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Dąbrowa  Dąbrówka  Dopiewiec  Dopiewo  Drwęsa
Fiałkowo  Glinki  Gołuski  Joanka  Konarzewo  Lisówki

Palędzie  Podłoziny  Pokrzywnica  Skórzewo  Trzcielin
Więckowice  Zakrzewo  Zborowo  Żarnowiec

w numerze m.in.:
                  Bezpłatne szkolenia     dbo.dopiewo.pl     Gminne Dożynki

.......

.......

z DODĄ
DOŻYNKI

Gminne

w Dopiewie 8.09.2019 r.



zapraszamy

Dopiewskie Dożynki z Dodą

przygotowali organizatorzy. 
Zapowiadany w poprzednim nume-

rze Krzysztof Krawczyk nie będzie mógł 
wystąpić u nas, musiał zmienić plany 
ze względów osobistych.

Od lat „Gminne Dożynki w Dopiewie” 
łączą tradycję z rozrywką. Przypomi-
nają o rolniczych korzeniach tej naszej 
gminy, prezentując zwyczaje związane z 
zakończeniem żniw. Są podziękowaniem 
za plony, ale i spotkaniem z kulturą i z 
sąsiadami. Odbędą się w niedzielę 8 wrze-
śnia. Warto tę datę zaznaczyć w swoim 
kalendarzu i wybrać się do Dopiewa.

- Gmina Dopiewo w ciągu kilku-
nastu lat zmieniła swój charakter na 
podmiejski. Jest  miejscem  jednego z 
największych w Polsce napływów nowych 
mieszkańców i dynamicznego rozwoju. 
Mimo że zabudowania rolnicze coraz 
mniej rzucają się w oczy, nasi rolnicy 
należą do regionalnych potentatów. Or-
ganizując dożynki, chcemy uświadomić 
mieszkańcom, którzy przywędrowali do 
nas z miasta, wielopokoleniowe związki 
Gminy Dopiewo z rolnictwem, a także 
stworzyć możliwość integracji tych, któ-
rzy przeprowadzili się do naszej Gminy 
niedawno,  z tymi którzy mieszkają tu 
dłużej, czasem od wielu pokoleń – mówi 
Adrian Napierała, Wójt Gminy Dopie-
wo.  – Wszystkich, mieszkańców i gości, 
którzy zechcą odwiedzić w tym dniu gmi-
nę Dopiewo tradycyjnie zapraszamy do 
wspólnej, dobrej zabawy – dodaje.

Na ludowo
Dożynki rozpocznie o godz. 14:00 

msza św. dziękczynna w kościele para-
fialnym w Dopiewie. Po niej, ulicami 
miejscowości, przejdzie na plac gmin-
ny barwny korowód. Poprowadzi go 
Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, która 
ma na swoim koncie udane występy w 
różnych zakątkach kraju, ale i za grani-
cą. Za orkiestrą pójdą: zespół ludowy, 
poczty sztandarowe i delegacje sołectw 
- z koszami pełnymi płodów rolnych i 
poświęconego przez księdza chleba. Na 
plac, gdzie odbędą się kolejne punkty 
programu, pomaszerują też: przedstawi-
ciele samorządu, organizacji rolniczych, 
strażacy, mieszkańcy i goście. 

Co roku obrzęd dożynkowy i pokaz 
tańców przedstawia inny wielkopolski 
zespół ludowy -  w tym będzie to Zespół 
Folklorystyczny „Marynia” z Wronek, 

Ambasadorami tegorocznych dożynek są  
Małgorzata Maćkowska i Patryk Pawlicki - fot. M. Juskowiak

Do tańca zagra i zaśpiewa  
Tupot Białych Mew - fot. Arch. Zespołu

Skoczną naturę folku przybliży Good Staff - fot. R von Czekata

Grupa Taneczna Incanto - fot. B. Spychała

Gwiazdą wieczoru podczas „Gmin-
nych Dożynek” w Dopiewie będzie Doda 
i zespół Virgin, ale już wcześniej nie 
zabraknie okazji do wspólnej zabawy 
przy muzyce, tańcu i animacjach, które 
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Na miłe chwile z biesiadą śląską  
zaprosi Grupa Fest - fot. Arch. Zespołu

Gwiazdą wieczoru będzie Doda z Virgin - fot. Arch. Zespołu

Zespół Folklorystyczny Marynia przedstawi obrzęd   
i zatańczy - fot. Arch. Zespołu

cieszący się uznaniem także poza gra-
nicami Polski. Oprócz kilkudziesię-
ciu tancerzy, „Marynia” przywiezie 
do Dopiewa kapelę.  Oprócz obrzędu, 
tancerze wykonają program taneczny, 
którym zabiorą publiczność w podróż 
dookoła Polski. 

Biesiada, folk i taniec
Po skocznych chwilach z rozśpiewaną 

„Marynią” na biesiadę śląską zaprosi 
uczestników wydarzenia „Grupa Fest”. 
Występy Mirosławy, Jakuba i Sabiny To-
maszewskich to zawsze pełne humoru, 
muzyczno-kabaretowe show, które każde-
go potrafi wprawić w doskonały nastrój.  

Wstępem do spotkania z folkiem 
będzie pierwszy z dwóch występów 
Grupy Tanecznej „Incanto”, która eks-
perymentalnie połączy w choreografii 
taniec współczesny z folklorem. Po raz 
drugi egzotyczne tancerki pojawią się na 
scenie przed gwiazdą wieczoru – Dodą. 
Zanim to nastąpi, będziemy mogli do-
świadczyć muzyki folkowej, którą za-
serwuje publiczności poznański zespół 
„Good Staff”,  który - choć czerpie z wielu 
źródeł - podczas dopiewskiego Święta 
Plonów” przedstawi swoją bardziej ży-
wiołową stronę.

Doda & Virgin

Gwiazdą „Gminnych Dożynek w 
Dopiewie” będzie w tym roku Doda. 
Piosenkarka pojawi się na scenie z ze-
społem Virgin, pokaże więc publiczności 
swoje bardziej drapieżne oblicze. Doda, 
czyli Dorota Rabczewska – Stępień, to 
ikona polskiej popkultury, jedna z naj-
bardziej rozpoznawalnych artystek w 
naszym kraju. Choć trudno w to uwie-
rzyć, artystka działalność artystyczną 
rozpoczynała dwie dekady temu. Jej 
koncerty to spektakle, na które, obok 
muzyki, składają się elementy wizualne: 
liczne kostiumy, elementy scenografii, 
multimedia i pirotechnika. Virgin nagrał 
z Dodą 4 albumy. Ma ona również na 
koncie 3 solowe krążki. Ostatni, zaty-
tułowany po prostu „Dorota”, powstał 
z udziałem orkiestry symfonicznej. Na 
płycie znalazły się ulubione  piosenki 
jej zmarłej babci. Doda nie tylko po-
trafi na sobie skupić uwagę show-biz-
nesu nietuzinkowym zachowaniem czy 
wypowiedziami, ale i zaangażowaniem 
w akcje charytatywne - wspiera tych 
którym dzieje się krzywda i odsłania 
swoje nowe, nieznane wcześniej oblicza. 
Czy czymś zaskoczy publiczność w Do-
piewie? Dowiedzą się ci, którzy wybiorą 
się na jej koncert 8 września.

Przeboje na dokładkę

Tych, którzy nie będą mieli dość 
wrażeń, Gmina Dopiewo zaprasza po 
koncercie gwiazdy na zabawę taneczną. 
O jej oprawę muzyczną zadba forma-
cja „Tupot Białych  Mew”, wykonująca 
muzykę na żywo. Młodzi artyści mają 
w repertuarze największe polskie  i 
światowe przeboje.

TymCzasem 
Adam Mendrala,  

Redaktor Naczelny,  
Kierownik Referatu  

Promocji i Rozwoju Gminy
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Wójt - felieton

Wakacje dobiegają końca, za chwilę 
rozpocznie się  nowy rok szkolny. Za 
miesiąc będziemy już mieć kalendarzo-
wą jesień, choć trudno w to uwierzyć 
doświadczając w Polsce tropikalnych 
upałów. Miejmy nadzieję, że anomalie 
pogodowe są przejściowe i nie będą da-
wały się nam we znaki w kolejnych latach 
– rzutując między innymi na wielkość 
plonów w rolnictwie.

8 września  obchodzić będziemy 
Gminne Dożynki, będące zwieńczeniem 
całorocznego trudu ludzi pracujących na 
roli. Dzięki nim mamy co włożyć do  przy-
słowiowych garnków. Dla nas mieszkań-
ców Gminy Dopiewo to święto szczególne, 
bo nasza – dziś podmiejska gmina – ma 
korzenie rolnicze i nadal rolnictwem stoi, 
choć mieszkając na osiedlach - terenach 
bardziej zurbanizowanych często o tym 
zapominamy. Zapraszam Państwa do 

Trudne czasy dla samorządu
udziału w Gminnych Dożynkach - za-
równo wszystkich rolników, bo to ich 
święto, jak i mieszkańców, którzy z 
rezultatów pracy rolników korzystają. 
Wydarzenie jest okazją do integracji i 
zapowiada się interesująco. Z programem 
możecie Państwo zapoznać się w tym 
numerze „Czasu Dopiewa”.

Zbliżająca się jesień to także okres 
konstruowania przez samorządy bu-
dżetów na rok następny. Dotyczy to 
wszystkich samorządów w Polsce, róż-
nych szczebli. Planowanie w zarządzaniu 
finansami publicznymi jest bardzo ważne, 
ponieważ każda złotówka, zarówno po 
stronie wydatków, jak i dochodów, ma 
ogromne znaczenie. W przygotowywa-
nym projekcie budżetu na rok następny, 
oprócz zadań bieżących czyli w głównej 
mierze wydatki na oświatę, które stale 
realizuje samorząd, trzeba uwzględnić 

zadania majątkowe, czyli 
inwestycyjne, długo wy-
czekiwane przez miesz-
kańców. Mając na wzglę-
dzie potrzeby i możliwości 
budżetowe, trzeba zadbać 
o realizację przedsięwzięć 
strategicznych z punktu 
widzenia całej Gminy, ale 
i takich, które są ważne 
dla poszczególnych miej-
scowości. Trzeba  mieć na 
uwadze zrównoważony 
rozwój Gminy - koniecz-
ność równoczesnego 
zaspakajania różnych 
potrzeb w różnych miej-
scach, przy uwzględnie-
niu priorytetów.

Przybywa w naszej 

Gminie mieszkańców i potrzeb. Wydatki 
z roku na rok  wzrastają. Trudno nam 
z optymizmem patrzeć w przyszłość, 
obserwując zmiany w prawodawstwie 
państwowym, dokonywane w ostatnim 
czasie przez rządzących. Nie będą one 
obojętne dla budżetów samorządowych. 
Dla naszej Gminy oznaczają one, że za-
braknie  13 mln zł w naszej kasie na to, 
aby realizować bieżące wydatki, przy 
jednoczesnej realizacji niezbędnych 
inwestycji. 

Zwolnienie z podatku osób do 26 roku 
życia wpłynie wprost proporcjonalnie 
na obniżenie wpływów z PIT. Negatyw-
ny wpływ na  budżet Gminy będzie też 
miało obniżenie stawki  PIT z 18 do 17 
procent. W rezultacie te dwa działania 
uszczuplą dochody Gminy. 

Natomiast w skali kraju Minister-
stwo Finansów przewiduje, że dochody 
krajowe spadną o 9,7 mld zł, co nie jest 
dobrym prognostykiem, bo w ogólnym 
rozrachunku odbije się na dochodach 
Gmin. 

Dużą rolę w budżecie Gminy odgry-
wają wydatki na oświatę, pochłaniające 
jego „lwią część”. Miliony kosztowało sa-
morządy wdrożenie reformy oświatowej. 
Choć mamy za sobą transformację gim-
nazjów w podstawówki i rozbudowy szkół 
w Dąbrowie i Konarzewie, nie zakończyło 
się jeszcze w pełni dostosowanie szkół 
gminnych do założeń reformy oświato-
wej, polegającej nie tylko na likwidacji 
gimnazjów, ale i na rozszerzeniu okresu 
nauczania w podstawówkach do 8 lat. 
Mamy do udźwignięcia kolejne wyzwanie 
- podwyżki dla nauczycieli i wzrost płacy 
minimalnej kadry niepedagogicznej, któ-
re nie jest obojętne dla budżetu Gminy. 
Zakładamy, że w 2020 r. -  w stosunku 
do lat poprzednich - wydatki bieżące na 
oświatę w Gminie Dopiewo wzrosną aż 
o około o 5 mln. zł, nie licząc wydatków 
inwestycyjnych, takich jak rozbudowa 
przedszkola w Konarzewie i rozbudo-
wa szkoły podstawowej w Dąbrówce, co 
również wpłynie na możliwość i skalę 
realizacji innych zadań.  

Od kilku lat staramy się zachęcić Pań-
stwa do wskazywania adresu w Gminie 
Dopiewo jako miejsca zamieszkania w 
deklaracji podatkowej, co spotyka się z 
pozytywnym odbiorem i co najważniejsze 
pożądaną reakcją mieszkańców, którzy 
wykazują zrozumienie do tych działań, 
które nic nie kosztując, powodują skie-
rowanie pieniędzy do budżetu Gminy. 
Może wspólnie, poprzez aktywność tych 
z Państwa, którzy do tej pory nie wska-
zywali w PIT adresu zamieszkania w 
Gminie Dopiewo, uda nam się ograniczyć 
negatywne skutki zmian. 

Adrian Napierała,  
Wójt Gminy Dopiewo
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Rada Gminy

XII sesja Rady Gminy odbyła się 29 
lipca 2019 r., radni podjęli rekordową 
liczbę 24 uchwał. Powód jest prozaiczny: 
sierpień jest miesiącem, na który przy-
pada przerwa wakacyjna radnych i w 
związku z tym kolejna sesja Rady Gminy 
Dopiewo odbędzie się we wrześniu. 

Planowanie przestrzenne
Rada uchwaliła 4 mpzp:

-  w Dąbrowie, w rejonie ulic Piasko-
wej i Szkolnej, w zakresie działki 
o nr. ewid. 423/1 (zmiana istnie-
jącego planu) - wprowadza tereny 
zabudowy mieszkaniowej, o niskiej 
transportochłonności. Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 0,6 ha.     

-  w Dopiewie, w rejonie ulic Szkolnej 
i Poznańskiej - przedmiotem opra-
cowania planu jest określenie zasad 
zagospodarowania terenu, poprzez 
określenie parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy w tym rów-

Relacja z XII sesji Rady Gminy Dopiewo

nież zasad obsługi komunikacyjnej 
terenów objętych przystąpieniem 
do opracowania planu. Zgodnie z 
ustaleniami „Studium”, teren objęty 
opracowaniem planu przeznaczony 
jest do zabudowy mieszkaniowo-
-usługowej, na  co wskazuje ozna-
czenie symbolem M1. Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 0,7 ha.     

-  w Drwęsie, w rejonie drogi wojewódz-
kiej nr 307 oraz ulic: Leszczynowej, 
Jodłowej, Przylesie i Orzechowej - 
plan w większości wprowadza te-
reny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, o stosunkowo niskiej 
transportochłonności. Teren objęty 
opracowaniem planu przylega do ist-
niejącej sieci dróg publicznych, za-
proponowany układ komunikacyjny 
stanowi kontynuacje istniejącej sieci 
drogowej. Powierzchnia opracowania 
wynosi ok. 59 ha.    

 –  w Dąbrówce, pomiędzy ulicami Ko-
mornicką i Piastowską -  zgodnie z 

Podczas sesji Wójt Gminy Dopiewo – Adrian Napierała i Przewodniczący Rady Gminy 
– Leszek Nowaczyk podziękowali Józefowi Posłusznemu, mieszkańcowi Dopiewca, 
który zapobiegł pożarowi pola przy drodze w Gołuskach, gdzie zauważył zarzewie 

ognia powstałe na skutek niedopałka papierosa wyrzuconego przez okno wcześniej 
jadącego tą drogą samochodu i je ugasił gaśnicą samochodową. Spaliły się 2 

metry kwadratowe zboża, a mogło spłonąć całe pole, a nawet zabudowania. Pan 
Józef otrzymał dyplom uznania, upominek, kwiaty i brawa od obecnych na sali. 

XII sesja - uchwały 

Na XII sesji Rady Gminy Do-
piewo, która odbyła się 29 lipca 
2019 r., radni podjęli 24 uchwały.

Uchwała Nr XII/126/19 w sprawie 
powołania Zespołu opiniującego 
kandydatów na ławników.

Uchwała Nr XII/127/19 w sprawie 
udzielenia Powiatowi Poznańskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji. 

Uchwała Nr XII/128/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr VIII/89/15 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 25 maja 2015 
r. w sprawie szczegółowych warun-
ków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, oraz szczegóło-
wych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat 
jak również trybu ich pobierania. 

Uchwała Nr XII/129/19 w sprawie 
określenia wzoru wniosku o wypłatę 
dodatku energetycznego.

Uchwała Nr XII/130/19 w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego (dalej: 
mpzp) terenu w Dąbrowie, w rejonie 
ul. Piaskowej i Szkolnej, w zakresie 
działki o nr. ewid. 423/1. 

Uchwała Nr XII/131/19 w sprawie 
mpzp terenu w miejscowości Do-
piewo, w rejonie ulicy Szkolnej i 
Poznańskiej. 

Uchwała Nr XII/132/19 w sprawie 
mpzp terenu w Drwęsie, w rejonie 
drogi wojewódzkiej nr 307 oraz ul. 
Leszczynowej, Jodłowej, Przylesie 
i Orzechowej.  

Uchwała Nr XII/133/19 w sprawie 
mpzp terenu w Dąbrówce, pomiędzy 
ul. Komornicką i Piastowską.

Uchwała Nr XII/134/19 w sprawie 
pozbawienia kategorii drogi gmin-
nej ul. Słonecznej w miejscowości 
Palędzie poprzez wyłączenie jej z 
użytkowania jako drogi publicznej. 

Uchwała Nr XII/135/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w Skórzewie, w rejonie ul. 
Spółdzielczej, dla działki o nr ewid. 
421/6.

Uchwała Nr XII/136/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany mpzp terenu w Skórzewie, 
w rejonie ul. Szarotkowej – część B. 

Uchwała Nr XII/137/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w Dąbrowie, w rejonie ul. Sza-
firowej i Wiejskiej. 
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Powiat Poznański

Uchwała Nr XII/138/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Zacisze w Do-
piewie. 

Uchwała Nr XII/139/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Migdałowa w 
Dopiewie. 

Uchwała Nr XII/140/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Borowikowa 
w Dopiewcu.

Uchwała Nr XII/141/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Hortensjowa 
w Gołuskach.

Uchwała Nr XII/142/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Owocowa w 
Konarzewie.

Uchwała Nr XII/143/19 w sprawie 
nadania nazwy ulicy Żurawinowa 
w Palędziu.

Uchwała Nr XII/144/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp 
terenu w Skórzewie, w rejonie ul. 
Skórzewskiej, Stawnej i Poznańskiej. 

Uchwała Nr XII/145/19 w sprawie 
poboru podatków w drodze inkasa 
oraz wyznaczenia inkasentów i usta-
lenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso.

Uchwała Nr XII/146/19 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIX/178/08 
Rady Gminy Dopiewo z dnia 27 
października 2008r. w sprawie 
wprowadzenia i określenia zasad 
ustalania i poboru oraz terminów 
płatności i wysokości stawek opłaty 
od posiadania psów. 

Uchwała Nr XII/147/19 w sprawie 
zmiany Uchwały Nr III/33/18 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 
2018r. w sprawie uchwały budżetowej 
Gminy Dopiewo na 2019 r. 

Uchwała Nr XII/148/19 z dnia 29 lipca 
2019 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr III/32/18 Rady Gminy Dopiewo 
z dnia 17 grudnia 2018r. w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Dopiewo na lata 
2019-2026. 

Uchwała Nr XII/149/19 w sprawie 
zmiany uchwały Nr XI/122/2019 Rady 
Gminy Dopiewo z dnia 24 czerwca 
2019 r. w sprawie współdziałania 
z Powiatem Poznańskim przy Ak-
tualizacji inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie 
Powiatu Poznańskiego obejmującą 
następujące Gminy: Buk, Czerwonak, 
Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, 
Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, 
Pobiedziska, Puszczykowo, Rokiet-
nica, Suchy Las.

ustaleniami „Studium” dla terenu 
objętego opracowaniem planu okre-
ślono kierunek zagospodarowania 
pod obiekty produkcyjne, składy i 
magazyny (P), zabudowę mieszka-
niowo-usługową (M1) oraz zabudo-
wę mieszkaniową z działalnością 
gospodarczą (M1U). Powierzchnia 
opracowania wynosi ok. 12,3 ha.     

Pomoc na przewozy
Rada podjęła uchwałę w sprawie 

udzielenia Powiatowi Poznańskiemu 
pomocy finansowej w formie dotacji. 
Przedstawiający projekt uchwały Zastęp-
ca Wójta Paweł Przepióra, poinformował, 
że uchwała ta pozwala Wójtowi Gminy 
Dopiewo na zawarcie umowy w sprawie 
udzielenia Powiatowi Poznańskiemu po-
mocy finansowej w formie dotacji celowej 
w celu zapewnienia połączeń komunikacji 
autobusowej dla mieszkańców Gminy 
Dopiewo z Poznaniem i innymi miejsco-
wościami. Na podstawie umowy Gmina 
zobowiąże się do udzielenia Powiatowi 
Poznańskiemu w okresie od 1 września 
2019 do 31 grudnia 2020 r. pomocy fi-
nansowej w formie dotacji celowej na 
współfinansowanie przez Powiat Po-
znański realizacji zadania organizacji 
przewozów pasażerskich w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego w 
powiatowych przewozach pasażerskich. 
Pomoc ta ma wynieść w 2019 r. – 40.000 
zł, a w 2020 r. – 96.000 zł.

Organizatorem przewozów będzie 
Powiat Poznański, któremu zostanie po-
wierzone pełnienie funkcji organizatora 
publicznego transportu zbiorowego, na 
wskazanych liniach autobusowych na 
terenie Gminy Dopiewo oraz innych 
zainteresowanych gmin i powiatów. 

Zespół opiniujący  
ławników

Radni powołali „Zespół opiniujący 
kandydatów na ławników”. Ma to związek 
z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w 
Poznaniu, który zwrócił się do Rady Gmi-
ny Dopiewo z prośbą o przeprowadzenie 
wyborów ławników do Sądu Rejonowego 
Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu 
oraz do Sądu Okręgowego w Poznaniu na 
kadencję 2020-2023. Zgodnie z ustawą 
z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju 

sądów powszech-
nych, ławników 
do Sądów Okrę-
gowych oraz Są-
dów Rejonowych 
wybierają Rady 
Gmin, których 
obszar jest ob-
jęty właściwo-
ścią tych sądów 
– w głosowaniu 
tajnym. Przed 
przystąpieniem 
do wyborów 

Rada Gminy powołuje zespół, który 
przedstawia na sesji Rady Gminy swoją 
opinię o zgłoszonych kandydatach, w 
szczególności w zakresie spełnienia przez 
nich wymogów określonych w ustawie. 

Wniosek o dodatek  
energetyczny

Rada podjęła uchwałę w sprawie 
określenia wzoru wniosku o wypłatę do-
datku energetycznego. Uchwała stanowi 
wykonanie ustawowego obowiązku nało-
żonego na gminy, o którym mowa w art. 
5d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne. Złożenie wnio-
sku o wypłatę dodatku energetycznego 
pozwoli wypłacić dodatek energetyczny 
odbiorcom wrażliwym energii elektrycz-
nej. Dodatek energetyczny przyznaje w 
drodze decyzji administracyjnej Wójt 
Gminy Dopiewo na wniosek odbiorcy 
wrażliwego energii elektrycznej.

Słoneczna w Palędziu
Radni pozbawili kategorii dro-

gi gminnej ul. Słoneczną w Palędziu 
poprzez wyłączenie jej z użytkowania 
jako drogi publicznej. Ulica ta została 
zaliczona do kategorii dróg publicznych 
gminnych. Gmina Dopiewo zamierza 
przystąpić do sporządzenia dokumentacji 
projektowej dotyczącej utwardzenia ww. 
drogi. Odległość istniejącej zabudowy 
wzdłuż ul. Słonecznej od granicy działki 
drogowej wyklucza wydzielenie posze-
rzeń. Uniemożliwia to zaprojektowanie 
drogi zgodnie z parametrami jakie po-
winna spełniać droga publiczna. Z dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały droga 
gminna na ul. Słoneczna będzie miała 
charakter drogi wewnętrznej. 

Zmiany budżetowe
Ponadto Rada dokonała zmian 

w uchwale budżetowej i wieloletniej 
prognozie finansowej, podjęła 6 uchwał 
związanych z nazewnictwem ulic oraz 
przystąpiła do sporządzenia kolejnych 
4 planów miejscowych.

Damian Gryska, Biuro 
Rady Gminy Dopiewo

Fot. Adam Mendrala
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Szlakiem legend  
powiatowej 17

Gdzie i kiedy straszą Biała i Czarna 
Dama? Skąd się wziął Pierdoła z Gądek? 
Jak powstały miejscowości Buk czy Po-
biedziska? Można się tego dowiedzieć 
z legend.

Interesujących podań, dotyczących 
Powiatu Poznańskiego jest wiele. Posta-
nowiono ocalić je od zapomnienia i spisać. 
Legendy są często przekazywane ustnie, 
z pokolenia na pokolenie. Trudno jest 
więc ustalić ich źródło. Niektóre, jak te 
o elegancie z Mosiny, czy o wspomnianej 
Białej Damie, są popularne. Większość 
znają jednak tylko nieliczni, a jeszcze 
inne czekają dopiero na odkrycie. 

Ciekawe, ilu mieszkańców Gminy 
Dopiewo słyszało legendę zwycięskiej 
bitwie z Krzyżakami pod Palędziem? Brak 
jednak dowodów, że takie starcie miało 
w ogóle miejsce, choć - jak wspomina 
kronikarz zakonu: „kmiecie poznańscy 
dokonali tam rzezi na Krzyżakach”. Zwy-
cięstwo pozwoliło powstrzymać krzyżacki 
pochód przez Wielkopolskę i zawrzeć 
pokój, podpisany w Kaliszu w 1343 r. 

Podania Powiatu Poznańskiego za-
czynają żyć własnym życiem. To wszystko 
za sprawą Fundacji Słowo i Kropka i 
jej projektu dźwiękowego „Szlakiem 
legend Powiatowej 17”. Przedsięwzię-
cie to otrzymało wsparcie samorządu 
w ramach otwartych konkursów ofert. 
Znane i popularne osoby, m.in. Halina 
Benedyk, Piotr Florek, o. Leszek Gól-
czyński czy Joanna Kubisa z Fundacji 
„Stworzenia Pana Smolenia”, użyczają 
swego głosu do nagrań. Niewykluczone, 
że oprócz wersji audio powstanie książ-
kowa edycja. Już wkrótce będzie można 
odsłuchać legendy na stronie fundacji 
oraz Powiatu Poznańskiego. 

Drogi powiatowe  
bez wakacji

Gdzie trwają prace? W tym roku plan 
finansowy na remonty, inwestycje czy 
utrzymanie dróg powiatowych wynosi 
100 mln zł. Prace trwają w Chomęcicach, 
na drodze Iwno – Pobiedziska, w Ko-
ziegłowach, Rokietnicy i Nadrożnie czy 
na odcinku Buk – Szewce. W sierpniu 
ruszają kolejne inwestycje.

Trwa budowa dwóch ścieżek rowe-
rowych realizowanych w ramach tzw. 

Porozmawiajmy o Powiecie
Zintegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych. Idea jest prosta: Gminy budują 
węzły przesiadkowe przy dworcach ko-
lejowych, a Powiat Poznański – ścieżki 
rowerowe, którymi będzie można do nich 
dotrzeć. Jedna z nich powstaje na ulicy 
Szamotulskiej w Rokietnicy, druga na 
drodze Buk – Szewce. W sumie Powiat 
zrealizuje podobne inwestycje w kilku-
nastu Gminach. Wszystkie otrzymały 
dofinansowanie z budżetu unijnego.

W sierpniu powinna się zakończyć 
budowa obwodnicy Chomęcic. Jest ona 
już dzisiaj potrzebna, a będzie jeszcze 
bardziej po otwarciu nowej trasy S5 z 
Poznania do Wrocławia. Prace na pół-
torakilometrowym odcinku zakłada-
ją częściowo powstanie nowej drogi, 
częściowo przebudowę istniejącej – ze 
ścieżką rowerową i chodnikiem oraz 
budowę ronda. Następnie planowane 
jest powstanie drogi dookoła sąsied-
niego Głuchowa. Koszt tych robót to 
ponad 10 mln zł. 

Do końca wakacji ma się też skoń-
czyć przebudowa ulicy Poznańskiej w 
Koziegłowach. Na modernizowanym 
fragmencie trwają końcowe roboty 
związane z budową nowej nawierzchni 
jezdni, kanalizacji deszczowej, ścieżki 
rowerowej i chodników, a także wyspy 
spowalniającej na wjeździe do miejsco-
wości od strony Kicina. Pierwszy etap 
pochłonie 7,5 mln zł.

Na drodze Iwno – Pobiedziska po-
wstaje 5-kilometrowa ścieżka rowerowa, 
częściowo wymieniana jest nawierzch-
nia. Jeszcze na ten rok planowana jest 
przebudowa jezdni od węzła Iwno do 
Kociałkowej Górki. Koszt szacowany 
jest na 30 mln zł.

Rozpoczęła się także rozbiórka mo-
stu na rzece Głównej w Nadrożnie. W 
tym miejscu wzniesiony zostanie nowy 
obiekt. Będzie on spełniał zupełnie inne 
standardy. Znajdą się na nim szeroka 
jezdnia oraz jednostronna ścieżka rowe-
rowa z dopuszczeniem ruchu pieszego. 

W sierpniu ruszyły dalsze inwestycje, 
m.in. przebudowa ulicy Gromadzkiej w 
Więckowicach oraz kolejny etap prac 
na drodze Gądki – Szczodrzykowo. 
Jak widać, mimo wakacji drogowcy 
nie próżnują. 

Na szlaku dobrego smaku
Już wkrótce może powstanie Szlak 

Kulinarny Powiatu Poznańskiego. Ma 
on związek z rozbudową i rewitalizacją 
dworu w Skrzynkach. Tam właśnie za-
mierzamy stworzyć centrum dobrego 
smaku w Powiecie Poznańskim. Od-
bywać się tam będą różnego rodzaju 
eventy, warsztaty czy szkolenia, bo nie 
zapominajmy, że w prowadzonych przez 
Powiat Poznański szkołach uczą się m.in. 
kucharze i hotelarze. Chcemy promować 
wśród mieszkańców i odwiedzających 

smaczne, dobre, wartościowe jedzenie. 
A wszystko to oczywiście w połączeniu 
z bardziej tradycyjnym zwiedzaniem 
atrakcji naszego regionu. 

Turystyka kulinarna zdobywa coraz 
większą popularność. Dzieli się ją na 
szlaki dziedzictwa kulinarnego danego 
regionu oraz na szlaki monograficzne 
poświęcone określonej grupie produk-
tów. Taka forma poznawania dziedzictwa 
kulturowego jest wyjątkowa i bardzo 
przyjemna. 

Znamy już wstępną koncepcję i ko-
rzyści wynikające z powstania szlaku, nie 
tylko dla samego powiatu, ale również 
dla zaangażowanych gmin. Projekt ma 
wystartować jeszcze przed przyszłorocz-
nymi wakacjami. Warto o nim pamiętać 
planując wakacyjne wyprawy. 

Piknik urodzinowy  
z Boys’ami

Zbliżający się początek roku szkol-
nego nie oznacza końca imprez plenero-
wych. Jak co roku zapraszamy na pik-
nik rodzinny pod hasłem „Bezpieczni 
w Powiecie Poznańskim”. W tym roku 
zabawa będzie miała wyjątkową oprawę, 
gdyż jest to część obchodów 20-lecia 
naszego Powiatu. W sobotę, 14 wrze-
śnia, na terenie Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie, od 12.00 
do 17.00, czeka na Was moc atrakcji. 
Będą warsztaty cukierkowe i pokazy 
służb mundurowych, będą kolorowe 
dmuchańce i ciepły poczęstunek, będą 
namiot dymowy dla ludzi o mocnych 
nerwach oraz alkogogle i narkogogle dla 
odważnych i wiele, wiele innych atrakcji 
dla młodszych i starszych. 

Kulminacyjnym punktem i niewąt-
pliwie gwoździem programu będzie 
koncert zespołu Boys! Panowie wejdą  
na scenę o godzinie 16:00. Serdecznie 
zachęcam do przybycia i radosnego świę-
towania dwóch dekad istnienia Powiatu 
Poznańskiego. Powiat to przecież nie 
tylko administracja samorządowa, ale 
przede wszystkim ludzie. Ta rocznica 
to nasze wspólne święto. 

Tomasz Łubiński,  
Wicestarosta Poznański

Fot. Arch. Starostwa Powiatowego
Zachęcam do odwiedzania  

strony: www.powiat.poznan.pl
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Alarm w samorządach! Grozi im 
poważne uszczuplenie dochodów. Wła-
dza państwowa krótko przed wyborami 
zrobiła Polakom dobrze zmniejszając 
im podatki. Rząd z tym sobie poradzi. 
Samorządy nie. Zapowiadają się ostre 
cięcia, głównie w inwestycjach.

Od 1 sierpnia Polacy, którzy nie 
skończyli 26. roku życia są całkowicie 
zwolnieni z obowiązku odprowadzania 
podatku dochodowego od osób fizycznych 
(PIT). W październiku zostanie wpro-
wadzona niższa stawka tego podatku 
–18 procent zamieni się na 17. Trwają 
też przymiarki do zmniejszenia kosztów 
uzyskania przychodów. Nikt w Polsce 
nie ma wątpliwości, czym kieruje się 
rządząca krajem partia wprowadzając 
takie zmiany. Jesienią odbędą się wy-
bory, trzeba więc jeszcze raz zasłużyć 
na ludzką wdzięczność.

W przyrodzie nic nie ginie. Jeżeli ktoś 
coś zyskuje, to ktoś inny musi stracić. 
Zwykle bywa tak, że ta sama osoba jedno 
zyskuje, ale drugie traci. Mniejsze wpły-
wy z podatków z całą pewnością na coś 
się przełożą. Zmniejszone kwoty zasilą 
budżety samorządowe, bo mają one swój 
udział w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Właśnie dlatego usilnie zabie-
gają, by mieszkańcy deklarowali się jako 
obywatele danej gminy, czy danego mia-
sta, dopełnili obowiązku meldunkowego 
i płacili podatki w miejscu faktycznego 
zamieszkania. Dobrodziejstwo władzy 
państwowej wobec obywateli będzie więc 
miało fatalny wpływ na możliwości ad-
ministracji lokalnej.

Wszystkie samorządy działają w 
oparciu o budżety uchwalone przez 
radnych, obowiązujące przez cały rok. 
Nagłe zmniejszenie wpływów do budżetu 
będzie miało wpływ katastrofalny. Nikt 
nie był na to przygotowany, nikt się nie 
spodziewał, że rządząca partia do tego 
się w obliczu wyborów posunie. W więk-
szych miastach, a często i całkiem ma-
łych gminach zaczęło się wielkie liczenie 
pieniędzy, podejmowanie decyzji, które 
nie mogą być korzystne dla mieszkańców 

Państwo daje i odbiera
liczących na ważne lokalne inwestycje.

Samorząd Krakowa zasygnalizował 
całkowite zastopowanie inwestycji w 
oświacie. Powód jest oczywisty – brak 
pieniędzy. W Gdańsku spodziewają 
się, że do miejskiej kasy wpłynie 116 
milionów zł mniej, niż było zaplano-
wane przy dotychczasowych stawkach 
podatkowych. W Lublinie będą musieli 
poszukać dodatkowych 65 milionów zł 
lub radykalnie zmniejszyć planowane 
działania inwestycyjne. Wszystko to 
w sytuacji, gdy trwa rok budżetowy i 
zaczęły się inwestycje, które mają swój 
cykl, obliczone są niekiedy na lata, po-
chłonęły już znaczną część wydatków.

Na domiar złego w miastach prowa-
dzących oświatę na szczeblu ponadpod-
stawowym prowadzone są działania ra-
tunkowe, mające zmniejszyć dotkliwości 
tak zwanej reformy. Wszędzie występuje 
deficyt miejsc w szkołach spowodowany 
kumulacją roczników, wszędzie trzeba 
w nagłym trybie pracować nad poprawą 
bazy oświatowej, podejmować kosztowne 
działania. Powstaje pytanie – jak jedno z 
drugim pogodzić? Jak ratować zdemolo-
waną przez władze państwowe oświatę, 
gdy władze te na domiar złego odebrały 
samorządom pieniądze? Uczciwym by 
było, gdyby rząd, który nawarzył piwa, 
pospieszył samorządom z pomocy, prze-
znaczył dla nich dodatkowe pieniądze w 
trybie ratunkowym. Zamiast tego mamy 
do czynienia z populistycznymi, przed-
wyborczymi działaniami, których skutki 
poniesie ktoś inny. 

Dobrodziejstwo partii rządzącej lu-
dzie szybko poczują na własnej skórze.

Duże miasta gorączkowo pracują nad 
sposobami wyjścia z kryzysu, który tam 
grozi. Redukują tak zwane wydatki bieżą-
ce, o ile jest to możliwe. Przede wszystkim 
jednak zapowiadają rezygnację z inwe-
stycji, także z tych najbardziej oczeki-
wanych przez mieszkańców. W obecnej 
sytuacji decydowanie się na rozpoczę-
cie działań nad gminną infrastrukturą, 
zaciąganie zobowiązań, podpisywanie 
umów mogłoby spowodować poważny 
kryzys finansowy. Jeżeli samorząd nie 
wywiąże się ze swych obowiązków, grożą 
mu kary – na przykład za nieterminowe 
uiszczenie płatności, czy za naruszenie 
dyscypliny budżetowej.

Sytuacja jest fatalna. Dotyczy wszyst-
kich gmin, największych i najmniejszych, 
choć w różnej skali. Uszczerbek w wy-
sokości 10 procent po stronie dochodów 
będzie zauważalny, znajdzie konkretne 
przełożenie na finansowe możliwości. 
Burmistrzowie, prezydenci, wójtowie 
głowią się nad modyfikacją budżetów, 
ograniczeniem zaplanowanych wydat-

ków. Oczywiście dotyczy to tych zadań, 
które jeszcze nie wymagały podpisywania 
umów. Gorzej, że w wielu przypadkach 
klamka zapadła. Zacznie się nerwowe 
szukanie pieniędzy.

Zmniejszenie wpływów z podatku 
dochodowego od osób fizycznych będzie 
miało wpływ także na budżet państwa. 
Jednak rząd ma dużo większe możliwości 
wyjścia z takiej opresji obronną ręką. 
Wystarczy podnieść akcyzę na alkohol, 
czy na wyroby tytoniowe – i sytuacja 
się poprawi. Natomiast samorząd jest 
bezbronny, nie ma żadnego ruchu. Też 
ustala podatki i opłaty na lokalnym po-
ziomie, ale nie w trakcie trwania roku 
budżetowego.

Mieszkańcy miast, miasteczek i 
wiosek, którzy z radością dowiedzą się 
o uldze w podatkach, czyli o kolejnym 
prezencie od władzy, powinni sobie 
uświadomić, że dzieje się to kosztem 
ich codziennej wygody. Nie mogą się 
zdziwić, gdy zaplanowana na ten rok bu-
dowa lokalnej ulicy opóźni się o kilka lat, 
gdy nie poprawi się bezpieczeństwo, bo 
nie wystarczy pieniędzy na chodnik lub 
ścieżkę rowerową, gdy długo poczekają 
na budowę kanalizacji. Niektóre wydatki 
publiczne są sztywne, nie można z nich 
zrezygnować. Samorząd musi utrzymy-
wać instytucje komunalne, płacić pensje. 
Natomiast nadrabianie opóźnień cywi-
lizacyjnych, czyli rozwój infrastruktury 
można odłożyć na lepsze czasy.

Inwestycje finansowane przez Unię 
Europejską wymagają tak zwanego 
wkładu własnego. W obecnej sytuacji 
niejedna gmina, przygotowująca się 
do dużych, ważnych dla mieszkańców 
projektów, będzie musiała z nich zrezy-
gnować. Przepadną potężne pieniądze, 
bo zabraknie własnego udziału. Rząd 
zrekompensuje sobie łatwo straty, po 
prostu w inny sposób sięgnie po pie-
niądze wypracowane przez obywateli. 
Ani mu jednak w głowie podzielić się 
dodatkowymi wpływami z samorządami, 
które poniosą straty obliczane w skali 
całego kraju na grube miliardy złotych.

Andrzej  Strażyński
Przewodniczący  

Komisji Komunikacji,
Budownictwa i Infrastruktury,  

Rady Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. A. Strażyńskiego

Twórz z nami  
„Czas Dopiewa”

Zapraszamy Państwa do współ-
tworzenia czasopisma, teksty, zdjęcia, 
informacje o wydarzeniach, tematy któ-
rymi warto się zająć można przesyłać 
na adres: czas@dopiewo.pl
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Powiat Poznański / inwestycje

Nici z budżetu obywatel-
skiego

Radni Platformy Obywatelskiej, Bez-
partyjnych Samorządowców, Niezależ-
nych dla Powiatu i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego niby byli „za” - nawet jedna 
ze stałych komisji była "za", jednak gło-
sami koalicji nasza propozycja (Klubu 
PiS – przyp. red.) przepadła. Mowa tu 
o wyniku głosowania nad kierunkiem 
działania dla Zarządu Powiatu w zakresie 
przygotowania koncepcji budżetu obywa-
telskiego, które odbyło się na ostatniej, 
przed przerwą wakacyjną, sesji Rady 
Powiatu Poznańskiego.

Klub Prawa i Sprawiedliwości zgło-
sił projekt uchwały, który mógł stać się 
zaczynem prac nad budżetem obywatel-
skim, niestety nic z tego nie wyszło. To 
wielkie rozczarowanie, gdy się słyszy o 

Lokalny punkt widzenia
otwartości na działania proobywatelskie, 
a jak przychodzi co do czego, efekt jest 
zupełnie inny. Dobre chęci to za mało. 

Zaistniała sytuacja skłania do za-
dania pytania: dlaczego tak się stało? 
Dlaczego nie rozpoczęto prac nad bu-
dżetem obywatelskim w największym 
powiecie grodzkim w Polsce? Odpowiedź, 
jaką można wywnioskować z debaty, jest 
jedna: projekt zgłosiła opozycja.

Trochę oddechu
Po rozczarowaniu związanym z 

zaprzepaszczeniem szans na budżet 
obywatelski warto jednak odetchnąć 
ciepłym, letnim powietrzem. Naszego 
czystego powietrza będzie coraz wię-
cej. Powiat Poznański przeznaczył już 
w tym roku na wymianę pieców 700 
tys. zł. Także w wielu gminach naszego 
powiatu uruchomione zostały środki na 
podobne działania. 

Efekty tych działań mogą teraz być 
jeszcze lepsze, gdyż 90 mln zł przezna-
czone zostało ze środków Ministra Śro-
dowiska dla samorządów Wielkopolski 
w ramach programu „Czyste Powietrze”. 
Pierwsze gminy Powiatu Poznańskiego 
wyraziły już zainteresowanie współpracą 
i podpisały porozumienia z Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Dla rodzin 
Mamy więc lato, coraz czystsze po-

wietrze, którym od 1 lipca mogą spokojnie 
oddychać całe rodziny dzięki rozszerzeniu 
rządowego program 500+. Pieniądze są 
wypłacane na wszystkie dzieci w rodzinie. 

Jest to pierwszy taki program w historii 
Polski kierowany do tych, którzy mają 
dzieci, nie wykluczający nikogo. 

Według danych statystycznych 
GUS w Powiecie Poznańskim rodzi się 
w ostatnich latach średniorocznie ponad 
5000 dzieci. Dzięki 500+ znacznie po-
prawiła się sytuacja materialna polskich 
rodzin. Rodziny otrzymały silne wsparcie 
i nadano im należny priorytet. Warto 
też zaznaczyć, że dzięki 500+ i zmianom 
na rynku pracy, spadło ubóstwo ekono-
miczne – widać to w miejscowościach 
naszego Powiatu.

Młodzi bez PIT
Więcej pieniędzy w kieszeniach mło-

dych ludzi pozostanie dzięki temu, że 
od 1 sierpnia wchodzi w życie prawo, 
zgodnie z którym osoby, które nie ukoń-
czyły 26 lat i osiągają przychody z umowy 
o pracę i umów zlecenia z firmą, będą 
zwolnieni z podatku dochodowego. Dzięki 
wprowadzonym także po raz pierwszy 
zmianom, tysiące młodych mieszkańców 
naszego powiatu, którzy rozpoczynają 
karierę zawodową, zyskać może nawet 
ponad 6 tys. zł rocznie.

Gdyby podsumować to na sposób 
sportowy, jest 3:1 dla dobrej zmiany. 
Osiągnęliśmy więc prawie tak dobry 
wynik, jak niedawno nasi piłkarze, choć 
wolałbym, żeby jak w tamtym meczu 
było 4:0.

Paweł Ratajczak, 
Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. P. Ratajczaka

Postępują prace na placu budowy - na 
działce przeznaczonej pod rekreację przy 
ul. Komornickiej w Dąbrówce, koniec 
lipca 2019 r. 

AR, Fot. Michał Juskowiak

Rekreacja w Dąbrówce
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inwestycje

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

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

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

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

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

Gminny Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Dopiewie  
61 814 82 62

Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Dopiewie 61 814 80 20

Zakład Usług Komunalnych  
w Dopiewie 61 814 82 31 

Spółka Wodna w Dopiewie
607 032 085

Pogotowie ratunkowe 999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992

Telefon Antysmogowy
722 323 362

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

Ważne telefony

Trwa przebudowa ul. Gromadzkiej w 
Więckowicach - drogi powiatowej 2403P. 
Dotyczy ona kilometrowego odcinaka od 
ul. Klonowej do skrzyżowania z drogą 
wojewódzką 307.

Inwestycję prowadzi Zarząd Dróg 
Powiatowych, a wykonawcą jest firma 
Infrakom Kościan.  Oprócz modernizacji 
drogi  i ułożenia na jezdni nowej masy 

Rozbudowa Gromadzkiej w Więckowicach
bitumicznej oraz  przebudowy chodni-
ków, powstaną zatoki autobusowe, ka-
nał sanitarny (który sfinansuje Gmina 
Dopiewo), system odprowadzania wody 
z pasa drogowego. 

W związku z remontem wystąpią 
utrudnienia w ruchu drogowym, których 
podczas realizacji inwestycji uniknąć się 
nie da. Na czas budowy ulica Gromadzka 

będzie jednokierunkowa -  stronę Do-
piewa. Zamknięty zostanie dojazd do 
DW 307 od strony Dopiewa.. O wszelkich 
zmianach w organizacji ruchu będziemy 
informowali Państwa na Apelujemy o 
ostrożność i zwracanie uwagi na oznako-
wanie stronie internetowej: dopiewo.pl.

Aleksandra Rutyna,  
Kierownik Referatu Inwestycji

Trwają prace w Dopiewie na terenie, 
gdzie niedawno znajduje się przytulisko - 
działka 761/7. Do końca 2019 r. powstanie 
tu nowe schronisko dla zwierząt. Gmina 
przeznaczyła na ten cel 1,5 mln zł. Stanął 
tu jednokondygnacyjny budynek o po-
wierzchni użytkowej 122 m², powstaje 
11 boksów dla psów dużych i 27 dla psów 
małych, powstanie też wybieg dla psów. 

Schronisko w budowie
Istniejący kontener został zaadaptowa-
ny na pomieszczenie dla kotów. Teren 
zostanie w części utwardzony i ogrodzo-
ny. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe Bolesław Spochacz ze 
Środy Wielkopolskiej. 

Aleksandra Rutyna
Fot. UG

Postępują prace przy budowie kana-
lizacji sanitarnej w Skórzewie – powstaje 
ona w ulicach Skórzewska, Świerkowa i  

Kanalizacja w Skórzewie
ul. Modrzewiowa i w drodze wewnętrz-
nej, wraz budową sieci wodociągowej. 

AR, fot. Arch. UG

Po wielu napotkanych trudnościach 
i problemach oraz kilkuletnim okresie 
projektowania, Gmina Dopiewo uzyskała 
pozwolenie na budowę ul. Wspólnej w 
Skórzewie. Przetarg został ogłoszony 

Zbudujemy Wspólną  
w Skórzewie 

pod koniec lipca. Jeszcze w tym roku 
rozpocznie się budowa drogi o długości  
615 m ze zjazdami do posesji i kanali-
zacją deszczową o długości ok. 478 m. 

AR
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komunikacja

Budowa przejścia pod torami w Pa-
lędziu była głównym tematem spotka-
nia Wójta Gminy Dopiewo - Adriana 
Napierały z Członkiem Zarządu PKP 
PLK S.A. - Dyrektorem ds. realizacji 
inwestycji - Arnoldem Breschem. Do 
rozmowy doszło  w siedzibie PKP PLK 
S.A. w Warszawie 17 lipca 2019 r., dzięki 
zaangażowaniu Posła Bartłomieja Wró-
blewskiego. Przejście podziemne na stacji 
kolejowej w Palędziu ma usprawnić ko-
munikację pieszą mieszkańców Palędzia 
i Dąbrówki. Zarówno poseł jak i dyrektor 
obiecali wsparcie w realizacji inwestycji.

UG, fot. Aleksandra Rutyna

W stolicy o Palędziu

Dla uczniów - bezpłatnie
Za darmo mogą podróżować komu-

nikacją ZTM (strefy A, B, C, D) od 1 
sierpnia 2019 r. mieszkający na terenie 
Gminy Dopiewo uczniowie szkół pod-
stawowych. Na terenie Gminy Dopiewo 
komunikacja ZTM to linie 727 i 729. Do 
bezpłatnego przejzadu uprawnia waż-
na legitymacja szkolna lub karta PEKA 
z wczytaną odpowiednią informacją. Za-
sięg komunikacji ZTM można sprawdzić 
na stronie: www.peka.poznan.pl/web/
portal/mapka. 

Uczniowie, którzy w momencie 
uzyskania uprawnienia do bezpłatnej 
komunikacji, mieli wykupiony bilet okre-
sowy, którego okres ważności się wraz z 
końcem lipca nie zakończył (normalny, 
metropolitalny, ulgowy lub metropoli-
talny z ulgą), mogą go zwrócić jedynie 
w okresie tej ważności, wnioskując o 
zwrot gotówki za niewykorzystaną część 
okresu ważności. 

Wniosek o zwrot gotówki za niewy-
korzystaną część okresu ważności, może 
złożyć osoba uprawniona  - posiadacz 
biletu lub jego pełnomocnik. W przy-
padku osób niepełnoletnich składającym 
wniosek może być rodzic lub opiekun. 
Należy w tym celu zgłosić się do jed-
nego z Punktów Obsługi Klienta ZTM, 
wraz z imiennym nośnikiem biletu i z 
paragonem zakupu. Pracownik punktu 
potwierdzi, czy istnieje prawo do zwrotu 
i wypełni formularz rozliczeniowy. Od 
kwoty zwrotu zostaną odjęte koszty ma-
nipulacyjne.

Zmiana taryf w komunikacji ZTM
Bilety jednorazowe  
i krótkookresowe

Od 1 sierpnia pojawiły się w sprze-
daży nowe bilety jednorazowe i krót-
koterminowe, uwzględniające zmianę 
w taryfie. Jednocześnie zostały wycofane 
dotychczas używane bilety na 10 minut 
na strefę A+B+C, bilety na 40 minut lub 
jeden przejazd oraz 48- i 72-godzinne. 
Straciły one ważność i nie można już 
z nich korzystać na liniach organizo-
wanych przez ZTM.

Niewykorzystane bilety jednorazowe, 
które straciły ważność, można wymienić 
w Punktach Obsługi Klienta ZTM na 
bilety, uwzględniające nową taryfę - za 
dopłatą w wysokości różnicy wartości. 
Taka wymiana jest możliwa przez 12 
miesięcy, licząc od  1 sierpnia tego roku.

Nie uległy zmianie formy dostępno-
ści biletów jednorazowych czasowych 
i krótkookresowych. Tak jak dotychczas 
są one dostępne w formie biletu papiero-
wego sprzedawanego w sieci sprzedaży 
tradycyjnej oraz w biletomatach stacjo-
narnych i mobilnych, a także w formie 
biletu pozyskiwanego za pomocą tele-
fonu komórkowego.

W komunikacji ZTM pojawiła się, 
wraz z początkiem sierpnia, nowa strefa 
- D. Nie dotyczy ona bezpośrednio miesz-
kańców Gminy Dopiewo, bo obejmuje 
wyłącznie Gminę Zaniemyśl. Pojawie-
nie się strefy D spowodowało  zmiany 
w taryfach biletowych. 

Aktualne ceny biletów jednorazowych 
czasowych:
-  bilet na podróż do 10 minut, ważny 

w strefie A+B+C+D – w cenie 3 zł 
(bilet ulgowy – 1,50 zł),

-  bilet na podróż do 45 minut, ważny 
w strefie A+B+C+D – 5 zł (ulgowy – 
2,50 zł),

-  bilet na podróż do 90 minut, ważny 
w strefie A+B+C+D - 7 zł (bilet ulgowy 
3,50 zł),
Aktualne ceny biletów krótkookre-

sowych:
-  bilet 24-godzinny na strefę A – 12 

zł (bilet ulgowy 6 zł),
-  bilet 24-godzinny na strefę A+B+C+D 

– 15 zł (bilet ulgowy – 7,50 zł),
-  bilet 7-dobowy na strefę A – 40 zł 

(bilet ulgowy – 20 zł),
-  bilet 7-dobowy na strefę A+B+C+D 

– 60 zł (bilet ulgowy – 30 zł).

Bilety okresowe na sieć
Ceny biletów okresowych, z któ-

rych najczęściej korzystają miesz-
kańcy naszej Gminy, czyli na strefę 
A+B+C zostały zredukowane. Nowe 
ceny przedstawia tabela poniżej tekstu. 

Bezpłatna komunikacja 
podczas smogu

Kolejną zmianą  jest wprowadzenie 
od sierpnia tego roku bezpłatnej komu-
nikacji w czasie smogu (przekroczenia 

Rodzaj biletu Strefa Okres
Cena biletu

do 31.07.2019 od 01.08.2019

Bilet metropoli-
talny na sieć A+B+C 30 dni 171 zł 168 zł

Bilet imienny na sieć A+B+C 30 dni 199 zł 195 zł

Bilet na rok szkolny A+B+C 1.09-30.06 705 zł 693 zł

Bilet semestralny A+B+C 150 dni 380 zł 342 zł
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informacje gminne

poziomu dobowych stężeń zanieczyszczeń 
pyłowych PM10). Bezpłatna komunikacja 
jest wtedy wprowadzana na okres 21 
godzin, poczynając od godz. 3.00 rano 
do północy, po dniu w którym doszło 
do przekroczenia poziomu PM10 - 200 
mikrogramów/m2, dla którejkolwiek ze 
stacji monitoringu państwowego, zlokali-
zowanych na terenie Poznania. Dotyczy to 
doby, dla której równocześnie utrzymuje 
się dla Poznania ryzyko występowania 
przekroczeń wartości progowej - 200 

mikrogramów/m2 – liczonej jako wy-
nik uśredniony w pozycji „Ekoprognoza 
dla Poznania”, publikowanej w ramach 
usługi „Atmosfera dla Poznania” na 
stronie:  www.poznan.pl/srodowisko/
atmosfera/. O dniach, kiedy w związku ze 
smogiem komunikacja będzie bezpłatna, 
będziemy informować.

Ulga dla mam 4 plus
Świadczenie „Mama 4 plus” pełni 

rolę rekompensującą brak emerytury 

dla osób (głównie matek), które wycho-
wały co najmniej czworo dzieci i z tego 
powodu miały ograniczone możliwości 
wykonywania pracy zawodowej. „Mamy 
4 plus” z Gminy Dopiewo mogą korzystać 
z ulgi 50 proc. oraz z biletu metropoli-
talnego z ulgą. 

Opracowano na podstawie  
informacji z ZTM Poznań 

Powiat Poznański podjął działania 
zmierzające do inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie nastę-
pujących gmin: Buk, Czerwonak, Dopie-
wo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, 
Kórnik, Luboń, Mosina, Pobiedziska, 
Puszczykowo, Rokietnica i Suchy Las.

W  ramach wykonywanych prac 
zbierane są dane dotyczące m. in.: 
-  adresu nieruchomości, na której 

występują wyroby bądź odpady 
azbestowe (ulica, nr nieruchomości),

-  danych ewidencyjnych działki (nr 
działki, nr obrębu ewidencyjnego),

-  rodzaju zabudowy (budynek miesz-
kalny, budynek gospodarczy, budynek 
przemysłowy, budynek mieszkalno-
-gospodarczy, inny),

-  ilości wyrobów w jednostkach wła-
ściwych dla danego wyrobu.
Inwentaryzację przeprowadzi do 

dnia 30 września 2019 r. firma AM Trans 
Progres Sp. z o.o. z siedzibą w Złotni-
kach k. Poznania. Osoby wykonujące 
inwentaryzację będą posiadały imien-
ne upoważnienia od Zarządu Powiatu 
Poznańskiego. Członkowie zespołu 
realizującego projekt zobowiązani są 
do zachowania poufności danych uzy-
skiwanych w trakcie realizacji projektu 
i będą gromadzić jedynie informacje 
bezpośrednio związane z jego celem.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

W związku z tym zwracamy się 
z prośbą do osób fizycznych i praw-
nych, u których na terenie nierucho-
mości znajdują się wyroby zawierające 
azbest o umożliwienie wykonania inwen-
taryzacji tych wyrobów oraz udzielenie 
niezbędnych w tym zakresie informacji.

Ponadto mieszkańcy posiadający na 
swoim terenie zdemontowane i składo-

wane wyroby zawierające azbest proszeni 
są o zgłoszenie tego faktu do firmy AM 
Trans Progres Sp. z o.o. pod nr tel. 61 
656-97-37 lub Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu pod nr tel. 61 8410-750.

Starostwo Powiatowe  
w Poznaniu, Wydział Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Diamentowi Jubilaci Teresa i Józef Marszałkowie z Do-
piewa  przeżyli razem 60 lat. 

Z okazji „Diamentowych Godów” 
24 lipca 2019 r. wizytę Jubilatom złożył 
przedstawiciel władz samorządowych 
Wójt Gminy Dopiewo - Adrian Napierała. 
Państwo  Marszałkowie otrzymali gra-
tulacje, kwiaty i kosz obfitości. 

Wakacje 1958
Sprawując funkcję Sekretarza Gro-

madzkiej Rady Narodowej w małej miej-
scowości w Bieszczadach postanowiłem 
wylegitymować przyjezdną z Poznania, 
a dokładnie z Niepruszewa - opowiada 
nam Józef Marszałek. - Dziewczyna była 
krewną moich sąsiadów. Pojechałem do 
nich na motorze zapytać, czy wiedzą, 
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szkolenia / jubileusz

że dziewczyna musi mieć zameldowa-
nie czasowe, bo inaczej będzie musiała 
wracać do Poznania.

I wiecie co ona zrobiła? -  Wycią-
gnęła wsuwkę, uwalniając upięte nią 
wcześniej długie, czarne włosy i odpaliła 
nią mój motocykl. Urządziła sobie ze 
swoją kuzynką moim „rumakiem” objazd 
wsi. Czekałem na ich powrót ponad go-
dzinę. To zadziałało. Od  tej wsuwki coś 
zaiskrzyło, nie tylko w silniku.  Jak się 
łatwo domyśleć, Teresie oczywiście nie 
śpieszyło się do rodzinnego Niepruszewa. 

Małżeństwo
Rok później Józef i Teresa Mar-

szałkowie złożyli przysięgę małżeńską 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Buku, w 
lipcu 1959 r. W Dopiewie zamieszkali 12 

lat później - w 1971 r. Wychowali dwój-
kę dzieci - syna i córkę. Są dziadkami 
czworga wnucząt i tylu samo prawnucząt.

Józef 
Całe życie pracował jako akcyźnik 

- 17 lat w Powiatowej Radzie Nadzor-
czej i przez kolejne 42 lata w Urzędzie 
Kontroli Skarbowej. W 1974 wstąpił 
w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dopiewie, w której pełnił funkcję 
sekretarza i skarbnika. Jak przystało 
na społecznika, pracował przy budowie 
Strażnicy. Po latach został odznaczony 
przez Radę Gminy Dopiewo medalem 
„Honorowego Obywatela Gminy”. Dziś, 
mimo emerytury, spełnia się w Spółce 
Wodnej. 

Teresa 
Początkowo nie pracowała - zajmo-

wała się dziećmi, bo w tamtych latach nie 
było w Dopiewie przedszkola. Od 1964 do 
1972 r. prowadziła księgowość w Kółkach 
Rolniczych w Niepruszewie. Przez kolej-
nych 12 lat była sekretarką w Gminnej 
Szkole Podstawowej w Dopiewie. Dzisiaj 
zajmuje się domem, ogrodem i hoduje 
kury, znoszące zielone jaja. 

Państwo Marszałkowie cały czas 
są aktywni towarzysko i pełni energii. 

Jubilatom gratulujemy, życzymy 
zdrowia i wszelkiej pomyślności na 
kolejne wspólnie przeżyte lata.

Tekst i fot. Beata Spychała

Fundacja Pomocy Seniorom i Rodzi-
nie AMA oraz Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Dopiewie zapraszają mieszkań-
ców Gminy Dopiewo, w szczególności 
opiekunów społecznych, wolontariuszy 
i osoby, które już zajmują się seniorem 
w domu, na bezpłatne szkolenie, które 
poprowadzą lekarze z Katedry Geriatrii 
i Gerontologii Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu oraz profesjonalnie przy-
gotowane pielęgniarki.

W trakcie spotkań każdy uczestnik 
nabędzie wiedzę teoretyczną z zakresu:
• Choroby wieku starszego z po-

działem na grupy oraz metodyka 
postępowania z podopiecznym 
w zależności od przydziału do grupy.

• Podstawy psychologii z elementami 
umiejętności nawiązania kontaktu 
z podopiecznym oraz przeciwdzia-
łaniu wypalenia opiekuna.

Zostań asystentem seniora  
z niepełnosprawnością – bezpłatne szkolenie

• Podstawy teoretyczne rozpoznawa-
nia zagrożeń życia i umiejętności 
udzielenia pierwszej pomocy.

• Część warsztatowo-ćwiczeniowa 
umożliwi zapoznanie się z techni-
kami znacznie ułatwiającymi opiekę 
nad seniorem: 

• Warsztaty zabiegów pielęgnacyjnych 
z chorym w różnym stopniu niepeł-
nosprawności: (specjalistyczne kar-
mienie, toaleta i zabiegi higieniczne, 
sposoby unoszenia i zmiany pozy-
cji, nauka właściwego oddychania, 
ćwiczenia usprawniające krążenie 
obwodowe, strategia przeciwodle-
żynowa).

• Pierwsza pomoc w zagrożeniu zdro-
wia i życia w warunkach domowych: 
(praca na fantomach – umiejętność 
ułożenia pacjenta w pozycji bez-

piecznej, zabezpieczenie podsta-
wowych funkcji życiowych).

Szkolenie składa się z części teo-
retycznej i praktycznej - po 8 godzin. 
Łącznie zaplanowano 4 spotkania, po 
4 godziny każde. Miejsce szkolenia: 
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Dopiewie, ul. Polna 1a. Terminy 
szkoleń: 2 i 3 i 5 i 6 września 2019 r. 
o godz.16.00-20.00.  Każdy uczestnik 
otrzyma certyfikat ukończenia kursu.

Zapisy
Zapisy: prowadzi Anna Szczęsna 

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Do-
piewie,  w godzinach: 8.00 - 15.00 - 
osobiście lub telefonicznie: 61 814 80 20.

Ośrodek Pomocy  
Społecznej w Dopiewie
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jubileusze

Dwa jubileusze świętowano 14 sierp-
nia 2019 r. w Skórzewie: 4. rocznicę nada-
nia Sołtysom Gminy Dopiewo sztandaru 
oraz 100. rocznicę Kółka Rolniczego w 
Skórzewie.

Obchody rozpoczęła msza św. w 
skórzewskim kościele, której wyjąt-
kowy charakter nadał Orkiestra Dęta 
Gminy Dopiewo. Zaraz po mszy, na 
przykościelnym parkingu, odbył się 

Dwa jubileusze: 100 i 4 lata

festyn rodzinny zorganizowany przez 
Sołtysa Skórzewa - Walentego Moska-
lika i wspierającą go na co dzień Radę 
Sołecką. Podczas festynu nie zabrakło 
oficjalnych wystąpień przedstawicieli 
Kółek Rolniczych i gości. Wręczono 4 
oznaczenia i gratulacje z okazji 100-le-
cia, przedstawicielom Kółek Rolniczych. 
Orkiestra dała koncert, wykonując znane 
utwory rozrywkowe.

W obchodach uczestniczyli: przed-
stawiciele Kółek Rolniczych i ruchu rol-
niczego – nie tylko z Gminy Dopiewo, ale 
i struktur wojewódzkich – z Prezesem 
Zarządu Wojewódzkiego Ryszardem Na-

pierałą na czele, mieszkańcy Skórzewa 
i innych miejscowości Gminy Dopiewo 
- a wśród nich rolnicy, przedstawiciele 
samorządu różnych szczebli – Wicemar-
szałek Województwa Wielkopolskiego 
Wojciech Jankowiak, Wójt Gminy Dopie-
wo Adrian Napierała, radni Rady Gminy 
Dopiewo z Przewodniczący z Leszkiem 
Nowaczykiem na czele, radni powiatowi,  
a nawet parlamentarzysta – Poseł na 
Sejm Bartłomiej Wróblewski.

Ustanowiony 4 lata temu Sztandar 
Sołtysów Gminy Dopiewo towarzyszy 
najważniejszym uroczystościom gmin-
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nym i rolniczym w regionie. Przedstawia 
z jednej strony herb Gminy Dopiewo, 
który otaczają nazwy jej 11 Sołectw, z 
drugiej napis: „Bóg – Honor – Ojczyzna” 
i wizerunek Matki Boskiej Zielnej, którą 
Sołtysi wybrali na Patronkę. 

Kółko Rolnicze w Skórzewie, podob-
nie jak to w Dopiewie wywodzi się z Kółka 
w Konarzewie, najstarszego w Gminie 
Dopiewo. Kółka Rolnicze powstały w 
czasach, gdy ziemie nasze były pod za-
borem pruskim. Wtedy  nie tylko służyły 
one współpracy rolniczej, ale były też 
jedną z form obrony polskich interesów 
na wsi.  Okres spokojnego funkcjono-
wania przerwała II wojna światowa. Po 
niej ruch Kółek Rolniczych odradzał się 
w nowej rzeczywistości, w której inaczej 
pojmowano kolektywną pracę na wsi. 
Dziś Kółka Rolnicze funkcjonują w wol-
nej Polsce. Zmienił się zakres i rozmiar 
ich uczestnictwa w życiu polskiej wsi, 
podobnie jak zmieniło się nasze otocze-
nie. Na rozwój rolnictwa miały wpływ 
zmiany, jakie przyniosła transformacja 
ustrojowa po 1989 r. i upowszechnienie 
dostępu do nowych technologii.

Życzymy wszystkim Członkom Kółka 
Rolniczego w Skórzewie kolejnych lat 
owocnej współpracy. Niech będzie ono 
miejscem wymiany nowoczesnej myśli 
rolniczej i integracji środowiska rolni-
czego. Z kolei Sołtysom Gminy Dopiewo 
życzymy jak najlepszych efektów pracy 
dla dobra swoich społeczności. Wszyst-
kiego dobrego!

Tekst: Michał Juskowiak  
i Adam Mendrala,  

fot. Michał Juskowiak

jubileusz
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bezpieczeństwo

Dopiewska Straż Gminna interwenio-
wała w lipcu 332 razy. Najwięcej inter-
wencji dotyczyło kontroli porządkowych 
– 62 (w tym: spalania odpadów, braku 
numerów porządkowych przy posesjach, 
kanalizacji), zwierzęt – 54 i kontroli ru-
chu drogowego – 53 (w tym związanych 
z parkowaniem i zajęciem pasa drogo-
wego). Kontroli bezpieczeństwa przy 
placówkach oświatowych i obiektach 
komunalnych w pierwszym miesiącu 
wakacji odnotowano 31.                                              

Kronika Straży Gminnej
Wybrane interwencje 
8.07.2019 r. – Skórzewo, ul. Kwiatowa: 

niezachowanie nakazanych obowiąz-
ków przy trzymaniu psa – ustalo-
no sprawcę wykroczenia i ukarano 
mandatem.

8.07.2019 r. – Dąbrówka, ul. Poznańska: 
rozwieszanie ogłoszeń reklamowych 
w miejscach niewyznaczonych – usta-
lono sprawcę wykroczenia i ukarano 
mandatem.

15.07.2019 r. – Palędzie, ul. Pogodna: 
agresywny pies bez uwięzi i nadzo-
ru właściciela – ustalono sprawcę 
wykroczenia i ukarano mandatem.

25.07.2019 r. – Dopiewo, ul. Wyzwolenia: 
spożywanie alkoholu na ulicy w re-
jonie sklepu – sprawcę wykroczenia 
ukarano mandatem.

Radosław Zając,  
Strażnik Gminny

W związku z interwencjami miesz-
kańców naszej Gminy, w szczególności 
Dąbrówki i Skórzewa , informujemy o 
obowiązkach jakie wynikają  z faktu 
posiadania psa. Posiadanie psa wiąże 
się z obowiązkami jakie nakłada prawo 
na właścicielu czworonoga. 

Każdy posiadacz psa zobowiązany 
jest do wyprowadzania go na smyczy, 
a w przypadku psów uznanych za rasy  
agresywne również w kagańcu. Mandat, 
który można otrzymać w razie prowadze-
nia psa bez smyczy to kwota do 250 zł.

Spacery z psem mogą być przyjemną 
formą spędzenia czasu, ale nie powinny 
powodować pozostawienia zanieczysz-
czeń w miejscach publicznych, wspólnego 
użytku, a w szczególności  z terenów 
ulic, chodników, skwerów zieleni, par-
ków czy placów zabaw. Każdy właściciel 
psa jest zobowiązany do sprzątnięcia po 

Psi obowiązek nim odchodów. Niezastosowanie się do 
tego obowiązku może grozić mandatem 
karnym do  500 zł, zgodnie z art. 145 
kodeksu wykroczeń. Warto mieć przy 
sobie kilka woreczków.                                      

Gdy pies znajduje się na posesji, na-
leży pamiętać o zamykaniu furtek i bram 
wjazdowych aby uniknąć wybiegania 
psa poza teren posesji. 

Decydując się na posiadanie psa, 
jego właściciele powinni zabezpieczyć 
ogrodzenie posesji w taki sposób, aby 
pies nie miał możliwości przeskakiwania 
przez nie. 

Przebywanie psa bez nadzoru poza te-
renem posesji stwarza niebezpieczeństwo 
dla osób postronnych (np. pogryzienie) 
i dla samego psa (np. śmierć pod kołami 
samochodu, kalectwo) oraz właściciela 
psa (np. odpowiedzialność związana z 
pogryzieniem).

 Obowiązkiem właściciela psa jest 
posiadanie aktualnych szczepień swo-
jego pupila.  

Prosimy o zgłaszanie Straży Gminnej 
w Dopiewie lub na Policję przypadków:
-  napotkania bezpańskiego psa, 
-  prowadzenia psa bez smyczy, 
-  pogryzień,
- przetrzymywania zwierząt w złych 

warunkach. 
Obowiązki wynikające z trzymania 

czworonogów reguluje art. 77 i 78  Kodek-
su Wykroczeń oraz Ustawa o Ochronie 
Zwierząt. 

Radosław Zając,  
Strażnik Gminny

Komisariat Policji w Dopiewie od-
notował w lipcu 2019 r. następujące 
wydarzenia:

Nietrzeźwi kierowcy
 1.07.2019 – Konarzewo - kobieta, 

wynik: 1,48 mg/l. 
 7.07.2019- - Dopiewo – mężczyzna 

0.74 mg/l. 

Kronika Policyjna
Kradzieże
-  7.07.2019 - Zakrzewo - kradzież 

miedzianych rynien.
-  9.07.2019 – Skórzewo - kradzież  

forda fiesty, rocznik 2016.
-  12.07.2019 – Dąbrówka – kradzież 

seata altea, rocznik 2005. 
-  19.07.2019 - Skórzewo - kradzież 

renault megane, rocznik 2017. 

-  06.07.2019 – Zakrzewo - kradzież 
motocykla KTM, rocznik 2018.

-  13.07.2019 – Skórzewo - kradzież 
grilla z volvo. 

-  10.07.2019 – Gołuski - kradzież ce-
mentu, ropy. 

-  06.07.2019 – Dąbrówka - kradzież 
z włamaniem do pojazdu. 

st. asp. Przemysław Waliński,  
Kierownik Ogniwa Prewencji  

w Komisariacie Policji w Dopiewie
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bezpieczeństwo

Pożary
Największy w lipcu pożar na terenie  

Gminy Dopiewo miał miejsce w Skó-
rzewie przy ul. Kolejowej (26.07, godz. 
17.30). Ogień strawił 30 ha ścierniska. 
Jego przyczyną był samozapłon cięża-
rówki przewożącej słomę. Kierowcy 
nic  się nie stało, ale ogień przedostał 
się na pole i w mgnieniu oka wymknął 
się spod kontroli, zajmując coraz więk-
szą powierzchnię ścierniska. Wkrótce 
kłęby dymu, unoszące się nad podpo-
znańskim Skórzewem, widoczne były z 
wielu miejsc Poznania. Ktoś zadzwonił do 
Straży Pożarnej. Dyspozytor z centrum 
w Komendzie Miejskiej w Poznaniu do 
akcji skierował strażaków spoza Gminy 
Dopiewo. W walce z żywiołem wzięło 
udział 7 zastępów. 

Nie trzeba było wzywać strażaków do 
pożaru w Gołuskach (11.07, godz. 12.35). 
Zarzewie ognia w porę ugasił gaśnicą 
samochodową przejeżdżający obok Jó-
zef Posłuszny, mieszkaniec Dopiewca. 
Dzięki trzeźwości umysłu, refleksowi i 
szybkiej decyzji Pana Józefa, ogień po-
chłonął jedynie na 2 m² zboża. Przyczyną 
jego pojawienia się w szczerym polu był  
niedopałek - wyrzucony przez kierowcę  
jednego z wcześniej przejeżdżających tą 
drogą samochodów, znaleziony w miej-
scu zdarzenia. Niewiele brakowało, a 
doszłoby do pożaru, który trudno byłoby 
opanować. Być może takiego, jakiego mie-
siąc wcześniej doświadczyło Konarzewo, 
zaglądającego ludziom niemal z pola do 
domów, zagrażającego wsi. Albo takiego, 
z którym kilkanaście dni później walczyli 
przez kilka godzin strażacy w Skórze-
wie. Zdarzenie w Gołuskach utrwaliła 
kamera samochodowa, zamontowana 
w aucie Józefa Posłusznego. Film nie 
tylko udokumentował zdarzenie, ale 
stał się mimowolnie materiałem edu-
kacyjnym. Materiał, za pośrednictwem 
córki mieszkańca Dopiewca – Andżeliki  
Lewandowskiej trafił do Urzędu Gminy 
Dopiewo. Tylko za pośrednictwem pro-
filu Gminy Dopiewo do połowy sierpnia 

Kronika Straży Pożarnej
obejrzało go ponad 140 tys. internautów i 
udostępniło blisko 900 osób. Nagranie w 
serwisach internetowych i telewizyjnych 
wyemitowało wielokrotne TVN24. Z pew-
nością podziałał na czyjąś wyobraźnię 
i całkiem możliwe, że kogoś uchronił w 
Polsce przed pożarem.

Ogień był powodem kilku interwencji, 
w jakich uczestniczyli w lipcu druhowie 
z jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z terenu Gminy Dopiewo. Gasili 
oni pożary trawy przy ul. Poprzecznej 
w Palędziu i w Sadach (2x 1.07), gasili 
palące się gałęzie w Konarzewie (1.07), 
a także zboże i pryzmę ze śmieciami w 
Ceradzu Kościelnym (1.07 i 2.07). Wy-
słani również zostali do pożaru pałacu 
w Skrzynkach, który – jak się okazało 
po przyjeździe wozu na miejsce okazał 
się być fałszywy; system monitoringu 
wysłał błędną informację o zagrożeniu. 
Być może upały dały mu się we znaki.

Na drogach

Do wypadku drogowego z udziałem 
dwóch samochodów ciężarowych doszło 
na początku lipca na trasie S11 (2.07, 
godz. 11:30). Po dotarciu strażaków 
na miejsce, okazało się, że jeden z kie-
rowców doznał uszczerbku na zdrowiu 
i pozostawał uwięziony w pojeździe. W 
ruch poszły narzędzia hydrauliczne. Za-
nim na miejscu wylądował śmigłowiec 
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, 
strażacy udzielili poszkodowanemu 
pierwszej pomocy. 

Jedna osoba została poszkodowana 
podczas zderzenia 2 aut osobowych w 

Dopiewie na skrzyżowaniu ul. Stawnej 
i Szkolnej. Strażacy udzielili rannemu 
pomocy i zabezpieczyli pojazd (6.07, po 
godz. 23:00).

Wypadek, z udziałem 2 samochodów 
osobowych, miał miejsce w Dąbrówce na 
skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z Ma-
jątkową (12.07). Trzy auta uczestniczyły 
w wypadku, do jakiego doszło na węźle 
S11 w Zakrzewie (17.07), jedna osoba 
wymagała hospitalizacji.

Na 18. km drogi S11, jadąc w kierun-
ku A2, zderzyły się aż trzy samochody 
ciężarowe (19.07). Kolizja miała miejsce 
z kolei na drodze Dopiewo – Trzcielin 
(30.07). W obu tych przypadkach obyło 
się bez poszkodowanych.

Osy, pszczoły, szerszenie

Owady błonkoskrzydłe są latem 
wyjątkowo częsty powodem interwencji 
strażackich. W lipcu druhowie z Dopie-
wa, Palędzia i Zakrzewia zlikwidowali 
w sumie aż 14 gniazd, głównie os, ale 
także pszczół i szerszeni. Tego rodzaju 
interwencje miały miejsce:  w Dąbrówce 
- osy przy ul. Cisowej (1.07) i Szkolnej 
(4.07), w Skórzewie – osy przy ul. Cy-
trynowej (11.07), Spółdzielczej (16.07), 
Poznańskiej (25.07) i Sadowej (28.07), 
w Gołuskach - osy (17.07), w Więckowi-
cach – osy przy ul. Żytniej i szerszenie 
przy ul. Zbożowej (2x 23.07), w Palędziu 
– pszczoły przy ul. Pocztowej (24.07, 
sprawę przekazano pszczelarzowi), w 
Dopiewie – osy przy ul. Wyzwolenia 
(26.07), w Żarnowcu – osy (27.07). w 
Zakrzewie przy ul. Zielonej (29.07).

Inne zdarzenia
Ponadto nasi strażacy zneutralizowali 

dwie plamy oleju: na drodze  Fiałkowo 
- Zborowo (17.07) i na skrzyżowaniu uli-
cy Młyńskiej z Ogrodową w Dopiewie 
(30.07).

Udzielili pomocy Zespołowi Ra-
townictwa Medycznego w transporcie 
pacjenta z ul. Olszynowej w Palędziu do 
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bezpieczeństwo / DBO

Poznania (10.07). Ratowali też uwięzioną 
w ogrodzeniu sarnę w Zakrzewie (16.07)

 W Konarzewie, przy ul. ks. Jana 
Laskowskiego zabezpieczyli rozszczel-
nienia skrzynki gazowej i miejsce zda-
rzenia do czasu przyjazdu pogotowia 

gazowego(19.07). Usunęli nadłamane 
gałęzie drzewa przy ul. Wioślarskiej w 
Zborowie (30.07). Pięć dni wcześniej 
zostali wezwani do powalonego drzewa 
w Zakrzewie przy ul. Poznańskiej, ale 
zagrożenia nie stwierdzili.

Adam Mendrala, 
Współpraca: TŁ, KP, WD

Fot. Archiwum OSP Dopiewo,  
M. Juskowiak.

Do końca czerwca mieszkańcy Gminy 
Dopiewo mogli zgłaszać projekty w ra-
mach IV edycji Dopiewskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Pula wynosi 300 tys. 
zł.  Zarejestrowanych zostało 15 zgło-
szeń, które obecnie są w trakcie wery-
fikacji. W oddzielnych grupach będą 
rywalizowały o poparcie mieszkańców  
projekty z sołectw o różnej wielkości. 
Obowiązuje także przelicznik korygu-
jący siłę głosu przy dysproporcjach w 
liczbie uprawnionych do głosowania 
mieszkańców w ramach każdej z grup. 
Wszystko po to, by wyrównać szanse 
na realizację pomysłów. Podział na  3 
grupy zwiększa także liczbę zwycięzców, 
bo z każdej grupy wyłoniony zostaje co 
najmniej jeden laureat. Projekty z dużych 
sołectw rywalizują o 145 tys. zł, sołectwa 
średnie o  95 tys. zł, a małe - o 60 tys. 
zł.  23 sierpnia ogłoszone zostaną listy 
projektów spełniających i niespełniają-
cych wymagania, a 5 dni później – lista 
projektów uczestniczących w głosowa-
niu.  Miesiąc będą mieli pomysłodawcy 
na promocję swoich projektów – od 28 
sierpnia do 28 września. Na oddanie 
głosu przewidziano 2 tygodnie – od 30 
września do 13 października. Projek-
ty wskazane do realizacji poznamy 21 
października. 

Szczegóły dostępne są na stronie: 
dbo.dopiewo.pl . 

Budżet Obywatelski w Dopiewie

Wejdź na stronę i zobacz, ja-
kie projekty zgłosili mieszkańcy,  

a 28 sierpnia - na jakie projekty będziesz 
mógł oddać swój głos.

AM

Gmina Dopiewo znalazła się na 327 
miejscu w ogólnopolskim rankingu za-
możności gmin przygotowanym przez 
Główny Urząd Statystyczny i wyrażoną w 
dochodzie na mieszkańca. Najwyżej spo-
śród gmin Powiatu Poznańskiego wspiął 
się Suchy Las (29 miejsce) i Tarnowo 
Podgórne (30 miejsce). Sklasyfikowano 
2478 polskich gmin (wg stanu na 2018 
r., bo od 2019 r. gmin jest 2477).

Zestawienie otwiera Gmina Klesz-
czów z dochodem na mieszkańca 43.999 
zł (Województwo Łódzkie). Na „podium” 
znalazły się ponadto: Świeradów Zdrój 
(Województwo Dolnośląskie) z wynikiem 
15.898 zł i Gmina Rewal (Wojewódz-
two Pomorskie) z wynikiem 14.288 zł. 
Warszawa uplasowała się na 13 miejscu 
klasyfikacji generalnej z wynikiem 9.610 
zł – i jest najbogatszym miastem na pra-
wach powiatu. Poznań zajął 68 miejsce w 

Dopiewo wysoko w rankingu 
rankingu z wynikiem 6.880 zł. Ranking 
zamyka Zawadzkie z wynikiem 3.172 zł.

Główny Urząd Statystyczny, tworząc 
listę, wziął pod uwagę dochody własne 
(m.in. wpływy z podatków i opłat oraz 
udziały w PIT i CIT ), a także subwencję 
ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa 
i środki unijne.

Gminy Powiatu Poznańskiego w ran-
kingu ogólnopolskim (w kolejności wg 
dochodów na mieszkańca; w nawiasie po-
dano miejsce w klasyfikacji generalnej):
• Suchy Las (29): 8422 zł
• Tarnowo Podgórne ( 30): 8374 zł
• Kórnik (110): 6426 zł
• Komorniki (294): 5577 zł
• Dopiewo (327): 5513 zł
• Pobiedziska (351): 5456 zł
• Kleszczewo (494): 5237 zł

• Puszczykowo (586): 5118 zł
• Swarzędz (635): 5073 zł
• Kostrzyn (1020): 4765 zł
• Czerwonak (1021): 4763 zł
• Rokietnica (1181): 4669 zł
• Buk (1269): 4614 zł
• Stęszew (1634): 4428 zł
• Mosina (1680 ): 4397 zł
• Murowana Goślina (2066): 4165 zł
• Luboń (2213): 4049 zł 

Dopiewo jest coraz bogatsze. W ze-
szłym roku zostało sklasyfikowane na 
483 pozycji z wynikiem 4.779,60 zł, a 
dwa lata temu na 401 miejscu z dochodem 
na mieszkańca  4.450,31zł. 

AM
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prawo / szkolenia

Jak skutecznie wnieść 
pismo do sądu?

Jeśli chcemy zainicjować postępo-
wanie sądowe, bądź jesteśmy już stroną 
lub uczestnikiem postępowania, należy 
pamiętać, że niebagatelne znaczenie ma 
termin i sposób doręczenia wszelkich 
pism. Co do zasady w postępowaniu cy-
wilnym doręczeń dokonuje sąd. To za jego 
pośrednictwem pisma są przekazywane 
stronom /uczestnikom postępowania. 
Przykładowo powód/wnioskodawca, 
wnosząc pozew/wniosek do sądu, jest 
zobowiązany dołączyć odpis/odpisy tego 
pisma dla strony przeciwnej. Sąd, po 
wstępnej weryfikacji pisma, doręcza 
odpis drugiej stronie. Przesyłki sądowe 
co do zasady doręczane są za pomocą 
operatora pocztowego (aktualnie Pocz-

Doręczenia w postępowaniu cywilnym
ty Polskiej S.A.). Z kolei, gdy jesteśmy 
reprezentowani przez profesjonalnych 
pełnomocników, to na nich spoczywa 
obowiązek prawidłowego doręczania 
pism. Co do zasady to oni dokonują 
doręczeń do sądu i bezpośrednio do 
pełnomocnika drugiej strony.

Doręczanie przesyłki w 
postępowaniach sądo-
wych 

Zasadą jest tzw. doręczenie bez-
pośrednie lub doręczenie zastępcze. 
Zatem, jeśli adresatem przesyłki jest 
przysłowiowy Jan Kowalski, to prze-
syłkę doręcza się do jego rąk własnych 
(względnie jego przedstawicielowi usta-
wowemu lub opiekunowi). Natomiast 
doręczenia osobom prawnym lub innym 
jednostkom organizacyjnym dokonuje 
się organom powołanym do ich repre-
zentowania (najczęściej zarządowi spół-
ki lub prokurentowi). Jeśli w sprawie 
występuje pełnomocnik, pisma doręcza 
się jemu. Natomiast, w przypadku gdy 
doręczyciel nie zastanie adresata w 
mieszkaniu, może doręczyć pismo są-
dowe dorosłemu domownikowi, a gdyby 
go nie było, administracji domu, dozorcy 
domu lub sołtysowi, o ile osoby te nie 
są przeciwnikami sądowymi adresata 
i podjęły się oddania mu pisma (tzw. 
doręczenie zastępcze). W praktyce, w 
przypadku niezastania adresata pod 
wskazanym adresem, doręczyciel po-

zostawia zawiadomienie tzw. awizo w 
widocznym miejscu np. na drzwiach, czy 
w skrzynce pocztowej itp. ze wskazaniem 
gdzie i kiedy pismo pozostawiono do 
odbioru oraz z pouczeniem, że należy je 
odebrać w terminie 7 dni. W przypadku 
nieodebrania przesyłki we wskazanym 
terminie, listonosz ponawia tę czynność. 

Doręczenia dokonywane są wyłącznie 
w dni robocze. Nadto, nie można tego 
czynić w godzinach nocnych, tj. od 21 do 
7. Dokonuje się ich w miejscu zamiesz-
kania, w miejscu pracy lub tam gdzie się 
adresata zastanie. Osobom pozbawio-
nym wolności pisma doręcza się przez 
kierownika odpowiedniego zakładu.

Pisma w postępowaniu cywilnym 
można wnieść za pomocą poczty tradycyj-
nej albo osobiście złożyć w biurze podaw-
czym sądu. W wypadku wysłania pisma 
pocztą, najlepiej dokonać tego przesyłką 
poleconą. Wtedy bowiem nadawca ma 
niezbity dowód na to, że wysłał list w 
określonym dniu i na wskazany adres. 
Co ważne, w takim przypadku za datę 
złożenia pisma uznaje się dzień nadania 
przesyłki na poczcie, a nie dzień jej do-
tarcia do sądu. Inaczej jest w przypad-
ku nadania przesyłki drogą kurierską. 
Wtedy doręczenie jest skuteczne nie z 
chwilą wręczenia przesyłki kurierowi, 
a z chwilą wpływu do sądu.

 
Marta Ast – adwokat 

AST – Adwokaci.  
Kancelaria Adwokacka 

www.ast-adwokaci.pl

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

Dla kogo?
W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, 

które ukończyły 25 rok życia, mieszkają 
na terenie województwa wielkopolskiego, 

Bezpłatne szkolenia w Dopiewie 
które nie uczestniczyły wcześniej w  szko-
leniu w ramach projektu „Podniesienie 
kompetencji cyfrowych mieszkańców 
województw: wielkopolskiego i zachod-
niopomorskiego”.

Czego się można nauczyć?
Przeprowadzone zostaną szkolenia z  

7 modułów: „Rodzic w Internecie”: „Mój 
biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje 
w sieci”, „Działam w sieciach społecz-
nościowych”, „Tworzę własną stronę 

internetową”, „Rolnik w sieci” i „Kul-
tura w sieci”.

Jak?
Zajęcia będą się odbywać do stycznia 

2020 r. na terenie Gminy Dopiewo. Zo-
staną  przeprowadzone w wymiarze 16 
godzin z każdego modułu (4 spotkania 
po 4 godziny lub 2 spotkania po 8 go-
dzin). Będą odbywały się zarówno w dni 
powszednie jak i w weekendy.  Liczba 
szkoleń z danego modułu będzie zależała 
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szkolenia / oświata

od zadeklarowanego zainteresowania 
zgłaszających się osób. Każdy chętny 
może wziąć udział tylko w jednym szkole-
niu. Miejscem zajęć będzie Urząd Gminy 
Dopiewo i Centrum Rehabilitacyjno - 
Kulturalne w Konarzewie.

Zadzwoń, napisz, zapisz 
się

O przyjęciu na szkolenie decyduje 
kolejność zgłoszeń. Warto się pospieszyć 
z decyzją o uczestnictwie, bo miejsc z 
każdym dniem ubywa. Nabór rozpoczął 
się10 czerwca. Szczegółowy harmo-
nogram szkoleń zostanie ustalony na 
podstawie otrzymanych deklaracji przy-
stąpienia do projektu. Dokumenty rekru-
tacyjne należy wysłać pocztą lub złożyć 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej nr III: 
Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

osobiście w Urzędzie 
Gminy Dopiewo, ul. 
Leśna 1c, pok. Nr 7. 
Informacje na temat 
szkoleń dostępne są 
na stronie: dopiewo.pl. 
Odpowiedzi na pyta-
nia można uzyskać pod 
numerem telefonu: 61 
89 063 73 lub e-ma-
ilowo: szkolenia@do-
piewo.pl . Regulamin 
i deklaracje w wersji 
papierowej dostępne 
są w siedzibie Urzędu 
Gminy Dopiewo.

Izabela Kostyk

Uroczyste otwarcie  nowego Żłobka 
„Baby-House” w Dopiewcu  odbyło się 28 
lipca. Mieści się on przy ul. Leśnej 35. 
Od 1 sierpnia 2019 r. placówka obejmie 
opieką 20 Dzieci. 

Nowe miejsca opieki nad dzieckiem 
do lat 3 zostały utworzone dzięki dofi-
nansowaniu uzyskanemu z Unii Euro-
pejskiej w ramach WRPO 2014-2020  na 
realizację projektu nr RPWP.06.04.01-
30-038/18 pod nazwą: Żłobek „BABY-
-HOUSE” w Dopiewcu.

Na uroczystym otwarciu żłobka obec-
ni byli: rodzice i dzieci, będący uczest-
nikami projektu, Zastępca Wójta Gminy 
Dopiewo Paweł Przepióra i Maria Bąk 
z Urzędu Gminy oraz personel żłobka. 
Nasi milusińscy oraz ich rodzice mieli 

Nowy żłobek w Dopiewcu
okazję pobawić się razem i poznać „cio-
cie”, które  będą opiekowały się dziećmi. 

Nowy żłobek jest kolejną placówką 
prowadzoną przez firmę Baby - House 
na terenie Gminy Dopiewo. Od 2016 r. 
firma ta prowadzi żłobek w Zakrzewie 
(obecnie 25 miejsc), a od 1 sierpnia 2019 r. 
w nowej filii żłobka w Dopiewcu obejmie 
opieką kolejnych 20 Dzieci. 

Szczegółowe informacje o projekcie 
są dostępne na www.dopiewo.pl oraz  
www.baby-house.com.pl

Projekt realizowany jest przez firmę 
„Baby - House Żłobek Klub Malucha Mo-
nika Michalak” z Dopiewca, w partner-
stwie z Gminą Dopiewo - na podstawie 
umowy o dofinansowanie, zawartej z 
Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-
2020, Osi Priorytetowej 6: Rynek Pracy, 
Działania/Poddziałania 6.4.1 „Wsparcie 
aktywności zawodowej osób wyłączo-
nych z rynku pracy z powodu opieki 
nad małymi dziećmi”. Głównym celem 
projektu  jest zwiększenie na obszarze 
Gminy Dopiewo aktywności zawodo-
wej 20 osób sprawujących opiekę nad 
dziećmi w wieku do 3 lat oraz wzrost w 
Gminie Dopiewo liczby oferowanych, 
trwałych miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3. 

Monika Michalak, Dyrektor Żłobka
Foto. Arch. Baby - House

sierpień 2019 21



Wójt Gminy Dopiewo zaprasza miesz-
kańców do wspólnego upamiętnienia 80. 
rocznicy wybuchu II wojny światowej.  
Msza św. w intencji Ojczyzny zostanie 
odprawiona 1.09.2019 r. o godz. 16:00 w 
Lasach Zakrzewsko – Palędzkich przy 
„Kwaterze7 Grobów”, jednego z czterech 
miejsc w tym kompleksie leśnym na te-
renie Gminy Dopiewo, upamiętniających 
polskie ofiary hitlerowskiego okupanta z 
lat 1939 – 1945 (w lasach tych rozstrze-
lanych zostało przez Niemców od kilku 
do kilkunastu tysięcy Polaków). Tutaj 
zostaną złożone wiązanki i zapalone 
znicze. Oprawę podczas mszy i po niej 
zapewnią Chór Gminy Dopiewo „Bel 
Canto” i Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Miejsca zbiórki i odjazdu busów oraz parkowania aut przy lesie i rondach

Miejscem zbiórki, zaplanowanej na 
godz. 15:30, jest teren pod lasem obok 
gajówki w Zakrzewie  przy ul. Gajowej 
– wskazany na poniższej  mapce. Stąd 
do „Kwatery 7 Grobów” i z powrotem, 
przewiozą uczestników busy, które będą 
kursować wahadłowo. Prosimy o wcze-
śniejsze przybycie na miejsce zbiórki. 
Poniższe grafiki wskazują też miejsca 
parkowania aut po przejazdach do dwóch 
następnych punktów uroczystości - rond, 
których nazwy, nadane w tym roku, zwią-
zane są z II wojną światową. Z nich „do 
nieba” zostanie wypuszczonych po 100 
gołębi, będących symbolem pokoju.

Proboszczowie parafii w Zakrzewie 
i Dąbrówce poświęcą oba ronda: „Ron-

Rondo im. Rondo im. Ofiar Pomordowanych w 
Lasach Zakrzewsko – Palędzkich z okresu II wojny 

światowej - Zakrzewo, droga wojewódzka 307

Rondo im. Leona Dorny - tu schodzą się drogi 
prowadzące do Zakrzewa, Dąbrówki i Dąbrowy

do im. Ofiar Pomordowanych w Lasach 
Zakrzewsko – Palędzkich z okresu II 
wojny światowej” i „Rondo im. Leona 
Dorny” – bohatera walk o Monte Casino, 
pochodzącego z Zakrzewa. 

Zachęcamy Państwa do udziału  
w uroczystości. Niech „okrągła” rocz-
nica dostarczy dodatkowej motywacji 
do tego, by wspólnie oddać hołd tym, 
którzy zginęli podczas II wojny świato-
wej za Ojczyznę. Warto zabrać ze sobą 
dzieci, bo takie wydarzenia mają walory 
edukacyjne.

 Adam Mendrala,  
Graf. i fot. Michał Juskowiak 

jubileusz / historia
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historia

W okresie 1939 – 1940 
rozstrzeliwania odbywały 
się przeciętnie 2-3 razy w 
tygodniu. Również w okre-
sie późniejszym, np. zimą 
1942/1943, miały miejsce 
egzekucje na tym terenie. 
W „dołach śmierci” zginęło 
wówczas do kilkunastu ty-
sięcy Polaków. W większości 
byli to więźniowie poznań-
skiego Fortu VII. Pełnił on 
wtedy funkcję obozu kon-
centracyjnego i więzienia 
policji bezpieczeństwa. 
Rozstrzeliwano tu: księży, 
zakonnice, oficerów i pod-
oficerów Wojska Polskiego, 
urzędników państwowych, 
nauczycieli, wykładowców 
i studentów Uniwersytetu 
Poznańskiego, ziemian, 
działaczy politycznych i 
społecznych, byłych po-
wstańców wielkopolskich. 
Wśród nich znaleźli się tak-
że Polacy zamieszkujący w okolicy 
kompleksu leśnego, którzy nara-
zili się swoim sąsiadom Niemcom.

Przed wywiezieniem na eg-
zekucje odbywała się parodia rozprawy 
sądowej. Skazańców przywożono do lasu 
ciężarówkami. Zwykle wyjeżdżający z 
Fortu VII konwój liczył od 2 do 5 cięża-
rówek i 2 samochody osobowe niemiec-
kiej policji bezpieczeństwa. Trasa wiodła 
przez Ławicę, Wysogotowo i Dąbrowę 
bądź przez Swadzim i Lusowo. Każda 
ciężarówka mogła pomieścić 35-36 osób. 
W egzekucjach uczestniczyli funkcjo-
nariusze policji bezpieczeństwa, człon-

Ofiary w Lasach Zakrzewsko – Palędzkich

kowie sądu doraźnego i 
komisarz kryminalny.

Na miejsce śmierci 
więźniów prowadzono 
po czterech, związa-
nych. Wchodzili do wy-
kopanego dołu. Strzela-
no do nich z pistoletów. 
Początkowo grzebano 
ich w ubraniach. Potem, 
zanim weszli do dołu, 
kazano im się rozebrać 
do bielizny, zdjąć buty 
i oddać rzeczy osobi-

Szlak Pamięci w Lasach Zakrzewsko - Palędzkich łączy 4 i oznaczone punkty:  
„Kwaterę 7 Grobów”, „Pomnik Studentów”, „Mogiłę Duchowieństwa” i „Miejsce 

Zapomniane”. Warto odwiedzić te miejsca podczas spaceru, joggingu lub  wycieczki 
rowerowej. To miejsca symboliczne, bo na terenie całego kompleksu leśnego odbywały 

się w czasach II wojny światowej egzekucje i kopano tzw. „doły śmierci”.

W Lasach Zakrzewsko - Palędzkich spoczywają 
tysiące ofiar z czasów II wojny światowej

Wycieczka rowerowa na łonie przyrody 
„z historią w tle”? Dlaczego nie.

ste. Przedmioty przedstawiające jakąś 
wartość były zwożone do gospodarzy 
niemieckich z Zakrzewie, w którym 
przeważała ludność niemiecka. Tam je 
dzielono. Z relacji świadków wynika, 
że wywożono z lasów: futra, sutanny, 
mundury wojskowe i buty oficerskie…

Pierwszy „dół śmierci” powstał pod-
czas prac leśnych Polaków zatrudnionych 
w lesie. Następne kopali okoliczni Niemcy, 
którzy zabezpieczali miejsca egzekucji 
przed świadkami. Wypełnione ciałami 
doły zasypywali, maskowali mchem i 
obsadzali świerkami.
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Kwatera 7 Grobów, 2016 r. - akcja „Znicz Pamięci”.

4 lata temu, podczas pielgrzymki 
do Włoch, wiele wzruszeń dostarczyły 
mi wizyty na polskich cmentarzach wo-
jennych: na Monte Cassino i w Loreto. 
Właśnie w Loreto, spacerując wśród 
grobów poległych żołnierzy II Korpusu 
Polskiego, zatrzymałem się dłużej przy 
jednym z nich. Mój wzrok przykuło na-
zwisko znane w Zakrzewie i Dąbrowie: 
Dorna. Odczytałem całą treść: Leon Do-

rna, plutonowy 17 Batalionu Strzelców, 
poległ 2 lipca 1944 r.

Po powrocie zdumiałem się na wieść o 
tym, że syn Leona - Marian Dorna (zmarł 
w tym roku  – przypis red.) - prawie od 
urodzenia mieszkał w Zakrzewie, opodal 
przedszkola, w którym pracuję. Spotka-
liśmy się. Ostatni raz Marian widział 
ojca w sierpniu 1939 r. Rodzina miała 
skąpe informacje na temat jego losów. 
Wynikało z nich jedynie, że Leon Dorna 
dostał się do niewoli sowieckiej i opuścił 
ZSRR wraz z Armią gen. Andersa. 

W 1947 r. Czerwony Krzyż z Londynu 
przesłał rodzinie metrykę zgonu z po-
daniem daty i miejsca (Montefano). Do 
metryki załączono pozostawione przez 
plutonowego Leona Dornę pamiątki: 

Leon Dorna - bohater spod Monte Casino 
medaliki z niewoli sowieckiej, list do 
rodziny, pamiątkowe zdjęcia ze szlaku 
II Korpusu, medale i odznaczenia, wraz 
z legitymacjami: Krzyż pamiątkowy za 
udział w walkach o Monte Cassino, Krzyż 
Walecznych, wojenne medale brytyjskie.

W książce, którą pokazywał mi Pan 
Marian, autorstwa Zbigniewa Wawera 
pt. „Monte Cassino 1944” zamieszczona 
jest krótka notatka o jego ojcu:

„Batalion zaj-
mował stanowi-
ska na północnym 
stoku San Angelo. 
18 maja o godz. 
10 pod polskie 
pozycje podeszło 
dwóch niemiec-
kich żołnierzy z 
flagą Czerwonego 
Krzyża. Por. Sno-
pek wspomina: Z 
polecenia dowód-
cy batalionu roz-
mawiam z nimi. 
Meldują, że w 
schronach koło 
cmentarzyska jest 

ich więcej i mają rannych, umierających 
z pragnienia. Każę im wracać i przypro-
wadzić jeńców. Za chwilę wraca grupa 
24, wskazuję im drogę przez Widmo, 
odchodzą eskortowani przez plutonowego 
Leona Dornę z 2 Kompanii.”

Cieszę się, że bezimienne przez kilka 
lat rondo w Zakrzewie, prowadzące do 
Zakrzewa,  Dąbrowy i Dąbrówki nosić 
imię plutonowego Leona Dorny. Wnio-
skowałem o to do Rady Gminy Dopiewo.  
Na cmentarzach, takich jak w Loreto, w 
cieniu pięknych pinii spoczywają praw-
dziwi bohaterowie. Dobrze, że ofiara ich 
życia zostaje doceniona. Często poszuku-
jemy nazw nowych ulic, placów, skwerów. 
Nadajemy im nazwy wywodzące się o 
drzew, innych roślin czy państw, choć 
wśród dawnych pokoleń zamieszkujących 
nasze ziemie nie brakuje tych, których 
warto uhonorować.

Stanisław Mytko, Dyrektor Przed-
szkola „Leśne Duszki” w Zakrzewie

Fot. Archiwum Stanisława Mytko 

Latem i wczesną jesienią 1944 r. oku-
pant zacierał ślady zbrodni. Rozkopano 
doły, wydobyto zwłoki i palono na sto-
sach. Popioły ponownie zakopywano lub 
rozrzucano po okolicy. Zakazy wstępu 
utrudniały oznaczanie miejsc zbrodni, a 
ślady zatarł czas. Do tej pory nie udało się 
ustalić listy ofiar, najprawdopodobniej 
zostały zniszczone, żeby zatrzeć skalę 
i szczegóły zbrodni. Są i tacy,  którzy 
wciąż wierzą, że kryją je nadal niemiec-
kie archiwa.

Oprac. AM, fot. Adam Mendrala
Graf. Arch. Urzędu Gminy Dopiewo
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historia

W pobliżu kościoła pod wezwaniem 
św. Marcina i św. Piotra w Okowach w 
Konarzewie znajduje się figura św. Jana 
Nepomucena z dwoma aniołkami u stóp. 
Jest to figura  późnobarokowa, wyko-
nana z piaskowca na wysokim profilo-
wanym cokole z gzymsem, wystawiona 
- jak wskazuje data w 1745 r. - przez 
Augustyna Działyńskiego(1715-1759) 
i jego małżonkę Annę z Radomickich 
(1724-1812), ówczesnych dziedziców 
Konarzewa. Świadczy o tym kartusz 
na cokole z herbami: Ogończyk Dzia-
łyńskich i Kotwicz Radomickich. Jest 
to najstarsza tego typu figura na terenie 
naszej Gminy.

Święty Jan Nepomucen był kano-
nikiem w katedrze św. Wita, Wacława i 

Data wystawienia pomnika 
A.[nno] D.[omini] 1745 

Wojciecha w Hradczanach. Zginał w 1393 
r. zrzucony z mostu Karola (Praga) do 
rzeki Wełtawy. Przyczyną jego śmierci 
był zatarg z królem Czech Wacławem IV, 
z powodu odmowy zdradzenia tajemni-
cy spowiedzi. Został beatyfikowany w 
1721 r., a kanonizowany w 1729 r. Jest 
uznawany za patrona spowiedników, 
tonących i orędownikiem podczas po-
wodzi. Jest również patronem mostów. 
Jego kult trafił do Polski pod koniec I 
połowy XVIII w.. Jest przedstawiany w 
stroju kapłana z krucyfiksem, niekie-
dy z palcem na ustach – jako symbol 
tajemnicy spowiedzi. Według tradycji 
ludowych chronił pola i uprawy przed 
powodzią i suszą.

Można domniemywać, że małżonko-
wie Działyńscy wyznawali kult św. Jana 
Nepomucena, gdyż nie tylko wystawili 
ku Jego czci pomnik, ale też trójka z 
ich dzieci, urodzonych i ochrzczonych 
w Konarzewie,  nosiła jedno z imion 
Nepomucen lub Nepomucena, byli to: 
Franciszek Ksawery Jan Nepomucen (ur. 
1741 r.), Nepomucen Nereusz Stanisław 
(ur. 1744 r.), Nepomucena Franciszka 
(ur. 1749 r.) i Stanisław Kostka Jerzy 
Jan Nepomucen (ur. 1755 r.) . 

Na pomniku znajduje się również  
napis dewocyjny w języku łacińskim 

Figura św. Jana Nepomucena w Konarzewie

o treści: ET ACME  EIUS  VIVET  IN  
GENERATIONEM  ET  GENERATIO-
NEM ect. 44. Jest to cytat z księgi Mą-
drości Syracha (Eklezjastyka) Starego 
Testamentu, można to tłumaczyć jako: 
„Chwalmy naszych przodków w ich ko-
lejnych pokoleniach”.

dr Piotr Dziembowski
fot. Arch. P. Dziembowskiego

Pomnik św. Jana Nepomucena 
w Konarzewie

Herb Ogończyk Działyńskich i 
herb Kotwicz Radomickicch

Napis dewocyjny

Gotujemy  z najmłodszymi
Zabierając się do gotowania najczę-

ściej rodzice mówią do dzieci: - Zmy-
kajcie z kuchni, nie przeszkadzajcie, to 
nie dla Was zajęcie. Tak mówią, choć 
warto poświecić dzieciom w kuchennych 
okolicznościach trochę  swojego czasu 
i cierpliwości.

Gotowanie wzmacnia pewność siebie. 
Każdy jej potrzebuje, a kuchnia to idealne 

miejsce do nauki. Nic tak nie podnosi 
własnej oceny jak dobrze ugotowane jajko 
na miękko. Budujemy wzajemną relację 
dziecko-rodzic .Wspólne spędzanie czasu 
z dzieckiem jest bezcenne. Teraz w okre-
sie wakacji jest ku temu czas. Jesteśmy 
wypoczęci i możemy zamiast wybrać 
się do „tradycyjnego” McDonalda, czy 
złożenia telefonicznego zamówienia na  

pizzę, urządzić swoją domową restaurację 
lub kawiarenkę. 

Zamiast czytać emaile i oglądać 
kreskówki, zróbcie razem z dzieckiem 
ciasto! Potrwa to trochę dłużej, ale za-
bawa wspaniała. I jaki zapach w domu. 
Dziecko ma czuć się potrzebne! Nawet 
jeżeli uszykuje na rodzinną kolację ka-
napki, to otrzymuje możliwość zrobienia 
czegoś dla innych. Doświadcza radości, a 
my wybaczymy dziecku bałagan, klejący 
się blat  -  od mieszaniny masła, cukru, 
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kuchnia / przyroda - fotografika

Migawki z sierpnia
W tym miesiącu wybrałem się na 

wycieczkę krajoznawczą w okolice miej-
scowości Czmoniec. W pobliżu rzeki 
Warty dużo jest łąk, małych lasków i 
niedużych oczek wodnych. To pozosta-
łości po niegdysiejszym korycie tej rzeki. 
Cisza, spokój i piękne widoki. Świetne 
miejsce by pospacerować, wybrać się 
na piknik i odpocząć po tygodniu pracy.

Tekst i fot. Michał Bartkowiak 
Autor od grudnia 2015 r. publikuje 

zdjęcia przyrodnicze na Facebo-
ok’u – na profilu „Dzika Strona 
Gminy Dopiewo”. Prowadzi też 

stronę: miodybartkowiaka.pl

warzyw (bo przecież i pomidora trzeba 
pocukrzyć). 

Kuchnia dla dziecka to małe lub 
ogromne laboratorium, które dostarcza 
sporo doświadczeń i radości. Wspólne go-
towanie rozwija pracę zespołową, jest na-
uką empatii. Ćwiczy planowanie i podział 
zadań. Najlepiej o tym wiedzą babcie 
które mają wszystkie atuty w garści, aby 
ich wnuczęta rozwijały swoje zdolności 
kulinarne, fantazję, kreatywność. Kto 
wie, może wśród naszych dzieci rosną 
prawdziwe talenty kucharskie, które 
rozsławią nie tylko swoją rodzinę, ale 
i Gminę Dopiewo. Zachęcam  do wyko-
rzystania poniższych przepisów - nie 
tylko przez dzieci, ale też dla dzieci !!!

Kocie przysmaki

Składniki:
-  25 dag białego sera (musi być miękki 

i tłusty)
-  parę plastrów żółtego sera z dziur-

kami
-  8 ziaren pieprzu 
-  łodygi zielonej pietruszki lub szczy-

piorku
Plastry żółtego sera należy ułożyć 

z fantazją na drewnianej desce. Biały 
ser dzielimy na równe części i lepimy z 
nich nieduże kule, nadając im kształt 
„myszek”. Z cienkiego plasterka żółtego 
sera wycinamy małe kółka i robimy z 
nich uszy dla myszek, z pieprzu robimy 
oczy, a z przyciętych łodyżek – ogonki 
i wąsiki. Gotowe myszki układamy na 
żółtym serze.

Piesek z kiełbasy

Składniki:
-   długie parówki
-  3 ziarnka pieprzu
-  kilka drewnianych wykałaczek

Do długiej, ugotowanej lub zimnej 
parówki umocować cztery małe równo 

ucięte części – nóżki. Z reszty robimy: 
szyję, łepek, uszy i ogonek. Wszystko 
osadzamy na wykałaczkach. Mamy pa-
rówkowego jamnika.

Winogronowy jeż

Składniki:
-  1 cała gruszka
-  winogrona białe lub ciemne
-  kilka wykałaczek
-  2 ziarenka pieprzu

Gruszkę przecinamy wzdłuż. Z węż-
szej części - od ogonka - obieramy ze 
skórki. Żeby nie ściemniał ryjek jeża, 
kropimy go cytryną. W gruszkę wbijamy 
symetrycznie wykałaczki, a na nie kulki 
winogrona.

Nadziewany warkocz

 Składniki:
-  1 rolka ciasta francuskiego
-  0,5 kg mięsa mielonego z łopatki lub 

mięsa drobiowego
-  ćwierć główki kapusta
-  1 bułka
-  2 jajka
-  zielona pietruszka
-  1 cebula, świeże zioła (majeranek, 

oregano) 
-  2 ząbki czosnku
-  sól i pieprz do smaku

Przygotowanie należy rozpocząć od 
starcia kapusty na tarce i zalania jej go-
rącą wodą. Musi się sparzyć. Odcedza-
my i przelewamy zimną wodą. Do miski 
wkładamy: mielone mięso, odcedzoną 
kapustę, bułkę która była uprzednio na-
moczona i odciśnięta, zeszkloną cebulę, 
przeciśnięty czosnek przez prask, zioła, 
jajko, sól i pieprz do smaku. Wszystko 
wyrabiamy na jednolitą masę. 

Rozwijamy z rolki ciasto francuskie, 
pozostawiając je na papierze, w którym 
było i smarujemy roztrzepanym jajkiem. 
Przez środek ciasta wykładamy farsz 
mięsny, tworząc podłużny wałek. Boki 
placka nacinamy na równomierne paski, 
zaplatamy na przemian tworząc warkocz. 

Smarujemy go rozbełtanym jajkiem 
i posypujemy płatkami owsianymi lub 
słonecznikiem. Razem z papierem prze-
kładamy na blachę. Pieczemy w tempe-
raturze 180 stopni Celsjusza przez 40 
minut. Podajemy z keczupem, który 
dzieci uwielbiają!

W artykule wykorzystano przepisy z 
książki M. Terlikowskiej „Kuchnia pełna 
cudów”.

Smacznego życzy
Barbara Plewińska, czyli Barbalena 
fot. Archiwum Barbary Plewińskiej
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przyroda - fotografika

Okolice miejscowości Czmoniec. Starorzecze rzeki Warta

Okolice miejscowości Czmoniec

Malownicze zakole rzeki Warty w okolicy Czmońca

Taki oto widok ukazał się moim oczom gdy podczas prac 
porządkowych podniosłem daszek jednego ze starych, 
pustych uli. Nosek ten intensywnie węszył i starał się 

wyczuć jak duże niebezpieczeństwo mu grozi. Czym prędzej 
odłożyłem daszek nie niepokojąc dłużej właściciela noska.

Okolice miejscowości Czmoniec. Starorzecze rzeki Warta

Okolice miejscowości Czmoniec.
Jeden z pięknych, starych dębów jakich pełno w tej okolicy.

Koziołek w burakach. Okolice 
miejscowości Trzcielin

Krwawnica pospolita. Ta 
malownicza roślina często 

skryta w nadwodnych 
szuwarach jest bardzo 

chętnie odwiedzana przez 
pszczoły. W tym okresie 

niewiele już kwitnie roślin, 
które dają pszczołom 

pożytek. Często podczas 
spacerów po podmokłych 

terenach przyglądam się im i 
sprawdzam czy odwiedzają ją 
moje podopieczne. Tuż obok 
Owocowej Plaży w Zborowie.
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poezja

Złoty łan
Po drugiej stronie ulicy,
aż razi w oczy.

Jeszcze chwila,
a posypią się
wyzłocone perły ziaren.

Aldona Latosik, 6 VII 2019

Sierpniową nocą
Mrok zagląda im w oczy,
a oni
odwróceni do siebie plecami,
udają, że księżyc 
nic nie znaczy tej nocy.

Mimo rozświetlonej smugi 
płynącej z nieba,
ich zachmurzone serca
i ukrywany deszcz łez
nie wróżą nic dobrego.

Zapach upływającego lata
rozwiał wiatr 
niepotrzebnych słów,
a miało być romantycznie.

Aldona Latosik, 4 VII 2019

Ogród z kosami  
w zanadrzu
 
W siedemdziesiątym siódmym 
nikt nie przepowiadał, 
świetlanej przyszłości. 
 
Dwie kosy 
na małej działce, 
prędzej, czy później 
kogoś zranią. 
 
Z politowaniem 
patrzyli na wróżbitów, 
kiedy roztrzepotane skrzydła 
rozpychały ich klatki, 
a grządki 
obsiane miłością, 
wydawały dorodne owoce. 
 
Tęskni 
za smakiem papierówek, 
którymi zajadała się z dziećmi.
 
Jak każda rodzicielka, 
jabłonka też z wiekiem 
przestała rodzić. 
 
Z łezką w oku 
siada przy wystającym 
kikucie drzewa, 
szukając cienia. 
 
Za sprawą kos, 
znikł parasol liści, 
pozbawiając chwil wytchnienia. 
 

Wiersze latowe
Czas pochylił ich plecy, 
ostrza podcięły 
wachlarze motylich skrzydeł. 
 
Ogród zarósł chwastem, 
spośród którego 
wybrzmiewają epitety
nabierające mocy. 
 
Od jakiegoś czasu,
zaczęła wierzyć, 
w przepowiednię 
z siedemdziesiątego siódmego 
ubiegłego wieku.

Aldona Latosik, 23 IV 2019

Tasiemiec całodziennego 
serialu podróżnego 

Pierwszy dzień lipca, 
wczesny poranek, 
peron drugi. 
 
Równo z gwizdkiem 
ruszają pierwsze  
migotania w ekranie szyb. 
 
Zaledwie godzinka 
i niepewne kroki 
witają inny region. 
 
W oddali  
pełen uśmiech 
rozbłyskuje 
pięknym garniturem pereł. 
 
Buźka, buźka, a jakże. 
 
Zadyszana, 
wspinam się pięć poziomów  
bliżej nieba. 
 
Głęboki oddech 
przed łykiem  
czarnego wzmocnienia. 
 
przed nami setki do przebycia 
pajęczyny dróg 
umykają w oka mgnieniu 
 
Powoli zanikają  
betonowe klocki,  
a pojawia się zieleń, zieleń i zieleń 
 
Droga rozciąga się, 
to wije  
niczym gad, pokonujący maraton. 
 
Połowa drogi 
i wykwintne oka, 
jakby na zamówienie, 
mniam - palce lizać. 
 
Kolejny odcinek 
od - do  
i znów  
coffee smakuje wybornie. 
 

Czas goni, 
gonimy i my. 
 
Klekot, 
niczym GPS 
prowadzi na płk Dąbka. 
 
Pod osiemnastką 
TaYo merda ogonem, 
gospodarz zaprasza na salony 

Aldona Latosik, 8 VII 2014

Widokówka z Bieszczad 

Gdzie by nie spojrzeć kaskady. 
Między pagórkami 
czerwienią się czapy domostw. 
Rosną niczym muchomory 
obsiane błyszczącymi kroplami rosy.

Inne wspinają się 
po zielonej ścianie iglaków. 
Nieznane nam korzenie, 
skrywają tam własne tajemnice. 
 
Wokół mieniące się odcienie barw, 
wdrapują się coraz to wyżej, 
paradując w promieniach 
jak księżniczka  
w wyzłoconej słońcem szacie. 
 
Pomiędzy wzgórzami wije się 
królowa Bieszczad, 
rozwijając pokarbowaną 
wstęgę rzeki. 

Aldona Latosik, 11 VII 2014

Pogoda w niepogodzie

rozdzwonione rynny
spuszczają z tonu
- milkną

za kotarą okna
rozegrała się
kapela cykad

świtem koncert cichnie
jakby rozpływał się
na obłoczkach
świeżo zaparzonej kawy

Aldona Latosik

Bądź na biażąco
wejdź na:

dopiewo.pl
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Nie wiem, jak długo zdrowie mi 
jeszcze pozwoli, jednak póki co:  jadę, 
wracam, przepakowuję walizkę i znowu 
ruszam w drogę.

Ledwie wróciłam z Gdyni, a już do-
stałam zaproszenie do Krakowa, gdzie 

bywam dwa, trzy razy w roku. Tym razem 
trafiłam do „Piwnicy pod Baranami”, 
gdzie razem z członkami Stowarzy-
szenia Autorów Polskich - Oddział II 
w Warszawie, prezentowałam wiersze 
z kolejnej, międzynarodowej antologii, 

Wiersze pod Baranami
zatytułowanej „Zaduma”. Równocześnie 
promocję miała książka krakowskiej po-
etki Małgorzaty Kulisiewicz. 

Wiersze czytane były w niesamowi-
tym klimacie. Wyczuwało się, jakby duch 
śp. Piotra Cezarego Skrzyneckiego snuł 

się pomiędzy wersami. Ale spotkanie 
miało charakter nie tylko poetycki, ale 
również taneczno - kabaretowy. Prze-
rywnikiem pomiędzy prezentacjami 
wierszy był występ „Kabaretu Pół Se-
rio’ z Warszawy. W pięknych tańcach 

cygańskich powiewały barwne suknie 
tancerek. Uśmiech nie schodził z naszych 
twarzy podczas grania skeczy przez ak-
torów tegoż kabaretu.

Po sierpniowym urlopie nad morzem 
przede mną kolejne wyjazdy - Łódź, 
Warszawa, Wilno, Kwidzyn i corocz-
ny Festiwal Poezji, na który wrócę do 
Krakowa. 

Aldona Latosik, Poetka z Zakrzewa
Kontakt z autorką:   

aldona51@poczta.fm 
Fot. Archiwum A. Latosik

Warto korzystać z Naszej Biblioteki! 
Jej księgozbiór wzbogacamy o nowości, 
jakie pojawiają się  na rynku księgar-
skim. Co ma wspólnego „Córka Zegar-
mistrza” z „Jestem Normalsem” i „Mop-
sem Klopsem” ? To tytuły książek, które 
rekomendujemy Wam w sierpniowym 
numerze „Czasu Dopiewa”. Zachęcamy 
do czytania.

Dla dorosłych

Córka Zegarmistrza

Nowości w naszej Bibliotece
Ojciec wołał na mnie Birdie, mawiał, 

że jestem jego małym ptaszkiem. Dla 
wszystkich byłam jego dzieckiem, cór-
ką zegarmistrza. Edward nazywał mnie 
swoją muzą, przeznaczeniem. Ludzie pa-
miętają mnie jako złodziejkę, oszustkę, tę, 
która miała się za lepszą od innych i nie 
była niewiniątkiem. Nikt już nie pamięta 
mojego prawdziwego imienia. I nikt nie 
wie, co naprawdę stało się tamtego lata. 
Latem 1862 roku grupa młodych arty-
stów, którym przewodził utalentowany 
i pełen pasji Edward Radcliffe, przybyła 
do Birchwood Manor w malowniczym 
Oxfordshire. Planowali spędzić miesiąc 
na łonie natury, szukając inspiracji. Ale 
ich pobyt na prowincji właśnie dobiega 
końca: jedna z uczestniczek wyprawy 
została zastrzelona, druga zniknęła – 
podobnie jak pewna bezcenna pamiątka 
rodowa – a życie Edwarda Radcliffe’a 
legło w gruzach. Ponad 150 lat później 
Elodie Winslow, młoda archiwistka z 
Londynu, odnajduje skórzaną torbę, 
a w niej dwa pozornie niezwiązane 
ze sobą przedmioty: zdjęcie w kolorze 
sepii, przedstawiające zniewalająco 
piękną kobietę w wiktoriańskim stroju, 
i szkicownik artysty z rysunkiem domu 
z dwuspadowym dachem, stojącego w 
zakolu rzeki. Dlaczego Birchwood Ma-
nor wydaje się Elodie tak znajome? 
Kim jest młoda kobieta na fotografii? 
Czy kiedykolwiek pozna jej tajemni-
cę? Córka zegarmistrza jest historią o 
skrywanym sekrecie, okrutnym mor-

derstwie, zuchwałej kradzieży, sztuce, 
miłości i stracie, opowiedzianą głosem 
Birdie Bell – córki zegarmistrza, która 
była świadkiem i uczestnikiem tamtych 
dramatycznych wydarzeń.

Dla młodzieży

Jestem Normalsem

Murph Cooper ma problem. Jego 
nowa szkoła jest supertajna i superdziw-
na. Wszyscy jego koledzy i koleżanki z 
klasy potrafią latać albo kontrolować 
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pogodę, albo wyczarowywać na zawo-
łanie maciupkie koniki. Jaka jest nie-
zwykła umiejętność Murpha? Eeee, yyy, 
no tak – nie ma żadnej. Tak jak nie ma 
odstręczających, czających się nieopodal 
superzłoczyńców, których umysły gotują 
się od złowieszczych planów. Jednak są?! 
No dobra. Tak więc… nadszedł czas, by 
Normalny Chłopak stał się bohaterem! 
Napakowana humorem i wartką akcją po 
ostatnie literki książka, która uruchamia 
supermoc czytania. Sprawdź, czy bycie 
normalsem może być ciekawe.

Dla dzieci
Mops Klops

Seria sprzedana w ponad 2 milio-
nach egzemplarzy, wydana w ponad 4 
milionach! Książka z pierwszych miejsc 
list bestsellerów 2019! Wydana w pra-
wie 20 krajach i obsypana nagrodami. 
Aaron Blabey to autor bestsellerów „New 
York Timesa” i serii filmowanej przez 
DreamWorks! Wydawany w 30 krajach. 
Laureat wielu nagród. Pełna humoru 
rymowana opowieść pokazuje, że nie 
warto być egoistą i że trzeba się dzielić, 
by mieć przyjaciół. Klops jest najbar-
dziej chciwym i samolubnym mopsem 
na świecie. Jest niegrzeczny, niemiły i 
ciągle się złości. Nie chce dzielić się za-
bawkami, a ma ich mnóstwo! Ale stanie 
się coś, co go tego nauczy…

Zapraszamy do Gminnej Biblioteki 
Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie 
i jej Filii w Skórzewie – przy ul. Ks. S. 
Kozierowskiego 1, w Konarzewie – przy 
ul. Poznańskiej 19 i w Dąbrówce przy 
ul. Malinowej 41.

Aktualności o wydarzeniach orga-
nizowanych przez GBPiCK w Dopiewie 
znajdziecie na naszej stronie: www.bi-
bldop.pl .

Nina Kruczek, 
Bibliotekarka GBPiCK Dopiewo

Drużyna Klubu Seniora Promyk, 
działającego przy GBPiCK w Dopiewie, 
reprezentowała naszą Gminę w IX Spar-
takiadzie Seniorów, która odbyła się 12 
lipca w Komornikach. 

Organizatorzy, wzorem lat poprzed-
nich, zaprosili na Spartakiadę wybitnych 
mistrzów sportu, w tym m.in.: Rafała 
Wieruszewskiego - olimpijczyka z Aten 
i Pekinu oraz halowego mistrza świata 
w biegu na 400 m, a także Michała Je-
lińskiego - wioślarza, mistrza Europy, 
czterokrotnego mistrza świata i złotego 
medalistę igrzysk olimpijskich w Pekinie 
w 2008 r. w czwórce podwójnej. 

Reprezentanci naszej Gminy wzię-
li udział w zawodach i odnieśli bardzo 
dobre wyniki, zdobyliśmy aż 9 meda-

Seniorzy na sportowo 

li wśród takich dyscyplin jak: nordic 
walking, piramida caro, rzut do kosza, 
rzut ringiem, kaloszem i do tarczy, 
rzut podkową, strzały do bramki, bieg 
w goglach. Sportowców podzielono na 
kategorie wiekowe: od 50 do 60 lat, od 
61 do 70 lat, 71+ osobno rywalizowały  
kobiety i mężczyźni. 

Po wręczeniu medali i dyplomów 
rozpoczęła się wspólna biesiada sportow-
ców z Kamieńca, Komornik, Poznania, 
Dopiewa, Plewisk, Krzykos, Lubonia, 
Sierakowa, Czarnkowa i innych. Mimo 
deszczowej pogody zadowoleni, zrelak-
sowani, w dobrych nastrojach uczestnicy 
Spartakiady wrócili do Dopiewa. 

GBPiCK w Dopiewie
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„Wrzesień’39 – pieśni z okresu II 
Wojny Światowej” –na koncert pod 
tym tytułem, poświęcony 80. roczni-
cy wybuchu II Wojny Światowej do sali 
widowiskowej CRK Konarzewo, zaprasza 
2 września 2019 r. Gminna Biblioteka 
Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie. 
Bezpłatne wejściówki można otrzymać 
w Bibliotece i jej Filiach. Zapraszamy.

W programie koncertu znalazły 
się utwory o tematyce wojennej: „Dnia 
pierwszego września”, „Warszawo ma”, 
„Czerwone maki na Monte Cassino”, „Ma-
jor Ponury”, „Biały krzyż”, „Modlitwa 
obozowa” czy „Róża i bez”. 

Artyści nawiążą do wojny obronnej 
1939 r., oblężenia i kapitulacji Warszawy, 
lat niemieckiej okupacji czy polskiej walki 
z najeźdźcą na wszystkich frontach II 
Wojny Światowej. 

GBPiCK w Dopiewie

Koncert Jubileuszowy

„Przetwórnia Dobra” organizuje w 
Dąbrówce 6 września 2019 r. „Koncert 
Charytatywny dla Wiktorii” chorej na 
porażenie mózgowe. Podczas kilkugo-
dzinnego wydarzenia, które odbędzie 
się na terenie Rolniczej Spółdzielni Pro-
dukcyjnej Dąbrówka dla dziewczynki 

Muzyczne wsparcie dla Wiktorii

zagrają gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej – De 
Mono, Lemon, Kasia Wilk 
i nie tylko 

Kilkugodzinny koncert 
rozpocznie się o godz. 18.00-  
na terenie RSP Dąbrówka. 
Organizatorzy przewidują 

udział 3.000 osób (tyle mają cegiełek 
w dystrybucji, które można wymienić 
na bilety).

Koncert to wydarzenie muzyczne 
organizowane przez grupę osób, dzia-
łających charytatywnie, które bezin-
teresownie poświęcają swój czas, by 

dać szczęście drugiemu człowiekowi, 
choremu dziecku.

Wiktoria ma 5 lat i jest chora na 
czterokończynowe porażenie mózgowe. 
Codzienność jest dla niej niewyobra-
żalnie trudna, ale ma w sobie tyle siły, 
by z uśmiechem na twarzy walczyć o 
sprawność i samodzielność. Chce żyć 
beztrosko i bawić się jak inne dzieci. 
Jej rodzice marzą o tym, by móc zo-
baczyć, jak ich córka stawia pierwszy 
krok i usłyszeć dziecięcy szczebiot. To 
wszystko może się zdarzyć! 

Celem akcji jest zebranie brakują-
cych 60 tysięcy zł na terapię komórkami 
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macierzystymi  w Bangkoku, która Naj-
większą szansą jest dla 5-letniej dziew-
czynki Pomóc może każdy, nagłaśniając 
wydarzenie i zapraszając znajomych do 
nabywania cegiełek, które można wy-
mienić na bilety wstępu na koncert. Jak 

zakupić cegiełkę i otrzymać bilet, moż-
na dowiedzieć się za  pod nr telefonu: 
793 694 469.

Patronatem objął wydarzenie Wójt 
Gminy Dopiewo.

Aktualne informacje na temat wy-
darzenia można znaleźć na  fb Wiktorii: 
www.facebook.com/wiktoria.kopniew-
ska.39
Organizatorzy – Przetwórnia Dobra

Fot. Arch. Przetwórni Dobra

Przez Gminę Dopiewo przejedzie 1 
września 2019 r. ponad 3000 kolarzy 
z 40 krajów świata. Miejscem startu 
uczestników UCI Grand Fondo World 
Championships jest Poznań. To najwięk-
sza impreza kolarska na sportowej ma-
pie Polski w 2019 r. Jej trasa przebiega 
przez teren kilku gmin, znajdujących 
się na zachód od stolicy Wielkopolski. 
Zapraszamy do kibicowania.

Mistrzostwa
Dystanse Wyścigu Szosowego, zapla-

nowane na niedzielę 1 września to: Gran 
Fondo  (trasa 150 km) i Medio Fondo 
(107,7 km). Kolarze wystartują  z terenu 
Międzynarodowych Targów Poznańskich 
i przejadą przez Gminę Dopiewo. 

Harmonogram zawodów obejmu-
je też dwie inne konkurencje: próbę 
czasową (Time Trial), która odbędzie 
się w czwartek 29 sierpnia, goszcząc 
w Bednary Driving Center i sztafetę 
narodową – rywalizacja odbędzie się 
na Torze Poznań w piątek 30 sierpnia. 

Trasa zawodów przebiega przez: 
Poznań, Wysogotowo, Edmundowo, 
Grzebienisko, Duszniki, Brody, Józefowo, 
Stary Tomyśl, Kuślin, Śliwno, Wiktorowo, 
Wilkowo, Drwęsę, Zakrzewo, Skórzewo, 
Poznań.

Kolarskie Mistrzostwa Świata

Bike Show
Wydarzeniem towarzszącym UCI 

Grand Fondo World Championships, 
których jest „Bike Show”, które odbę-
dzie się w ostatni weekend wakacji na 
terenie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich. „Bike Show” - zainteresuje nie 
tylko rowerzystów, ale i fanów: hulajnogi, 
longboardy, monocykle, deski, czy rolki. 

Na stoiskach targowych coś dla sie-
bie znajdą zarówno profesjonaliści, jak 
i amatorzy – wszyscy miłośnicy sprzę-
tu na kilku kółkach. Wśród wystawców 
będą producenci sprzętu rowerowego, 
redakcje pism branżowych, organizacje 
rowerowe i stowarzyszenia związane z 
branżą rowerową.

Nie zabraknie sportowych emocji i 
dobrej zabawy! Na terenie MTP znaj-
dować się będzie miasteczko zawodów, 
strefa finishera, strefa VIP oraz scena. 
Podczas „Bike Show” na zwiedzających 
czekać będą także: skate park, wydzielone 
trasy rowerowe, strefy testu sprzętów 
i wiele innych. Najmłodsi będą mogli 
spróbować swoich sił i zmierzyć się w 
kolarskich konkurencjach. 

Opracowanie: UG na podstawie in-
formacji Organizatora
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Organizator zawodów kolarskich UCI 
Grand Fondo Championships Poznań 
2019 poinformował Gminę Dopiewo o 
czasowych ograniczeniach w ruchu sa-
mochodowym w dniu 1 września 2019 r.,  
między 11:00 a 15:00, w związku z prze-
biegiem trasy zawodów przez jej teren.

Gmina na trasie kolarzy
Trasa wyścigu poprowadzona zo-

stanie na terenie Gminy Dopiewo przez 
następujące drogi:  

Więckowice – DW 307 – ul. Bukow-
ska – droga wojewódzka – WZDW; dalej 
Zakrzewo – DW 307 – ul. Bukowska 
– droga wojewódzka – WZDW; dalej 
Zakrzewo – 2417P – ul. Gajowa i ul. 
Długa – drogi powiatowe – ZDP; da-
lej Dąbrówka – ul. Leśna (na odcinku 
od ronda L. Dorny do zjazdu w drogę 
serwisową S11 za wiaduktem) – droga 
gminna – Gmina Dopiewo; dalej Zakrze-
wo / Dąbrowa – ul. Pasjonatów – droga 
serwisowa S11 – GDDKiA; dalej Dąbro-
wa – DW 307 – ul. Bukowska – droga 
wojewódzka – WZDW; dalej Skórzewo / 
Poznań – ul. Skórzewska – droga gmin-
na – Miasto Poznań.

Ograniczenia w ruchu
Ograniczenia w ruchu dotyczą nastę-

pujących miejscowości Gminy Dopiewo 
i znajdujących się na ich terenie ulic:
Drwęsa: ul. Akacjowa – ul. Krótka – 

przejazd przez i w DW 307
Więckowice: ul. Gromadzka – ul. Tar-

nowska – przejazd przez i w DW 307
Pokrzywnica: - ul. Leśna – ul. Prosta 

– przejazd przez i w DW 307; - ul. 
Pokrzywnicka – ul. Morwowa – prze-
jazd przez i w DW 307

Zakrzewo: - ul. Poznańska w kierunku 
Ronda Ofiar Pomordowanych w La-

Ruch samochodowy na trasie przejazdu kolarzy
sach Zakrzewsko – Palędzkich na 
DW 307 – dojazd do DW 307; - ul. 
Zacisze – ul. Sosnowa – przejazd 
przez drogę powiatową 2417P

Dąbrowa: - ul. Batorowska (część północ-
na i południowa) – przejazd przez i w 
DW 307; - ul. Rolna (część północna 
i południowa) – przejazd przez i w 
DW 307

Skórzewo / Poznań: - ul. Poznańska – ul. 
Malwowa – przejazd przez rondo  w 
kierunku Poznania.

 Śluzy i przejazdy
Gmina Dopiewo wystąpiła do wyko-

nawcy tymczasowej organizacji ruchu, 
obowiązującej podczas zawodów UCI 
Grand Fondo Championships Poznań 
2019, o zapewnienie śluz umożliwiają-
cych przejazdy w miejscowościach, przez 
które przebiega trasa przejazdu kolarzy:
Drwęsa: - ul. Akacjowa – ul. Krótka 

– śluzy umożliwiającej przejazd w 
poprzek drogi wojewódzkiej 307 (ul. 
Bukowska),

Więckowice: ul. Gromadzka – ul. Tarnow-
ska – śluzy umożliwiającej przejazd 
w poprzek drogi wojewódzkiej 307 
(ul. Bukowska),

Pokrzywnica: - ul. Leśna – ul. Prosta 
– śluzy umożliwiającej przejazd w 
poprzek drogi wojewódzkiej 307 
(ul. Bukowska); - ul. Pokrzywnic-
ka – ul. Morwowa – śluzy umożli-
wiającej przejazd w poprzek drogi 
wojewódzkiej 307 (ul. bukowska),

Zakrzewo: - ul. Poznańska w kierunku 
Ronda Ofiar Pomordowanych w la-
sach Zakrzewsko - Palędzkich na DW 
307 – śluzy umożliwiającej przejazd 
z ul. Poznańskiej w kierunku tego 
ronda i dalej dojazd do drogi ekspre-
sowej S11; - ul. Zacisze – ul. Sosnowa 

– śluzy umożliwiającej przejazd w 
poprzek drogi powiatowej 2417P (ul. 
Długa) mieszkańcom ul. Zacisze w 
kierunku Dąbrówki,

Dąbrowa: - ul. Batorowska (część pół-
nocna i południowa) – śluzy umoż-
liwiającej przejazd w poprzek drogi 
wojewódzkiej 307 (ul. Bukowska) i 
lewoskrętu w północną część DW 
307 w kierunku drogi ekspresowej 
S11; - ul. Rolna (część północna i połu-
dniowa) – śluzy umożliwiającej prze-
jazd w poprzek drogi wojewódzkiej 
307 (ul. Bukowska) i lewoskrętu w 
północną część DW 307 w kierunku 
drogi ekspresowej S11,

Skórzewo / Poznań: - ul. Poznańska – 
ul. Malwowa – prawoskrętu z drogi 
powiatowej 2401P (ul. Poznańska) 
w ul. Malwową.
 Organizator zawodów zapewnił 

umożliwienie ruchu na trasie przejazdu 
kolarzy (11:00 – 15:00) na 40 minut przed 
peletonem i w miarę możliwości zaraz 
po przejeździe ostatniego  zawodnika 
peletonu kolarskiego. 

Organizator prosi mieszkańców 
Zakrzewa, zamieszkałych przy asfal-
towym odcinku ul. Gajowej i Długiej, 
aby 31 sierpnia i 1 września parkowali 
samochody w miejscach umożliwiających 
wyjazd z terenu Zakrzewa. 

Komunikacja publiczna
Informacje o organizacji transportu 

publicznego i zmianie rozkładu jazdy 
komunikacji zbiorowej w dniu zawodów 
zostaną podane na stronie dopiewo.pl, 
po ich otrzymaniu od ZTM.

Opracowanie: UG na podstawie  
informacji od Organizatora 

UCI Grand Fondo 
Championships Poznan 2019

III Zlot Zabytkowych Pojazdów 
Dostawczych oraz Jednośladów PRL 
odbył się w dniach od 26 do 28 lipca 
na „Owocowej Plaży” w  Zborowie. Jego 
organizatorem było Stowarzyszenie Mi-
łośników Starych Samochodów i Moto-

Zlot z paradą cykli "Mikrus". 
Starzy przyjaciele i stare pojazdy mają 

się całkiem dobrze. Aktywność i pasja od 
lat przynoszą radość wielu zapalonym 
kolekcjonerom czterech i dwóch kółek 
oraz uczestnikom rajdów i zlotów. Uczą 
także najmłodszych historii motoryzacji, 
szczególnie tej polskiej. 

Wydarzenie było kameralne, choć 
widać było, że się roz-
winęło. Przybyło nas na 
przestrzeni kilku lat - i  
maszyn, i uczestników. Dla 
przełamania „pierwszych 
lodów” integrowaliśmy się 
pierwszego dnia przy gril-
lu. O poranku zostaliśmy 
poczęstowani śniadaniem 
mistrzów - na pełnym wy-
pasie, każdy mógł najeść 
się do syta, by nabrać sił 

na jazdę w paradzie aut i motocykli po 
okolicznych wioskach. Był to najbardziej 
wyczekiwany moment zlotu.
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Parada. Trochę asfaltu, trochę szu-
trów. Prędkość umiarkowana - tak, by 
każdy mógł nadążyć za prowadzącym. 
Wzbudzaliśmy niemałe zainteresowanie 
wśród mieszkańców i sami dobrze się 
przy okazji bawiliśmy. Zainteresowa-
nie było równe temu, jakie towarzyszyło 
nam, podczas zwiedzania skansenu za-
bytkowej motoryzacji Zbyszka Koprasa 
w Fiałkowie, zwłaszcza tym, którzy w 
imprezie wzięli udział po raz pierwszy. 
Kto jeszcze nie był, serdecznie polecamy, 
bo jest co podziwiać.

Po południu, wyczerpani trasą i zwie-
dzaniem, wróciliśmy na pole biwakowe na 

„Owocowej Plaży” w Zborowie - miejsce 
naszego zlotu, by napełnić zgłodniałe 
brzuchy pyszną zupa gulaszową.

Po obiedzie mieliśmy okazję zobaczyć 
nowy, nieoznakowany pojazd pościgowy 
policji. Każdy mógł „się przymierzyć” do 
policyjnej bmw i zadać pytania policjan-
tom, dla których auto to jest narzędziem 
pracy na co dzień. Licznym konkursom, 
zorganizowanym dla uczestników w 
ramach zlotu, towarzyszyło wręczanie 
nagród, które - jak to zwykle bywa na 
imprezach u Zbyszka Koprasa - pełne 
było żartów, uśmiechu i humoru. Wieczór 
spędziliśmy przy ognisku. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
fanów polskiej motoryzacji do udziału w 
przyszłym roku w kolejnej edycji Zlotu. 
Miejsca na polu biwakowym na „Owo-
cowej Plaży” i przy ognisku w Zborowie 
wystarczy jeszcze dla wielu. Zaprasza-
my całe rodziny - z dziećmi, bo również 
maluchy znajdą tutaj coś dla siebie. Do 
zobaczenia za rok.

Wydarzenie zostało dofinansowane 
ze środków publicznych Gminy Dopiewo.

Teks: Poznańska Grupa Miłośników 
Motocykli Zabytkowych  

„Karburator”  
Foto: Jacek Dyrla

Do startu V ligi coraz bliżej. Na kilka 
dni przed inauguracją sezonu 2019/20, 
poprosiliśmy o rozmowę najlepszego 
strzelca zespołu GKS Dopiewo w po-
przednim sezonie - Przemysława Halasza.

Od niedawna GKS ma nowego 
trenera - Łukasza Berczyńskiego. 
Jak przebiegały przygotowania 
do nowego sezonu V ligi pod jego 
okiem?

- Letni okres przygotowawczy ma to 
do siebie, że jest bardzo krótki i inten-
sywny. Maksymalnie wykorzystaliśmy 
ten czas. Zagraliśmy 5 gier kontrolnych 
w przeciągu 4 tygodni, wychodząc na 
boisko często, co 3 dni. Obciążenia były 
naprawdę wysokie. Co ważne mogliśmy 
również skorzystać z odnowy biologicz-

Jest drużyna nej w ostatnim tygodniu, więc wszystko 
było robione z głową. Został nam ostatni 
tydzień przygotowań, obciążenia będą 
już nieco mniejsze. Według mnie jesteśmy 
dobrze przygotowani do ligi.

Udział w każdym z ostatnich 
4 sparingów przypieczętował Pan 
bramką, łącznie strzelając 7 goli. 
To rewelacyjny wynik. Czy forma 
przyszła w odpowiednim momencie 
i przełoży się na ligę oraz wyniki 
GKS-u?

- Kto wie? A może przyszła za wcze-
śnie? (śmiech). Mówią, że liga weryfi-
kuje wszystko, więc niech teraz też tak 
będzie. Forma sprzyja wynikom, więc 
oby utrzymywała się jak najdłużej.

Jaki postawił Pan przed sobą 
cel na nowy sezon? Jaki jest cel 
drużyny?

-  Powiecie, że to banał, ale za cel 
indywidualny obieram sobie grę w każ-
dym meczu na jak najlepszym poziomie. 
Jeżeli przyniesie to również bramki, będę 
szczęśliwy podwójnie. Celem drużyny 
jest zdobycie 3 punktów w każdym kolej-
nym spotkaniu. Chciałbym, żebyśmy w 
każdym meczu byli kolektywem. U nas w 
zespole nie ma wielkich indywidualności, 
ale jest drużyna. Jeśli tylko będziemy 
ze sobą odpowiednio współpracować, 
to stworzymy „jeden organizm”. Wów-
czas o wyniki poszczególnych meczów 
jestem spokojny.

Jaki przeciwnik Pana zdaniem 
będzie najgroźniejszym rywalem 
GKS-u w zbliżających się rozgryw-
kach? 

Jest kilka naprawdę dobrych zespo-
łów w tej lidze, ale szczerze mówiąc nie 
zastanawiałem się, który z nich będzie 
najgroźniejszym dla nas rywalem. To 
inne zespoły niech się martwią na myśl 
o meczu z GKS-em, a nie na odwrót.

Rozmawiał: Maciej Ratajski
Fot. Maciej Ratajski

Kibicuj GKS-owi
Zapraszamy wszystkich mieszkańców 

Gminy Dopiewo, i nie tylko, do kibicowa-
nia drużynie GKS Dopiewo, która rozegra 
mecze na boisku w Dopiewie przy ul. 
Polnej 1a, w następujących terminach:
GKS Dopiewo - PROMIEŃ Krzywiń                                         

17.08.2019 – godz. 17:00  
GKS Dopiewo - ORKAN Chorzemin                                                  

31.08.2019 – godz. 17:00  
GKS Dopiewo - Pinsel- 

Peter KROBIANKA Krobia                           
14.09.2019 – godz. 16:00

GKS Dopiewo - PATRIA Buk  
28.09.2019 – godz. 16:00  

GKS Dopiewo - LIPNO Stęszew                                                       
12.10.2019 – godz. 15:00  

GKS Dopiewo - KORONA Piaski                                                        
26.10.2019 – godz. 15:00  

GKS Dopiewo - WIARA  
LECHA Poznań                                            
16.11.2019 – godz. 13:00

Katarzyna Leśniczak
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W górnym rzędzie - od lewej: Tomasz Szaj, Wojciech Bogacz, Adam Jakowicz, Jakub Wróbel, Mikołaj Łochyński, Patryk 
Stawiarski, Maciej Ratajski, Jan Borowiak, Łukasz Goiński, Przemysław Halasz, Dariusz Chandze, Mariusz Grzegorzewicz.

W środkowym rzędzie - od lewej: Mariusz Bocheński, Waldemar Tyliński, Mikołaj Fręśko, Kamil Kołodziej, Maciej 
Duszyński, Szymon Nowacki, Kamil Stawicki, Kamil Kosicki, Sebastian Rudner, Maciej Winnicki, Łukasz Berczyński.

W dolnym rzędzie - od lewej:  Hubert Makowski, Jan Jankowski, Michał Rosiński, Jakub Królik, Dawid Słowik.

36 wędkarzy wzięło udział w „Zawo-
dach  Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy 
Dopiewo”, które zorganizowało Koło nr 
6 - nad stawem w Dopiewie, 11 sierpnia 
2019 r. Wędkowanie rozpoczęło się o 
godz. 7.00, po rozlosowaniu stanowisk. 
Ryby brały „średnio dobrze”. Do godziny 
11.00 niektórzy złowili około 5 kg ryb, 
inni -  od 0,5 do 2 kg . Złowione ryby, 
zaraz po zważeniu, zostały z powrotem 
wpuszczone do wody. Zawodom prze-
wodniczył Prezes Koła - Ryszard Białas, 

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta 
który wręczył najlepszym wędkarzom 
puchary i nagrody wraz z przedstawi-
cielem władz samorządowych.

Najlepsi seniorzy:
• Szymanowski Romuald, który  zło-

wił też największą rybę i dodatkową 
nagrodę za to osiągnięcie – amur, 
którego wyciągnął ze stawu, ważył 
1870 gram. 

• Mórawski Andrzej
• Miłkowski Mateusz

Najlepsi juniorzy:
• Bogócki Karol
• Chudziński Mateusz
• Lechna Adam

Spotkanie przy wędkach było oka-
zją do rozmów, z Wójtem i Dyrektorem 
GOSiR. Prezes Ryszard Białas przedsta-
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Bądź na biażąco
wejdź na:

dopiewo.pl

wił bieżące sprawy Koła, podziękował 
Wójtowi za duży baner, który będzie 
towarzyszył wędkarzom Koła nr 6 w 
Dopiewie podczas tegorocznych zawo-
dów międzygminnych i okręgowych.

Andrzej Kubaś zapoczątkował 
zwyczaj oddawania nagród na rzecz 
młodocianych wędkarzy.  Na tych za-
wodach oddało swoje nagrody rzeczowe 
3 seniorów. 

Po wręczeniu nagród i pucharów 
oraz pamiątkowym zdjęciu zakończo-
no zawody.

Bogdan Kowalak 
Kronikarz Koła nr 6
Fot. Beata Spychała 

Reprezentacja Polski ultimate do 24 
roku życia, z 5 zawodnikami drużyny 
„Brave Beavers” z Gminy Dopiewo, za-
grała na Mistrzostwach Świata.  Zajęła 
8 miejsce, najwyższe w historii tej dys-
cypliny w Polsce. Turniej odbył się w 
dniach 13-20.07.2019 r. w Heilderbergu,  

Z Dopiewa na Mistrzostwa Świata

w Niemczech. Dopiewianom przypadły 
ważne funkcje w sztabie. Selekcjonerem 
drużyny narodowej był trener drużyny 
dopiewskiej - Jakub Grzybek, a mana-
gerem – Michał Juskowiak, założyciel, 
członek zarządu i jeden z trenerów do-
piewskich „Bobrów”. Polskę reprezento-

wało na turnieju 20 zawodników: 9 pań i 
11 panów (współzawodnictwo, w którym 
brali udział Polacy dotyczyło składów 
mieszanych – damsko - meskich). „Brave 
Beavers” z Dopiewa zasiliło skład: Joanną 
Jurgą, Małgorzatą Maćkowską, Micha-
łem Schillerem, Mateuszem Gibkim i 
Adamem Łepakiem. Zaszczytu gry w 
barwach biało – czerwonych dostąpili 
ponadto najlepsi gracze z trzech dru-
żyn wrocławskich: AZS AWF „Flow”, „71 
Wratislavia”, KS KWR „Knury Ultimate”, 
dwóch warszawskich - „RJP” i „Zawie-
rucha”, a także z KS „Frisbnik” Rybnik, 
„Flons” Płock i „2obvious” Bielsko Biała 
oraz „Krakuf” Kraków.

Polacy nie tylko zakończyli mistrzo-
stwa jako ósma drużyna na świecie, 
zostawiając w tyle 13 innych zespołów, 
ale okazali się być w tym doborowym 
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towarzystwie, obejmującym 
najlepszych graczy z 6 konty-
nentów, trzecią drużyną eu-
ropejską. Zagrali 11 meczów. 
Zwycięsko wyszli z 6 spotkań - z 
: Australią, Irlandią, Hiszpa-
nią, RPA, Szwecją i Kolumbią. 
5-krotnie schodząc z boiska, 
musieli uznać wyższość prze-
ciwników – reprezentacji naro-
dowych:  Singapuru, Japonii, 
Łotwy, Holandii i Australii, z 
którą w pierwszej fazie turnie-
ju wygrali. W innych grupach 
walczyły o awans reprezentacje: 
Kanady, Chin, Czech, Francji, 
Wielkiej Brytanii, Hong Kongu, 
Włoch, Meksyku, USA i Nie-
miec. Złoto zdobyli Amery-
kanie, srebro – Japończycy, a 
brąz – Singapur.

Polska drużyna narodowa odniosła 
na Mistrzostwach Świata w Heilderbergu 
historyczny sukces. Niestety, przygotowu-
jąc się do startu nie otrzymała wsparcia 
z Ministerstwa Sportu, na które liczyła. 
Szkoda, w końcu były to Mistrzostwa 
Świata. Większość kosztów związanych z 
turniejem, wynoszących – przy zaciśnię-
ciu pasa - 70 tys. zł zawodnicy pokryli z 
własnej i rodziców kieszeni. Biwakowali 
przez tydzień na polu namiotowym, sa-
modzielnie przygotowywali posiłki i grali 
ku chwale ojczyzny.10 tysięcy otrzymali 
od przedsiębiorców, samorządu Powiatu 

Poznańskiego i osób, które za pośrednic-
twem zbiórki pomagam.pl postanowiły 
ich wesprzeć. 

„Piątka” z Dopiewa dobrze zapisała 
się w statystykach. Zdobyła dla polskiej 
drużyny narodowej 47 z 137 punktów i 
zaliczyła 57 asyst. Mateusz Gibki z „Bra-
ve Beavers” znalazł się na 12 miejscu 
w klasyfikacji generalnej Mistrzostw 
Świata, a Małgorzata Maćkowska na 
41 miejscu. Zestawienie to obejmuje 
aż 479 zawodników, z całego świata. 
Obydwoje utalentowani dopiewianie 
sięgnęli w dwóch ostatnich latach po 
tytuły „najbardziej obiecujących mło-

dych zawodników ultimate w Polsce”. 
Ich wyniki na turnieju w Niemczech 
potwierdzają trafność ocen polskiego 
sztabu ultimate, któremu warto ufać. 
Drużyna ultimate frisbee „Brave Beavers” 
z Dopiewa, w której na co dzień grają, 
istnieje raptem  od 6 lat, a już ma na 
swoim koncie liczne osiągnięcia – jest 
dwukrotnym i aktualnym Młodzieżo-
wym Mistrzem Polski na trawie i w hali.  

Adam Mendrala, 
współpraca: Michał Juskowiak

Fot. Archiwum Reprezentacji 
Polski w Ultimate Frisbee

Cross Duathlon Żarnowiec: 26.10
Wydarzenie to na trwałe wpisa-

ło się w sportowy grafik miłośników 
biegu połączonego z jazdą na rowerze. 
Wieści o zawodach rozchodzą się coraz 
dalej. Nic dziwnego bowiem trasa jest 
niezwykle zróżnicowana, osadzona w 
przepięknym otoczeniu przyrody - lasów, 
łąk i pól. Zadowoli najbardziej wyma-
gających zawodników, a początkującym 
przyniesie niesamowite wspomnienia 
z ukończonych zawodów. 

Trasa tradycyjnie podzielona jest na 
3 odcinki: dwa krótsze - biegowe i jeden 
dłuższy rowerowy pomiędzy nimi. 

Każdy uczestnik, który ukończy 
zawody, otrzyma pamiątkowy medal. 

Na zwycięzców poszczególnych kategorii 
czekają atrakcyjne nagrody. Organiza-
tor zapewnia też ciepły posiłek, który 
pozwoli zregenerować siły.

Trasa jest w pełni zabezpieczona 
przez służby mundurowe i  wolontariuszy. 

Cross Duathlon to sportowa przy-
goda na której nie może Cię zabraknąć! 
Start: 26 października 2019 r. Zapisy: 
duathlonzarnowiec.pl 

Organizator: Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Dopiewie – www.gosir.
dopiewo.pl

Tomasz Knij, GOSiR w Dopiewie 
graf. GOSiR Dopiewo
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 Poznajcie nowy pomysł na wyścig 
kolarski!  To zyskująca na popularności 
jazda „na szosie” i pierwsze w tej formule 
zawody w Gminie Dopiewo i w  Polsce! 

Wyścig odbędzie 8 września 2019 r. 

Eliminator Szosowy: 8.09

się na trasie o długości 5 km, po drodze 
serwisowej między węzłami Dąbrówka i 
Gołuski. To sprawdzian dla każdego, kto 
lubi nieco szybszą jazdę na rowerze. Trasa 
przebiega po przeważającym płaskim 

odcinku, uczestników czeka niewielki 
podjazd i ostry nawrót, co przypominać 
może finisz z  największych wyścigów 
kolarskich w Europie.   

Po rozlosowaniu zawodników do 
wyścigów eliminacyjnych, zgodnie z 
kategoriami wiekowymi, zostaną oni 
umieszczeni w „drabince wyścigu”.  Do 
kolejnych rund awansuje najszybsza 
dwójka zawodników z czteroosobowego 
składu każdego biegu. Biegi eliminacyjne 
wyłonią najszybszą czwórkę uczestników, 
którzy zmierzą się w finałowym wyścigu. 
Limit uczestników wyznaczony został 
na 98 rowerzystów. 

Poza „wielkim ściganiem” na trasie, 
będzie można spróbować sił w strefie 
rekreacyjnej. Do dyspozycji dzieci i doro-
słych będą przeróżne sprzęty sportowe, 
ergometry, rowery spinningowe, rowery 
treningowe, za pomocą których będzie 
można napędzić samochodziki wyścigowe 
oraz wyprodukować świeżo wyciskany 
sok, używając siły własnych nóg. Wyścig 
rusza 8 września 2019 r. Zapisy: zapisy.
maratonczykpomiarczasu.pl 

Jakub Górczak  GOSiR w Dopiewie 
graf. GOSiR Dopiewo

Zapraszamy rodzinny do udziału w 
„Rodzinnym Festynie Lekkoatletycznym” 
- do sprawdzenia swoich umiejętności w 
królowej sportu jaką jest lekkoatletyka. 
Boisko sportowe przy Szkole Podstawo-
wej w Dąbrówce (przy ul. Malinowej) 
-sobota, 31 sierpnia, od godz. 11:00.

 Impreza przeznaczona jest dla 3-oso-
bowych drużyn rodzinnych w składzie: 
rodzic/opiekun + rodzic/opiekun + 
dziecko. To trzecia edycja sportowych 
zmagań dzieci i rodziców. Przynosi wiele 
radości z rywalizacji, wyników i rekordów 
życiowych. Drużyny  podzielone są na 
kategorie wiekowe dla dzieci od 6 do 
10 lat. To znakomita zabawa i sportowa 
- współzawodnictwo w konkurencjach 
biegowych, skocznych i rzutnych. Na-
miastka mityngu lekkoatletycznego. 

Jakub Górczak  GOSiR w Dopiewie 
fot. GOSiR Dopiewo

Rodzinny Festyn Lekkoatletyczny: 31.08
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Druga odsłona wakacyjnej imprezy, 
angażującej relaksujących się na „Owo-
cowej Plaży”  do nieco aktywniejszego 
wypoczynku, odbyła się 4 sierpnia. Na 
dorosłych i na dzieci czekało mnóstwo 
atrakcji sportowych. Od godzin przedpo-
łudniowych rozgrywki rozpoczęli plażowi 
siatkarze. Wystartowało 15 par, które 
do godziny 17:00 walczyły o „Owocowy 
Puchar”. Dorośli mogli spróbować sił w 
„Beach Soccer”, wziąć udział w zajęciach 
Zumby, czy popływać na SUP-ach, któ-
rych wypożyczalnia działa przez cały 
okres wakacyjny przy brzegu Jeziora 
Niepruszewskiego w Zborowie. 

Dzieci mogły skorzystać z wielu 
atrakcji: zabawy w dmuchanych kulach, 
wodnej zjeżdżalni, wyścigów na deskach 
SUP czy wojny balonowej - które przy-
sporzyły im wiele emocji. Sporo frajdy 
przyniosła również zabawa „Poszukiwa-
cze Skarbów”- w której młodzi plażowi-
cze odnajdywali skrupulatnie ukryte na 
plaży, kolorowe, drogocenne kamienie. 

Tego dnia na plaży swoje umiejętno-
ści prezentowali strażacy z OSP KSRG 
Dopiewo - można było podziwiać ich 
sprżęt w działaniu. Odbyły się pokazy 
ratownictwa z użyciem łodzi motorowej i 
skutera wodnego. Każdy mógł podglądać 
pozorowaną akcję ratowniczą na jezio-
rze, przeprowadzoną przez strażaków.

Jakub Górczak   
GOSiR w Dopiewie 

 
fot. GOSiR Dopiewo

Zborowo na sportowo

sport

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
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