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DBO

6 projektów zgłosili mieszkańcy 
Gminy Dopiewo w 7. edycji „Dopiew-
skiego Budżetu Obywatelskiego”. Wśród 
pomysłów są dwa skateparki (Skórzewo, 
Palędzie), jeden pumptrack (Konarzewo), 
wybieg dla psów (Skórzewo), wyposażenie 
parku (Gołuski), stroje dla strażaków 
(Palędzie). Głosowanie trwa od poło-
wy do końca września.  Po 5 dniach 
od uaktywnienia możliwości oddania 
elektronicznego głosu mieszkańcy Gminy 
Dopiewo oddali ich ponad 2 tys. 

Szansę na realizację mają 3 projekty – 
po jednym z każdej z 3 grup. Konkurencja 
jest w tym roku mniejsza niż zwykle. 
W grupie sołectw dużych konkurować 
będą ze sobą dwa projekty ze Skórzewa, 
bo żaden mieszkaniec Dopiewa i Dą-
brówki nie zgłosił projektu. W grupie 
sołectw średniej wielkości pauzują w tym 
roku Dąbrowa, Dopiewiec i Zakrzewo, 
a rywalizować będą ze sobą o głosy 2 
projekty z Palędzia i projekt z Konarzewa. 
Nie ma konkurentów projekt z Gołusek, 
z grupy sołectw najmniejszych (nale-
żą tu również Trzcielin i Więckowice), 
któremu do realizacji wystarczy w tej 

Dopiewski Budżet Obywatelski  
Ostatnie dni głosowania!

sytuacji jedynie 30-głosowe poparcie 
mieszkańców. 

Głosować będzie mógł każdy miesz-
kaniec Gminy Dopiewo, bez względu 
na wiek i to, czy z jego sołectwa został 
zgłoszony projekt. Każdy będzie mógł 
oddać głos na dowolny projekt spośród 
6 propozycji. Nowością w tym roku jest 
wyłącznie elektroniczne głosowanie za 
pośrednictwem strony: https://dopiewo.
konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski 
. Potwierdzeniu głosów służy telefon. 
Jeden numer telefoniczny można wy-
korzystać maksymalnie 3-krotnie, ale 
za każdym razem dla innej osoby - ma 
to zastosowanie w przypadku małych 
dzieci, nie posiadających jeszcze wła-
snego smartfonu.

Wyniki plebiscytu będą znane 7 paź-
dziernika, kiedy przedstawiona zostanie 
lista laureatów. Realizacja zwycięskich 
projektów nastąpi w 2023 r.

Adam Mendrala 
Graf. Michał Juskowiak
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wójt - felieton

Rok szkolny, który właśnie się zaczął 
nie będzie łatwy, ale jesteśmy do nie-
go przygotowani. Będziemy szybko i na 
bieżąco reagować na wszelkie problemy 
i wydarzenia związane z oświatą i edu-
kacją tak, jak na inne sytuacje, o których 
piszę w dalszej części tego edytorialu. 

Problemy przed jakimi stajemy w tym 
nowym roku nie różnią się od tych, które 
dotyczą całej Polski. To najczęściej braki 
kadrowe wśród nauczycieli i kurcząca 
się przestrzeń dla uczniów. W naszej 
Gminie regularnie każdego roku przy-
bywa nowych dzieci. Nie jest to zasko-
czenie, bo też każdego roku osiedlają się 
u nas kolejne młode rodziny. Dziś 7 klas 
pierwszoklasistów w Szkole Podstawo-
wej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Dąbrówce, to już nie jest nadzwyczajna 
sytuacja. W sumie objętych edukacją na 
terenie Gminy jest  ponad 6 tys. dzieci. 
Dlatego dyrektorzy intensywnie poszu-
kują nowych nauczycieli, a my staramy 
się poszerzać przestrzeń dla uczniów. 
Tak się obecnie dzieje w Dopiewcu, 
gdzie w szkole po rozbudowie, która 
zostanie ukończona w lutym przyszłe-
go roku, przybędzie 10 sal lekcyjnych. 
Udało nam się też skutecznie rozloko-
wać w gminnych szkołach i przedszko-
lach 148 dzieci uchodźców z Ukrainy, 
a w sumie we wszystkich placówkach 
oświatowych jest ich prawie 200. Dla 
najmłodszych w Gminie powstało też 
nowe przedszkole publiczne w Dąbrowie. 
Nowością w tym roku jest wprowadzony 
uchwałą Rady Gminy Dopiewo system 
nagród dla uczniów, którzy będą osią-
gali wybitne wyniki w nauce. Wnioski 
w tej sprawie będą mogli składać tak 
dyrektorzy szkół, jak i rodzice. 
Tych ostatnich zachęcamy też, 
aby korzystali z oferty zajęć 

Liczy się szybkie reagowanie
pozalekcyjnych. Takie w 100 procentach 
dotowane organizują placówki Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. 
Gmina wspiera też swoimi dotacjami 
szereg organizacji i stowarzyszeń (m.in. 
klubów sportowych), które organizują 
wolny czas dla najmłodszych.  

Te wszystkie działania wymagają 
oczywiście nakładów, dlatego wielu 
mieszkańców pyta czy być może stanie-
my się jako Gmina Dopiewo potentatem 
w wydobyciu gazu. Takie zainteresowanie 
to efekt komunikatu PGNiG. Koncern 
ogłosił, że odkrył na terenie Sierosławia 
złoże gazu nazwane Sierosław 2H, któ-
re w 2/3 znajduje się na terenie gminy 
Tarnowo Podgórne i to tam dokonano 
odwiertu. Zasób tego złoża to ok. 650 
mln m3. Na razie nie mamy bliższych 
informacji na temat rozkładu tego złoża, 
ani ewentualnych profitów dla Gminy. 
Warto jednak podać dla pełnego wy-
obrażenia kilka innych liczb. Na terenie 
kraju PGNiG ma 305 punktów takiego 
odwiertu. Największe złoże znajduje się 
w okolicach Przemyśla – 20 mld m3. 
W całej Polsce szacuje się, że zasoby 
wynoszą 140 mld m3. gazu, przy czym 
wysokometanowy do wykorzystania prze-
mysłowego to 75 mld m m3., tymczasem 
Polska rocznie potrzebuje 18 mld m3. 
W tym kontekście nie należy liczyć na 
to, że pojawiło się nowe, zasobne źródło 
wpływów do budżetu. 

Jeśli już poruszyłem temat ochro-
ny środowiska, to innym wydarzeniem, 
które interesowało opinię publiczną było 
pogorszenie warunków mikrobiologicz-
nych (tzw. przyducha czyli niedotlenienie 
wody) w Jeziorze Niepruszewskim, co 

spowodowało śnięcie 
ryb w tym akwenie. 
Martwe ryby wędka-
rze wykryli w nocy z 20 
na 21 sierpnia, a już 
rano zebrał się sztab 
kryzysowy. Do pracy 

przystąpili węd-
karze i strażacy, 
którzy odłowili 
z jeziora śnięte 
ryby i ratowali 
te, które przeży-

ły, umieszczając je w kontenerze z na-
powietrzoną wodą, za co należą im się 
wielkie podziękowania. Warto dodać, 
że  problem miał charakter punktowy 
i nie dotyczył całego akwenu. Czekamy 
jeszcze na wyniki specjalistycznych ba-
dań próbek, które przeprowadza Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Podjąłem też rozmowy z dyrektorem 
Regionalnym Zarządem Gospodarki 
Wodnej, w sprawie ochrony wód jeziora 
Niepruszewskiego. Nie ma niestety w tej 
kwestii prostych i szybkich rozwiązań. 
Oczyszczanie zbiornika wodnego jest 
procesem długotrwałym i wymaga sko-
ordynowania działań wielu instytucji, 
które powinny być ukierunkowane na od-
cięcie dopływu zanieczyszczeń z obszaru 
zlewni oraz wzmocnieniu zdolności wód 
do samooczyszczenia. Doświadczenia 
też pokazują, że prowadzenie zabiegów 
rekultywacyjnych takich jak: aeracja, 
inaktywacja fosforu czy też biomanipu-
lacja, jest nieskuteczne jeśli nie odetnie 
się dopływających biogenów ze zlewni.

Jeśli już mowa o kryzysach, to nie 
sposób nie wspomnieć o tym, że wszyscy 
z niepokojem obserwujemy galopujące 
ceny energii i gazu, a także cały czas 
rosnącą inflację. Konsekwencją będzie 
znaczne obciążenie budżetów – i tych 
domowych i tego gminnego. Może też 
wystąpić ryzyko trudności w ciągłości 
dostaw mediów. Dlatego oszczędzać za-
cząć trzeba już dziś.  W związku z tym 
koniecznością staje się upowszechnianie 
nawyków oraz zmiana przyzwyczajeń 
i zachowań, dzięki którym zmniejszymy 
zużycie energii i gazu. Przekazałem już 
dyrektorom podległych Urzędowi Gminy 
jednostek organizacyjnych oraz kierow-
nikom referatów Urzędu polecenie, aby 
przygotowali plany oszczędnościowe. Już 
proste rozwiązania takie jak poprawa 
doświetlenia światłem dziennym miejsc 
pracy, wymiana żarówek na energoosz-
czędne, zmiany nastawień urządzeń 
grzewczych czy obniżenie temperatury 
w pomieszczeniach daje sporą oszczęd-
ność. Rozważamy też warianty, w jakich 
oświetlane będą drogi i ulice w Gmi-
nie Dopiewo. Na terenie gminy mamy 
2,9 tys. lamp, które zużywają rocznie 
1600 MWh co dziś kosztuje nas około 
1 mln zł. Jeśli nic się nie zmieni to po 
planowanych podwyżkach cen energii 
ten koszt wzrośnie w przyszłym roku 
do blisko 5 mln zł. O działaniach w tym 
zakresie będziemy Państwa informowali 
na bieżąco.

dr Paweł Przepióra 
Wójt Gminy Dopiewo
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Rada Gminy

XLVI sesja Rady Gminy Dopie-
wo odbyła się 29 sierpnia 2022 r. 
Radni podjęli 21 uchwał.

Plany miejscowe 
Sesja została zdominowana przez 

plany miejscowe (pmzp), których uchwa-
lono aż 7:
-  w Żarnowcu, dla działek o nr ewid. 

38/1, 38/2, 37 i 43 - plan wprowa-
dza teren zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej, oznaczone symbolem 
MN/U; teren usług sportu i rekreacji, 
oznaczony symbolem US; teren lasu, 
oznaczony symbolem LS; teren po-
wierzchniowych wód śródlądowych, 
oznaczony symbolem WS. Zgodnie 
z ustaleniami Studium, dla terenu 
objętego opracowaniem planu okre-
ślono kierunek zagospodarowania 
jako tereny usług sportu i rekreacji 
(US). Celem planu jest umożliwienie 
zmiany sposobu użytkowania lokalu 
na usługowy, który byłby wykorzysty-
wany na cele rekreacyjno-oświatowe. 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 1,7 ha. 

-  w Drwęsie, w rejonie ulicy Jawo-
rowej, dla działki o nr ewid. 25/12 
-   plan wprowadza teren zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczony symbolem MN. Zgodnie 
z ustaleniami Studium, dla terenu 
objętego opracowaniem planu okre-
ślono kierunek zagospodarowania 
jako tereny zabudowy mieszkanio-
wo usługowej (M1). Zmiana planu 
ma umożliwić realizację budynku 
z dachem płaskim zgodnie z wyda-
ną decyzją pozwolenia na budowę. 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 1484 m2. 

Relacja z XLVI sesji Rady Gminy Dopiewo 
-  w Zakrzewie, w rejonie ul. Granicznej 

- plan wprowadza teren zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, oznaczony 
symbolem MN/U; teren zabudowy 
usługowej, oznaczony symbolem U. 
Zgodnie z ustaleniami Studium, dla 
terenu objętego przystąpieniem do 
opracowania planu określono kieru-
nek zagospodarowania jako tereny 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
(M1). Zmiana planu ma umożliwić 
wprowadzenie nowej linii zabudowy, 
dzięki której będzie możliwe przy-
bliżenie budynków usługowych do 
trasy S-11. Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 1,4 ha.

-  w Zakrzewie, w rejonie ulicy Sosnowej 
- plan wprowadza tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone symbolami 1MN-3MN; 
teren zieleni urządzonej, oznaczony 
symbolem ZP; teren wód powierzch-
niowych, oznaczony symbolem WS; 
teren drogi publicznej, klasy dojaz-
dowej, oznaczony symbolem KDD; 
teren drogi wewnętrznej, oznaczony 
symbolem KDW. Zgodnie z ustale-
niami Studium, dla terenu objęte-
go opracowaniem planu określono 
kierunek zagospodarowania jako 
tereny zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej (M1). Plan ma wypełnić 
lukę, która powstała po wyroku WSA, 
który uchylił wcześniejszą uchwałę. 
Powierzchnia opracowania wynosi 
ok. 2 ha.

-  w Dopiewie, w rejonie ulicy Młyńskiej 
i Poznańskiej -  plan wprowadza teren 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
oznaczony symbolem MN/U. Zgodnie 
z ustaleniami Studium, dla terenu 
objętego opracowaniem planu okre-
ślono kierunek zagospodarowania 

XLVI sesja – uchwały

Uchwały podjęte na XLVI sesji 
w dniu 29 sierpnia 2022 r.:
Uchwała Nr XLVI/594/22 w sprawie 

ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Dopiewo na rok 
szkolny 2022/2023 .

Uchwała Nr XLVI/595/22 w spra-
wie zawarcia porozumień pomiędzy 
Gminą Dopiewo a Miastem Poznań 
w zakresie współfinansowania po-
zaszkolnych punktów katechetycz-
nych w Poznaniu dla uczniów szkół 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Dopiewo. 

Uchwała Nr XLVI/596/22 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXI/266/20 Rady 
Gminy Dopiewo z 27 lipca 2020 r. 
w sprawie określenia zasad rozlicza-
nia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 
dla których ustalono plan zajęć róż-
ny w poszczególnych okresach roku 
szkolnego, zasad udzielania i rozmiar 
obniżek tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru zajęć nauczycieli, 
którym powierzono stanowiska kie-
rownicze w przedszkolach i szkołach 
oraz tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 
3 lit. b i c ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela. 

Uchwała Nr XLVI/597/22 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Warzywna 
w Konarzewie. 

Uchwała Nr XLVI/598/22 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Krajobrazowa 
w Palędziu. 

Uchwała Nr XLVI/599/22 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Fryderyka 
Chopina w Skórzewie.

Uchwała Nr XLVI/600/22 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Wolfganga 
Mozarta w Skórzewie. 

Uchwała Nr XLVI/601/22 w spra-
wie nadania nazwy ulicy Antonio 
Vivaldiego w Skórzewie. 

Uchwała Nr XLVI/602/22 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (dalej: mpzp) te-
renu w Żarnowcu, dla działek o nr 
ewid. 38/1, 38/2, 37 i 43.

Uchwała Nr XLVI/603/22 w sprawie 
zmiany mpzp w Drwęsie, w rejonie 
ulicy Jaworowej, dla działki o nr 
ewid. 25/12. 

Uchwała Nr XLVI/604/22 w sprawie 
zmiany mpzp terenu w Zakrzewie 
w rejonie ul. Granicznej. 
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Rada Gminy

jako tereny zabudowy mieszkanio-
wo usługowej (M1). Celem planu jest 
dopuszczenie zabudowy w granicy 
działki i wprowadzenie nowej linii 
zabudowy od ul. Młyńskiej. Po-
wierzchnia opracowania wynosi 
ok. 0,4 ha.

-  w Skórzewie, w rejonie ulicy Akacjo-
wej i Jarzębinowej -  plan wprowadza 
teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczony symbolem 
MN; teren zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej, oznaczony symbolem 
MN/U; teren zieleni naturalnej i wód 
powierzchniowych, oznaczony sym-
bolem ZO/WS. Zgodnie z ustaleniami 
Studium, dla terenu objętego opra-
cowaniem planu określono kierunek 
zagospodarowania jako tereny zabu-
dowy mieszkaniowej z działalnością 
gospodarczą (M1U), cieki oraz łąki, 
pastwiska i zadrzewienia. Plan ma 
wypełnić lukę, która powstała po wy-
roku WSA, który uchylił wcześniejszą 
uchwałę. Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 0,4 ha.

-  w Skórzewie, w rejonie ulicy Sporto-
wej i Piłkarskiej - plan wprowadza 
teren zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej, oznaczony symbolem MN/U. 
Zgodnie z ustaleniami Studium, dla 
terenu objętego opracowaniem planu 
określono kierunek zagospodarowa-

nia jako tereny zabudowy 
mieszkaniowo usługowej 
(M1). Celem planu była 
zmiana linii zabudowy 
od miejsc grzebalnych na 
cmentarzu parafialnym 
w Skórzewie, co umożliwi 
wprowadzenie zabudowy 
mieszkaniowej od ul. 
Sportowej. Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 
1300 m2.

W porządku obrad sesji był także pro-
jekt uchwały w sprawie mpzp w Dopiewie, 
w rejonie ulicy Klonowej, którego celem 
było wprowadzenie zabudowy zagrodo-
wej na terenach rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. Radni jednak, ze względu 
na wątpliwości związane z obsługą ko-
munikacyjną przedmiotowego terenu, 
uchwały nie podjęli.

Średnie ceny paliw 
Radni ustalili średnią cenę jednostki 

paliwa w Gminie Dopiewo na rok szkolny 
2022/2023. Zgodnie z art. 39a ustawy 
z 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 
który wszedł w życie z dniem 3 grudnia 
2019 r. zwrot rodzicom kosztów prze-
wozu dziecka i rodzica odbywa się na 
podstawie wzoru, w którym jednym 
z czynników jest średnia cena paliwa 
w gminie. Zgodnie z art. 39a ust. 3 Prawa 
oświatowego, średnią cenę paliwa w gmi-
nie określa na każdy rok szkolny Rada 
Gminy, uwzględniając ceny jednostki 
paliwa w gminie.

Ustala się średnią cenę paliwa na 
terenie Gminy Dopiewo na rok szkolny 
2022/2023 w wysokości: gaz – 3,47 zł/l, 
olej napędowy – 7,73 zł/l, benzyna 95 – 
7,40 zł/l, benzyna 98 –8,06 zł/l, energia 
elektryczna – 1,55 zł/kWh.

Inne sprawy
Rada wyraziła zgodę na nieodpłatne 

przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa 
własności nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Palędzie, stano-
wiącej działkę nr 229/8 o powierzchni 
0,0150 ha. Właścicielem przedmiotowej 
nieruchomości gruntowej jest Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przedmio-
towa nieruchomość stanowi grunt rolny. 
Przejęty teren planuje się przeznaczyć 
na miejsce upamiętniające Ojca Maria-

Uchwała Nr XLVI/605/22 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu w Zakrze-
wie, w rejonie ulicy Sosnowej.

Uchwała Nr XLVI/606/22 z dnia 29 
sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany 
mpzp terenu w Dopiewie, w rejonie 
ulicy Młyńskiej i Poznańskiej. 

Uchwała Nr XLVI/607/22 w sprawie 
mpzp terenu w Skórzewie, w rejonie 
ulicy Akacjowej i Jarzębinowej. 

Uchwała Nr XLVI/608/22 w sprawie 
zmiany mpzp terenu w Skórzewie, 
w rejonie ulicy Sportowej i Piłkar-
skiej. 

Uchwała Nr XLVI/609/22 w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany mpzp terenu w Skórzewie, 
w rejonie ulicy Szarotkowej i Lesz-
czynowej.

Uchwała Nr XLVI/610/22 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Przedszkolna 
w Dąbrowie.

Uchwała Nr XLVI/611/22 w sprawie 
wprowadzenia zmian do Uchwały 
Nr XLII/530/22 Rady Gminy Do-
piewo z 28 marca 2022 r. w sprawie 
uchwalenia Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Dopiewo na 
lata 2022-2025. 

Uchwała Nr XLVI/612/22 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21 
Rady Gminy Dopiewo z 20 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2022 r. 

Uchwała Nr XLVI/613/22 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21 
Rady Gminy Dopiewo z 20 grudnia 
2021 r. w sprawie uchwalenia Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Gminy 
Dopiewo na lata 2022-2030. 

Uchwała Nr XLVI/614/22 w sprawie 
wyrażenia zgody na nieodpłatne prze-
jęcie przez Gminę Dopiewo prawa 
własności nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Palędzie, stano-
wiącej działkę nr 229/8 o powierzchni 
0,0150 ha.

DG

Od lewej: Małgorzata Mazurek - Skarbnik Gminy,   
Paweł Jazy - Zastępca Wójta i Paweł Przepióra - Wójt Gminy Dopiewo
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na Żelazka – misjonarza urodzonego 
w Palędziu w 1918 roku. 

Tradycyjnie radni dokonali zmian 
w uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej, oraz podjęli 6 
uchwał związanych z nazewnictwem ulic. 

Damian Gryska,  
Biuro Rady Gminy Dopiewo 

Fot. Adam Mendrala

Polscy strażacy dostali 
sprzęt, a ukraińscy wóz 
gaśniczy

Tradycyjnie na początku września 
nasi mieszkańcy bawili się na pikniku 
„Bezpieczni w powiecie poznańskim”. 
Tak jak w latach ubiegłych jednym z naj-
ważniejszych punktów programu było 
przekazanie strażakom sprzętu pożar-
niczego. 28 jednostek OSP włączonych 
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego (w tym druhowie z Dopiewa 
i Zakrzewa) otrzymało plecaki ratow-
nicze. Przeznaczyliśmy na nie prawie 
140 tys. zł.

Podczas pikniku gościliśmy delega-
cję z Rejonu Obuchowskiego, z którym 
niedawno podpisaliśmy list intencyjny 
o współpracy partnerskiej. Teraz przyszła 
pora na zawarcie formalnej umowy. Tym 
razem w ramach pomocy nasi wschod-
ni sąsiedzi otrzymali samochód pożar-
niczy marki Tatra, który do niedawna 
służył druhom z OSP Kostrzyn. Będzie 
wykorzystywany do gaszenia pożarów 
powstających w wyniku prowadzonych 
ostrzałów, spadania na teren rejonu 
odłamków zestrzeliwanych rakiet oraz 

Porozmawiajmy o Powiecie
miejscowych zagrożeń.

Wcześniej podarowaliśmy przed-
stawicielom władz Feodosijiwskej Rady 
Wiejskiej terenową dacię duster. Miałem 
ogromną przyjemność osobiście wręczyć 
kluczyki do samochodu, który wzmoc-
ni komunikację oraz inne działania 
związane z logistyką na terenie Rejonu 
Obuchowskiego. Dzięki tej pomocy nasi 
ukraińscy przyjaciele mogą realizować 
zadania w trudno dostępnym terenie. 
Słuchamy uważnie potrzeb naszych part-
nerów i w miarę możliwości staramy się 
sprostać ich oczekiwaniom. Oba samo-
chody są w bardzo dobrym stanie. Tatra 
została wyremontowana i odpowiednio 
doposażona (w węże strażackie, prądow-
nice, agregaty prądotwórcze, zakupiono 
także 10 kompletów ubrań specjalnych 
i środków ochrony osobistej dla straża-
ków ochotników), dacia natomiast była 
przez nas regularnie serwisowana.

Nie trzeba już jeździć  
do Poznania

W Kórniku otworzyliśmy filię Wy-
działu Komunikacji i Transportu Staro-
stwa Powiatowego w Poznaniu. To szósta, 
po Czerwonaku, Tarnowie Podgórnym, 
Stęszewie, Pobiedziskach i Swarzędzu, 
najnowocześniejsza tego typu placówka 
w powiecie. Każdy mieszkaniec powiatu 
może tu załatwić m.in. rejestrację i wyre-
jestrowanie pojazdów, zgłosić ich kupno 
lub sprzedaż, nadać cechy identyfikacyjne 
czy czasowo wycofać je z ruchu. 

Remont budynku sfinansowała gmi-
na Kórnik. Koszt modernizacji wyniósł 
około 1,5 mln zł, z czego ponad 75 tys. zł 
wydano na wyposażenie. My natomiast 
zapewniliśmy usługi dostępu do Inter-

netu oraz VPN, uruchomienie stanowisk 
komputerowych pracujących w syste-
mach: Pojazd/Kierowca, teleinforma-
tycznym Starostwa, wdrożenie systemu 
kolejkowego z możliwością umawiania 
wizyt przez Internet, zapewnienie syste-
mu monitoringu wizyjnego czy kontroli 
dostępu. Powiat pokrywa także koszty 
zatrudnienia 6 osób do obsługi kórnic-
kiej filii.

W budynku znajdują się m.in. pocze-
kalnia, sala obsługi klientów z trzema 
stanowiskami, które dostosowano do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
Klienci poruszający się na wózkach inwa-
lidzkich czy obsługujący wózki dziecięce, 
mogą skorzystać z pochylni.

Metamorfozy  
w Trzaskowie

W ramach projektu Ty Ja My re-
stauracja Oskoma po raz kolejny gości-
ła panie zmagające się z rakiem piersi. 
Wydarzenie otrzymało nasze wsparcie 
w ramach Otwartego Konkursu Ofert, 
ponieważ pomaga chorym, edukuje, 
a także dowodzi, że nowotwór można 
pokonać. 10 pań wytypowanych przez 
lekarzy wzięło udział w profesjonalnej 

Radne - Ilona Łysiak i Magdalena Kaczmarek.
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sesji zdjęciowej. Towarzyszyli im lekarze, 
którzy opiekowali się nimi podczas cho-
roby. Uczestniczki zostały profesjonal-
nie przygotowane do zdjęć, m.in. przez 
stylistę i makijażystkę.  

W ramach projektu można skorzy-
stać z usługi pigmentacji medycznej. Dla 
mieszkanek powiatu poznańskiego są 
jeszcze wolne miejsca na taki zabieg. Pa-
nie, które chciałyby skorzystać, proszone 
są o kontakt z organizatorkami projektu, 
Justyną Maćkowiak – Szukalską oraz 
Karoliną Wasilewską – Waligórską pod 
numerem telefonu 602 532 274.

Nowy dom dziecka
Powiat poznański wybudował nową 

opiekuńczo-wychowawczą dla 14 dzie-
ci. Koszt inwestycji to blisko 6,6 mln 
złotych. Jest ona w całości finansowa-
na z budżetu naszego samorządu. Na 
przełomie roku 2022/2023 do nowej 
siedziby przeprowadzą się wychowan-
kowie Ośrodka Wspomagania Rodziny 
w Kobylnicy.

Parterowy budynek o powierzch-
ni 680 metrów kwadratowych składa 
się z trzech części: strefy dziennej dla 
wszystkich wychowanków, dla chłopców 

sześciu pokojów z węzłami sanitarnymi, 
w tym czterech sypialni jednoosobowych 
i dwóch dwuosobowych oraz takiego sa-
mego układu dla dziewcząt wraz z jednym 
pokojem dla osoby niepełnosprawnej.  
W nowej siedzibie znajduje się ponadto  
kuchnia, jadalnia, pokój dzienny, sala 
fitness i siłownia, pokój z aneksem ku-
chennym i łazienką dla wychowawców 
oraz 4 gabinety dla pracy indywidualnej. 
W środkowej części budynku zlokali-
zowane są również sanitariaty ogólno-
dostępne oraz pomieszczenia socjalne 
i porządkowe. 

Wnioski o Nagrodę  
Starosty Poznańskiego 
do końca października 

Rozpoczęła się kolejna edycja kon-
kursu o Nagrodę Starosty Poznańskiego, 
w którego kapitule mam zaszczyt za-
siadać. Zapraszam biznesmenów, spo-
łeczników oraz organizacje pozarządowe 
wyróżniające się przedsiębiorczością, 
aktywnością, pomysłowością i pracą na 
rzecz mieszkańców powiatu poznańskie-
go. Wnioski można składać do końca 
października br.

Kandydata może zgłosić m.in.: grupa 
co najmniej 100 mieszkańców powiatu 
poznańskiego, grupa co najmniej trzech 
organizacji społecznych lub stowarzyszeń 
albo organy oraz jednostki pomocnicze 
naszych gmin. 

Zgłoszenie musi być podpisane, 
zawierać kategorię nagrody, do któ-
rej kandydat jest zgłaszany i dane go 
identyfikujące. Ponadto należy przed-
stawić dotychczasową działalność oraz 
uzasadnienie wskazujące znaczenie  jego 
osiągnięć dla regionu. 

Wnioski można składać do 
31.10.2022r. na adres mailowy joanna.
felinska@powiat.poznan.pl, pocztą na 
adres: Gabinet Starosty, Starostwo Po-
wiatowe, ul. Jackowskiego 18, 60-509 
Poznań lub osobiście w kancelarii Sta-
rostwa. Pełny regulamin i wzór wniosku 
dostępny na stronie internetowej www.
powiat.poznan.pl.

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański  

Fot. Arch. T. Łubińskiego  
Zapraszamy do odwiedzania 

strony: powiat.poznan.pl

Ochrona środowiska

Na wrześniowej sesji Rady Powiatu 
w Poznaniu został przedstawiony Raport 
za lata 2020-2021 z wykonania Progra-
mu ochrony środowiska dla Powiatu 
Poznańskiego na lata 2016-2020 oraz 
2021-2025. 

Z przedstawionego raportu wynika, 
że w 2020 r. udzielono przez Powiat Po-
znański 158 dotacji celowych na likwi-
dację źródeł niskiej emisji i zastąpienie 
ich rozwiązaniami proekologicznymi na 
łączną kwotę blisko 1,1 mln zł, z czego 
na terenie gminy Dopiewo udzielono 7 
dotacji na kwotę 49 tys. zł. W 2021 r. 

Powiat Poznański w Gminie Dopiewo
Powiat Poznański udzielił 285 dotacji na 
łączną kwotę wynoszącą prawie 2 mln zł, 
w tym na terenie gminy Dopiewo udzie-
lono 4 dotacje za kwotę ponad 26 tys. zł. 
W wyniku podjętych działań w 2021 r. 
osiągnięto następujący efekt ekologiczny 
na terenie Powiatu Poznańskiego:
-  zmniejszenie rocznego zużycia opału 

w przypadku węgla wyniosła 1.430,4 
Mg natomiast w przypadku drewna 
793 Mg

-  zmniejszenie emisji pyłu PM10 
o 16,386 Mg oraz pyłu PM2 o 13,0 
Mg

-  trwała likwidacja urządzeń na paliwo 
stałe: 302 szt. 
Na ostatniej Komisji Ochrony Śro-

dowiska i Rolnictwa Rady Powiatu 
w Poznaniu pozytywnie zaopiniowano 
projekt uchwały w sprawie zasad i trybu 
udzielania dotacji celowych na likwida-
cję źródeł niskiej emisji i zastąpienie 
ich rozwiązaniami proekologicznymi. 
W obliczu rosnącej inflacji i wzrostu cen 
usług oraz materiałów niezbędnych do 
zmiany systemu ogrzewania, zapropo-
nowano trzy poziomy dofinansowania 
w zależności od rodzaju planowanego 
sposobu ogrzewania. Ze względu na pro-
mowanie odnawialnych źródeł energii, 
wprowadzono także możliwość dotowa-

nia instalacji fotowoltaicznych montowa-
nych wraz z urządzeniami grzewczymi. 
W związku z tym określono następujące 
kwoty dotacji: 
-  podłączenie do sieci ciepłowniczej 

– 10.000 zł
-  ogrzewanie elektryczne – 10.000 zł
-  kocioł na biomasę – 10.000 zł
-  ogrzewanie gazowe – 10.000 zł
-  ogrzewanie olejowe – 10.000 zł
-  pompa ciepła – 15.000 zł
-  pompa ciepła wraz z instalacją fo-

towoltaiczną – 20.000 zł
-  ogrzewanie elektryczne wraz z in-

stalacją fotowoltaiczną – 20.000 zł
Wnioski będzie można składać w ter-

minie od 2 stycznia do 31 sierpnia 2023 r. 
Z raportu dowiadujemy się także, 

że od 2006 r. Powiat Poznański, wraz 
z gminami oraz Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, realizuje działania 
wspierające właścicieli nieruchomości 
przy usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest. W wyniku realizacji programu 
usuwania azbestu na terenie Powiatu 
Poznańskiego w 2020 r. unieszkodliwiono 
blisko 750 Mg wyrobów zawierających 
azbest za kwotę ponad 430 tys. zł (na 
terenie Gminy Dopiewo unieszkodliwio-
no ponad 43 Mg), a w 2021 r. – ponad 
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840 Mg ( Dopiewo – prawie 60 Mg) za 
kwotę ponad 0,5 mln zł. 

W raporcie zawarto również informa-
cje o spółkach wodnych, które zrzeszają 
osoby fizyczne i prawne w celu zaspo-
kojenia wskazanych w ustawie potrzeb 
w dziedzinie gospodarowania wodami. 
Gminna Spółka Wodna w Dopiewie 
w 2021 r. przeprowadziła konserwację 
ponad 41 km rowów melioracyjnych 
i naprawiła urządzenia drenarskie na 
powierzchni prawie 4 ha za kwotę około 
0,5 mln zł. 

Remont ulicy Poznańskiej 
w Konarzewie

Rada Powiatu w Poznaniu wprowa-
dziła nowe zadanie związane z remontem 
drogi 2412P w Konarzewie, na odcinku 

od S-5 do pętli autobusowej. Zakres prac 
obejmie wykonanie warstwy ścieralnej.

Zadanie to pierwotnie miało zostać 
wykonane przez firmę Toto SA Constru-
zioni Generali spółkę prawa włoskiego 
w ramach zawartej umowy, jako rekom-
pensata mieszkańcom za uciążliwości 
związane z budową drogi S-5. Pomimo 
kilkukrotnych wezwań i interwencji nie 
jest możliwe wyegzekwowanie wykonania 
tego remontu przez tą firmę. Wykonanie 
warstwy ścieralnej we własnym zakresie 
warunkuje roszczenie o zwrot ponie-
sionych nakładów. Szacunkowy koszt 
remontu nawierzchni to 400 tys. zł. 

Sławomir Skrzypczak,  
Radny Powiatu Poznańskiego 

 Fot. Arch. S. Skrzypczaka

Samorząd gminy Do-
piewo zaprasza mieszkań-
ców, firmy z terenu gminy, 
organizacje, instytucje 
i grupy nieformalne do 
zgłaszania kandydatów 
do nagród „Dopiewski Fi-
lar” i „Dopiewski Talent”. 
Na dostarczenie zgłoszeń 
w obu przypadkach cze-
ka do końca 2022 r. Do-
kumenty zgłoszeniowe 
dostępne są na stronie: 
dopiewo.pl . 

Wypełnione formu-
larze należy dostarczyć 
do 31 grudnia 2022 r. do 
Urzędu Gminy Dopiewo 
(przynieść, wysłać pocz-
tą tradycyjną lub emailem 
– decyduje data wpływu). 
Wręczenie nagród odbę-
dzie się na uroczystej gali 
na początku 2023 r.

Dopiewski Talent
Nagroda „Dopiewski Ta-

lent” im. Adriana Napierały Wój-
ta Gminy Dopiewo w latach 
2014 - 2020 została ustanowiona w paź-
dzierniku 2021 r. przez Radę Gminy 
Dopiewo. Jest wyróżnieniem dla osób 
młodych do 26 roku życia, których 
uzdolnienia, wiedza, osiągane wyniki 
są szczególne w skali regionu, kraju 
i świata. Przyznawana jest raz w roku 
– jednej osobie. Laureatem pierwszej 
edycji został Kosma Kasprzak – młody 
matematyk.

Poszukiwany Talent i trzy Filary

Dopiewski Filar
Nagroda Wójta Gminy Dopiewo 

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

Statuetkę „Dopiewskiego Filara” 
otrzymało do tej pory 15 osób. Ostatnio 
(po roku przerwy) laureatami zostali – 
w kolejności kategorii powyżej: Kinga 
Żelechowska Wiśniewska – instruktorka 

tańca, animatorka i przedsiębiorczyni, 
Przemysław Witek – pianista i wykła-
dowca akademicki oraz Teresa Kośmicka 
– zasłużona dla społeczności lokalnej 
i ruchu spółdzielczego prezes SPR „Agro-
firma”. Wcześniej nagrodę otrzymali: 
- w kat. „animator”: Bogdan Maćko-
wiak, Tomasz Napierała, ks. Krzysztof 
Różański i ks. Karol Górawski; - w kat. 
„ambasador”: Zbigniew Kopras, Jacek 
Jaroszewski, Aldona Latosik i Grzegorz 
Tomczak; - w kat. „super-filar”:  Albin 
Marian Czekalski, Wojciech Jankowiak, 
Józef Brandenburg i Henryk Walenciak.

Adam Mendrala 
Graf. Michał Juskowiak

8 wrzesień 2022



bezpieczeństwo

Święto Straży Gminnej Z okazji przypadającego 29 sierpnia 
Święta Straży Gminnej, strażników od-
wiedził Wójt Gminy Dopiewo – Paweł 
Przepióra i jego zastępca  – Paweł Jazy. 
Obydwaj złożyli im w imieniu samorządu 
i mieszkańców życzenia.

- Dziękuję Wam za wkład osobi-
sty i zaangażowanie w rozwój Stra-
ży Gminnej w Dopiewie, która od 13 
lat dba o bezpieczeństwo mieszkań-
ców, porządek, współpracując ze 
służbami – Policją, Strażą Pożarną, 
Pogotowiem Ratunkowym – powiedział 
Wójt. - Od czasu powołania do życia 
Straży Gminnej do dziś liczba miesz-
kańców Gminy Dopiewo się podwoiła. 
Zmieniły się w tym okresie warunki 
pracy strażników gminnych, jak również 
potrzeby naszej wspólnoty samorządo-
wej w zakresie bezpieczeństwa. Straż 
Gminna, realizując zadania w zmienia-
jącym się otoczeniu społecznym, nabyła 
wyjątkowe kompetencje i zebrała cenne 
doświadczenia, stając się profesjonalną 
i dobrze przygotowaną na nowe wyzwa-
nia formacją. Życzę Wam wszystkim 
wiele szczęścia i pomyślności, nie tylko 
w pracy, ale i w życiu osobistym – dodał.

Funkcjonowanie Straży Gminnych 
W Polsce reguluje Ustawa z 29 sierpnia 
1997 r. o strażach gminnych. 

Straż Gminna w Dopiewie powo-
łana została w 2009 roku, tworzy ją 
5 strażników: Adam Półtoraczyk – ko-
mendant, Tomasz Strugacz, Radosław Za-
jąc, Paweł Szmania, Renato Przygodzki.

W 2022 roku Straż Gminna zyska-
ła nową siedzibę przy ul. Łąkowej 5a 
w Dopiewie. Kontakt: 

e-mail: strazgminna@dopiewo.pl ,
tel. 512 457 977.

MJ 
Fot. Michał Juskowiak

326 interwencji i kontroli odnoto-
wali w „Dzienniku Służby” strażnicy 
gminni w sierpniu 2022 r. Najwięcej 
wśród nich było kontroli bezpieczeń-
stwa – 130 (obiektów komunalnych, te-
renów użyteczności publicznej, miejsc 
sportu i rekreacji oraz innych miejsc 
uczęszczanych przez osoby spożywa-
jące alkohol). Na drugim miejscu pod 
względem częstotliwości uplasowały się 
kontrole ruchu drogowego – 99 (prawi-
dłowości parkowania, legalności zajęcia 
pasa drogowego, ruchu pojazdów cię-
żarowych, przejazdu pojazdów po dro-

Kronika Straży Gminnej
gach o zmienionej organizacji ruchu).  
Trzecie miejsce przypadło w udziale 
kontrolą porządkowym, których było 
50 (obowiązku należytego oznaczenia 
nieruchomości, miejsc palenia ognisk, 
grillowania , miejsc odosobnionych  - 
nielegalnych wysypisk śmieci, porządku 
okolic budów i utrzymania czystości dróg 
w rejonie oraz miejsc wyprowadzania 
psów). Niewiele mniej było interwen-
cji związanych ze zwierzętami, bo 47.                                                                                                           
Pouczono 50 osób, wylegitymowano 12, 
mandatem ukarano 4. 

Wybrane interwencje

2.08.2022 r. - Dąbrowa - niedopełnienie 
obowiązku nadzoru nad psem. Wła-
ściciela ukarano mandatem.

9.08.2022 r. - Skórzewo - niedopełnienie 
obowiązku nadzoru nad psem. Wła-
ściciela ukarano mandatem.

17.08.2022 r. - Konarzewo - niedopełnie-
nie obowiązku związanego z zabez-
pieczeniem prac ziemnych. Sprawcę 
ukarano mandatem.  

25.08.2022r. – Zakrzewo – naruszenie 
przepisów w ruchu drogowym. Kie-
rujący pojazdem ukarany mandatem. 

Adam Półtoraczyk,  
Komendant Straży Gminnej
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OSP Dopiewo

11.08.2022 – Dąbrówka, ul. Platano-
wa – fałszywy alarm z monitorin-
gu przeciwpożarowego w centrum 
handlowym. Błąd systemu.

11.08.2022 – Dopiewiec, ul. Promyk - 
pomoc policji w otwarciu mieszkania.

11.08.2022 – Konarzewo, ul. Stęszew-
ska - powalone drzewa na drodze.

15.08.2022 – Gołuski, ul. ks. Jana La-
skowskiego - pożar poddasza budyn-
ku mieszkalnego.

19.08.2022 – Dopiewo, ul. Słoneczna 
– usunięcie gniazda os.

19.08.2022 – Fiałkowo, ul. Więckowska 
- zwisające gałąź nad jezdnią.

19.08.2022 – Dopiewo, ul. Stawna - roz-
poznanie zagrożenia - gniazdo os.

21.08.2022 – Niepruszewo, ul. Kwia-
towa - pomoc w usuwaniu śniętych 
ryb nad jeziorem Niepruszewskim.

22.08.2022 - Autostrada A2, 145km. 
kierunek Świecko - zderzenie dwóch 
samochodów ciężarowych - brak po-
szkodowanych.

24.08.2022 - Joanka, droga Stęszew - 
Trzcielin - dachowanie samochodu 
osobowego - jedna osoba poszko-
dowana.

25.08.2022 – Dopiewo, ul. Szkolna - 
dachowanie samochodu osobowego.

25.08.2022 – Dopiewiec, ul. Ognik - 
rozpoznanie zagrożenia – gniazdo os.

25.08.2022 – Wysogotowo, ul. Batorow-
ska - fałszywy alarm z monitoringu 
przeciwpożarowego w hali magazy-
nowej. Błąd systemu.

25.08.2022 - Trasa S5, kierunek Poznań 
- zderzenie dwóch samochodów oso-
bowych z samochodem ciężarowym.

27.08.2022 – Dopiewo, ul. Młyńska - 
pożar garażu spowodowany ogni-
skiem w bezpośredniej bliskości 
zabudowań.

28.08.2022 – Dopiewo, ul. Wiśniowa - 
rozpoznanie zagrożenia – gniazdo os.

29.08.2022 - Glinki - rozpoznanie zagro-

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej

żenia - zwisający konar nad drogą.
31.08.2022 - Trasa S5, 2km kierunek 

Poznań - zderzenie busa z samocho-
dem ciężarowym - 2 osoby zabrane 
do szpitala. 

20-22.08.2022 – czterech strażaków 
z OSP w Dopiewie uczestniczyło 
w warsztatach „Rescue Days” or-
ganizowanych przez Weber Rescue 
Systems. Druhowie, pod okiem za-

granicznych instruktorów, uczyli 
się wykorzystywania najnowszych 
technik z zakresu ratownictwa 
technicznego w działaniach stra-
żacko – ratunkowych.

OSP Palędzie
11.08.2022 – Dąbrówka, ul. Pla-
tanowa - fałszywy alarm z mo-
nitoringu przeciwpożarowego. 
Błąd systemu. 
11.08.2022 – Dopiewiec, ul. 

Promyk - pomoc policji w otwarciu 
mieszkania.

15.08.2022 – Gołuski, ul. Księdza La-
skowskiego - pożar poddasza w bu-
dynku mieszkalnym.

20.08.2022 – Skórzewo, ul. Malinowa 
- pompowanie wody z zalanego bu-
dynku mieszkalnego.

21.08.2022 – Niepruszewo - pomoc 
w usuwaniu śniętych ryb nad Je-
ziorem Niepruszewskim.

22.08.2022 - Niepruszewo - pomoc 
w usuwaniu śniętych ryb oraz na-
powietrzanie wody w jeziorze za 
pomocą pomp pływających.

23.08.2022 – Niepruszewo - kontynuacja 

akcji napowietrzania wody w jeziorze.
31.08.2022 – Dopiewo, ul. Niecała - 

usunięcie gniazda os.
31.08.2022 - Droga Palędzie – Dopie-

wiec - wypadek motocyklisty. Jedna 
osoba poszkodowana zabrana do 
szpitala. Zabezpieczenie lądowania 
helikoptera Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.

 
 Druhny oraz druhowie Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Palędziu uczestni-
czyli w festynie „Życie bez uzależnień” 
w Dąbrówce. Wszyscy uczestnicy 
mieli możliwość zapoznać się ze 
specyfiką pracy strażaka ochotnika 
oraz sprzętem jakim dysponujemy.

26.08.2022 uczestniczyliśmy w kolej-
nych ćwiczeniach z podawania wody 
na dużą odległość, które odbyły się 
w Plewiskach.

OSP Zakrzewo
2.08.2022 – Wysogotowo, ul. Batorow-

ska - fałszywy alarm z monitoringu 
przeciwpożarowego. Błąd systemu.

3.08.2022 – Skórzewo, ul. Jesienna - 
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usunięcie gniazda os.
3.08.2022 – Skórzewo, ul. Kolejowa - 

pożar - fałszywy alarm. 
4.08.2022 – Przeźmierowo, ul. Kaszta-

nowa - pożar transformatora. 
4.08.2022 – Batorowo, ul. Stefana Ba-

torego - pożar garażu. 
5.08.2022 – Zakrzewo, ul. Sosnowa - 

pożar lasu - fałszywy alarm. 
5.08.2022 – Skórzewo, ul. Działkowa 

- usunięcie gniazda os. 
11.08.2022 – Dąbrówka, ul. Planato-

wa - fałszywy alarm z monitoringu 
przeciwpożarowego. Błąd systemu.

15.08.2022 – Wysogotowo, ul. Batorow-
ska - pożar skrzynki elektrycznej 
w hali produkcyjnej. 

15.08.2022 – Gołuski, ul. Laskowskie-
go - pożar budynku mieszkalnego 
w zabudowie bliźniaczej.

17.08.2022 – Wysogotowo, ul. Batorow-
ska - fałszywy alarm z monitoringu 
przeciwpożarowego. Błąd systemu.

20.08.2022 – Skórzewo, ul. Malinowa 

- zalany garaż. 
23.08.2022 – Dąbrówka, ul. Słoneczna 

- usunięcie gniazda os. 
25.08.2022 – Wysogotowo, ul. Batorow-

ska - fałszywy alarm z monitoringu 
przeciwpożarowego. Błąd systemu.

25.08.2022 – Sierosław, ul. Przylesie 
- - fałszywy alarm z monitoringu 
przeciwpożarowego. Błąd systemu. 

25 i 26.08.2022 – Dąbrówka, ul. Sło-
neczna - usunięcie gniazda os. 

29.08.2022 – Buk, ul. Jana Pawła II - 
pożar marketu. 

30.08.2022 – Skórzewo, ul: Poznańska 
- kolizja trzech samochodów osobo-
wych. Brak osób poszkodowanych. 

31.08.2022 - Droga z Dopiewca do Pa-
lędzia - zabezpieczenie ładowania 
LPR, wypadek z udziałem motocyklu 
z samochodem osobowym. Jedna 
osoba poszkodowana zabrana do 
szpitala. 

31.08.2022 - Sierosław, ul. Bukowska 
- fałszywy alarm z monitoringu 
przeciwpożarowego. Błąd systemu. 

31.08.2022 - Zakrzewo, ul. Jeżynowa 
- usunięcie gniazda os.

 W ostatni weekend sierpnia jednostka 
OSP Zakrzewo, wraz z jednostką OSP 
Palędzie, świętowała zakończenie 
lata. 

Opracowała: Beata Spychała 
Fot. Arch. OSP Dopiewo,  

OSP Palędzie i OSP Zakrzewo

Straż Pożarna w nocy została poin-
formowana przez mieszkańców o wy-
stąpieniu śniętych ryb w Jeziorze Nie-
pruszewskim. Oprócz przedstawicieli 
Straży Pożarnej na miejscu pojawił się 
przedstawiciel Wojewódzkiego Inspekto-
ratu Ochrony Środowiska i Powiatowego 
Lekarza Weterynarii. Podczas interwencji 
pobrano próbki wody. Stwierdzono, że 
natlenienie wody wynosi 4% oraz czuć 
wyraźny zapach siarkowodoru.

Śnięte ryby w Jeziorze Niepruszewskim

21 sierpnia o godzinie 
10.00 na terenie przystani 
w Niepruszewie odbyło się 
spotkanie zespołu kryzyso-
wego, w którym uczestni-
czyli: Jan Grabkowski - Sta-
rosta Poznański, Tomasz 
Łubiński - Wicestarosta 
Poznański, Paweł Adam - 
Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Buk, Paweł Przepióra 
- Wójt Gminy Dopiewo, 

przedstawicie-
le Ochotniczej 
Straży Pożar-
nej i wędkarzy 
z obu gmin, 
pr z e d s t aw i -
ciele zarząd-
ców kąpielisk 
przy jeziorze 
oraz przedsta-
wiciele Sanepi-
du. Na miejsce 

skierowani zostali przedstawiciele 
Wód Polskich.

Na spotkaniu podjęto decyzje o za-
mknięciu kąpieliska w miejscowości Nie-
pruszewo i Owocowej Plaży w Zborowie. 
Został zniesiony tymczasowo zakaz po-
ruszania się sprzętem motorowodnym 
na obszarze całego jeziora. Prowadzone 

były działania polegające na uratowa-
niu pozostałych ryb (ich odłowienie i 
przewiezienie do basenu, gdzie woda 
była dodatkowo napowietrzana ) oraz 
wyłowieniu i zabezpieczeniu śniętych ryb.

Zaapelowano do wędkarzy z terenu 
Miasta i Gminy Buk oraz Gminy Do-
piewo o powstrzymanie się od połowu 
ryb w najbliższych dniach po zdarzeniu 
i o niespożywanie ich, zapewniając o bie-
żącym monitorowaniu sytuacji.

UG 
Fot. M. Juskowiak
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Wstępne wyniki badań 
pró bek wody (poziom na-
tlenienia, przewod ność, pH 
wody), pobranych w niedzie-
lę 21sierpnia  z Jeziora Nie-
pruszewskiego, wskazały, że 
powodem śmierci ryb była 
przyducha.    W poniedziałek 
rano 22 sierpnia Jan Grab-
kowski, Starosta Poznański 
zwołał nadzwyczajne posie-
dzenie zespołu kryzysowego, 
na którym omówiono bie-
żącą sytuację. Przypomnij-
my, że Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego 
otrzymało z soboty na nie-
dzielę  w nocy, od wędkarzy 
z Powiatu Poznańskiego, 
informację o znalezieniu śniętych ryb 
w Jeziorze Niepruszewskim.

We wtorek 23 sierpnia od rana,  
trwało dalsze wyławianie martwych ryb. 
Jednocześnie strażacy, wraz z wędka-
rzami, przy użyciu specjalnych pomp, 
będą dotleniali jezioro.

– Według szacunków strażaków 
z Buku, wyłowiono około 400 kilogra-
mów śniętych ryb i odłowiono 200 ki-
logramów żywych – pinformował Jan 
Grabkowski, Starosta Poznański. – Ze 
swej strony zadeklarowaliśmy  pomoc 
w doposażeniu strażaków, którzy pro-
wadzą akcję - dodał.

Wyniki próbek wody 

Zdaniem Leszka Kurka, Wielko-
polskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Poznaniu wstępne 
wyniki badań wskazały na przyduchę. 
W minionym czasie odebraliśmy kil-
kanaście zgłoszeń o śniętych rybach 
pływających w jeziorach w regionie – 
powiedział Leszek Kurek z WIOŚ, który 
uczestniczył obok przedstawicieli policji, 
straży pożarnej, Sanepidu, Wód Polskich, 
Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz 
Wójta Dopiewa i Burmistrza Buku w po-
siedzeniu zespołu kryzysowego. 

Strażaków, którzy od niedzieli praco-
wali przy odławianiu ryb i napowietrza-
niu wody od samego początku wspierały 
samorządy: Buku i Dopiewa.

– Czekamy na ostateczne wyniki 
badań, aby opracować plan działania po 
to,  by w następnych latach nie dochodzi-
ło do podobnych sytuacji – podkreślali 
zgodnie Paweł Adam, burmistrz Buku 
i Paweł Przepióra wójt Dopiewa. Obaj 
włodarze nie wykluczają uruchomie-
nia stałego monitoringu terenu, dzięki 
czemu systematycznie pobierane będą 
próbki wody do badań. – Chcemy znać 
wszystkie szczegóły na temat tego, co 
było przyczyną takiej katastrofy, by 
móc rozpocząć konkretne działania 
naprawcze –  podkreślili.

PCZK

Stała współpraca oraz szukanie 
najlepszych metod i rozwiązań, aby 
utrzymywać w dobrym stanie Jezioro 
Niepruszewskie – to puenta ze spotka-
nia, Wójta Pawła Przepióry z dyrekto-
rem Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu, Bogumiłem Nowa-

Będziemy chronić nasze jezioro

kiem , które odbyło się 
13 września..

Nie ma szybkich 
rozwiązań jeśli chodzi 
o naprawę kondycji jezio-
ra, jego ekosystemu. Nie-
dawno przekonaliśmy 
się, że niedotlenienie 
wody może skutkować 
masowym śnięciem 
ryb, jak to miało miej-
sce właśnie w Jeziorze 
Niepruszewskim. Jak się 
przed tym zjawiskiem 
chronić? Jak zabezpie-

czać na przyszłość?
Niewątpliwie musimy zadbać o ja-

kość wszystkich zlewni, które spływają 
do jeziora. Straż Gminna kontroluje też 
okoliczne posiadłości pod kątem zabez-
pieczenia szamb. Ważne, aby nie wycinać 
drzew wokół brzegu oraz trzcin i zarośli. 

Zabójcze może być nadmierne dokarmia-
nie ryb czyli zarzucanie wody organiczną 
karmą. Jednym i drugim praktykom na-
leży się uważnie przyglądać i reagować. 
W opinii fachowców, również dyrektora 
Nowaka, wykorzystywanie areatorów 
natomiast jest mało wydajne, a tym 
samym nieskuteczne. „Wody Polskie” 
przetestowały inne rozwiązanie techno-
logiczne – montowanie membran u ujścia 
zlewni. Mają one za zadanie wyłapywać 
fosfor płynący nurtem takiej zlewni, na 
przykład Samicy Stęszewskiej, której 
zawartość budzi obecnie wątpliwości.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk 
oraz Wójt Dopiewa zawnioskowali do 
WIOŚ, aby przebadać próbki okolicz-
nych gruntów i ustalić poziom zawartości 
w nich azotanów.

ZM 
fot. M. Juskowiak
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komunikacja

Dodatkowe kursy autobusów linii 
nr 729 będą uruchomione od ponie-
działku, 3 października w godzinach 
szczytowych dni roboczych (szkolnych). 
Częstotliwość kursowania autobusów 
rano w kierunku Poznania pomiędzy 
godzinami 6.00 a 7.00 wynosić będzie 
co 15-20 minut, a popołudniu w kie-
runku Dopiewa pomiędzy godzinami 
13.00 a 18.00 co 20-30 minut. Nowe 
połączenia zostaną sfinansowane przez 

729 - częściej i z korektą

Urząd Gminy Dopiewo i Miasto Poznań.

Poniżej szczegółowy wykaz 
zmian:

Dodatkowe kursy z przystanku Do-
piewo/Dworzec Kolejowy na Ogrody:
• godz. 6:50 (przyjazd na Ogrody 

godz. 7:46),
• godz.15:00 (przyjazd na Ogrody 

godz. 15:56)
Korekta godzin odjazdów z przy-

stanku Dopiewo/Dworzec Kolejowy 
na Ogrody:
• odjazd o godz. 6:40 zostaje prze-

sunięty na godz. 6:35 (przyjazd na 
Ogrody godz. 7:30)

• odjazd o godz.7:00 zostaje przesu-
nięty na godz. 7:05 (przyjazd na 
Ogrody o godz. 8:01)

• odjazd o godz.14:35 zostaje prze-
sunięty na godz.14:30 (przyjazd na 
Ogrody o godz. 15:26)

 
Dodatkowe kursy z przystanku Ogrody 
w kierunku Dopiewa:
• godz. 8:30 (przyjazd do Dopiewa 

o godz. 9:25)
• godz.13:50 (przyjazd do Dopiewa 

o godz. 14:50)
• godz.16:15 (przyjazd do Dopiewa 

o godz. 17:15)
Korekta godzin odjazdów z przy-

stanku Ogrody w kierunku Dopiewa:
• odjazd o godz. 8:45 zostaje prze-

sunięty na godz.9:00 (przyjazd do 
Dopiewa o godz. 9:55)

• odjazd o godz.16:00 zostaje prze-
sunięty na godz.15:50 (przyjazd do 
Dopiewa o godz. 16:50).

Paweł Molęda, fot. PUK

Z powodu budowy ronda, od 7 wrze-
śnia do 15 października nie można  wy-
jechać z Dąbrówki ulicą Poznańską do 
Skórzewa (i do Poznania). 

Zgodnie z wprowadzonym od 7 
września projektem organizacji ruchu 
możliwy jest przejazd ul. Poznańską tylko 
w jednym kierunku - ze Skórzewa do 
Dąbrówki. Natomiast przejazd ul. Po-
znańską w odwrotnym kierunku czyli 
z Dąbrówki do Skórzewa jest niemożliwy. 
Będąca wykonawcą firma COLAS Pol-
ska zaproponowała w tej sytuacji objazd 
przez Palędzie i Gołuski w kierunkach 
S11, Plewisk i Głuchowa. Zjeżdżając z S11 
w Dąbrówce będzie można się przemie-
ścić w obu kierunkach ul. Poznańską. Nie 
uległy zmianie trasy linii autobusowych 
727 i 729. Zmiany zostały zatwierdzone 

Tymczasowa zmiana w organizacji ruchu w Dąbrówce

przez Zarząd Dróg Powiatowych 
(inwestycja powiatowa) i Komendę 
Wojewódzką Policji.

Przedstawiciele wykonawcy na 
spotkaniu z Wójtem Pawłem Prze-
piórą zobowiązali się do maksy-
malnego skrócenia czasu, w którym 
będą obowiązywały przedstawione 
zmiany. Jeśli nie wystąpią nadzwy-
czajnie złe warunki pogodowe, to 
ruch dwukierunkowy na ul. Poznań-

skiej powróci 15 października. 
Wprowadzona tymczasowa or-

ganizacja ruchu etap III jest zgodna 

z zatwierdzeniem projektu TOR – nr 
IR.4101.749.2022.BK, nr. zatwier-
dzenia Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji: R.Z.I.5321.979.2022.LN.

Wykonawca i inwestor przepraszają 
za wszelkie utrudnienia i proszą o wyro-
zumiałość oraz stosowanie się do nowych 
oznaczeń drogowych.

Proponowane drogi objazdowe – na 
mapie dostępnej na dopiewo.pl

ZM, fot. MJ

wrzesień 2022 13



informacje gminne

Słowo chrust zrobiło ostatnio 
karierę medialną. Zyskało na po-
pularności w związku ze wzrostem 
cen opału i ograniczeniami w jego 
dostępności. Zdaniem niektórych 
polityków chrust zebrany w le-
sie mógłby służyć do ogrzewania 
domów. Jednak wbrew temu, co 
można było zrozumieć z takich 
przekazów, leżące w lesie drewno 
nie może zostać przez nas zabrane 
bez zgody i wiedzy leśniczego. Nie 
można samodzielnie pozyskiwać 
chrustu z lasu - wycinać gałązek, zbie-
rać mchu czy porostów. Takie postępo-
wanie może skutkować otrzymaniem 
mandatu. Las i każdy jego element jest 
dobrem społecznym, ale stanowi majątek 
skarbu państwa. Zarządzają nim Lasy 
Państwowe.

Zawsze istniała możliwość samodziel-
nego pozyskania tzw. drobnicy opałowej 
z lasu na opał - to materiał cieńszy i gor-
szej jakości - konarów, grubszych gałę-
zi, wierzchołków po ściętych drzewach 
i krzewach. Są to odpady po wykonanych 
cięciach zrębowych, trzebieżowych lub 
sanitarnych. Najpierw trzeba jednak 
zgłosić się do leśniczego, który wskaże 
miejsce, w którym możemy drewno po-
zyskać (w cennikach często są to miejsca 
po „zrywce” drewna, czyli już po wycince 
i zabraniu najgrubszych i najcenniejszych 
kawałków drewna). Naszym zadaniem 
będzie złożenie drewna na stosie, który 
później obmierzy i wyceni leśnik.

Do lasu po chrust? Tylko za zgodą leśniczego

Chętny do pozyskania „samowy-
robu” musi każdorazowo zgłosić się 
do leśniczego, który wskaże i wytyczy 
powierzchnię, z której należy wyrobić 
sobie gałęziówkę. Wprowadzi on chętnego 
do zbierania chrustu na powierzchnię 
roboczą, omówi warunki techniczne, 
według których należy wyrabiać i ukła-
dać w stosy w celu przygotowania tego 
surowca do odbioru, czyli do pomiaru 
i oszacowania objętości. Do legalnego 
pozyskania gałęziówki upoważnia daną 
osobę wypełnione i podpisane oświad-
czenie. 

- Po zakończeniu prac na wskazanej 
powierzchni i poinformowaniu o tym 
leśniczego, następuje pomiar i ocecho-
wanie ułożonych stosów i sporządzenie 
dokumentów przychodowych, na pod-
stawie których można wystawić asy-
gnatę, czyli dokument poświadczający 
zakup wyrobionego przez siebie drewna 
i uprawniający do jego zabrania (wywo-

zu) z lasu. Taka forma wyrobienia 
sobie samemu drobnicy opałowej 
jest na pewno korzystna cenowo, 
ponieważ jeden metr sześcienny 
(kubik) w Nadleśnictwie Więcko-
wice kosztuje ok. 25 zł z VAT - tłu-
maczy Jarosław Jańczak, Leśniczy 
Leśnictwa Więckowice.

Wszelkie pytania dotyczące 
pozyskiwania chrustu, zakupu 
drewna i choinek itp., prosimy 
kierować bezpośrednio do leśni-
czych, najlepiej telefonicznie. Po-

niżej podajemy dane teleadresowe do 
Nadleśnictw, które obsługują tereny 
leśne w Gminie Dopiewo:

Więckowice  
– leśniczy Jarosław Jańczak 
tel.  61 814 83 61; 696 08 01 34,  
e-mail:  
jaroslaw.janczak@poznan.lasy.gov.pl 
Leśnictwo Więckowice 
Więckowice 1, 62 – 070 Dopiewo

Wielka Wieś  
– leśniczy Jerzy Rogoziński 
tel. 61-81-34-142; 696-08-01-32,  
e-mail:  
jerzy.rogozinski@poznan.lasy.gov.pl 
Leśnictwo Wielka Wieś 
ul. Leśna  50 
Rybojedzko, 62 – 060 Stęszew

Beata Spychała  
Fot. Łukasz Walter, 

Nadleśnictwo Konstantynowo

Sprawdź czy kwalifikujesz się 
do Programu szczepień przeciw 
grypie – konieczne jest spełnie-
nie 3 warunków.

1. Mieszkasz lub pra-
cujesz na terenie Metro-
polii Poznań

Program skierowany jest do 
osób zamieszkujących lub pracu-
jących na terenie Miejskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego Poznania 
(Metropolii Poznań), czyli na te-
renie Miasta Poznania lub następujących 
gmin z terenu aglomeracji poznańskiej: 
Buk, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, 
Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, 
Mosina, Murowana Goślina, Oborniki, 
Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, 
Skoki, Stęszew, Suchy Las, Swarzędz, 
Szamotuły, Śrem, Tarnowo Podgórne.

Szczepienia przeciw grypie w Konarzewie

2. Jesteś osobą aktywną za-
wodowo

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

zachorowania na grypę lub wystąpienia 
powikłań pogrypowych.

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

Do grup ryzyka zachorowań na grypę 
zaliczyć można:
• pracowników ochrony zdrowia;
• urzędników (urzędów miast i gmin, 
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urzędów skarbowych, celnych, ZUS 
i in.);

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

pracowników kolei czy firm ko-
munikacji publicznej);

• pracowników oświaty i uczelni wyż-
szych.

Jeśli spełniasz warunki uczest-
nictwa w programie,
zarejestruj się na szczepienie przeciw 
grypie za pomocą prostego for-
mularza on-line, który dostępny jest 
za pośred nictwem strony dopiewo.pl 
tel. 61 66 88 444

e-mail:  
rejestracja@szczepieniepoznan.pl
Punkt Szczepień 
Gmina Dopiewo 
62-070 Konarzewo 
ul. Poznańska 19a 
czwartek 14.00-17.00

MP

65-lecie pożycia małżeńskiego ob-
chodzili niedawno Państwo Cecylia 
i Adam Bochińscy z Dąbrowy. Z  okazji 

„Żelaznych Godów” Jubilatów odwiedził 
Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra, 
który wręczył im list gratulacyjny, kosz 
upominkowy i bukiet kwiatów.

Państwo Bochińscy mieszkają wspól-
nie w Dąbrowie od ponad 65 lat. Pani 
Cecylia jest rodowitą dąbrowianką, Pan 
Adam pochodzi z  Gołusek (jego dom 
rodzinny znajdował się pod lasem, na 
obecnej ul. Leśnej).

Żelazne Gody w Dąbrowie
Państwo Bochińscy złożyli sobie 

przysięgę małżeńską 14 sierpnia 1957 
r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dopie-

wie, a następnie w kościele parafialnym 
w Skórzewie. Wesele odbyło się w Domu 
Strażaka w Dopiewie. 

Przez wiele lat Pan Adam pracował 
w rzeźni na poznańskich Garbarach, po-
tem jeździł taksówką i pracował w firmie 
transportowej. Pani Cecylia zajmowała 
się wychowywaniem dzieci i prowadziła 
dom. Państwo Bochińscy mają dwie cór-
ki, które mieszkają nieopodal rodziców 

w Gminie Dopiewo. Jubilaci doczekali 
się 2 wnuków i 1 prawnuczki.    

Przebywając na emeryturze Pan 
Adam (89) i Pani Cecylia (84), ciesząc 
się dobrym zdrowiem w pełni korzystają 
z uroków życia. Cenią sobie udogodnienia 

wynikające z rozwoju ich miejscowości, 
ale chcieliby, żeby w okolicy Dąbrowy lub 
Skórzewa powstało Centrum Kultury.  

Jubilatom gratulujemy! Życzymy 
zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyśl-
ności na kolejne, wspólnie przeżyte lata.

Tekst i fot Beata Spychała

Zapraszamy na kolejne Spotkanie Ko-
biet Przedsiębiorczych, które tym razem 
odbędzie się 27 września o godz. 18.00 
w świetlicy  w Palędziu. Wydarzenie pod 
patronatem Wójta Gminy Dopiewo Pana 
Pawła Przepióry.

O spotkaniach
To będzie już piąte spotkanie Kobiet 

Przedsiębiorczych w naszej okolicy. Do 
tej pory uczestniczyły w nich nie tylko 
kobiety posiadające własne firmy, ale 
także rękodzielniczki i Panie, które 
chciały się rozwijać czy nawiązać ciekawe 
znajomości i kontakty. Podczas każdego 
ze spotkań jest czas na przedstawienie 

Networking kobiet w Palędziu

siebie, swojego biznesu, pasji, idei… Sala 
w Palędziu pozwala także na wystawie-
nie swoich produktów. Stałym punktem 
spotkań są merytoryczne warsztaty. Tym 
razem o akceptacji siebie będzie opo-
wiadać Monika Sekuła.

Agenda spotkania:
godz. 18.00 – rozpoczęcie
godz. 18.30 - przedstawienie się uczest-

niczek
godz. 19.00 - przerwa na kawę
godz. 19.15 – warsztat „Akceptacja siebie 

- klucz do pewności siebie” Monika 
Sekuła

godz. 20.45 - networking i kawa
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godz. 21.30 - loteria wizytówkowa, ko-
niec spotkania

Networking
Jednym z najważniejszych elementów 

naszych spotkań jest networking, który 
wielu kojarzy się po prostu ze sprzedażą. 
W rzeczywistości jest czymś znacznie 
więcej. To przede wszystkim budowanie 
relacji, zaufania i wartości. 

Spotkania networkingowe są nie-
cenioną formą nawiązywania nowych 
kontaktów biznesowych. To marketing 

rekomendacji – nie sprzedajemy, ale 
tworzymy dobre, międzyludzkie relacje 
z potencjalnymi klientami czy partnera-
mi biznesowymi. To skuteczny sposób 
budowania sieci kontaktów niezależnie 
od branży, ponieważ nawiązujemy więzi 
są między człowiekiem a człowiekiem, 
niezależnie co robi.

Tak jak wszędzie, tak i w networkingu 
- pierwsze wrażanie robimy tylko raz. 
Zadbajmy o to jak wyglądamy, jak i co 
mówimy. Kolejnym krokiem jest danie 
się poznać. Ale chyba najważniejszym 

jest budowanie zaufania i marki. Wów-
czas możemy zostać polubieni, polece-
ni lub nawiązać nowe relacje, nie tylko 
biznesowe. 

Aby wziąć udział w spotkaniu 27 
września w Palędziu, należy wypełnić 
formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/
wq79c. Udział w spotkaniu to inwesty-
cja 50 zł.

Organizatorką spotkania jest 
Agnieszka Wilczyńska.

AW

Dzięki współpracy rodziców 
szkolne boisko zostało wyposażone 
w nietuzinkowe sprzęty. Inicjato-
rem jego odnowienia była Rada 
Rodziców SP w Dąbrowie. 

Najpierw rodzice wpadli na pomysł 
stworzenia nietuzinkowego jarmarku, 
oficjalnie nazwanego „Czarodziejskim 
Kiermaszem”. Inicjatywa stała się jeszcze 
ciekawsza, kiedy okazało się, że bazarek 
prowadzony będzie on-line, za pośred-
nictwem mediów społecznościowych. 
„Czarodziejski Kiermasz” polegał na 
licytowaniu przedmiotów wykonanych 
techniką hand-made, bonów, voucherów, 
ubrań itd., pochodzących w dużej mierze 
od lokalnych przedsiębiorców i miesz-
kańców Gminy Dopiewo. Główną ideą, 
która przyświecała organizatorom, było 
zaangażowanie jak największej liczby 
rodziców uczniów we wspólny projekt. 
Pozyskane w ten sposób fundusze miały 
pozwolić na zrealizowanie dodatkowych 
celów, nie mieszczących się w corocznym 
budżecie szkoły. 

Rodzice wyczarowali plac zabaw

Cała akcja przerosła najśmielsze 
oczekiwania rodziców - kilka tygodni 
prowadzenia wirtualnego kiermaszu, 
pozwoliło na uzbieranie niemałej kwoty. 
Dzięki temu, w połączeniu z pieniędzmi 
przekazanymi przez Radę Rodziców oraz 
datków pochodzących z czerwcowego 
festynu szkolnego, zakupione zostały 
sprzęty pozwalające na jeszcze przy-
jemniejsze spędzanie czasu na szkol-
nym boisku. Do największych atrakcji 

bez wątpienia zaliczyć można tyrolkę 
- jedną z ulubionych rozrywek dzieci 
na świeżym powietrzu. Oprócz tej nie-
tuzinkowej konstrukcji, rodzice zadbali 
również o coś dla starszych uczniów i tych 
najmniejszych: miejsce do tzw. street 
workoutu oraz bezpieczną i wygodną 
huśtawkę typu “bocianie gniazdo”.

Oficjalne otwarcie nowej części placu 
zabaw zaplanowano 23 września (od 17:00 
do 20.00), podczas Święta Pieczonego 
Ziemniaka na terenie Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie (relacja w następnym nume-
rze). Jesień, to w kalendarzu rolniczym 
czas wykopków, ale i wspaniała okazja 
do świętowania staropolskich obrzędów 
wśród lokalnej, wiejskiej społeczności. 
Okoliczności są podwójnie wyjątkowe, 
bo szkoła obchodzi jubileusz 20-lecia 
nadania jej imienia Astrid Lindgren. 
Chociaż szwedzka pisarka jak i jej lite-
racki dorobek cieszą się wśród dzieci 
niezmiennie ogromną popularnością, 
to otwarcie nowych atrakcji na szkol-
nym placu zabaw budzi jeszcze więcej 
emocji (szczególnie wśród młodszych 
uczniów szkoły). 

Aleksandra Dobieżyn 
Fot. Anna Skwara  

i Katarzyna Wojcieszyk
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Pracownicy firmy Mondi wsparli jed-
nostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z Do-
piewa i razem z uczniami „Wysprzątali 
Świat”. Chętnie angażują się w inicjatywy 
społeczne na terenie Gminy Dopiewo.

Przyjaźni środowisku
Spora grupa przedstawicieli firmy, 

razem z uczniami klas 4 - 8 ze Szkoły 
Podstawowej z Dopiewa, wyruszyła 20 
września na ulice miejscowości, by po-
zbierać śmieci w ramach wrześniowej 
międzynarodowej akcji „Sprzątanie 
Świata”. Po wysiłku na świeżym powie-
trzu, każde dziecko uczestniczące w akcji 
sprzątania otrzymało od przedstawicieli 
firmy Mondi Poznań paczkę regeneracyj-
ną z owocami, słodkościami i napojem. 
Najmłodsi uczniowie otrzymali materiały 
do wykonania prac plastycznych - kredki 
i kolorowanki o tematyce ekologicznej. 

Dbający  
o bezpieczeństwo

Oryginalnego wsparcia pracownicy 
firmy Mondi udzielili strażakom z Do-
piewa na przełomie sierpnia i września. 
Podjęli wyzwanie ACTIVY „Palimy się do 
sportu”. Powodzenie akcji uzależnione 
było całkowicie od ich zaangażowania 
sportowego. Każdego dnia uczestniczący 
w grze pracownicy firmy Mondi  prze-
mierzali kilometry spacerując, biega-
jąc i jeżdżąc na rowerze, jednocześnie 
rejestrowali te aktywności w aplikacji 
mobilnej. Kilometry były przeliczane na 
punkty, a te następnie na złotówki. Już 

Aktywni społecznie

w połowie przewidzianego czasu zespół 
Mondi wykręcił założony cel. Oficjal-
ne przekazanie czeku charytatywnego 
przez Dyrektora Zarządzającego  - Mi-
chała Cieślińskiego przedstawicielom 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Dopiewa odbyło się 10 września 2022 
w trakcie wydarzenia firmowego - kina 

plenerowego dla wszystkich pracowni-
ków i ich najbliższych. OSP Dopiewo 
wspólnie z Mondi Poznań postawiło na 
bezpieczeństwo na drodze - dzięki po-
zyskanym pieniądzom został zakupiony 
sprzęt do ratowania życia w wypadkach 
drogowych.

Barbara Nowak 
Fot. Małgorzata Wrzosek  

i ZSP Dopiewo
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Konferencja OZE  
dla przedsiębiorców

W obecnych czasach przedsiębiorcy 
muszą mierzyć się z wieloma trudno-
ściami, a w szczególności z rosnącymi 
kosztami funkcjonowania firmy, na co 
składają się m. in. koszty energii elek-
trycznej. Prognozy przewidują wzrost 
cen prądu w nadchodzących latach,  

Forum z energią 

a w wielu przedsiębiorstwach stanowi 
to znaczący składnik kosztów. 

Czy inwestycja w fotowoltaikę 
może być remedium na rosnące 
ceny prądu? 

Na to pytanie i wiele innych posta-
rają się odpowiedzieć eksperci podczas 
FORUM z Energią – wydarzenia dedyko-
wanego przedsiębiorcom – które odbę-

dzie się 20 października 2022 r. o godz. 
10:00 w sali Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie (ul. Polna 1a).

Podczas spotkania poruszone zostaną 
kwestie inwestycji w odnawialne źródła 
energii w firmie. Eksperci opowiedzą 
o możliwościach, rozwiązaniach, bez-
pieczeństwie i finansowaniu inwestycji 
w fotowoltaikę w przedsiębiorstwie.

Uczestnicy wydarzenia:
• dowiedzą się, jakie rozwiązania OZE 

można wprowadzić w firmie, by ob-
niżyć koszty jej działania, 

• poznają procedury wdrażania małych 
i dużych projektów fotowoltaicznych 
w przedsiębiorstwie,

• posłuchają, jakie czynniki wpływają 
na bezpieczeństwo takich rozwiązań 
w firmie,

• zapoznają się z możliwościami fi-
nansowania inwestycji w OZE.

Udział w wydarzeniu jest bez-
płatny. Jego organizatorem jest piTERN 
– firma z prawie dwudziestoletnim do-
świadczeniem na rynku OZE, której sie-
dziba znajduje się w Dąbrowie (infor-
macje o firmie: www.pitern.pl). Pytania 
związane z FORUM można zadawać pod 
numerem telefonu:  505 056 853 oraz 
mailowo: info@pitern.pl

piTERN

Pojechałem z małżonką po jabłka. 
Mamy „swoją” upatrzona najlepszą ja-
błonkę na świecie. Rośnie sobie pośród 
malowniczych łąk, przy podmokłych 
terenach. Wygląda na zdziczałą. Same 
jabłka też jakieś takie małe. Na pew-
no daleko im do pięknych rumianych, 
wielkich jabłek, od których uginają się 
półki w marketach. Za to, gdy przyjrzeć 
im się bliżej…to mmmmm! Są rumiane, 
kształtne, pachnące, błyszczące. Miąższ 
wewnątrz przyjemnie stawia lekki opór 

Wyjazd po jabłka
zębom, a podczas 
rozgryzania wy-
dzielają dużo słod-
kawo-kwaśnego 
soku. Przysłowiowe 
niebo w gębie! Jeź-
dzimy w to miejsce 
regularnie od kilku 
lat. Niestety, w tym 
roku smak jabłek 
nieco nas rozcza-
rował. Nie były 
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tak soczyste i słodkawe jak w minio-
nych latach, zapewne na skutek suszy. 
Trudno, obeszliśmy się smakiem. Za to 
postanowiliśmy pospacerować trochę po 
tej pięknej i wyjątkowo cichej okolicy. 

Gdy tylko oddaliliśmy się na kil-
ka kroków od naszej jabłoni, to znad 
pobliskiego lasu wyłoniła się najpierw 
jedna, potem dwie… trzy smukłe sylwetki 
ptaków drapieżnych. Od razu rzucała 
się w oczy lekkość i gracja delikatnych 
ruchów skrzydeł i długiego ogona z wy-
raźnym, charakterystycznym wcięciem 
w kształcie litery V. Nie mieliśmy wąt-
pliwości, że to kania ruda. Obserwując 
te ptaki ma się wrażenie, że... cieszą się 
lataniem. Każda zmiana kierunku wiatru, 

niespodziewane podmuchy, wiry, które 
innym drapieżnikom sprawiają trud-
ność, kania pokonuje intuicyjnie i bez 
wysiłku. Jeszcze ciekawiej, choć znacz-
nie bardziej dramatycznie, wyglądają 

jej ataki. Ptak z płynnego, spokojnego 
poziomego lotu momentalnie potrafi 
zmienić kierunek i dać nura pionowo 
w dół na pełnej prędkości, wyhamo-
wać tuż nad ziemią i złapać gryzonia 
czubeczkami szponów i nie dotykając 
ziemi wzbić się szybko w powietrze. 
Podglądanie takich manewrów zapiera 
dech w piersiach. Można się poczuć jak 
na pokazie lotniczym choćby naszego 
F-16 Demo Team (to zespół pokazowy 
lotnictwa, związany 31 Bazą Lotnictwa 

Taktycznego Poznań-Krzesiny). Kanie 
patrolując swój rewir od czasu do czasu 
pogwizdują przeciągle. Gwizd w ciepły, 
letni i bezwietrzny dzień można usłyszeć 
ze znacznej odległości.

Nasza Gmina, Powiat Poznański 
jak i cała Wielkopolska to to region 
szczególnie ważny z uwagi na dużą 
koncentrację par lęgowych, gniazdu-
jących w okolicznych lasach. Stanowią 
minimum 20-25 proc. krajowej popu-
lacji kani rudej. Mamy zatem wielkie 
szczęście i możliwość częstej obserwacji 
tych wspaniałych ptaków.

Gdy główni bohaterowie zakończy-
li swój pokaz i zniknęli za horyzontem 
pospacerowaliśmy jeszcze trochę po 
urokliwych łąkach. Spotkaliśmy nieco 
mniej spektakularne, ale piękne, mniej-
sze zwierzęta: motyle, ważki i młodego 
bociana czarnego.

Mimo pustych koszyków wracaliśmy 
do domu zadowoleni. Na pewno wróci-
my tutaj ponownie za rok. Oczywiście, 
przyjedziemy głównie po jabłka...

Tekst i zdjęcia:  
Teresa i Michał Bartkowiak 

Michał Bartkowiak od grudnia 
2015 r. publikuje zdjęcia przyrodni-

cze na Facebooku – na profilu „Dzika 
Strona Gminy Dopiewo”. Prowadzi 

też stronę: miodybartkowiaka.pl
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kuchnia

Śliwki może nie robią wrażenia 
wyglądem, choć kuszą  gamą kolorów 
od żółtego przez fiolet i czerwień. Na 
pewno jednak przekonują smakiem i aro-
matem. Pod śliwkową skórką ukrywa się 
nie tylko smaczny owoc, ale też wiele cen-
nych wartości. Śliwka jest znana przede 
wszystkim ze swojego działania na układ 
pokarmowy. Śliwki są bogate w pektyny, 
czyli  błonnik pokarmowy, który reguluje 
trawienie i pomaga zapobiegać zapar-
ciom. Pektyny, w połączeniu z innymi 
składnikami, wspierają oczyszczanie 
przewodu pokarmowego oraz usuwa-
nie tłuszczu i cholesterolu. Najlepsze 
dla układu pokarmowego będą śliwki 
węgierki i renklody, warto również sięgać 
po owoce suszone. Śliwki działają też 
świetnie na apetyt. Śliwki poprawiają 
nastrój, a przy tym mają korzystny wpływ 
na układ nerwowy. To jeszcze nie koniec! 
W śliwkach znajdziemy  bogactwo skład-
ników mineralnych, takich jak magnez, 
fosfor, wapń, potas i żelazo. 

Zastanawiamy się co wybrać, śliwki 
suszone czy świeże? Te pierwsze należą 
do popularnych bakalii. Jak wypadają 
w porównaniu do świeżych? Śliwki są 
mało kaloryczne, choć ta wartość zależy 
od gatunku. Świeże owoce mają około 
50 kalorii w 100 gramach, więc bardzo 
niewiele. Suszone śliwki wprost przeciw-
nie, 100 gramów to ponad 350 kalorii. 
Jedzmy świeże póki jest sezon a suszone 
zostawmy na zimowe wieczory, jeszcze 
możemy otworzyć słoiki z kompotami 
lub tradycyjnymi powidłami. Jaki wnio-
sek, że śliwka nie opuszcza nas przez 
cały rok. Po prostu je uwielbiamy pod 
każda postacią. 

Co zrobić ze śliwek? Pomysłów jest 
wiele. Oczywiście przetwory owoco-
we - dżemy, marmolady, powidła oraz 
kompoty. Śliwki to sposób na pyszne, 
słodkie nadzienie do pierogów i kne-
dli. Świeże owoce idealnie dopełniają 
jesienne wypieki, szczególnie tarty na 
kruchym spodzie i ciasta drożdżowe. Na 
bazie śliwek powstają też słynny trunek 
jak śliwowica. Wyjątkowy smak i aromat 
śliwek sprawdza się też w wytrawnych 
przepisach. Śliwki w sosie lub marynacie 
do mięs nadają potrawom wykwintny 
charakter. Najbardziej znane połączenie 
to schab ze śliwkami, a w tradycyjnej 
kuchni polskiej śliwkowe nadzienie sto-
sowano jako farsz do drobiu i dzikiego 
ptactwa. Mięso wieprzowe świetnie 
komponuje się z suszonymi śliwkami. 
Śliwki wpadają nie tylko do kompotu, ale 
również do domowego bigosu - słodkie 
suszone owoce równoważą kwaśny smak 

Sezon na śliwki
kapusty. Poniżej podpowiadam jak wy-
korzystać „królową owoców” w kuchni.

Powidła śliwkowe

Powidła śliwkowe to dla wielu osób 
smak dzieciństwa i wspomnienie wizyt 
u babci. Powidła będą idealne na kanapki 
lub jako dodatek do naleśników , bigosu, 
lub czarniny.

Składniki:
- 2,5 - 3 kg śliwek węgierek,
- ok. 1 kg białego cukru (może być trzci-
nowy),
- cynamon,
- szklanka wody 

Przygotowanie:
Śliwki węgierki dokładnie wypłucz 

i usuń z nich pestki. Następnie umieść 
w garnku i dodaj cukier. Podsmaż na 
małym ogniu do momentu, aż na dnie 
naczynia pozostanie śladowa ilość wody. 
Duś od 2,5 do 3 godz. na wolnym ogniu. 
Pamiętaj, aby mieszać owoce co kilkana-
ście minut. Wsyp cynamon i dolej wody. 
Gdy powidła wystygną, włóż je do lo-
dówki. Aby uzyskać lepszy smak i gęstą 
konsystencję, duś powidła następnego 
dnia przez ok. 30-60 min. Przełóż do 
słoików i mocno zakręć. Na koniec włóż 
słoiki na 15 min do gorącej wody.

 

Bułeczki ze śliwkami  
z białą czekoladą

Składniki: 
- 3 szklanki mąki (poj. 250ml) 
- szklanka ciepłego mleka (250ml) 
-  35g świeżych drożdży lub opakowa-
nie (7g) suchych 
- 2 jajka 
-  pół kostki rozpuszczonego masła 
(100g) 
-  3/4 szklanki cukru (190g) 
-  pół łyżeczki soli 
-  1/2 kg śliwek węgierek 
-  tabliczka białej czekolady (100g) 
-  ok. 3/4 szklanki cukru pudru 
wymieszanego z sokiem z oko-
ło połowy cytryny (sok dodawać 
mieszając z cukrem do uzyska-
nia wolno lejącej się emulsji) 

Przygotowanie:
Drożdże rozpuścić w mleku (suche 

wystarczy dosypać do mąki), dodać 
łyżeczkę cukru i mąki, wymieszać. 
Pozostawić w naczyniu na 15 -20 mi-
nut by lekko podrosły. Mąkę przesiać 
do miski, dodać jajka, drożdże, cukier, 
zagnieść ręką lub przy pomocy szpatułki 
ciasto, pod koniec dodać stopione ma-
sło. Zupełnie nie przejmować się tym, 
że ciasto będzie się kleić. Teraz należy 
wyrabiać je zwyczajnie ręką (ok.10 min) 
lub przy pomocy robota z końcówkami 
(haki). Pozostawić do wyrośnięcia w cie-
płym miejscu na ok. godzinę półtora. 
Nacisnąć ciasto ręką, by pozbawić go 
powietrza, krótko wyrobić. Podzielić 
na 12 lub więcej części formując z nich 
na podsypanym mąką blacie placusz-
ki. Na każdy nałożyć śliwkę z włożoną 
do środka kostką białej czekolady. Zlepiać 
porządnie bułeczki, jak pierogi. Układać 
na blaszce wyłożonej papierem do pie-
czenia co ok. 2 cm, zlepieniem do dołu. 
Zostawić na pół godziny do podrośnięcia. 
Piekarnik rozgrzać do 160 stopni. Piec 
bułeczki ok. 15 minut do zrumienienia. 
Ostudzić lekko w uchylonym piekarniku. 
Polać lukrem i gotowe.

Ciasto śliwkowe  
z kokosową pierzynką

Składniki:
- 4 jajka
- 1/2 kostki masła
- 1/2 szklanki mąki
- łyżeczka proszku do piecz
- szklanka cukru
- cukier waniliowy
- sól
- 20 dag wiórków kokosowych
- świeże węgierki
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kuchnia / książki

Przygotowanie:
Żółtka, masło, sól, cukier waniliowy 

i 1/4 szklanki cukru ucieram, dodaję 
mąkę wymieszaną z proszkiem do pie-
czenia i wyrabiam ciasto. Przekładam na 
blaszkę 28x24 cm wyłożoną papierem 
do pieczenia, wyrównuję wierzch. Śliwki 
świeże dryluję i kroję. Każdą obtaczam 
w wiórkach kokosowych. Układam na 
cieście rozcięciem do dołu. Białka ubijam 
na sztywno z dodatkiem pozostałego 
cukru. Dodaję resztę wiórków kokoso-
wych, delikatnie mieszam, wylewam 
na śliwki. Piekę 40 min w piekarniku 
nagrzanym do 190 stopni. Studzę. Po-
lewam polewą z czekolady. Placek jest 
soczysto chrupiący.

Polędwiczka wieprzowa 
ze śliwkami

Składniki:
- 1 polędwiczka wieprzowa
- 7 sztuk świeżych śliwek węgierek i 4 

śliwki suszone
- białe wino 100 ml
- śmietana 30 % 100 ml
- por - biała część
- sól, pieprz
- olej do smażenia

Przygotowanie:
Polędwiczkę kroimy na plastry lub 

paseczki, rozgniatamy ręką, mięso solimy 
i pieprzymy. Na patelni rozgrzewamy 
olej i obsmażamy kawałki  mięsa. Na-
stępnie zdejmujemy na talerz - żeby ich 
nie przesuszyć. Na patelnię wrzucamy 
pokrojone wcześniej śliwki i umytego po-
krojonego na półplasterki pora. Wlewamy 
wino i wszystko razem dusimy około 
10 min, aż nie odparuje. Przyprawia-
my solą i pieprzem, wlewamy śmietankę 
i gotujemy żeby sos nam zgęstniał Pod 
koniec dodajemy polędwiczkę i chwilę 
wszystko dusimy. Podajemy z ryżem 
lub drożdżowymi ciepłymi bułeczkami. 
Smak i kolor podkręcamy przyprawą, 
minimalną ilością Curry.

Knedle ze śliwkami
Składniki:

- 1 kg ugotowanych ziemniaków 
- 150 g mąki 
- 2 jajka 
- 8 śliwek węgierek 
- 2 łyżki cukru 
- 1 łyżeczka cynamonu 
- sól

Do polania: 
- 1/2 kostki masła 
- 6 łyżek bułki tartej 
- 1 łyżka cukru

Przygotowanie:
Ziemniaki studzimy i przeciskamy 

przez praskę. Najlepiej zrobić to dwu-
krotnie, aby na pewno nie zostały w nich 
grudki. Masę ziemniaczaną mieszamy na 
stolnicy z mąką, jajkami oraz szczyptą 
soli. Zagniatamy, dopóki masa nie będzie 
jednolita. Stolnicę wysypujemy grubą 
warstwą mąki. Ciasto, również mocno 
posypane mąką, rozwałkowujemy na 
kwadrat, a następnie składamy na trzy. 
Ciasto turlamy po stolnicy, rozciągając 
je na boki, tak by powstał gruby wałek 
5-centymetrowej szerokości.

Kroimy ciasto na 5-centymetrowe 
plastry. Każdy kawałek chwilę turlamy 
w dłoni i formujemy w nim gniazdo. 
Wkładamy w nie 1/2 śliwki ze szczyp-
tą cukru i cynamonu. Knedle zlepiamy 
i gotujemy w osolonej wodzie aż nie wy-
płyną na wierzch. Wyciągamy na talerz 
i polewamy roztopionym masłem z bułka 
tartą, posypujemy cukrem lub polewamy 
owocowym jogurtem.

Smacznego życzy: Barbara  
„Barbalena” Plewińska  

Sołtys Dąbrówki  
Fot. Arch. B. Plewińskiej

Dla dorosłych
„Czerwona ziemia” - Marcin 

Meller
Ekscytujący, wzruszający i niesamo-

wicie autentyczny. „Czerwona ziemia”, 
thrillerowy debiut Marcina Mellera, za-
skoczy wszystkich. Rok 1996. Wiktor 
Tilszer, młody dziennikarz, przemierza 
Afrykę wzdłuż i wszerz, przeżywając 
prawdopodobnie najpiękniejszą i jedno-
cześnie najbardziej ryzykowną przygodę 
swojego życia. Rok 2020. Marcin Tilszer, 
syn uznanego reportera, rusza śladami 
ojca do Ugandy, jednak nigdy nie dociera 
do Gulu, z którego 25 lat wcześniej jego 
ojciec ledwo uszedł z życiem. Wiktor 

Nowości w bibliotece musi porzucić dziennikarskie śledztwo, 
nad którym pracuje jego redakcja, i ru-
szyć na poszukiwania syna. A w Afryce 
to, co niemożliwe okazuje się prawdo-
podobne, a czasem nawet pewne, tropy 
prowadzą donikąd, zaś podjęte przed laty 
decyzje niosą za sobą nieoczekiwane kon-
sekwencje. Trzymająca w napięciu aż do 
ostatniej strony, nieodkładalna powieść 
sensacyjna o ojcowskiej miłości, błędach 
przeszłości i ich konsekwencjach. Ależ to 
się czyta! Przygotujcie się na największą 
przygodę tego roku. To powieść sensa-
cyjno-przygodowa o ojcu, który próbuje 
odkupić swoje winy wobec syna. Ale też 
opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie 
i Afryce. Mam nadzieję, że zarwiecie noc 
albo dwie – jak chciałby autor.
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książki

„Francuskie love story” - Na-
talia Sońska

Gorąca, malownicza Prowansja. 
Lawendowe pola odurzające swoim 
zapachem i winnice pełne dojrzewają-
cych winogron. Brzmi jak raj na ziemi? 
To tu wakacje spędza Lena, pełna życia 
dziewczyna, która z łatwością zjednuje 
sobie ludzi. Przyjechała w okolice Awi-
nionu, by wesprzeć ciotkę i wujka w ich 
codziennej pracy na plantacji. Dogląda 
pól lawendy i pomaga w rozwinięciu nie-
wielkiej winnicy. Dziewczyna poznaje 
Marcela, rzeczowego i skupionego na 
pracy Francuza. Pierwsze spotkanie 
z synem nowych współpracowników 
jest raczej burzliwe i pełne nieporozu-
mień. Pada mnóstwo gorzkich słów, ale 
z czasem młodzi przekonują się do siebie 
i zaczynają działać na rzecz wspólnego 
biznesu. Urokliwe miejsca, które razem 
odwiedzają, sprzyjają rozwojowi letniego 
romansu… Wino i słońce rozluźniają at-
mosferę i pobudzają wyobraźnię. Czy to 
dobry moment, by zatracić się całkowicie 
we francuskim klimacie i choć na chwilę 
zapomnieć o obowiązkach?

Dla młodzieży
„Splątana opowieść” Rachel 

Burge
Czasem wystarczy chwila, by nasze 

życie zmieniło się o sto osiemdziesiąt 
stopni… Tego doświadcza Marta, która 
po upadku z drzewa przestaje widzieć 
na jedno oko. Zyskuje jednak pewną 
moc - po dotknięciu ubrania danego 
człowieka jest w stanie odczytać jego 
emocje i wspomnienia. By odkryć tajem-
nicę swojego talentu, wraca na miejsce 
wypadku. Tam dowiaduje się, że jej uko-
chana babcia nie żyje, a w posiadłości 

pomieszkuje ekscentryczny chłopak. 
Niezwykłe wydarzenia zmuszają Martę 
i nieznajomego do opuszczenia chaty, 
ale poza nią czai się przerażające mon-
strum… Marta decyduje się zmierzyć 
z poplątanymi wątkami swojego życia, 
ale im więcej się dowiaduje, tym trudniej 
jest jej wydostać się ze spirali wszech-
ogarniającego ją chaosu. Czy uda się jej 
poznać sekret swojej zdolności?

„TOPR : tatrzańska przygoda 
Zosi i Franka” Beata Sabała-Zie-
lińska

Zosia i Franek po raz pierwszy przy-
jeżdżają z rodzicami do Zakopanego. 
Dziewczynka ma dopiero siedem lat, 
ale wie, czego chce i jak postawić na 
swoim. Jej starszy o trzy lata brat jest 
bardziej nieśmiały. Ferie w Tatrach to 
dla nich wszystkich niezła lekcja. Los 
chce, że wynajmują pokoje w rodzinie 
ratowników TOPR-u. Gospodarz, pan 
Stanisław Gąsienica, jest już na emery-

turze. Jego syn, Jędrzej, aktywnie działa 
w Pogotowiu. A wnuk, jedenastoletni Jaś, 
pójdzie pewnie kiedyś w ich ślady. Ro-
dzina z Warszawy niewiele wie o górach. 
Jednak jedenaście dni z ratownikami 
dużo zmieni. „Mieszczuchy” nauczą się 
na własnych błędach, jak bezpiecznie 
zdobywać Tatry, poznają prawdziwe akcje 
TOPR-u i historię Pogotowia. Dowiedzą 
się, co to są lawiny, dlaczego zimą, idąc 
w góry, warto mieć ze sobą detektor, 
sondę i... łopatkę. Jak pracują psy lawi-
nowe. Jak chodzić po górach, żeby się 
nie męczyć. Książkę wzbogaca blisko 
150 zdjęć, m.in. z akcji ratowniczych, 
oraz krótkie filmy o TOPR-ze, do których 
odsyłają specjalne kody.

Dla dzieci
„Co robią psotne stwory” - tek-

sty i ilustracje Ewa Podleś

Na pewno dobrze znacie te stwory, 
choć nawet tego nie podejrzewaliście! 
Przedstawiamy wam Chlewusia, miło-
śnika skarpetek o aromacie sera, któ-
rego środowiskiem natural nym jest 
bałagan, Ściemkę testującą najnowsze 
trendy w kłamstewkach, Pasibrzucha 
wcinającego jedzonko na wszystkie litery 
alfabetu oraz wielu innych psotników 
i gamoni. Z tej książki dowiecie się też, 
jak często Błotko (z towarzyszącym jej 
kłębkiem kurzu) bierze kąpiel, czy pań-
stwo Tomoje kiedyś przestaną wyrywać 
sobie wszystko z rąk, jakie kawały lubi 
robić Chechełko oraz czy Fochnę da się 
przytulić. „Opowiem ci, mamo, co robią 
psotne stwory” to wspaniała książka do 
czytania i oglą dania. Ćwiczy u najmłod-
szych spostrzegawczość i umiejętność 
opowiadania, pobudza wyobraźnię, ale 
przede pozwala na twórcze spędzenie 
czasu i fantastyczną zabawę.
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„Afryka: kontynent kolorów” - 
Soledad Romero Marino, Raquel 
Martin

Uf jak gorąco
Kiedy nocą chmury 
wszystko z siebie wylały, 
wschód chlubił się 
złotym obliczem. 
 
Wilgotny wiatr 
nadal robi swoją robotę, 
a robi to zwiewnie, 
jak na tę porę roku. 
 
Pomimo opadów, 
spękana ziemia, 
nadal jest spękana. 
 
Jeszcze przed południem, 
a już rtęć wspięła się 
na trzydziesty czwarty szczebel. 
Kto wie, 
czy nie zechce pójść wyżej, 
niczym rasowa alpinistka. 
 
W wyprasowanych 
promieniami frakach 
jaskółki ruszają 
w pogoni za słońcem. 
 
Wrócą, 
Niosąc na skrzydłach 
garnitur nadziei. 
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Zanim
Zanim kur-zapiał, 
w stodole od godziny 
wybrzmiewały dzwonki 
ostrzonej kosy. 
 
Każdy kłos 
na wagę kromki, 
której nigdy, nikomu 
nie powinno zabraknąć. 

Między wierszami
 
Na wykoszone miedze, 
brony aż się rwą 
ze swoją wirtuozerią, 
zostawiając za sobą 
schludnie wyczesane kosmyki 
pachnącej rodzicielki. 
 
Chociaż kolbom 
nie do śmiechu, 
przed ostatnim namaszczeniem 
rozczesują włosy. 
 
Słoneczniki zwijają promyki, 
kłaniając się ziemi w podzięce. 
 
Niebawem piramidy 
wzniosą się na polach, 
by na przednówku 
nikt głodny nie chodził. 
 
Kiedy poplon 
rzucą na pożarcie, 
ciągnik swoje orgie 
wyśpiewa turkotem. 
 
Siewnik z ozimym 
zamknie pracowity sezon, 
ocierając zroszone czoła 
gospodarskiej Braci. 
 
Chwila wytchnienia 
przed kolejnym błyskiem lemieszy, 
dla sprawiedliwego dzielenia skib. 
 
Ostatnim odlotom 
czas ustawiać lotki, 
przed artyzmem 
kreślenia grafiki 
na podniebnym szlaku. 
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Żniwowanie
Kiedy rygle wrót puściły, 
Kombajny za pierwszym wdechem 
słonecznego dnia ruszyły tam, 
gdzie im po drodze. 
 
Pożerając złote kłosy, 
ciągną za sobą welony kurzu, 
które nie zdołają przykryć 
wylanego potu rolniczej harówki.

13 VII 2022 

Ściernisko  
to nie wszystko
Zżęte zborze 
sypnęło 
zgodnie z przewidywaniami. 
 
Pole nastroszyło kolce, 
zatem myszy garną się tam, 
gdzie nie zemrą z głodu, 
uwijając gniazda, 
wydadzą kilka miotów. 
 
Płochliwe stworki, 
krzywdy nie zrobią, 
co najwyżej skubną 
z domowych zapasów. 
 
Dziękując za poczęstunek, 
zostawiają ślady. 
 
Jak większość kobiet, 
mogę zaśpiewać 
słowa znanej piosenki. 

Ale ty się boję myszy
13 VIII 2022

Autorka wierszy:  
Aldona Latosik  

Kontakt z autorką:  
aldona51@poczta.fm

ludzkich i doświadczył tragedii niewol-
nictwa. Od stolic po pustynie, od dzikich 
sawann po wioski rybackie, od futury-
stycznych dzielnic po gęste dżungle, 
odkryjesz zapierające dech w piersiach 
krajobrazy, różnorodne ludy i sposoby 
życia, niezwykłych bohaterów, pomni-
ki, majestatyczne zwierzęta i niezwykłe 
historie. Podróż pełna kolorów przez 
różnorodność kultur i piękno afrykań-
skiego świata. Przepięknie ilustrowana, 
niezwykła książka o Afryce. Wybierz 
się w cudowną podróż po tym konty-
nencie, poznaj kulturę i przyrodę wielu 
afrykańskich państw, zwyczaje i kulturę 
plemion afrykańskich, niezwykłą roślin-
ność i egzotyczne zwierzęta!

Opracowała: Ilona Łysiak 
GBPiCK w DopiewieWielka podróż przez kontynent, który 

był świadkiem narodzin pierwszych istot 
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Ta książka to w istocie historia 
przedwojennej Wielkopolski z perspek-
tywy Konarzewa. Opowiadają ją polscy 
ziemianie, arystokraci nieświadomi, że 
po dekadach ich wspomnienia, zapiski, 
zwierzenia, westchnienia, fotografie 
ukaże rodakom szlachecki potomek 
Maciej Radziwiłł. 

„Konarzewo Czartoryskich 1925-
1940”, bo o tej właśnie świeżutko 
wydanej książce tu mowa to zbiór 
korespondencji i zapisków, które 
redaktorzy uporządkowali i ułoży-
li w spójną historię, wykorzystując 
materiały, które przekazał Maciej Ra-
dziwiłł, syn Wandy z Czartoryskich 
Radziwiłłowej i Alberta Hieronima 
Radziwiłła. Jej głównymi Bohaterami 
są Teresa z Zamoyskich Czartoryska 
i jej ukochany mąż Roman Czartoryski 
właściciele majątku Konarzewo. 

Czytając to opracowanie już od 
pierwszych rozdziałów możemy być 
pewni, że przez prawie 400 stron 
będziemy mieli okazję przyglądać się 
z bliska życiu polskich arystokratów i to 
nie w formule fabularnej, a mając pod 
ręką prawdziwe słowa i myśli wysoko 
urodzonych ludzi z minionej epoki. Dzięki 
ich osobistym opowieściom - nie pod-
danym bynajmniej cenzurze – niemal 
jak przez dziurkę od klucza podgląda-
my obraz klasy społecznej, wokół której 
narosło wiele legend i mitów.

Czy saga rodziny Teresy i Romana 
Czartoryskich, rodziców sześciu córek 
i dwóch synów jest kwintesencją życia 
ówczesnej arystokracji? Czy zdejmuje 
z tej klasy społecznej rozliczne mity 
i stereotypy? To jest pytanie do histo-
ryków, badaczy życia i losów polskiej 
arystokracji. Dla mnie to odkrycie nowe, 
świeże jak ta książka, bo ukazujące „od 
kuchni” najważniejsze obszary codzien-
nej aktywności .

Kruszynce najmilszej do serduszka…

Relacje
 Choć można wyczuć, że żądzą nimi 

określone zasady, które mężczyźnie przy-
pisują rolę rodzinnego buchaltera i my-
śliwego (w całym tego słowa znaczeniu, 
bo Roman często poluje i jest to niemalże 
obowiązek w tych kręgach), a kobiecie 
zarządczyni domowej, dbającej o wycho-
wanie dzieci i zabezpieczenie w służbę, 
to wiele tu wzajemnego wsparcia i czułej 
miłości. Czytając niektóre zapiski mia-
łem wrażenie, że bez „Kruszynki” życie 
Romana byłoby smutne, jałowe i pogrą-
żone jedynie w trudach i chorobach. Ale 
też warto zwrócić w tej książce uwagę, 
że dzieci wychowują głównie mamki, 
najbliższe im w kolejnych latach rozwo-
ju, że mąż do żony najczęściej wzdycha 
z oddali i tęskni, choć polowania, odwie-
dziny rodzin, udział w wystawach czy 
grach tenisowych są ponad tę tęsknotę. 
Wszelkie zaś niefrasobliwości związane 

z życiem, działalnością i prowadze-
niem majątku młodych państwa srogo 
recenzuje ojciec (Witold Czartoryski), 
który napomina, nierzadko nie szczę-
dzi krytyki i odsyła do łaski Boga. 

Wiara w Boga
Bo też wiara w Boga, codzienne 

nabożeństwo do spraw wiary, dzieci 
wychowywane w duchu modlitwy 
i posłuszeństwa wobec Boga, reko-
lekcje poprzedzone wielodniowymi 
przygotowaniami, które mają wymiar 
wielorodzinnych uroczystości powią-
zanych z rozważaniami o patrioty-
zmie to bardzo istotne drogowskazy 
w codziennym życiu.

Codzienne życie
A ono w czasach kryzysu ziemiań-

stwa staje się coraz bardziej uciążliwe. 
Długi, konieczność sprzedawania ko-
lejnych ziemskich parceli, kredyty, za 
droga służba z jednej strony, a z drugiej 

przekonanie, że jest ta odpowiedzialność 
za ziemię, jej plony, dobrobyt najbliż-
szych i honor rodzinny. Czasem zdrowie 
nie pozwala pogodzić tych obu stron, 
a czasem słabość do luksusu na owe 
czas. Tak się dzieje, kiedy to Czartory-
scy przygięci długami kupują parcelę na 
Helu, co rodzina, a w szczególności brata 
Romana Kazimierz nie omieszka wypo-
mnieć w korespondencji. O upodobaniach 
kulinarnych, o służbie i jej zadaniach, 
o problemach z poprzednim zarządcą  
Konarzewa wspominać nie będę, bo o tym 
i innych sprawach z lektury można się 
dowiedzieć.

Trudne czasy
Tak Czartoryscy, jak i ich gromad-

ka dzieci u schyłku epoki arystokracji 
zaznali wiele smutnych chwil. Roman 
po wybuchu wojny znalazł się w obozie 
jenieckim – najpierw w Saksonii, po-
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tem w Bawarii. Teresa z ósemką dzieci 
musiała radzić sobie sama i to w takich 
momentach, kiedy hitlerowcy odbierali 
jej żywność, godność, a wreszcie dach 
nad głową, zmuszając do tułaczki po ro-
dzinie. Po wojnie prześladowani przez 
sowietów jako ta zaraza systemowa 
klepali biedę, nie mogąc uzyskać do-
brych zawodów i zajęć przynoszących 
przynajmniej godną egzystencję. I tylko 
fakt, że dobrze traktowali ludzi w swo-
im majątku i znani byli z działalności 
charytatywnej w Caritasie, to i ludzie 
im odpłacili wsparciem. 

Majątek
Wspominali zapewne wtedy czas, 

w którym to adwokat Władysław Bor-
szewski w 1928 r. tak opisywał majątek 
w liście do Ministerstwa Reform Rolnych: 
„Majątek tworzy jedną administracyjną 
całość, objęty dwoma księgami hipote-
tycznymi, a mianowicie <Konarzewo. 
Dobra rycerskie> i <Podłoziny. Dobra 

rycerskie>.[…] Majątek wnioskodawcy 
posiada razem 121 budynków, w czym 
105 murowanych, a 16 drewnianych. […] 
Z ogólnej liczby budynków przypada: na 
dom mieszkalny właściciela i personelu 
administracyjnego – 7, na domy służ-
by folwarcznej – 31, na obory, stajnie 
i chlewy – 44, na spichrze – 7, na stodoły 
folwarczne – 6, na kuźnie, stelmacharnie, 
warsztaty, magazyny i szopy – 20. Każ-
da rodzina służby folwarcznej posiada 
jeden do dwóch pokoi z kuchnią, sienią, 
strychem, chlewikiem i piwnicą. […] Ma-
jątek wnioskodawcy prowadzi hodowlę 
konia szlachetnego półkrwi angielskiej 
i arabskiej na wyższą skalę na potrzeby 
wojska. Poza tym […] na folwarkach Ko-
narzewo i Wiry są dwie stacje kopulacyjne 
ogierów państwowych. […] Majętność 
Konarzewo posiada zapisanych do księgi 
państwowej 15 klaczy, z tych 6 zapisa-
nych do księgi rodowodowej Związku 
Hodowców Konia Szlachetnego w Wiel-

kopolsce. […] W majątku wnioskodawcy 
znajduje się chlewnia ze 120 sztukami, 
pozostająca pod kontrolą Wielkopolskiej 
Izby Rolniczej, a nadto obora złożona 
ze 191 sztuk krów dojnych. […] Majątek 
wnioskodawcy należy do majątków uprze-
mysłowionych. Poza plantacją buraków 
cukrowych posiada gorzelnię o wysokiej 
sile produkcyjnej.[…] 

O wielu wątkach tu nie wspomniałem, 
moc nazwisk i rodów nie wymieniłem, 
ale szczerze zachęcam do lektury, bo 
to obraz unikalny i pisany ręką jego 
bohaterów.

 Zbigniew Mamys

„Konarzewo Czartoryskich  
1925-1941”,  

wybór i opracowanie tekstów:  
Aleksiej Rogozin,  

Aleksandra Bellwon,   
Wydawnictwo: Ośrodek Karta,  

W pierwszy wrześniowy weekend 
odbyła się kolejna edycja Narodowego 
Czytania. Tegoroczną lekturą były „Bal-
lady i Romanse” Adama Mickiewicza. 

„Ballady i Romanse” zawierają 14 
utworów: „Pierwiosnek”, „Romantycz-
ność”, „Świteź”, „Świtezianka”, „Rybka”, 
„Powrót taty”, „Kurhanek Maryli”, „Do 
przyjaciół”, „To lubię”, „Rękawiczka”, 
„Pani Twardowska”, „Tukaj”, a także 
„Próby przyjaźni”, „Lilije” oraz „Dudarz”. 

„Ballady…” inspirowane są ludową 
tradycją, a Mickiewicz wprowadza do 
nich elementy świata nadprzyrodzone-
go, między innymi: duchy, syreny czy 
nawet upiory. Jest to manifest polskiego 
romantyzmu. Utwory służyły polemice 
z oświeceniową wizją świata. Czytelnik 
w ich odbiorze powinien kierować się 

Ballady i Romanse w Skórzewie
sercem, a nie rozumem - w myśl słów: 
„Czucie i wiara silniej mówi do mnie 
niż mędrca szkiełko i oko”. Akcję zorga-
nizowała Gminna Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kultury w filii w Skórzewie. 
Cieszyła się ona sporym zainteresowa-
niem. W trakcie „Narodowego Czytania” 
można było wziąć udział w kiermaszu 
książkowym, a także w warsztatach ple-
cenia kolorowych bransoletek. Wewnątrz 
budynku biblioteki można było zobaczyć 
wystawę „Romantycy w Wielkopolsce, 
Wielkopolska u Romantyków”. Wystawa 
ta jest dostępna do końca września. 

Tekst i fot. Łukasz Mańczak,  
GBPiCK w Dopiewie
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Kontynuując temat z poprzednich nu-
merów „Czasu Dopiewa”, przedstawiam 
ostatnią już część opisów dotyczących 
nieistniejących już osad i miejsc z terenu 
naszej Gminy.

Brzóski Konarzewskie
Osada k/Konarzewa, prawdopo-

dobnie w stronę Palędzia – być może 
identyczna z osadą Brzóski Palędzkie 
lub Brzóski Dupiewskie. Osada wspo-
mniana w 1833 roku – mieszkała tam 
wówczas rodzina Kazimierza i Agnieszki 
z Dubiszów Wiciaków.

Brzóski Palędzkie  
(Dupiewskie)

Osada koło Palędzia – być może iden-
tyczna z osadą Brzóski Konarzewskie. 
Wymieniana w księgach metrykalnych 
parafii Konarzewo już w 1818 roku – 
mieszkała tam wówczas rodzina Andrzeja 
i Jadwigi Przybyłów Działowskich.

Trzcielin Mały (Kapitulny) 
I Trzcielin Wielki  
(Kapitulny)

Trzcielin jest miejscowością z metry-
ką średniowieczną, wspomniany już pod 
koniec XIV wieku. W 1412 roku nastąpiło 

Historyczne miejscowości Gminy Dopiewo część 8.

nabycie części Trzcielina od Wincen-
tego z Trzcielina przez kanonika Jana 
z Niepartu, który przekazał je później 
kapitule poznańskiej. W tego względu 
Trzcielin został podzielony na część szla-
checką i część duchowną (kapitulną). 
Obie nazwy funkcjonowały do końca 
XIX wieku. W 1510 roku w Trzcielinie 
Kapitulnym zamieszkiwali kmiecie: Grze-
gorz Dzielisz, Marcin Dzielisz, Marcin 
Mysso, Grzegorz Rusek, Maciej Rusek, 
Marcin Rusek i Maciej Unchow oraz były 
2 karczmy prowadzone przez Macieja 
Kucieka i Marcina Myszę.

Dębina
Osada w okolicy Dopiewa, zamiesz-

kana w latach 40-tych XVIII wieku przez 
rodziny wyznania luterańskiego: Dawi-
da i Marianny Kuch/Kuchen, Michała 
i Doroty Lubic, Andrzeja i Ewę  Kupś 
oraz Jana i Mariannę Julkie.

Oprócz osad występuję wiele nazw 
dotyczących łąk, pól, wzgórz itp., których 
lokalizacji nie sposób obecnie ustalić np.: 

Lesie (Międzylesie) 
Miejsce pomiędzy Dąbrową a Do-

piewcem, wspomniane w latach 1432-
1433. Jej właścicielem był Łodzic Mościc 
ze Stęszewa.

Ławki I Prądki Wąskie 
Miejsca w okolicy Dopiewa, wspo-

mniane w latach 1726-1728 podczas wi-
zytacji parafii Dopiewo przez kanonika 
poznańskiego Franciszka Libowicza.

Węgielnik 
Las w okolicy Skórzewa i Dąbro-

wy, wspomniany w 1574 roku podczas 
sprzedaży przez braci: Piotra, Sebastiana 
i Andrzeja Dąbrowskich wsi Sobiesiernie 
i części Skórzewka  Piotrowi z Piotrowa 
k/Czempinia. 

Studzieniec (Studzionka) 

Miejsce pomiędzy Palędziem a Go-
łuskami, wspomniane w 1424 roku.

Księże Pólko (Księstwo) 
Rola plebańska w okolicy Kona-

rzewa, wspomniana podczas wizytacji 
parafii Konarzewo w 1737 roku przez 
archidiakona poznańskiego Stanisława 
Kaczkowskiego.

Księży Dołek 
Nazwa stawu w Konarzewie.

Kosmatka 
Miejsce w okolicy Dąbrówki.

Naryw (Narew) 
Miejsce w okolicy Skórzewka, wspo-

mniane w latach 1570-1571.

Pieniężnik 
Niegdyś las a później rów w Palędziu.

Obora 
Łąka w okolicach Gołusek w stronę 

Chomęcic, wspomniana w 1574 roku.

Oklewiec 
Łąka w okolicy Podłozin.

Dębowa Góra 
Wzniesienie koło Podłozin.

Olszewka (Olszywka) 
Łąka nad strugą Palędzką w Palędziu.

Zaganka 
Miejsce między Dąbrówką a Gołu-

skami, wspomniane w latach 1601-1602.

I wiele innych.

dr Piotr Dziembowski

Potykamy się o mogiły Wielkopolan, 
niemieckiego ludobójstwa Polaków. Lasy 
Palędzko – Zakrzewskie, okolice plaży 
Nad Rusałką, Lasy Rożnowickie, Lasy 
Janowskie, Wypalanki, Lasy Kobylnic-
kie i wiele, wiele innych miejsc zagłady 
Wielkopolan…

Czy to możliwe, że zbierając jagody 
w lesie, biegając rekreacyjnie po duk-
tach Lasów Palędzko – Zakrzewskich ... 
depczemy po mogiłach Polaków z okre-
su II wojny światowej? Niestety tak!   
Nie znamy ilości ofiar, ani ich tożsamości. 

Potykamy się
Skrupulatni Niemcy nawet nie trudzili 
się dokumentowaniem swojej zbrodni 
i uczynili wszystko, by je zatuszować. 
Prawie im się udało, ale póki my żyjemy… 
Celem było wybicie Polaków i zawłasz-
czenie na zawsze Kraju Warty dla rasy 
panów. Dlatego Ofiary zostały przez nich 
ekshumowane i spalone.

Zbrodnia niedoskonała… Pamiętali 
mieszkańcy i co roku gromadzili się przy 
Kwaterze Siedmiu Grobów na Mszy św. 
To tylko państwo polskie (czy polskie?) 
dopuściło się zbiorowego grzechu zanie-
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chania Pamięci. 
Dziś czujemy, że Ofiary – kwiat inteli-

gencji polskiej okresu II Rzeczypospolitej 
WOŁAJĄ o pamięć, prawdę, godność. 
Stąd Marsze Pamięci…

Marsze Pamięci organizowane od 
2019 r. przez Stowarzyszenie Miłośników 
Dopiewca – Sami Swoi doprowadziły do 
nagłośnienia tajemnicy Lasów Palędzko 
– Zakrzewskich poprzez media publiczne 
i społecznościowe, spowodowały zainte-
resowanie instytucji odpowiedzialnych 
za pamięć historyczną (2021 patronat 
Prezydenta RP, wpisanie III Marszu 
Pamięci na listę uroczystości zrealizo-
wanych w Stulecie Niepodległości Polski, 
patronaty Instytutu Pamięci Narodowej, 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, Wojewody Wielko-
polskiego i Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty). Wydana została broszura 
„Katyń Zachodu w Lasach Palędzko – 
Zakrzewskich. Marsze Pamięci w latach 
2019 – 2021”, która rozeszła się błyska-
wicznie w ilości 500 sztuk. IPN Oddział 
w Poznaniu opracował i udostępnił ar-
tykuły naukowe nt. „Operacji Tannen-
berg” oraz film o LPZ. Wg scenariuszy 
opracowanych przed III Marszem Pamię-
ci, szkoły Gminy Dopiewo zrealizowały 
w roku szk. 2021/2022 lekcje o LPZ, co 
uwieńczone zostało uroczystością szkolną 
dla klas ósmych przy wsparciu Gminy 
Dopiewo w Kwaterze Siedmiu Grobów. 
Gmina Dopiewo przy współpracy z IPN 
Oddział w Poznaniu postawiła w Miej-
scach Pamięci LPZ tablice historyczne. 

Obecnie trwają  
przygotowania do 
organizacji IV Mar-
szu Pamięci, odby-
wają się warsztaty 
i prelekcje na Szlaku 
Pamięci w Lasach Pa-
lędzko – Zakrzewskich 
i w innych miejscach.  
Trwają rozmowy 
z przedstawiciela-
mi IPN w Poznaniu 
i w Warszawie nt. 
wszczęcia pogłębio-
nych badań zbrodni 
w LPZ. 

24 września br. 
odbędzie się w Forcie 
VII w Poznaniu IV 
Forum Edukacyjne nt. 
„Zbrodnia niedosko-
nała. Niemieckie ludo-
bójstwo w okupowanej 
Wielkopolsce 1939 – 
1945” organizowane 
przez IPN Oddział 
w Poznaniu, Wielko-
polskiego Kuratora 

Oświaty i Wojewodę. Forum zostało 
zainicjowane podczas spotkania Prezes 
Stowarzyszenia Miłośników Dopiewca 
– Sami Swoi i Prezes Stowarzyszenia 
Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncen-
tracyjnych z Wielkopolskim Kuratorem 
Oświaty.

Mimo wielu pozytywnych rezulta-
tów organizacji trzech Marszy Pamięci, 
ich kontynuacja w rocznicę pierwszych 
egzekucji, tj. 13 października każdego 
roku ma głęboki sens. Już sama data ma 
przypominać światu, że Niemcy rozpo-
częli masowe egzekucje Wielkopolan już 
w pierwszych tygodniach II WŚ. W dniu 
13 października 1939 r. w Lasach Pa-
lędzko – Zakrzewskich zamordowali 
nad dołem śmierci metodą katyńską 
(tj. strzałem w tył głowy) 70 sióstr za-
konnych. To był początek holokaustu 
Polaków w tych lasach -  zaledwie kilka 
dni po otwarciu pierwszego w Polsce 
obozu koncentracyjnego, jakim był Fort 
VII w Poznaniu. 

Marsze Pamięci zainicjowane w 2019 
r. mają doprowadzić do wyjaśnienia 
tych straszliwych zbrodni, określenia 
ilości i tożsamości Ofiar, godnego ich 
upamiętnienia, a także wprowadzenia 
treści związanych z „Katyniem Zacho-
du”, tj. zbrodniami w „Kraju Warty” 
do programów dydaktyczno – wycho-
wawczych  w polskich szkołach, o co 
zabiegamy. We wniosku o patronat 
Wojewody Wielkopolskiego zwróciliśmy 
się oficjalnie o uznanie mogił w Lasach 
Palędzko – Zakrzewskich jako grobów 

wojennych, które podlegają Wojewodzie 
Wielkopolskiemu. Tak samo powinny być 
potraktowane inne miejsca masowych 
zbrodni dokonanych przez Niemców na 
terenie Wielkopolski.

Zapraszamy 13 października 
2022 r. na IV Marsz Pamięci, pod-
czas którego:
• Oddamy hołd pamięci tysiącom pol-

skich Ofiar niemieckich zbrodni na 
Narodzie Polskim z okresu II wojny 
światowej (1939-1942);

• Przyczynimy się do upowszechnie-
nia wiedzy o gehennie Wielkopolan 
w tzw. „Kraju Warty”, o Ofiarach 
zaplanowanej i zrealizowanej przez 
Niemców „Operacji Tannenberg”; 

• Pogłębimy świadomość Wielkopolan 
i Polaków w całej Polce o Zbrodni 
w Kraju Warty porównywalnej do 
Zbrodni Pomorskiej. 

W programie IV Marszu Pa-
mięci: 
10.15 - zbiórka na skrzyżowaniu ul. Nie-

złomnych z ul. Gajową,
10.30 - inauguracja Marszu Pamięci przy 

Kwaterze  Duchownych i stamtąd 
przemarsz do Kwatery Siedmiu 
Grobów,

11.30 - msza św., wystąpienia okolicz-
nościowe, apel pamięci i składanie 
kwiatów. 
Zapraszamy mieszkańców, szkoły 

(mile widziane poczty sztandarowe), 
delegacje samorządowe, organizacje 
społeczne z całej Wielkopolski. Wspólnie 
doprowadzimy do godnego upamiętnie-
nia Ofiar i docelowo przywrócenia im 
tożsamości.

Zofia Dobrowolska, Koordynator 
Marszów Pamięci w Lasach  

Palędzko – Zakrzewskich 
tel. 502 688 823,  

e-mail: z.dobrowolska@interia.eu 
Fot. Archiwum
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Delegat na Kapitułę  
Generalną w Rzymie

W Zgromadzeniu Zmartwychwstań-
ców najważniejszym organem decyzyj-
nym jest Kapituła. Najpierw, co 3 lata 

dekretem zwołuje Kapitułę Prowincjal-
ną, na którą zjeżdżają się reprezentanci 
wszystkich zakonników w celu zajęcia się 
ważnymi sprawami prowincji. Dokonuje 
się krytycznej oceny życia wspólnoty 
z perspektywy charyzmatu, misji i apo-
stolatów i wyznacza możliwości rozwoju 
zgromadzenia na przyszłość. Opraco-
wywane są też postulaty oraz dokonuje 
się wyboru trzech reprezentantów na 
Kapitułę Generalną.

Po październiku 1956 r. w Polsce – 
komuniści złagodzili represyjną politykę 
antykościelną a wraz z tym możliwe stały 
się kontakty z Watykanem.

Jesienią 1959 r. ks. dr S. Żelazek zo-
stał wybrany, jako delegat na Kapitułę 
Generalną w Rzymie. Gremium to skła-

Przyszli misjonarze Marian i Stanisław - z rodzicami na poznańskiej Wildzie, 1949 r.  

Ks. dr Stanisław Żelazek ( 1916-1990), Część 2. 

Kościół i siedziba Zmartwychwstańców w Rzymie

dało się z 20 przedstawicieli: prowincji 
polskiej (obejmowała ona różne kraje 
europejskie), amerykańskiej, kanadyj-
skiej i region południowej Ameryki.

Tradycyjnie obrady zaczynały się re-
kolekcjami a po nich najważniejszymi 

sprawami duszpasterskimi ekonomicz-
nymi Zgromadzenia. Delegaci wybie-
rali także Przełożonego Generalnego 
na 6-letnią kadencję. Obrady kończyła 
specjalna audiencja u Ojca świętego 
z uroczystym błogosławieństwem dla 
ojców kapituły i życzeniami dobrego 
wzrostu dla całego zakonu.

Przełożony Zgromadzenia 
w Rzymie

Rzym jest historyczną siedzibą Zmar-
twychwstańców. W 1837 r. przybyli tam 
z Paryża dwaj byli radykalni powstań-
cy listopadowi – Hieronim Kajsiewicz 
i Piotr Semenenko, aby kontynuować 

Studia doktoranckie na Lateranie

studia teologiczne.
W 1840 r. umiera na gruźlicę wieku 

33 lat założyciel Zgromadzenia Bogdan 
Jański. Dzięki wpływowi Adama Mic-
kiewicza porzucił on hulaszczy tryb ży-
cia i doznał daru nawrócenia do wiary 
w Boga.

W tych osobach wzrastało przekona-
nie, ze nie da się pomóc rzeszom młodych 
zagubionych powstańców w pojedynkę, 
ale konieczne jest powołanie większej 
wspólnoty. Zaistniał wtedy spór czy ma 
być ona tylko polska czy obejmować ma 
inne nacje.

Liczne zagraniczne powołania natu-
ralnie problem ten rozwiązały.  

W 1885 roku nadarzyła się okazja 
kupna w samym centrum Rzymu przy 
Via San Sebastianella (nieopodal słyn-
nego Placu Hiszpańskiego) zajazdu dla 
podróżnych, który przerobiono na dom 
zakonny. Obok wybudowano kościół. Od 
tego czasu do dziś pełni ważną rolę, jako 
siedziba kurii generalnej oraz ośrodek 
życia duchownego Zmartwychwstańców 
we Włoszech a także miejsce przechowy-
wania cennych pamiątek historycznych 
i wielu zabytków kultury polskiej.

Do 1920 r. kościół ten nosił miano 
polskiego (odprawiano tam msze w ję-
zyku polskim), a po odzyskaniu niepod-
ległości funkcję tę przejął kościół w. Św. 
Stanisława.

Zmartwychwstańcy cieszyli się uzna-
niem Stolicy Apostolskiej i byli zaufa-
nymi informatorami papieży Piusa IX 
i Leona XIII o prawdziwej sytuacji pod 
trzema zaborami od 1866 r. prowadzili 
Papieskie Kolegium Polskie, które od 
razu stało się „kuźnią” przyszłych kar-
dynałów i biskupów.

Stanisław Żelazek po zakończeniu 
Kapituły Generalnej nie wrócił już do 
Krakowa, gdyż 7 listopada 1959 r. zo-
stał wybrany przełożonym Zgromadze-
nia w Rzymie oraz rektorem wyższego 
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seminarium i opiekunem studentów 
przybywających na Papieskie Uniwer-
sytety. Było takie powiedzenie: „studia 
w Rzymie nie zabawa. Do kapłaństwa 
tam zaprawa. Kościół wiernie w dzień 
i w nocy przez papieskie patrzy oczy” 

Trzecia bardzo odpowiedzialna jego 
funkcja było stanowisko archiwisty gene-
ralnego. Ze względu na rozlegle kontakty, 
które ojcowie założyciele Zmartwych-
wstańców posiadali z Wieka Emigracja 
zbiory te obfitują w bezcenne dla kultury 
narodowej pamiątki m.in. rękopisy Ada-
ma Mickiewicza, C. Norwida.

W ciągu trzech lat wyremontowano 
pokoje w domu rzymskim. Zakupiono 
stalowe szafy i zorganizowano archiwum  
administracyjne. Z kolei cala biblioteka 
składająca się z kilku tysięcy książek 
została zreorganizowana i ułożoną na 
stalowych regalach nowego kompleksu 
bibliotecznego. 

Papieski Uniwersytet  

Lateranski 

W tym czasie na prestiżowym Papie-
skim Uniwersytecie Laterańskim (zał. 
1773 r.) rozpoczął studia doktoranckie 
z zakresu prawa kanonicznego uwieńczo-
ne drugim tytułem naukowym doktora.

W pracy „De Constitutionibus Con-
gregationis Resurrectione D. N. Jesu” 
napisanej w języku łacińskim poddał 
badaniu regułę Zmartwychwstańców 

Uczelnia Laterańska odegrała ważną 
rolę podczas zwołanego przez papieża 
Jana XXIII Soboru Watykańskiego II 
(11.11.1962 - 8.12.1965) Przygotowując 
materiały do wielu zmian reformują-
cych Kościół Katolicki. Był to w Rzymie 
wyjątkowy i gorący okres dyskusji na 
temat jego przyszłości.

Waclaw Żelazek przed Bazyliką 
św. Piotra, 1963 r.

Znajomość prawa kanonicznego, 
filozofii, teologii moralnej została  wy-
korzystana przez powierzenie księdzu 
Stanisławowi funkcji postulatora. Była to 
rola niezwykle odpowiedzialna; wiązała 
się z przygotowywaniem i prowadzeniem 
procesu beatyfikacyjnego.

Relacje z bratem  
Wacławem

W Wiecznym Mieście ks. Stanisław 
nie czuł samotnie. O 3 lata młodszy brat 
Wacław (16.09.1919 - 4.03.2015) po II 
wojnie światowej ożenił się z Włoszką. 
Po wylądowaniu aliantów na południu 
Włoch, z grupą Polaków, dołączył do 
2 Korpusu armii gen. Andersa. Po 
przeszkoleniu trafił do wywiadu i jako 
podchorąży walczył pod Monte Casino, 
Anconą i Bolonią.

Z uwagi na represje komunistycznych 
władz polskich w stosunku do żołnie-
rzy gen. Andersa przymusowo osiadł we 
Włoszech – w Rzymie. Ale z tęsknoty na 
koniec życia powrócił do Polski i często 
odwiedzał rodzinne Palędzie.

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej  

Waclaw i Stanislaw uczestniczyli w obchodach 20. rocznicy 
bitwy o Monte Casino, 18 maja 1964 r. Na zdjęciu przedwojenny 

Biskup Polowy Józef Gawlina i Generał W. Anders

Rektor na Menterolli 

Mentorella to jedno z najstarszych 
sanktuariów maryjnych w Europie. Po-
łożone jest na wysokości 1018 m.np.m. 
w Górach Prenestyńskich ok. 60 km na 
wschód od Rzymu. Kościół i klasztor 
osadzone są na wysuniętej skale opa-
dającej niemalże prostopadle ku doli-
nie Giovenazo. Sanktuarium wznosi się 
w miejscu, gdzie wg tradycji nastąpiło 
cudowne nawrócenie świętego Eusta-
chego. To temu trybunowi rzymskiemu 
za czasów cesarza Trojana w II p.n.e. 
W czasie polowania na porożu jelenia 
objawił się Chrystus w znaku krzyża. Po 
otrzymaniu łaski wiary wraz całą rodziną 
poniósł śmierć męczeńską. Z kolei w V 
p.n.e. Przez kilka lat w grotach skalnych 
wiódł pustelnicze życie patron Europy 
św. Benedykt. Po koniec VI w. Papież 
Grzegorz Wielki przekazuje to miejsce 
benedyktynom, którzy wybudowali 
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klasztor oraz rozwinęli kult maryjny. 
Od połowy XVII w. z wielkim rozma-
chem rozbudowali sanktuarium  Jezuici. 
Jednakże po kasacie zakonu pod koniec 
XVIII w. Obiekt zaczął podupadać.

Ojcowie założyciele Zgromadzenia 
Zmartwychwstańców zaczęli poszukiwa-
nia miejsca pod Rzymem przeznaczonego 
na rekolekcje oraz wypoczynek. W 1857 
r. udało się u papieża Piusa IX pozyskać 
opuszczone i mocno podupadłe sank-
tuarium. Dzięki szczodremu wsparciu 
polskiej emigracji udało się odnowić 
zniszczone malowidła, wznieść kopu-
łę świątyni oraz wykonać wiele prac 
przywracających dawny blask.

Stała obecność  wspólnoty zakonnej 
i gorliwa praca duszpasterska spowodo-
wały szybkie odrodzenie kultu maryjnego 
i ożywienie ruchu pielgrzymkowego.

Na terenie sanktuarium znajduje 
się wiele unikatowych średniowiecz-
nych zabytków, ale najcenniejsza jest 
XII-wieczna dębowa figura Matki Bożej 
Łaskawej z dzieciątkiem na kolanach. 
Jest ona patronką kościoła. 

W 1964r r. rektorem tego wspania łego 
miejsca - bogatego dwoma tysiącleciami 
historii chrześcijaństwa - został ksiądz 
Stanisław Żelazek.  Jego obecność w tym 

miejscu zbiegła się ze zbliżającymi ob-
chodami Tysiąclecia Państwa Polskiego. 
Znaczenie tego wydarzenia było szcze-
gólnie dla niego ważne i  bliskie, gdyż 
od zapowiedzi kard. E. Dalbora w 950. 
rocznicę chrztu Polski rozpoczęło się two-
rzenie zmartwychwstańczej świątyni na 
poznańskiej Wildzie, gdzie  objawiło się 
jego powołanie. Dlatego tez z okresu jego 
pobytu pochodzi wspaniały milenijny 
witraż z wizerunkami ojców założycieli 
Zgromadzenia Zmartwychwstańców.

 W tym też czasie swoje pielgrzymo-
wanie do tego sanktuarium rozpoczął 
kolega ks. Stanisława z studiów dokto-
ranckich w Krakowie na Uniwersytecie 
Jagiellońskim – a wówczas już biskup 
krakowski Karol Wojtyła ,który czynnie 
uczestniczył w pracach Soboru Waty-
kańskiego II.

To wyjątkowe miejsce – skąd bliżej 
człowiekowi do Boga i natury, ale też do 
drugiej osoby i samego siebie tak bardzo 
urzekło Karola Wojtyłę, że stało się jego 
ulubionym sanktuarium maryjnym. Był 
tutaj przed konklawe a potem powrócił 
w pierwszej oficjalnej wizycie po wybo-
rze na Stolice Piotrową w dniu 29 paź-
dziernika 1978 roku. Wobec 20 tysięcy 
pielgrzymów wygłosił wówczas bardzo 
ważne programowo przemówienie o mo-
dlitwie, jako pierwszorzędnym zadaniu 
papieża oraz jej doniosłości w życiu 
chrześcijanina.

Na terenie sanktuarium utworzo-
no izbę muzealną, z wieloma pamiąt-
kami związanymi z Janem Pawłem II, 
a w okolicach wytyczono górski szlak 
jego imienia.

Jubileusz XXV- lecia kapłaństwa
3 listopada 1965 r. ks. Stanisław uro-

czyście obchodził jubileusz kapłaństwa 
w wildeckiej świątyni, w której doznał 
łaski powołania we wspólnocie zmar-
twychwstańców. Droga od święceń w Kra-
kowie (3.11.1940 r.) w warunkach wo-
jennych, poprzez pracę w duszpasterską 
w parafiach w różnych zakątkach Polski, 
dwa doktoraty – doprowadziła go do 
sprawowania wielu godności w Rzymie.

Tydzień przed jubileuszem – 23 
października w Gnieźnie pobłogosławił 
sakrament małżeństwa Janinie Nowak  
(córka starszej o rok siostry Stanisławy) 
i Zygmunta Jędrzejczaka. Stanisława 
Żelazek wraz ze swoim mężem Stefanem 
Nowakiem stworzyli prawdziwa gościnna 
przystań do której chętnie przybywali 
członkowie rodziny z trzech kontynentów. 
Obowiazkowym terminem był odpust 
ku czci świętego Wojciecha.    Była to 
dla niego – jak się później okazało – 
ostatnia wielka uroczystość rodzinna. 
W słowach przesłanych już z Rzymu 17 
listopada 1965 roku do swojego kuzyna 
Władysława Szymkowiaka  podsumował 
swoje ćwierćwiecze w kapłaństwie:, Bło-
gosławieństwem umocniony na duchu 
i ciele mogę jeszcze lepiej pracować na 
większą chwałę Bogu i zbawieniu dusz….”

Dla ks. Stanisława rzymskie godności, 
z których wyśmienicie się wywiązywał, 
nie były celem ostatecznym. Srebrny 
jubileusz postawił w jego życiu cezurę 
i otworzył kolejne ważne wyzwanie dla 
kapłana. Była to praca misyjna w Brazylii. 

Opracował: Krzysztof Szymkowiak 
na podstawie: 

1) Ks. Jerzy Rolka, Materiały ze 
zbiorów Zmartwychwstańców CR, 
Kraków, „Charyzmat Zmartwych-
wstańców. Historia Zgromadzenia 

Zmartwychwstania Pańskiego”. 
2) Zbiorów Rodzinnych.

Marmurowa tablica upamiętniająca 
Rektorów Sanktuarium,  

w tym ks. S. Żelazka   

Ośrodek Pomocy Społecznej w Do-
piewie ponownie organizuje warsztaty 
dla rodziców. To już druga edycja spo-
tkań, podczas których zwracać będziemy 
uwagę na relacje rodzinne, profilaktykę 
uzależnień, konstruktywne formy ko-
munikacji w rodzinie oraz ważną rolę 

Warsztaty dla rodziców
rozpoznawania potrzeb dzieci i ich 
umiejętnego zaspokajania. Chętnych 
rodziców zapraszamy do udziału już 
od 01.10.2022r.  

Osoby prowadzące: Sylwia Sawicka 
- Zduniak - psycholog,  Agnieszka Jasiń-
ska-Więckowska - asystent rodziny.  Chęć 

udziału prosimy zgłaszać pod numerem 
tel. 693 290 242 lub drogą e-mailową: 
agnieszka.jasinska@opsdopiewo.pl . 

Agnieszka Jasińska  
- Więckowska, Asystent rodziny  

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 
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Drugą tablicę poświęconą ojcu Maria-
nowi Żelazkowi, ale i Rodzinie Żelazków, 
postawiła niedawno w Palędziu przy ul. 
Nowej Gmina Dopiewo. Uroczystość od-
słonięcia miała miejsce 11 września 2022 
r. Jej inicjatorkami były Maria Popowska 
i Aldona Muszak z Towarzystwa Przyja-
ciół Ojca Mariana Żelazka, które chciały 
w ten sposób upamiętnić 20. rocznicę 
przyjazdu misjonarza do Palędzia  i jego 
ówczesnego spotkania z mieszkańcami 
Palędzia i gminy. Pierwsza tablica stanęła 
w tym miejscu 4 lata temu, w 100. rocz-
nicę urodzin werbisty znanego z pomocy 
trędowatym w Indiach.  

Nowa tablica przybliża historię ro-
dziny Żelazków, związaną z Palędziem. 
Sprowadzili się tu z Dąbrowy w XIX w. 
dziadkowie Mariana. Na tablicy znajdu-
je się m.in. rysunek zagrody Żelazków, 

Tablica Rodziny Żelazków

z zaznaczeniem budynków, wiatraka – 
młyna i przecinającej jej teren ul. No-
wej (w tamtych czasach nieistniejącej). 
Przybliża biogramy dwóch braci, spośród 
szesnaściorga dzieci Stanisławy i Sta-
nisława Żelazków. Oprócz o. Mariana 
także ks. dra Stanisława Żelazka, o dwa 
lata starszego  misjonarza, który ćwierć 
wieku pracował w Brazylii.

W tegorocznej uroczystości udział 
wzięli, oprócz przedstawicieli Towarzy-
stwa Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka, 
mieszkańcy Palędzia, przedstawiciele 
władz samorządowych, członkowie ro-
dziny Żelazków, księża werbiści z semi-
narium w Chludowie i Pieniężna oraz  
siostry zakonne. Poczet sztandarowy 
wystawiła Ochotnicza Straż Pożarna 
w Palędziu.

Tablicę odsłonili: Maria Popowska 
– prezes Towarzystwa Przyjaciół Ojca 
Mariana Żelazka, Paweł Przepióra – Wójt 
Gminy Dopiewo, Agnieszka Grześko-
wiak – sołtys Palędzia i gminna radna, 
ale również werbista o. Wiesław Dudar 
i przedstawicielka rodziny Żelazków.

Po przemówieniach uczestnicy 
uroczystości przejechali do świetlicy 
wiejskiej w Palędziu, gdzie werbista o. 
Jan Wróblewski – rektor Seminarium 
w Chludowie odprawił mszę św. Uświet-
nił ją Chór Gminy Dopiewo - Bel Canto. 
Następnie miały miejsce wspomnienia ze 
spotkania z o. Marianem sprzed 20 lat, 
które stało się „kamieniem węgielnym” 
Towarzystwa oraz sprawozdanie z dwóch 
dekad jego działalności. Podniosłym 
momentem jubileuszu było wręczenie 
dyplomu uznania Marii i Julianowi Po-

powskim - za zaangażowanie w upamięt-
nieniu o. Mariana Żelazka. Gratulacje 
w imieniu mieszkańców złożyła im soł-
tys Palędzia – Agnieszka Grześkowiak 
i przedstawicielki Towarzystwa.

*** 

Powstałe w 2002 r. Towarzystwo 
Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka z Pa-
lędzia ma na koncie przygotowanie wielu 
wizyt duchownych z Indii, następców 
i współpracowników o. Mariana, werbi-
stów z ośrodków w kraju i przedstawi-
cieli rodziny misjonarza. Przygotowało 
albumy, płyty i wystawy o nim. Co roku, 
w rocznicę śmierci o. M. Żelazka, orga-
nizuje obchody związane z patronem. 
Obecnie liczy 10 członków.
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Z inicjatywą palędzkiego Towarzy-
stwo Przyjaciół Ojca Mariana Żelazka, na 
terenie Gminy Dopiewo powstało kilka 
miejsc pamięci o związanych z osobą 
misjonarza: 
• W 2002 r., za sprawą Towarzystwa 

jedna z ulic w Palędziu otrzymała 
imię o. M. Żelazka, w związku z no-
minacją do Nagrody Nobla. 

• W 2007 r. na ścianie świetlicy wiej-
skiej w Palędziu wmurowano tablicę 
upamiętniającą wizytę misjonarza 
(w 5 rocznicę spotkania),

• W 2008 r. przy głównym skrzy-
żowaniu Palędzia stanął obelisk 
poświęcony duchownemu, skwer 
urządzono zielenią,

• W 2018 r., w 100. rocznicę urodzin 
misjonarza, rondo w Skórzewie przy 

kościele, w którym został ochrzczo-
ny, otrzymało imię werbisty, a przy 
ul. Nowej odsłonięto pierwszą tabli-
cę, przybliżającą postać misjonarza.

• W 2022 r. przy ul. Nowej stanęła 
druga tablica.

Michał Juskowiak, Adam Mendrala 
Fot. Michał Juskowiak

Gminne Dożynki w Dopiewie miały 
w tym roku charakter przede wszystkim 
religijny, podobnie jak przed rokiem. Roz-
poczęły się mszą dziękczynną  w kościele 
parafialnym, a zakończyły koncertem 
i poczęstunkiem. 

Dożynki w Dopiewie

Każdy uczestnik otrzymywał od 
gospodyń z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Konarzewie przypinkę z kłosów tego-
rocznych zbóż, kwiatów polnych i wstą-
żek. Część z nich przygotowały również 
panie z KGW Palędzie. 

Zanim rozpoczęła się msza, przed 
kościołem uformował się szpaler, w któ-
rym do świątyni szli ministranci, poczty 
sztandarowe, przedstawiciele wsi, którzy 
nieśli wieniec, chleb, kosze z plonami 
i dary, a za nimi kapłani. Starostami 
dożynkowymi byli w tym roku Państwo 
Ewa i Arkadiusz Rzanni z Dopiewca. 

Mszę dziękczynną odprawiało 4 ka-
płanów – proboszczowie parafii w Dopie-
wie – ks. Marek Kina, Konarzewie – ks. 
Adam Sczaniecki i Skórzewie – o. Dariusz 
Laskowski oraz pochodzący z pobliskiego 
Trzcielina przedstawiciel Kurii Metro-
politalnej - ks. Krystian Sammler. Jemu 
przypadło w udziale kazanie. Odniósł 
się w nim do swoich rolniczych korzeni, 
podkreślił rolę polskiego rolnika w bu-
dowaniu naszej państwowości, wyjaśnił 
czym jest dziękczynienie i zaapelował 
o szacunek dla rolników i pracy na roli, 
przestrzegając przed ekoterroryzmem.

O muzyczną oprawę dożynek zadbał 
Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto” i Orkie-
stra Dęta Gminy Dopiewo. Po mszy dała 
ona koncert, prezentując na schodach 
przed kościołem utwory rozrywkowe. 
Uczestnicy dożynek kontynuowali świę-
towanie, słuchając dęciaków i rozma-
wiając - przy kawie, herbacie i ciastku. 
Wśród nich byli samorządowcy, w tym 
gospodarze gminy – wójt Dopiewa - 
Paweł Przepióra i przewodniczący rady 
Leszek Nowaczyk oraz wicemarszałek 
województwa Wojciech Jankowiak i wójt 
Tarnowa Podgórnego – Tadeusz Czaj-
ka. Nie zabrakło reprezentantów Kółek 
Rolniczych, Ochotniczych Straży Pożar-
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nych i mieszkańców przywiązanych do 
tradycji.

W dwie poprzedzające gminne uro-
czystości niedziele, msze dożynkowe zo-
stały odprawione w innych parafiach 
z terenu Gminy Dopiewo – Konarze-
wie w Kościele św. Marcina i św. Piotra 

w Okowach (należą tu Konarzewo, Do-
piewiec, Gołuski, Trzcielin i Chomęcice 
z sąsiednich Komornik), w Skórzewie 
w Kościele św. Marcina i św. Wincen-
tego, (należą tu: Skórzewo, Dąbrowa 
i Wysogotowo), a także Niepruszewie 
(do której to parafii należy część sołec-

twa Więckowice). W wydarzeniach tych 
uczestniczyli rolnicy i inni mieszkańcy, 
przedstawiciele władz i sołtysi.

Adam Mendrala 
Fot. Adam Mendrala,  

Michał Juskowiak, Beata Spychała

Dożynki w Skórzewie

Dożynki w Konarzewie

Koło Gospodyń Wiejskich „Kobie-
ty z Pasję” z Dopiewa, w niedzielę 18 
września 2022 r. wzięły udział w Święcie 
Zupy Powiatu Nowotomyskiego w Micho-
rzewie. Panie wystartowały  z zupą bo-
gaczową - przygotowaną na żołądkach 
z kurczaka.

W rywalizacji udział wzięło 16 zespo-
łów. Reprezentantki Dopiewa wpraw-
dzie zupowej rywalizacji nie wygrały, 
ale otrzymały wyróżnienie za „najlepsze 
stoisko”, gdzie najwięcej smakoszy swo-
im uśmiechem i w bezkonkurencyjnej 
kreacji przyciągnęła „Babcia Lidzia”

Mimo braku wygranej zupa nasze-
go KGW „Kobiety z Pasją” znikła jako 
pierwsza, przygotowywana była przez 

Kobiety z Pasją na „Święcie Zupy”

wszystkie gospodynie pod okiem ku-
charki, gospodyni Jowity Walkowiak.

Panie wróciły zadowolone i dumne 
z pracy całego zespołu.

MJ,  fot. Anita Andrzejewska
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Rowerowym Rajdem rozpoczął się 27 
sierpnia br. festyn rodzinny zorganizo-
wany na „Pożegnanie lata” w Konarzewie. 
W ulicznym przejeździe jednośladów 
(niecałe 10 km), zorganizowanym przez 
K.S. Orkan Konarzewo, wzięło udział 
70 wielopokoleniowych uczestników: 
wnuki, dzieci, rodzice i dziadkowie. 
Wbrew nazwie wydarzenia, tego dnia 
lato nas nie pożegnało, wręcz przeciw-
nie, słońce grzało intensywnie. Wyso-
ką temperaturę skutecznie chłodziła 
kurtyna wodna, zamontowana przez 
Jednostkę Straży Pożarnej z Dopiewa. 
Strażacy poza wodnymi atrakcjami, 

pokazywali na fantomach jak udziela 
się pierwszej pomocy, jak ratuje życie 
w nagłych wypadkach.

Oprawę muzyczną wydarzenia do 
późnych godzin wieczornych zapewnił DJ 
Marek. Mieszkańcy Konarzewa wykazali 

Festyn w Konarzewie

się jak zwykle empatią. Podczas festynu 
zebrano na poszkodowanego w wypad-
ku drogowym mieszkańca sąsiedniej 
wioski  Wojciecha Kurasza  1.048 zł i 12 
gr. Wszystkie pieniądze ze sprzedaży 
roślin doniczkowych zostały przekazane 

na rzecz dalszej rehabilitacji Wojciecha 
Kurasza tj. 660 zł. Zielony kącik z rośli-
nami na parapet, punkt gastronomiczny, 
pieczenie kiełbasek, seniorki przeciąganie 
liny, animacje dla dzieci czy bezpłatne 
dmuchane zjeżdżalnie - to tylko część 
atrakcji, które dnia wypełniały czas fe-
stynowiczów w Dołach Konarzewskich.

Serdeczne podziękowania dla: Wój-
ta Gminy Dopiewo - Pawła Przepióry, 
Zastępcy Wójta - Pawła Jazy, Jakuba 
Jezierskiego i K.S. Orkan Konarzewo, 
DJ Marka, Lidii Łopatki KGW Kobiety 
z Pasją, OSP z Dopiewa, Ks. Proboszcza 
z Konarzewa, Seniorek i  Sponsorów. 
Ogromne podziękowania dla wszystkich 
zaangażowanych w organizację festynu.

Rajd rowerowy był współfinansowany 
ze środków publicznych Gminy Dopiewo.

Hanka Antkowiak – Janaszak 
fot. K.S.

Muzycznie i Turystycznie
Projekt pod tą nazwą zrealizowały 

niedawno, we współpracy, dwa bliźniacze 
Stowarzyszenia: Lokalna Grupa Działa-
nia „Źródło” i Lokalna Grupa Działania 
„Perły Mazowsza”.  

Najpierw gośćmi LGD „Źródło” byli 
przedstawiciele LGD „Perły Mazowsza”. 
Pierwsze spotkanie miało miejsce 22 
sierpnia 2022 r. w Restauracji Parkowa 
w Buku, gdzie goście mogli posmakować 
kuchni wielkopolskiej z bardzo bogatego 
menu. Na przystawkę podano pyrę z gzi-
kiem, następnie polewkę wielkopolską, 
natomiast z dań głównych goście raczyli 
się pyzami i sosem, schabem ze śliwką, 
szarymi kluchami z okrasą, surówkami, 
szagówkami z duszonką. Na osłodę były 
racuchy z konfiturami. 

Delegację „Pereł Mazowsza” powitali 
włodarze i przedstawiciele gmin stowa-

rzyszonych w LGD „Źródło”. W imieniu 
Burmistrza Buku, jako gospodarz, wy-
stąpiła Aleksandra Wawrzyniak. W spo-
tkaniu uczestniczyli także Włodzimierz 
Pinczak - Burmistrz Miasta i Gminy Stę-
szew, Paweł Jazy - zastępca Wójta Gminy 
Dopiewo, Adam Mendrala - kierownik 
Referatu Promocji i Rozwoju Gminy UG 
w Dopiewie, Hubert Wejmann - czło-
nek Zarządu LGD „Źródło” i dyrektor 
Biblioteki i Kina w Buku, a także prezes 
LGD Źródło – Waldemar Przybyszewski, 
kierownik Biura - Marta Kubiak i koor-
dynator projektu – Sylwia Świdzińska. 
Wśród witających był obecny również Jan 
Broda - Wójt Gminy Komorniki, która 
przystąpiła do LGD „Źródło” i w przy-
szłej perspektywie finansowej będzie 
zasilała Stowarzyszenie ludnościowo 
i obszarowo.  

Po obiedzie uczestnicy projektu prze-
szli do Sali Miejskiej w Buku, czyli tak 
zwanej „Synagogi”. Po dwugodzinnej pre-
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zentacji udali się na zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem Hubertem Wejmannem. 
Zobaczyli m.in. rynek, ratusz, kościół 
św. Krzyża, grobowiec rodziny Niegolew-
skich, Figura Ecce Homo, zbiorowa mo-
giła Powstańców Wielkopolskich, kościół 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 
sanktuarium Matki Bożej Bukowskiej 
Literackiej, Plac Reszki, szpital Stani-
sława Reszki, budynek dawnego sądu 
powiatowego i więzienie, ulica Mury, 
ulica Poznańska, dawna synagoga (sala 
miejska), powstańczy mural, budynek 
szpitala powstańczego. 

Po intensywnej wycieczce goście odje-
chali na wypoczynek do Hotelu Delicjusz, 
w którym odbyła się uroczysta kolacja 
z udziałem przedstawicieli LGD „Źródło’.

We wtorek po śniadaniu nasi goście, 
wraz z przewodnikiem, rozpoczęli zwie-
dzanie terenu LGD „Źródło” zobaczyli 
miedzy innymi: Rynek w Stęszewie, 
Muzeum Regionalne, gotycką świątynię 
w Tomicach, kościół drewniany w Łodzi 
pod Stęszewem, pałac w Będlewie.  Ze 
względu na utrudnienia pogodowe nie 
udało się przejść przez fragment Wiel-
kopolskiego Parku Narodowego do  źró-
dełka w Żarnowcu, również nie dało się 
wjechać w Lasy Zakrzewsko - Palędzkie. 
Po obiedzie „Perły Mazowsza” udały się 
w drogę powrotną do domu.

Druga część projektu to wyjazd 
uczestników LGD „Źródło” na Mazow-
sze, a dokładniej z rewizytą do „Pereł 
Mazowsza”. 

W pierwszym dniu na zaproszenie 
Burmistrza Konstancina – Jeziornej od-
wiedziliśmy Urząd Miasta. Spotkanie 
było fascynujące dla wszystkich, ponie-
waż Burmistrz bardzo ciekawie  opowie-
dział o historycznym i współczesnym 
Konstancinie. Po wizycie przejechaliśmy 
do Hotelu Groman w Sękocinie na kola-

cję, podczas której gościliśmy naszych 
Partnerów. W piątek rozpoczęliśmy zwie-
dzanie terenu LGD „Perły Mazowsza”. 
Widzieliśmy przepiękny drewniany ko-
ściół w Rembertowie, zamek w Czersku 
oraz Sanktuarium w Górze Kalwarii. 
Obiad zjedliśmy w uroczym miejscu Hotel 
Bobrówko, gdzie podano nam kuchnię 
typową dla tego miejsca, a była to między 
innymi kaczka w jabłkach i wiśniach. Po 
obiedzie i krótkim odpoczynku udali-
śmy się do Konstancina, gdyż celem LGD 
„Źródło” było zaprezentowanie naszych 
zespołów podczas koncertu w Domu Kul-
tury „Hugonówka” w parku zdrojowym 
w Konstancinie - Jeziorna. W koncercie 
udział wzięły trzy zespoły: „Bel Canto” 
z Dopiewa, Kapela Dudziarska „Koźlary” 
ze Stęszewa i zespół kameralny „Amici 
Canti” z Buku. Po koncercie pojechaliśmy 
do hotelu na kolację i odpoczynek przed 
podróżą do domu. 

Celem projektu „Muzycznie i Tury-
stycznie” była promocja terenów obu 
stowarzyszeń i pokazanie wszystkiego 
co cenne. W wyniku realizacji operacji 
odbyły się dwie wizyty studyjne, wraz 
z zaplanowanymi wycieczkami, koncert, 
wydana została płyta na której można 
posłuchać trzech wyżej wymienionych 
zespołów, na stronach LGD została 
zamieszczona publikacja interaktyw-
na promująca przyrodę LGD „Źródło” 
oraz odbyły się dwa obiady promujące 
regionalna i miejscową kuchnię.

Projekt pt: ,,Muzycznie i Turystycz-
nie – MiT”  był  współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.3 ,,Przygotowanie i re-
alizacja działań w zakresie współpracy 
z lokalną grupą działania objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020”. Instytucja zarządzająca 

PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Lokalna Grupa Działania „Źródło” 
funkcjonuje od 2009 r. i dysponuje 
środkami z PROW, w ramach których 
mieszkańcy, samorządy i organizacje 
pozarządowe z terenu gmin, które do 
niej należą, mogą pozyskać środki na 
realizację przedsięwzięć z zakresu roz-
wijania przedsiębiorczości, doposażania 
miejsc przestrzeni publicznej, czy orga-
nizowania wydarzeń. Głównymi celami 
LGD są: poprawa atrakcyjności terenów 
oraz wzrost rekreacji na obszarze LGD, 
promocja obszaru i dziedzictwa lokalnego 
oraz rozwój aktywności gospodarczej 
społeczności lokalnej. Więcej informacji: 
www.lgdzrodlo.pl .

LGD Źródło 
Fot. B. Spychała
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Mimo wakacji Chór Gminy Dopiewo 
„Bel Canto” miał w sierpniu 2 występy. 
Na Podzamczu w Koźminie 14 sierpnia 
wzięliśmy udział w V edycji uroczystego 
„Koncertu na 966 głosów” pod hasłem:  
„790-lecia Koźmina Wielkopolskiego”. Na 
program złożyły się utwory patriotyczne 
-powszechnie znane i lubiane, zapisane 
na stałe w naszej tradycji kulturowej. 
W koncercie pod batutą dyrygenta koź-
mińskiego chóru Kaspra Ekerta wzięło 
udział 11 chórów z Wielkopolski. Po wy-
stępie dyrygenci chórów dostali pamiąt-

kowe statuetki. Organizatorzy zaprosili 
chórzystów - po koncercie - do wspólnej 
biesiady śpiewaczej.

25 – 27 sierpnia byliśmy wspólnie 
z zespołem kameralnym Amici Can-
ti z Buku w Konstancinie - Jeziorna 
na zaproszenie Stowarzyszenia LGD 
Źródło w Buku w ramach projektu 
współpracy „Muzycznie i Turystycz-
nie” . Była to wizyta studyjna na tere-

Muzyczne wakacje Bel Canto
nie LGD Perły Mazowsza finansowana  
z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Po 
przybyciu na miejsce przywitał nas Bur-
mistrz Konstancina – Jeziorny Kazimierz 
Jańczuk z I z-cą Ryszardem Machałek 

i oprowadzili po nowoczesnym ra-
tuszu. W sali konferencyjnej odbyło się 
spotkanie, na którym zapoznaliśmy 
się  z historią gminy, jej sukcesami 
i problemami. Wieczo-
rem w uroczystej obiado-
-kolacji razem z nami byli 

przedstawiciele gminy.  Po posiłku oba 
zespoły miały krótki, spontaniczny 
występ. Wspólna biesiada trwała do 
późnych godzin wieczornych. Podczas 
krótkiego wyjazdu zwiedziliśmy w  
Rembertowie Grójeckim modrzewio-
wy kościół pw. św. J. Chrzciciela, gdzie 
oba zespoły wspólnie zaśpiewały pieśń 
„Jesteśmy piękni Twoim pięknem Panie”. 
W Czersku z kolei zobaczyliśmy Zamek 

Książąt Mazowieckich, a w 350-letniej 
Górze Kalwarii, założonej przez biskupa 
poznańskiego Stefana Wierzbowskiego, 
jako Nowa Jerozolima, zatrzymaliśmy się  
w niewielkim kościele Wieczerzy Pańskiej 
na Mariankach w sanktuarium św. o. 
Stanisława Papczyńskiego. Oprócz stra-
wy duchowej, nie zabrakło „czegoś dla 
ciała”.W restauracji Borowina smako-
waliśmy regionalne potrawy Mazowsza.

Zakończeniem naszego wyjazdu był  
koncert w parku zdrojowym w Konstan-

cińskim Domu Kultury Willa Hugonówka. 
Razem z nami wystąpił zespół kameralny 
Amici Canti z Buku i dudziarz Romuald 
Jędraszak - mistrz sztuki dudziarskiej, in-
struktor Młodzieżowej Kapeli „Koźlary”  
w Stęszewie.

Ewa Depa 
Fot. Arch. Bel Canto, MW, BS
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Mieliśmy przyjemność uczestni-
czyć w XVIII Festynie Integracyjnym 
–Barierom STOP-Naturalnie, który 
odbył się 8 września na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Lisówkach. W te-
gorocznym festynie wzięły  udział Aż 33 
drużyny z całego województwa, dzieci, 
dorośli , osoby starsze, osoby niepeł-
nosprawne - zmagające się z różnymi 
niepełnosprawnościami. 

Motywem przewodnim tegorocznej 
imprezy była ekologia. Uroczystego 
otwarcia i prezentacji  drużyn, doko-
nał  Starosta  a wraz z Dyrektorem DPS, 
którzy powitali uczestników i gości.  

Czwartkowe spotkanie rozpoczął 

Barierom Stop-Naturalnie 

koncert zespołu „Anka”, w którym pio-
senkarką jest znana polska wokalistka, 
była członkini zespołu Ich Troje- Anna 
Świątczak. To był bardzo udany kon-
cert, na którym mogliśmy potańczyć 
w rytm bardzo przyjemnych i dyna-
micznych utworów.  Uraczyliśmy  się 
również smacznym plackiem z owocem, 
potrawami wegetariańskimi, opartymi 
na warzywach i zdrowej kaszy a także 
lemoniadą z cytryny i pietruszki. 

Uczestniczyliśmy ponadto w kon-
kurencjach sportowych i dydaktycz-
nych. Wymagało to od nas współpracy 
w zespole, wiedzy a także sprawności.  
Bardzo spodobała mi się zabawa z dopa-

sowywaniem śladów, tropów, odcisków 
stóp zwierząt leśnych do poszczególnych 
zdjęć.  Segregowaliśmy też  śmieci do 
odpowiednich pojemników a także 
strzelaliśmy z procy. Po ukończeniu 
wszystkich konkurencji mieliśmy 
okazję poznać samochód elektryczny, 
dowiedzieć się o postępach motoryza-
cji i rozwiązań ekologicznych. Dużym 
powodzeniem cieszyły się przejażdżki 
meleksem i spacery z alpakami. 

Po zakończeniu konkurencji spor-
towych i wspólnym obiedzie wręczono 
nagrody za zawody i konkurs plastyczny 
„Naturalnie”.

Zdobyliśmy II miejsce na 33 druży-
ny uczestniczące w konkursie. Bardzo 
ucieszyliśmy się z werdyktu, na pewno 
będzie on dla nas motywacją do dalszej 
pracy. Otrzymaliśmy nagrodę w postaci 
interesującej książki, z dedykacją Pani 
Marii Łabik, plastyczki, tworzącej ar-
tystyczne formy z recyklingowych ele-
mentów. Książka na pewno będzie dla 
nas inspiracją podczas warsztatów. 

To był bardzo aktywny dzień, spę-
dzony w bardzo przyjemnej atmosferze. 

Kamila Gibka, Uczestniczka 
WTZ „Promyk” w Konarzewie 

Fot. Arch. K. Gibkiej
          

Członkowie Stowarzyszenia, wraz 
z rodzinami uczestniczyli w sobotę 10 
września w tegorocznym, już cyklicz-
nym wydarzeniu – Święcie Pieczonego 
Ziemniaka. Piękna, słoneczna, ciepła 
jesienna aura pozwoliła nam przyjem-
nie spędzić ten czas. 

Tradycyjnie, jak co roku, zgroma-
dzonych gości powitał Bogdan Maćko-
wiak -prezes Stowarzyszenia „Promyk”. 
W tym roku mieliśmy zaszczyt gościć 
Tomasza Woźnicę - zastępcę dyrektora 
PCPR w Poznaniu, Piotra Gorońskiego - 
Przewodniczącego Rady i Miasta Gminy 
Buk, a także Romualda Kubiaka - Sołty-
sa Otusza. Wszyscy kosztowali potrawy 
przygotowane z ziemniaka - m.in. szare 
kluchy z kapustą, gzik z ziemniakami, 

Święto Pieczonego Ziemniaka w Otuszu

frytki. Mogliśmy też uraczyć się aro-
matyczną kawą i herbatą, drożdżówka-
mi, watą cukrową o różnych smakach 

i kolorach. 
Podczas świętowania był z nami 

przesympatyczny Olaf z Krainy Lodu, 
z którym mogliśmy zrobić sobie pamiąt-
kowe zdjęcia. Można było wziąć udział 
w wielu, interesujących konkurencjach, 
a także quizach sprawdzających wiedzę 
o ziemniaku, konkursach i zabawach pro-
wadzonych przez animatorów. Wszystkie 
prace wykonane w konkursie na rzeź-
bę z ziemniaka były bardzo kreatywne 
i niepowtarzalne. Ja wykonałam konia 
i muszę przyznać, że wyszedł mi on pięk-
ny - bardzo starałam się, żeby tak było. 
Każdy mógł  przejechać się bryczkami po 
okolicy i zmierzyć swoje siły w jeździe na 
„byku”. Bardzo podobały mi się zabawy 
z Chustą Klanzy, duże bańki, a także 
sztuczny śnieg - o tej porze roku było 
to bardzo nietypowe doznanie. 

Na koniec prezes wręczył wszystkim 
upominki w postaci ziemniaczanych chip-
sów, dziękując za obecność i wspaniałą 
zabawę. To był bardzo przyjemnie spę-
dzony, wspólnie czas.  

Marita Napierała, Uczestniczka 
WTZ „Promyk” w Konarzewie 
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Koncertami Michała Szczygła i ze-
społu Candela oraz rywalizacją na torach 
przeszkód i zabawą taneczną samorząd 
Gminy Dopiewo podsumował dwumie-
sięczną letnią beztroskę. Po raz pierw-
szy zorganizował „Pożegnanie Wakacji 
w Skórzewie. 

Wydarzenie odbyło się w pierwszą 
sobotę września, w dwóch miejscach – 
w parku i na terenie sportowym przy 
boisku Orlik 2012.

Między drzewami w parku, wyrosła 
scena, powstało miasteczko gastrono-
miczne i strefa animacji. O zmroku ich 
liście mieniły się feerią barw. Zwolennicy 
animacji muzycznych mogli nauczyć się 
kroków tańców latynoamerykańskich 
- z Anną Mendak, Moniką Krusiewicz, 

Karoliną Kuźlak czy Anastazją 
Kulchak. Umiejętności mogli 
wykorzystać podczas zabawy ta-
necznej z Kubańczykiem - DJ’em 
Osmarem. Do północy serwował 
on uczestnikom festynu muzykę, 
a przy tym śpiewał pokrzykiwał 
i grał na perkusji. Pobębnić tego 
dnia mógł każdy, podczas warsz-
tatów bębniarskich z zespołem 
Drum Work.

Meksykańsko – polsko – 
chilijska grupa Candela wypeł-
niła przestrzeń muzyką, tańcem 
i energią z obu Ameryk i Hiszpani. 
Wykonała najbardziej znane la-

Skórzewo pożegnało wakacje

tynoskie piosenki. Michał 
Szczygieł zaśpiewał swoje 
przeboje w nowych aranża-
cjach. Był „Spontan”, „Nic tu 
po mnie”i „Adrenalina”. Nie 
zabrakło piosenek innych 
wykonawców, których jest 
współtwórcą  -  „Malinowy 
mus” Barvinsky’ego i „Lo-
dospady” Pawbeat” oraz co-
verów „Daj mi znać”  Sobela 
i „Lonely” duetu Justin Biber 
i Benny Blanco.

Ci, którzy stanęli 
w szrankach rywalizacji, 
na brak emocji również nie 

Michał Szczygieł w Skórzewie

Gminne maskotki - Dop i Ewo - to ulubieńcy dzieci

Warsztaty bębniarskie z Drum Work

Wręczenie nagród zwycięzcą Runmageddonu  
Kids przez Wójta - Pawła Przepiórę

Candela Latin Music
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mogli narzekać. Dzieci ścigały się na trasie biegu z przeszko-
dami - „Runmageddon Kids”, podczas którego tarzały się, 
skakały i wspinały. Dorośli konkurowali ze sobą na dmuchań-
cu Olimp. Zwycięzcom grup wiekowych pogratulował wójt 
Gminy Dopiewo – Paweł Przepióra, z rąk którego otrzymali 
nagrody. Częściowo dekorację przeprowadzono w parku, gdzie 
zapowiedziane zostały nie mniejsze atrakcje „Pożegnania 
Wakacji” za rok.

Organizatorzy: Gmina Dopiewo - GBPiCK, GOSiR, ZUK, UG. 
Partnerzy wydarzenia: SPR AGROFIRMA, INEA, E1 GO-
KART, MARMITE, MEDKLINIKA, MLP GROUP

„Czas Dopiewa” był jego patronem medialnym.

Adam Mendrala 
Fot. Tomasz Szwajkowski, Michał Juskowiak,  

Adam Mendrala

Zumba z Karoliną

Fotobudka od LGD Źródło

Animacje taneczne El Pueblo

Dziewczęta z Klubu Taneczno - Sportowego 
Activus w tańcu latino
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3 września na kompleksie boisk 
„Orlik 2012” w Skórzewie odbyło się 
„Sportowe Pożegnanie Wakacji 2022”, 
jakiego w Gminie Dopiewie jeszcze nie 
było! Po raz pierwszy w historii, GOSiR 
w Dopiewie zorganizował dziecięcy Run-
mageddon Kids oraz pokonywanie przez 

dorosłych dmuchanego 70-metrowego 
toru Olimp, a dodatkową atrakcją ponad 
4-godzinnej zabawy dla całych rodzin, 
były dwa „dmuchańce” dla dzieci i sto-
iska handlowe. 

Ładna, słoneczna pogoda spo-
wodowała, że od godz. 13.00 
na miejsce imprezy przy ul. ks.  
S. Kozierowskiego 1 zaczęły napływać rze-
sze mieszkańców Skórzewa i okolicznych 
miejscowości, także np.   Komornik, Lu-
bonia, Puszczykowa, Koziegłów, Poznania 
czy nawet z Bydgoszczy. W Runmageddon 
Kids, czyli specjalnie dostosowanej dzie-
cięcej wersji najbardziej ekstremalnego 
biegu przeszkodowego, wystartowało 
około 300 zawodniczek i zawodników 
w wieku 4-14 lat. Na wyjątkowej trasie 
o długości prawie 500 m znalazło się 6 
nietypowych przeszkód jak np. „porodów-
ka”, „domek”, „równoważnia”, „piramida” 
czy „okopy”,  testujących koordynację 

Sportowo pożegnano wakacje
i sprawność dzieci. Zarówno ich trudność 
jak i dystans dostosowane były do aż 11 
kategorii wiekowych. Każdy uczestnik na 
mecie otrzymał dyplom potwierdzający 
ukończenie Runmageddon Kids, pro-
mującego takie wartości jak np. współ-
praca czy  pokonywanie własnych lęków  

i słabości. Dodatkowo 3 pierwsze osoby 
w danej kategorii wiekowej otrzyma-
ły z rąk Wójta Gminy Dopiewo Pawła 
Przepióry nagrody rzeczowe. 

Na liście najlepszych w poszcze-
gólnych kategoriach znaleźli się:
4-latki: 1. Bruno Turostowski, 2. Oskar 

Sommer (obaj ze Skórzewa), 3. Szy-
mek Wachowiak (Plewiska);

5-latki: 1. Sara Felińska (Skórzewo), 
2. Anastazja Schwarz (Poznań), 3. 
Hania Maciak (Skórzewo);

4/5-latki: 1. Marysia Kujawa (Lusowo), 
2. Helenka Vergauwe, 3. Stasiu Nita 
(oboje ze Skórzewa);

6-latki: 1. Filip Małecki (Skórzewo), 2. 
Florian Knychała (Poznań), 3. Mikołaj 
Głuszkiewicz (Skórzewo);

7-latki: 1. Bartosz Kuldzieko (Poznań), 2. 
Antek Lipiecki (Dopiewo), 3. Celina 
Gramacka (Trzcielin);

6/7-latki: 1. Jasiu Wasilewski (Skórze-
wo), 2. Helena Nowaczyk (Poznań), 
3. Stasiu Jurowicz (Dąbrowa);

8-latki (I bieg): 1. Jakub Sobczyk (Buk), 
2. Kaziu Studencki (Skórzewo), 3. 
Klaudia Mączyńska (Dąbrowa);

8-latki (II bieg): 1. Ignacy Jaworski, 2. 
Wojciech Palusiński (obaj z Pozna-
nia), 3. Łucja Heród (Lusówko);

9-latki: 1. Olek Mróz (Skórzewo), 2. Olek 
Wachowiak (Plewiska), 3. Janek Li-
piecki (Dąbrowa);

10-latki (I bieg): 1. Maciej Sołtysiak, 2. 
Weronika Grzyb (oboje ze Skórzewa), 
3. Zofia Jakubowicz (Dąbrówka);

10-latki (II bieg): 1. Leon Kowalonek 
(Dąbrowa), 2. Maja Śliwa (Lusowo), 
3. Tosia Nowicka (Skórzewo);

11-latki: 1. Tymoteusz Przybylski, 2. Jan 
Oleszak, 3. Jędrzej Matłoka (wszyscy 
ze Skórzewa);
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12-latki: 1. Artur Kaczmarek (Zborowo), 
2. Dominik Dworczak (Skórzewo), 
3. Bruno Małecki (Dąbrowa);

13-latki: 1. Bartosz Żytkowiak (Skórze-
wo), 2. Jakub Krok (Dąbrówka), 3. 
Wiktor Mróz (Skórzewo);

14-latkowie: 1. Jakub Śliwiński (Palę-
dzie), 2. Wojciech Miśkiewicz (Prze-
źmierowo).
Natomiast osoby od 15 roku życia 

wzwyż mogły się zmierzyć się z 70-me-
trowym torem sprawnościowym „Olimp”. 
Zawodnicy mieli do przejścia wiele nie-
zwykle wymagających przeszkód w posta-
ci ścianek wspinaczkowych, zjeżdżalni, 
tuneli, labiryntów czy wiszącego mostu! 
Ich pokonanie sprawiało trudności nawet 
zawodnikom o bardzo dobrej kondycji 
fizycznej. Dmuchane podłoże samo 
w sobie powodowało, że ciężko było 
utrzymać równowagę, zwłaszcza przy 
pokonywaniu toru w szybkim tempie. Na 
takim właśnie „wymiataczu” uczestnicy 
sportowego eventu w Skórzewie mogli 
się poczuć jak w popularnym programie 
telewizyjnym Wipeout czy Ninja Warrior! 
Zwycięzcy 10 kategorii wiekowych, którzy  
z najlepszym wynikiem pokonali cały 
70-metrowy zielony tor, także zostali 
nagrodzeni upominkami ufundowany-
mi przez GOSiR w Dopiewie, a byli to 
(w nawiasie uzyskane czasy):

K 20 (kobiety 15-20 lat): Paula 
Czapla – Skórzewo (48,50 sek.), M 20: 

Jakub Stefaniak – 
Wojnowice (36,12),  
K 30 (kobiety 21-30 
lat): Nicole Lepo-
rowska – Poznań 
(48,57), M 30: Mar-
cin Zielonawski – 
Skórzewo (49,27), K 
40: Anna Oszmian 
– Skórzewo (43,62), 
M 40 (aż 27 uczest-
ników!): Andrzej 
Kamiński – Skórze-
wo (33,49 – rekord 
toru!), K 50: Małgo-
rzata Szymańska – Skórzewo (53,05), M 
50: Marek Kujawa – Skórzewo (33,82),  
K +60: Ewa Polańczyk – Skórzewo 
(1.52,62 min.), M +60: Piotr Dziem-
bowski – Skórzewo (1.20,18). Łącznie 
to nie lada wyzwanie, jakim było po-
konanie toru Olimp, podjęło ponad 
90 osób w wieku 15-64 lata. Wiele  
z nich przekroczyło własne granice, prze-
łamało bariery i pokonało przeszkody, 
które same sobie stawiały – gratulujemy! 
Galeria zdjęć dostępna na stronie www.
gosir.dopiewo.pl.

Duża frekwencja dzieci, ich ro-
dziców i rodzin oraz widzów spo-
wodowała, że dyrektor GOSiR  
w Dopiewie Marcin Napierała zapo-
wiedział kontynuację takich zawodów 
w przyszłym roku, być może także w for-

mule toru Runmageddon dla  dorosłych! 
Teraz jednak gospodarze „Orlika 2012” 
w Skórzewie zapraszają do korzystania 
ze standardowych atrakcji tego obiektu, 
czyli z boiska piłkarskiego i do koszy-
kówki, na plac zabaw z piramidą linową 
i siłownią zewnętrzną oraz na bieżnię 
lekkoatletyczną ze skocznią w dal.

Organizatorzy: Gmina Dopie-
wo - GOSiR, GBPiCK ZUK, UG. 
Partnerzy wydarzenia: SPR AGROFIR-
MA, INEA, E1 GOKART, MARMITE, 
MEDKLINIKA, MLP GROUP

„Czas Dopiewa” był jego patronem 
medialnym.

Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie 

Fot. Tomasz Szwajkowski

Atrakcyjny sezon na „Owocowej Plaży” 
Tradycyjnie wraz z końcem roku 

szkolnego na „Owocowej Plaży” w Zbo-
rowie rozpoczął się kolejny sezon waka-
cyjny, podczas którego odbywa się jak 
zwykle wiele różnych wydarzeń, w tym 
takie eventy jak np. „Owocowy Chillout” 
czy „Joga na plaży”.

Na tereny rekreacyjno-sportowe nad 
jeziorem Niepruszewskim ich zarządca 
GOSiR w Dopiewie zaprasza wszystkich 
pragnących uciec od codziennego zgiełku. 

„Owocowa Plaża” to opcja zarówno dla 
aktywnych (jest boisko do siatkówki, piłki 
plażowej ręcznej/nożnej, małe boisko do 
koszykówki oraz siłownia plenerowa) 
jak i chcących się poopalać czy nadrobić 
zaległości książkowe w cieniu trzcino-
wych daszków przy plaży. To miejsce 
przyjazne rodzinom, w którym każdy 
znajdzie coś dla siebie, w tym szczególnie 
dzieci. Właśnie z myślą o najmłodszych 
na placu zabaw na „Owocowej Plaży” 

niedawno została zamontowana duża, 
4-metrowa piramida linowa, ze szczy-
tu której roztacza się piękny widok na 
jezioro! Istniejący już zestaw zabawowy 
w formie statku idealnie wkompono-
wuje się w otoczenie plaży, a różne po-
zostałe zestawy w konwencji owocowej 
uzupełniają całość. Przy placu zabaw 
usytuowana jest siłownia plenerowa, 
w której każdy chętny znajdzie coś dla 
siebie, bowiem urządzenia umożliwiają 
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szeroką gamę ćwiczeń różnych partii 
ciała. W lipcu została ona uzupełniona 
o 4 nowe urządzenia street workout, co 
jeszcze bardziej urozmaici możliwość 
budowania swojej tężyzny fizycznej. 

Miłośnicy wypoczynku w ciepłej 
wodzie jeziora Niepruszewskiego, pod 
opieką ratowników wodnych, mogą też 
korzystać z plażowej gastronomii, wy-
pożyczalni sprzętu pływającego oraz 
wodnego toru przeszkód. Dużą atrakcją 
tegorocznych wakacji w Zborowie jest 
projekt „Owocowy Chillout”, w ramach 
którego Fundacja Zoom na zlecenie 

Gminy Dopiewo organizuje 
bezpłatne seanse filmowe 
i  koncerty muzyczne. Nie-
mal w każdy weekend na 
plażowej scenie występują 
zespoły prezentujące różne 
nurty – w myśl zasady „dla 
każdego coś innego”. W ub.r. 
widzami tych koncertów 
byli nie tylko klienci pola 
biwakowego, przystani wod-
nej czy wynajmujący wiaty 

grillowe, ale także osoby z całego terenu 
gminy Dopiewo, przyjeżdżający specjal-
nie na te wieczorne imprezy! W tym roku 
plażowanie z kulturą rozpoczęło się 2 
lipca, kiedy odbył się pierwszy seans kina 
plenerowego. Uczestnicy mogli obejrzeć 
film „Za jakie grzechy dobry Boże” z 2014 
roku, a dla każdego widza organizatorzy 
przewidzieli darmowy popcorn. W so-
botę 6.08 z leżaka można było oglądnąć 
film „Na noże” z 2019 r. W sierpniowe 
niedziele z kolei na scenie usłyszymy 
przeboje muzyki światowej (14.08) oraz 
swing, bossa nova i jazz 21.08. Jak co 

roku na „Owocowej Plaży” odbywają 
się oczywiście też kolejne edycje akcji 
„Zborowo na Sportowo”. Tegoroczną no-
wością są natomiast coniedzielne zajęcia 
Jogi o godz. 11:00 prowadzone przez 
Agnieszkę Kowalską. Są one bezpłatne, 
ale każdy datek dobrowolnie wrzucony do 
puszki, zostaje przekazany na potrzeby 
Fundacji „Głosem Zwierząt”. Cała kwota 
zebrana podczas wakacyjnych zajęć Jogi 
zostanie przeznaczona na operację psa 
Lao, podopiecznego Fundacji. Zachęca-
my do dzielenia się sercem, bo każde 
okazane dobro zawsze wraca!

Sezon w Zborowie zakończył się suk-
cesem. Ładna pogoda i ciepła woda, dobra 
gastronomia, funkcjonalne pole biwako-
we, ciekawe miejsca na grille i ognisko, 
różne atrakcje muzyczno-kulturalne i 
turnieje sportowo-rekreacyjne zapewniły 
gościom miły, bezpieczny wypoczynek. 
Mamy nadzieję, że za rok na „Owocowej 
Plaży” będzie podobnie! 

Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie

Rowerowy Rajd Rodzinny „Życie Bez Uzależnień”

Podobnie jak w ubiegłym roku 
w ostatnią niedzielę wakacji obył się 
Rowerowy Rajd Rodzinny „Życie Bez 
Uzależnień” zorganizowany przez Ośro-
dek PoMOCy Społecznej w Dopiewie, 
w partnerstwie z Gminną Biblioteką Pu-
bliczną i Centrum Kultury w Dopiewie, 

Gminnym Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie, Urzę-
dem Gminy Dopiewo i Komi-
sariatem Policji w Dopiewie.  

Trasa rajdu składała się 
z 6 punktów tematycznych 
z obszaru uzależnień:
• HEJT STOP: Skórze-
wo, Filia Gminnej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Kultu-
ry, ul. Ks. Stanisława Kozie-
rowskiego 1.
• F O N O H O L I Z M 
STOP: Gołuski, Świetlica 
wiejska, ul. Polna 4.
• HAZARD STOP: 

Dopiewiec, „Leśne stoliki” / Le-
śniczówka, ul. Wierzbowa 29, (na 
skraju lasu w Dopiewcu).

• NARKOTYKI STOP: Dopiewiec, 
Parking przy budynku Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Centrum 

Kultury, Dopiewiec, ul. Szkolna 11.
• ALKOHOL STOP: Konarzewo, Sala 

widowiskowa Gminnej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Kultury, Ko-
narzewo, ul. Poznańska 19.

• PRZEMOC STOP: Dopiewo, Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Dopie-
wie i  Gminna Biblioteka Publiczna 
i Centrum Kultury, Dopiewo, ul. 
Konarzewska 12.

Meta rajdu znajdowała się w Filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum 
Kultury, przy Szkole Podstawowej na ul. 
Malinowej 41 w Dąbrówce.

Odwiedzając punkty można było zdo-
być wiedzę nt. uzależnień jak również 
odwiedzić Gminną Bibliotekę Publiczną 
i Centrum Kultury w Dopiewie oraz filie 
biblioteczne w Dąbrówce oraz w Skórze-
wie. Na każdym punkcie rajdu uczest-
nicy otrzymali tematyczną przypinkę. 
Zdobywcy minimum 3 różnych przypi-
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nek zostali nagrodzeni upominkiem na 
mecie rajdu – rowerowym plecakiem. 
Każdy mógł wziąć udział w konkurencji 
sportowej lub wypełnić test profilak-
tyczny pogłębiając przy tym wiedzę nt. 
uzależnień. Odwiedzający punkty w Do-
piewcu i Konarzewie, mogli skorzystać 
z narkogogli i alkogogli, które  służą do 
demonstracji skutków używania narko-
tyków i alkoholu.

Na mecie rajdu na rodziny czekało 
wiele atrakcji, m.in. zajęcia kuglarsko- 
cyrkowe, malowanie twarzy, występy 
szczudlarzy, żywe maskotki, rowerowe 
show, Teatr Kamishibai – Listy z Afryki 
, przejazd quadem zorganizowany przez 
Ochotniczą Straż Pożarna z Palędzia 
oraz  znakowanie rowerów przez Ko-
misariat Policji w Dopiewie. Dla chęt-
nych nie zabrakło także waty cukrowej 
oraz popcornu, jak również smakołyków 
przygotowanych przez Koło Gospodyń 
z Dopiewa i Konarzewa. 

Rowerowy Rajd Rodzinny „Życie 
Bez Uzależnień” okazał się doskonałą 
formą połącznia aktywności fizycznej 
z profilaktyką.

Zachęcamy mieszkańców z Gminy 
Dopiewo do kontaktu w celu skorzysta-
nia ze wsparcia- Pozwól sobie i innym 

pomóc: https://opsdopiewo.pl/  :
-  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopie-

wie, ul. Konarzewska 12, (tel. 618148 
020), 

-  Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych w Dopiewie, 
ul. Konarzewska 12 - informacje na 
temat możliwości podjęcia terapii, 
zgłoszenia uzależnionego członka 
rodziny, uzyskania wsparcia psy-
chologicznego, prawnego możesz 
uzyskać kontaktując się osobiście 
lub telefonicznie - tel.785232369, 
881332201 lub 618148020),

-  Zespół Interdyscyplinarny ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
w Dopiewie, ul. Konarzewska 12- 
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich 
jest ofiarą przemocy ze strony osoby 
najbliższej skontaktuj się osobiście 
lub telefonicznie (tel. 785232369 lub 
618148020). 

Do zobaczenia za rok! 
Ośrodek Pomocy  

Społecznej w Dopiewie

Zborowo znowu zagrało na sportowo!
7 sierpnia na „Owocowej Plaży” odbył 

się drugi tegoroczny event pt. ZBOROWO 
NA SPORTOWO”. Jak zawsze głównymi 
punktami tej tradycyjnej już imprezy 
rekreacyjno-sportowej były „owocowe” 
turnieje w siatkówce plażowej i beach 
soccerze. 

W tym pierwszym wystąpiło tym 
razem aż 7 par, wśród których jedynymi 
niepokonanymi byli Arek Kaczor i Bar-

tosz Dopiera – wicemistrzowie lipcowego 
turnieju. W meczu finałowym (podobnie 
jak w grupowym) wygrali oni z mikstem 
Maciej Rogaczewski/Jaśmina Dymek, 
którzy z kolei w pierwszych zawodach 
zajęli 3 miejsce. Tym razem trzecią lokatę 
wywalczyła piąta w lipcu para Łukasz 
Mańkowski/ Mikołaj Ławniczak, poko-
nując w „małym finale” duet Damian 
Frączak/Mateusz Wiśniewski. 5 miej-

sce wywalczyły Małgorzata Młyńczyk 
i Aleksandra Marczak, na 6 byli Michał 
Kaczmarek i Norbert Kozłowski, a na 
7 – para Tymoteusz Gluza/Igor Matu-
siak. Łącznie zespoły rozegrały w dużym 
upale 14 meczów, a po finale za „pot 

i łzy” zostawione na boisku, wszyscy 
otrzymali owocowe soki oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez organizatora 
cyklu – GOSiR w Dopiewie. Dodatkowo 
3 najlepsze pary otrzymały oryginalne 
statuetki.

Podobne nagrody otrzymali uczestni-
cy turnieju beach soccera. Wystartowało 
w nim cztery 4-osobowe drużyny, które 
zagrały pomiędzy sobą sześć 15-minuto-

wych spotkań, a najlepszą z dorobkiem 
7 pkt. (2 zwycięstwa, 1 remis) okazała 
się ekipa „Galaktikos”. Drugie miejsce 
po 2 wygranych i 1 przegranym meczu 
zajął Konarzewo Team, trzecią lokatę 
wywalczyli „Złodzieje oklasków” (4 pkt., 
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w tym remis 2:2 z „Galaktikos”), a czwar-
tą – zebrany na szybko spośród młodych 
plażowiczów zespół „Szybcy i wściekli”. 
Pomiędzy meczami rozegrano konkurs 
strzelania rzutów karnych pt. „Pokonaj 
Gwiazdę”, w którym uczestnicy rywali-
zowali z byłym piłkarzem Grzegorzem 
Rasiakiem! W latach 2002-07 zagrał 
on w 37 meczach reprezentacji Polski, 
strzelając 8 bramek i zaliczając wiele 
asyst, w tym np. w 2006 r. przy jednej 
z bramek E. Smolarka w pamiętnym me-
czu z Portugalią w Chorzowie, wygranym 
przez Polaków 2:1. Jako napastnik wy-
stąpił w eliminacjach i finałach MŚ 2006 
w Niemczech oraz kwalifikacjach do Euro 
2008. Wicekról strzelców ekstraklasy 
w Groclinie Dyskobolii Grodzisk Wlkp. 
(2002 r.), a potem zawodnik m.in. Jagiel-
lonii Białystok, Lechii Gdańsk i Warty 
Poznań, ma w swoim piłkarskim CV także 

występy na Wyspach Brytyjskich - bronił 
barw np. Derby County, Tottenhamu, 
Southampton i Bolton Wanderers oraz 
AEL Limassol na Cyprze. Łącznie we 
wszystkich swoich 376 meczach klu-
bowych w kraju i za granicą G. Rasiak 
strzelił aż 129 goli. 

Aktualnie 43-letni wychowanek 
Olimpii Poznań jest właścicielem Kor-
tów Tenisowych Skórzewo, które po raz 
pierwszy w historii cyklu „Zborowo na 
sportowo” zaprosiły plażowiczów na sta-
nowisko promocyjne z małym kortem. 
Wszyscy chętni mogli szerzej zapoznać 
się z ofertą KT Skórzewo, uciąć ze spe-
cjalistami pogawędkę o tenisie ziemnym 
i zagrać w mini turnieju. Warto pod-
kreślić, że Korty Tenisowe Skórzewo to 
profesjonalne wsparcie w nauce tenisa 
poprzez zajęcia indywidualne i grupowe 
oraz możliwość rezerwacji kortów na 

wyłączność. 
W trakcie imprezy jak zwykle nie 

zabrakło energetycznych zajęć z Zumby, 
prowadzonych przez uwielbianą przez 
tancerki Karolinę Kuźlak. Przeprowa-
dzono też tradycyjny konkurs pt. „Ile 
waży arbuz” – tym razem najbliżej rze-
czywistej wagi tego owocu był Mateusz 
Wiśniewski, który oszacował ją na 4,905 
kg. Atrakcją sierpniowej imprezy w Zbo-
rowie były także animacje dla dzieci takie 
jak: tańce, konkursy, zawody sportowe, 
gry i zabawy integracyjne, wytworni-
ca piany, modelowanie balonów, strefa 
gier XXL, kącik dla najmłodszych dzie-
ci, wielkie bańki mydlane. Natomiast 
nieoczekiwaną „atrakcją” stała się mała 
trąba powietrzna, która przeszła właśnie 
przez stanowisko animatorek dla dzieci, 
porywając im w okoliczne szuwary i las 
kilka cennych rekwizytów. Na szczęście 
podczas tych ok. 30 sekund grozy nikomu 
z ludzi nic się nie stało, co potwierdza, 
że „Owocowa Plaża” jest szczęśliwym 
i atrakcyjnym miejscem do spędzania 
wolnego czasu nad wodą. Fotorelacje ze 
wszystkich tegorocznych imprez w Zbo-
rowie dostępne są na stronach www.
gosir.dopiewo.pl i www.owocowaplaza.
pl oraz na dedykowanym FB.

Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie

13 i 14 sierpnia 2022 r. na Owoco-
wej Plaży w Zborowie koło Dopiewa po 
raz pierwszy w Polsce rozegrane zostały 
zawody z zakresu sportowego ratownic-
twa wodnego dla dzieci i młodzieży pod 
nazwą Garmin Rescue Heroes Kids & 
Youth 2022. Konkurencje oraz sprzęt 
dostosowane były do wieku i możliwości 
najmłodszych sportowców.

Organizatorami tej dwudniowej 
imprezy pod Honorowym Patronatem 
Prezesa Zarządu Głównego WOPR byli: 
Fundacja Rescuehouse, Grupa Opera-
cyjna Ratownictwa Wodnego, Ratownic-
two Wodne Sp. z o.o., GOSiR Dopiewo, 
Partnerami wydarzenia - Owocowa Plaża 
Zborowo, VW, 4helpVR, fly2rescue, Ci-
tyZen, Fundacja Bezpiecznie do brzegu, 
wWodzieCompany, Tristan Hotel&Spa, 
Błękitna.com, a Patronat medialny spra-
wowało Polskie Radio „Czwórka”.

Każdego dnia rozegrano 4 konku-
rencje. Pierwszą z nich był „Wyścig-pły-
wanie”, polegający na wystartowaniu 
z brzegu, pokonaniu trasy wyznaczonej 
w wodzie przez specjalne boje i prze-

Historyczne zawody w ratownictwie wodnym

kroczeniu mety na brzegu. Kolejną 
konkurencją był „Sprint po plaży”, 
czyli pokonywanie po piasku 2 okrążeń 
wytyczonego toru z 3 nawrotami po 180 
stopni. Następnie uczestnicy zawodów 
powrócili do wody na trasę pływacką, aby 
tym razem rywalizować w „Wyścigu na 
deskach ratowniczych”. Natomiast o osta-

tecznej klasyfikacji w całym czwórboju 
ratowniczym decydowała konkurencja 
„Flagi plażowe”, której zasady były po-
dobne do tzw. wyścigu australijskiego. 
Zawodnicy startujący z pozycji leżącej 
musieli biegiem pokonać po piasku 
kilkadziesiąt metrów i na mecie złapać 
którąś z wbitych „flagę”, których ilość 
była zawsze mniejsza o 1 od liczby star-
tujących w danym wyścigu. Tym samym 
ostatni zawodnik (bez flagi) odpadał, 
a pozostali przechodzili do kolejnych 
biegów z udziałem pomniejszonej licz-
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by uczestników – i tak do skutku, czyli 
dwuosobowego wyścigu finałowego. 

Po każdej z tych 4 widowiskowych kon-
kurencji, przedstawiciele organizatorów  
i partnerów imprezy nagradzali na 
podium 3 najlepsze zawodniczki i za-
wodników w każdej kategorii wiekowej. 
W sobotę 13.08 rywalizowali Juniorzy 
Młodsi (6-8 lat) i Juniorzy (9-11 lat), 
a dzień później dziewczynki i chłopcy 
w kategorii Młodzik (12-14 lat) i Mło-
dzik Starszy (15-17 lat) – rocznikowo. 
Rywalizacja była bardzo zacięta, ale 
przebiegała w duchu fair-play.

Udział w zawodach był bezpłatny, 
a konkurencje rozgrywane były w oparciu 
o oficjalny Regulamin Garmin Rescue 
Heroes Kids & Youth 2022. Duża fre-
kwencja zarówno uczestników jak i wi-
dzów oraz ich pochlebne opinie o tym 
wydarzeniu i jego organizatorach spowo-
dowała, że GOSiR w Dopiewie z chęcią 
udostępni Owocową Plażę w Zborowie 

na podobne zawody także w przyszłym 
roku! 

Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie

Wraz z nowym rokiem w Gminie Do-
piewo powstała nowa drużyna Ultimate 
Frisbee . Savage Ultimate w dużej mie-
rze reprezentują zawodnicy, trenujący 
w poprzednich latach w drużynie Brave 
Beavers Dopiewo.

Savage Ultimate to nowy, sporto-
wy projekt. Mimo ciężkich dla sportu 
ostatnich 2 lat, rozwój Ultimate Frisbee 
w okolicach nie zwalnia. Nowa druży-
na kilkakrotnie wygrała w tym roku 
turnieje rangi ogólnopolskiej, a także 
w kolejce kwalifikacyjnej do Mistrzostw 
Polski, czyli najważniejszego turnieju 
w tym sporcie, pokonała trzykrotnych 
mistrzów - Flow Wrocław. Dzięki temu na 
wrześniowej kolejce medalowej Savage 

Nowy rok - nowe frisbee
Dopiewo startuje z pierwszego miejsca 
w Polsce!

Ale to nie wszystko
Już pierwszy turniej rozegrany w bar-

wach Savage przyniósł duży sukces. Nowa 
drużyna zdobyła srebrny medal na halo-
wym turnieju Winter Unleashed. Oprócz 
drugiego miejsca Savage zdobyło również 
nagrodę SOTG, którą dostaje drużyna 
z najlepszym nastawieniem do gry, dobrą 
znajomością zasad i grą fairplay. Adam 
Łepak - trener i zawodnik naszej druży-
ny, otrzymał również nagrodę MVP dla 
najbardziej wartościowego zawodnika 
całego turnieju.

MVP Mateusz Gibkii OMW 
fot.Agnieszka Skorupka
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Rozpoczęcie treningów letnich na 
dworze pozwoliło na przeprowadzenie 
nowego naboru. Dobrze zapowiada-
jący się projekt, zachęcił zawodniczki 
i zawodników z Poznania do zasilenia 
szeregów Savage, co dodatkowo wzmoc-
niło drużynę.

W powiększonym składzie rozegra-
liśmy pierwszą kolejkę Wrocławskiej 
Ligii na dworze. Warunki były trudne, 
jednak niska temperatura i śnieg nas nie 
powstrzymały. Po przegranej jedynie 
z zeszłorocznym Mistrzem Polski (Flow 
Wrocław) zajęliśmy drugie miejsce, co 
dodatkowo zmotywowało nas do cięż-
kich treningów.

Maj przyniósł najważniejszy sukces. 
Savage Ultimate wygrało turniej kwali-
fikacyjny do Mistrzostw Polski w swoim 
regionie. Do kolejki finałowej Mistrzostw 
Polski będzie startowało w rozstawieniu 
z jedynką!

Oprócz sukcesów na trawie i hali, 
Savage Ultimate udało się z powodzeniem 

rozegrać turniej Plażowych Mistrzostw 
Polski, gdzie pomimo braku wcześniej-
szych treningów na piaszczystych bo-
iskach drużyna zajęła czwarte miejsce. 

Najnowszym sukcesem jest wygranie 
Otwartych Mistrzostw Warszawy, gdzie 
oprócz pokonania w finale wicemistrzów 
Polski, drużyna zabrała ze sobą do Do-
piewa, nagrodę MVP, którą zdobył Ma-
teusz Gibki.

Mistrzostwa Polski rozgrywane są 
oprócz kategorii mieszanej, w której gra 
Savage, także w kategorii damskiej i mę-
skiej. I tam zawodnicy naszej drużyny 
wypadli rewelacyjnie. Ośmiu chłopa-
ków zagrało w barwach Uprising i po 
zaciętych meczach zdobyli wymarzone 
od paru lat złoto! W kategorii damskiej 
dwie z naszych dziewczyn wywalczyły 
srebrny medal!

Nasi gracze uczestniczą nie tylko 
w turniejach klubowych. Już na począt-
ku sierpnia trzy najmłodsze dziewczyny 
z naszej drużyny zagrają w Kadrze Polski 
na Młodzieżowych Mistrzostwach Eu-

ropy do lat 17! Koniec września to czas 
naboru do Kadr Polski we wszystkich 
dewizjach: mieszanej, męskiej i żeńskiej. 
Ogromna część naszej drużyny zamierza 
startować do reprezentacji kraju aby za-
grać na Mistrzostwach Europy i Świata.

Savage Ultimate to zgrany zespół 
tworzony przez ludzi z ogromną pasją 
do sportu. Ciężko trenujemy, poświę-
camy dużo czasu na rozpracowywanie 
taktyk przeciwników, a co najważniejsze 
jesteśmy głodni kolejnych zwycięstw! 
Trzymajcie za nas kciuki! Najbliższe 
wydarzenia:

Zapraszamy do kibicowania i śle-
dzenia osiągnięć na fanpage’u Savage 
Ultimate na Facebooku

Autorzy: 
Antonina Woźnicka, Adam Łepak

Otwarte Mistrzostwa WWA 3. Na zdjęciu Kuba Kaczmarek - fot.Agnieszka Skorupka

Otwarte Mistrzostwa WWA - fot.Agnieszka Skorupka

Otwarte Mistrzostwa WWA 2. Na zdjęciu Adam Łepak - fot.Agnieszka Skorupka
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Wędkarstwo to rekreacja i wy-
poczynek, ale to także dyscypli-
na sportowa - uprawiana w wielu 
państwach świata. Zorganizowane 
wędkarstwo istnieje w naszym kraju 
od ponad 143 lat, w Poznaniu od 
1945 r., a w Gminie Dopiewo?  U nas 
w gminie udokumentowana jest zor-
ganizowana działalność wędkarzy 
od 1950 r. - w ramach Towarzy-
stwa Wędkarskiego „Warta”. Koło 
Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Dopiewie nr. 6 zrzesza obecnie ok. 
600 członków i jest jednym z naj-
większych kół w okręgu. Organizu-
je coroczne imprezy, dla mieszkańców 
gminy i dla zrzeszonych kolegów. Do 
bardzo popularnych zawodów należą 
„Zawody o Puchar Wójta” i „Zawody 
dla Pań Wędkarek i Żon Wędkarzy”.

„Zawody Wędkarskie O Puchar 
Wójta” odbyły się 6.08.2022r. W spo-
łeczności wędkarskiej są to zawody 
o dużym prestiżu. Przy okazji spotka-
nia z fundatorem pucharu można mu 
zadać pytanie. Prezes koła Ryszard Białas 
ogłosił wyniki, a Wójt wręczył pucha-
ry i nagrody. Każdemu pogratulował 
i podziękował za udział w zawodach. 
 

Dopiewskie wędkarstwo

Po 4 godzinach wędkowania waga wy-
łoniła kolejność kolegów:
1. Marek Jaworski , 6,86 kg
2. Romuald  Szymanowski, 4,34 kg
3. Andrzej Mórawski, 4,10 kg
W klasie juniorów:
1. Antoni Terciak, 1,03 kg
2. Wojciech Przybył, 0,92 kg

 
Prezes przedstawił bolączki koła i za-

proponował ich rozwiązanie. Omówił 
bieżące sprawy koła. Wójt podziękował 
za informacje, obiecał, że kilka proble-
mów postara się rozwiązać. Każdy mógł 
zadać pytania, a wójt chętnie odpowiadał 

i dużo spraw załatwił ku zadowo-
leniu pytającego. 

Aby pokazać urok wędkarstwa 
Prezes Koła Ryszard Białas zaprosił 
wędkujące Panie i żony wędkarzy 
na zawody nad staw w Dopiewie 
26 czerwca. Emocji było dużo, 
ponieważ Panie dopingowały 
całe rodziny.

Wyniki łowienia według wagi:
1. Maria Michalak, 2,76 kg
2. Ewa Witkowska, 2,51 kg
3. Joanna Łakoma, 1,44 kg

*** 

Nasi koledzy wędkarze nie tylko ło-
wią ryby. Byli pierwsi, gdy trzeba było je 
ratować, kiedy na Jeziorze Niepruszew-
skim pojawiła się  niedawno przyducha. 
Na każdych zawodach złowione ryby są 
ważone i wpuszczane z powrotem do 
wody. Tak kształtuje się szacunek do ryb 
i środowiska, w którym żyją, a które 
wędkującym przynosi tyle radości.

Tekst i fot. Bogdan Kowalak, 
Koło PZW nr 6 w Dopiewie
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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

Rozpoczęły się zapisy na VI Cross 
Duathlon Żarnowiec, które potrwają do 
osiągnięcia limitu 250 uczestników, ale 
nie dłużej niż do 26.10. Impreza odbę-
dzie się w sobotę 29 października 2022 
r. Organizatorzy mają nadzieję, że do 
zawodów zgłosi się przynajmniej tylu 
zawodników, co do rekordowej IV edycji 
Crossu Duathlonu w 2019 r., kiedy to 
udział wzięło 196 osób.

Jak zwykle, uczestników czekać bę-
dzie ok. 3 km biegu + ok. 16 km jazdy na 
rowerze + ok. 4,5 km kolejnego biegu po 
malowniczej trasie, prowadzącej przez 
największe przewyższenia w okolicy 
Żarnowca, przebiegającej przez teren 3 
sąsiadujących ze sobą gmin. Zero asfaltu 
- drogi polne, leśne ścieżki i dukty dają 
naprawdę dużo satysfakcji, zwłaszcza 
z jazdy na rowerze, dzięki czemu Cross 

Ruszyły zapisy na VI Cross Duathlon Żarnowiec

Duathlon w Żarnowcu stał się imprezą, 
którą zawodnicy z całego kraju chętnie 

wpisują do swojego sportowego kalen-
darza i z niecierpliwością jej oczekują. 
Wpisowe dla zameldowanych mieszkań-
ców Gminy Dopiewo wynosi 45,00 zł, a ci 
niezameldowani i spoza gminy Dopiewo 
muszą za pomocą systemu przelewy24.pl 
wpłacić 60,00 zł. Trasy w porównaniu do 
tych z poprzednich lat raczej pozostaną 
te same, ale oczywiście mogą się wkraść 
jakieś kosmetyczne zmiany. Wszystko po 
to, aby uczestników tej imprezy zmęczyć 
jeszcze bardziej i by na mecie czuli oni 
jeszcze więcej satysfakcji z jej ukończe-
nia! Wyniki i galeria zdjęć z ostatniej 5 
edycji dostępne są na stronie zawodów 
- https://www.duathlonzarnowiec.pl/.

Mariusz Frąckowiak,  
GOSiR w Dopiewie


