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Dni Gminy
Dopiewo
2 lipca
Wystąpią:
•

Andrzej Piaseczny

•

Marta Podulka

•

Barbara Parzęczewska
i Ewa Olszewska

•

Daria Udovichenko - na zdjęciu

•

Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo

•

Klub Taneczno – Sportowy
„Activus”

•

DJ Maco eR i inni
Zachęcamy do wpłat na gminne konto pomocowe: 68 9043 1012 2104 0025 9105 0050 - z dopiskiem „Darowizna
na cele uchodźców z Ukrainy”. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na wsparcie przez samorząd
działań na rzecz gości z Ukrainy, którzy w wyniku wojny trafili do Gminy Dopiewo.
Nawet kilka złotych znaczy dużo więcej niż obojętność. Nie bądź obojętny.

Dąbrowa Dąbrówka Dopiewiec Dopiewo Drwęsa
Fiałkowo Glinki Gołuski Joanka Konarzewo Lisówki
Palędzie Podłoziny Pokrzywnica Skórzewo Trzcielin
Więckowice Zakrzewo Zborowo Żarnowiec

Dni Gminy Dopiewo

Zapraszamy na Dni Gminy Dopiewo
Powitaj z nami wakacje w pierwszą lipcową sobotę – 2 lipca. Nie może
Ciebie zabraknąć na placu gminnym
w Dopiewie. W programie wydarzenia:
koncerty, pokazy, animacje. Znajdź coś
dla siebie - spędź czas kulturalnie, aktywnie, rozrywkowo. Początek wydarzenia
o godz.15:30, koniec o godz. 2:00 w nocy.
Jedyny taki dzień w roku. Kilkanaście
godzin świętowania. Bądźmy razem.
Adam Mendrala, redaktor naczelny
Fot. Arch. Artystów i UG Dopiewo

O godz. 21:30 - Andrzej Piaseczny zaśpiewa swoje największe
przeboje, które wylansował w ciągu 30 lat

O godz. 19:45 - Marta Podulka
zabierze nas na spotkanie z piosenkami
Adelle, których dopełnieniem
będą jej własne utwory

Od godz. 18:30 - Barbara
Parzęczewska i Ewa Olszewska
przypomną hity wszech czasów

O godz. 18:15, 19:30, 21:00 - między
koncertami - Daria Udovichenko
zaśpiewa popularne ukraińskie
piosenki i światowe przeboje
(wcześniej wykona z Orkiestrą znany
powstańczy utwór "Bella Ciao")

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Dopiewo

O godz. 17:15 zagra
Orkiestra Dęta Gminy
Dopiewo, zatańczą
Mażoretki i po raz
pierwszy zaśpiewa Daria

O godz. 23:30 - Maco
eR zaprosi wszystkich do
17:15 - zatańczą Dopiewskie tańca; wcześniej na placu
Mażoretki z Klubu Taneczno zobaczyć będzie można
- Sportowego ACTIVUS
spektakl Teatru Ognia

Wydawca, redakcja:
Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c
Tel. 61 814 83 31 w. promocja
czas@dopiewo.pl
Redaktor Naczelny:
Adam Mendrala

Materiały redakcyjne przyjmujemy w redakcji
w godzinach pracy Urzędu Gminy w Dopiewie,
pocztą tradycyjną i elektroniczną: czas@dopiewo.
pl. Zastrzegamy sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych tekstów i listów.

Zdjęcia na okładce:
Adam Mendrala

O godz. 17:00 i 18:00 pokazy Klubu Taneczno
- Sportowego ACTIVUS,
a w tzw. międzyczasie
z Orkiestrą Dętą wystąpią
Mażoretki z ACTIVUSA
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O godz. 17:30 - pokazy
walki i samoobrony
z Klubem Karate EMPI

Od godz. 16:00 - przez
3 godziny do wspólnych
Od godz. 16:45 - będzie
ćwiczeń fitness zachęcać
można postrzelać z łuku
będzie trenerka personalna
z zawodnikami Klubu GROT
- Anastaziia Kuhlak

O godz. 15:45 - pokazy
psów zaprzęgowych
z wicemistrzynią
świata w bikejoringu
Pauliną Frelich

Skład:
GWart Agencja Reklamowa
Grzegorz Wiza
os. Rzeczypospolitej 6, 63-200 Jarocin
tel. 609 807 095
biuro@gwart.pl
Druk:
Drukarnia Nowak Jarocin
63-200 Jarocin, ul. Poznańska 33
tel. 62 747 1737
biuro@dnj.pl

Od godz. 15:00 dzieci
będą mogły korzystać
z dmuchańców, które
zostaną udostępnione
za darmo

Nakład: 12 000 egz.
Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy.

Prawa autorskie: Urząd Gminy Dopiewo
Wszelkie prawa zastrzeżone.
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wójt - felieton

W atmosferze wakacji i świętowania
Mija kolejny rok szkolny – to powód
do wstępnych podsumowań i świętowania sukcesów. Może najlepszą okazją ku
temu będą Dni Gminy Dopiewo, gdzie
najważniejszym wydarzeniem muzycznym jest koncert Andrzeja Piasecznego.
To był rok pandemiczno-stacjonarny.
Dzieci i młodzież mogły wreszcie wrócić
do swoich ławek. Ponieważ jest nas coraz
więcej w gminie, to i przybywa oddziałów
szkolnych – od września jest ich więcej
o 9 i maluchów w przedszkolach – więcej o 67 dzieciaków. Niestety regularnie
zmieniają się też kwoty subwencji, co
automatycznie podwyższa obciążenia
budżetu gminy. Drugie półrocze zaskoczyło nas natomiast nagłym napływem
gości z Ukrainy, a co za tym idzie dzieci,
które dołączyły do klas i oddziałów przedszkolnych na naszym terenie – w sumie
to ok. 200 uczniów i przedszkolaków.
Dzieci z naszej gminy brały aktywny
udział w konkursach i olimpiadach na
szczeblu wojewódzkim. W efekcie mieliśmy pięcioro finalistów i dwoje laureatów
w tych rywalizacjach. Największa grupa,
bo aż czworo z nich wykazało się wybitną
wiedzą biologiczną. ZSP w Więckowicach
jako jedyny w Wielkopolsce natomiast
uzyskał certyfikat Szkoły Daltońskiej

i Przedszkola Daltońskiego. Oznacza to,
że dzieci i nauczyciele realizują tam plan,
który polega na intensywnym rozwijaniu
samodzielności. Nauczyciel w tej koncepcji nie jest liderem procesu lecz osobą
wspierającą, zaś odpowiedzialnością za
proces uczenia dzieli się z dzieckiem.
Wychowankowie mają poszukiwać, studiować, badać świat, planować swoją
pracę i wyciągać wnioski co przy obecnym
systemie oświaty jest efektem niewątpliwie bardzo pożądanym.
Nie znamy jeszcze wyników egzaminów ósmoklasistów, ale mam nadzieję, że
przynajmniej powtórzymy bardzo dobre
osiągnięcia z zeszłego roku. Przypomnę,
że wyniki uzyskane w szkołach podstawowych Gminy Dopiewo wypadły na
poziomie powyżej średniej krajowej,
a w przypadku matematyki i języka
angielskiego nawet wyraźnie powyżej
tej średniej. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego ósmoklasiści w skali kraju
uzyskali średnio 60% punktów, zaś u nas
ten wynik wyniósł 62%. Średnia krajowa
z matematyki wyniosła 47%, a u nas było
to 54%. I wreszcie za rozwiązanie zadań
z języka angielskiego ósmoklasiści uzyskali w kraju średnio 66%, a uczniowie

z naszej gminy zapracowali na wynik
o 10% wyższy.
U progu wakacji chciałbym przekazać
jeszcze trzy dobre informacje, które dają
nam wszystkim powody do zadowolenia. W ostatnich dwóch tygodniach odebrałem dwie nagrody dla naszej gminy
– w konkursie na najbardziej cyfrową
gminę oraz tytuł Lidera Gospodarki Regionalnej. Ta pierwsza nagroda przyznana została w konkursie Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego za skuteczność
podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Gmina
Dopiewo znalazła się, wśród laureatów
z województwa wielkopolskiego zajmując
2 pozycję. Druga z nagród to prestiżowy
tytuł przyznany przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki, który odebrałem podczas Międzynarodowego Forum
Gospodarczego w Piekarach Śląskich
(więcej na ten temat wewnątrz numeru).
Można powiedzieć, że tradycyjnie
już – tym razem portal Wyborcza.pl – informuje o tym, że według badań serwisu
BIQdata Gmina Dopiewo znalazła się
wśród dziesięciu najsilniej przyciągających do siebie nowych mieszkańców
gmin w Polsce. Ta informacja oczywiście
cieszy, choć również spędza sen
z oczu, bo swoich granic poszerzyć
już nie możemy.
I już na koniec, chciałbym
uczennicom i uczniom, wszystkim dzieciom życzyć radosnych
i bezpiecznych wakacji. Niech nie
zabraknie dobrej pogody i szalonych pomysłów, dzięki którym te
dwa miesiące upłyną w atmosferze
prawdziwej przygody.
dr Paweł Przepióra
Wójt Gminy Dopiewo
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oceniają nas

Dopiewo wśród najpopularniejszych gmin
Gmina Dopiewo jest w pierwszej
dziesiątce polskiej czołówki gmin, do
których najchętniej sprowadzają się
nowi mieszkańcy. Badania przeprowadzili dziennikarze serwisu BIQdata,
a informację na ten temat opublikował
serwis Wyborcza.pl.
BIQdata podkreśla, że utrzymuje
się trend wyprowadzania się z dużych
miast do małych ośrodków. Jeśli przeprowadzki zestawić w ranking gmin,
w których zameldowało się najwięcej
nowych osób w ciągu trzech ostatnich lat
w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców,
okolice Poznania znajdują się w ścisłej
czołówce. Jak podaje serwis, trzy gminy
- Kleszczewo, Dopiewo i Rokietnica znalazły się wśród dziesięciu najbardziej
popularnych. Kleszczewo. W Dopiewie

przybyło ponad 110, 5 mieszkańców na
tysiąc zameldowanych.

Więcej na temat badania: https://
tiny.pl/9b5s2
ZM, fot. Arch. UG Dopiewo

Gmina Dopiewo Liderem Gospodarki Regionalnej

Nagrodę Lidera Gospodarki Regionalnej wręczył wójtowi Pawłowi Przepiórze Prezes Europejskiego Ośrodka
Rozwoju Gospodarki Michał Pomarański.
Uroczystość odbyła się 2 czerwca podczas
gali, która kończyła Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Piekarach Śląskich.
Kapituła programowa napisała,
że nasza gmina otrzymała nominację
„za istotny wkład w rozwój społeczno-gospodarczy swojego regionu poprzez
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wprowadzanie pozytywnych zmian
ilościowych, jakościowych i struktu-

ralnych, które zaowocowały powstaniem nowych wartości gospodarczych
i intelektualnych, a także wpłynęły na
zmianę poziomu życia mieszkańców”.
Nagrody podczas gali odbierali m.in.
twórcy innowacyjnych rozwiązań w biznesie, wynalazcy unikalnych technologii
oraz skuteczni samorządowcy z całego
kraju w kategoriach: Ambasador Innowacyjności, European Economic Award,
Laur Spółdzielczości, Eko Innowator,
Champion Biznesu oraz właśnie Lider
Gospodarki Regionalnej.
Wcześniej odbyło się dziewięć paneli, w których dyskutowali naukowcy
z różnych dziedzin i specjalności (od
medycyny po cyfryzację), przedsiębiorcy
reprezentujący wielkie korporacje i małe
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biznesy rodzinne a także samorządowcy
– wójtowie, burmistrzowie i prezydenci.
Dyskutowano m.in. o inwestycjach w dobie niestabilnej gospodarki, o synergii
nauki i biznesu, o tym co blokuje, a co
napędza rozwój innowacyjności. Był też
panel, w którym zasiadały same panie,
dyskutując o tym jak kobieta może sobie
pomóc, żeby osiągnąć sukces. W sumie
w konferencji wzięło udział ponad 150
osób.

Wójt Paweł Przepióra wziął udział
w dyskusji na temat regionalnej strategii
rozwoju i jej wpływu na gospodarkę.
Samorządowcy poruszali w niej m.in.
problem trudnego gospodarowania coraz bardziej ograniczanym budżetem.
Poszukiwali też odpowiedzi na pytanie
jak zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną
samorządów. Wójt Dopiewa zwracał uwagę m.in. na to, że w czasach permanentnego braku funduszy na inwestycje być
może będzie trzeba uruchamiać projekty

w partnerstwie publiczno-prywatnym.
Podkreślał też, że proces redystrybucji
środków, które wcześniej zostały samorządom odebrane jest nieefektywny.
Stawanie do konkursów w programie
tzw. polskiego ładu nie gwarantuje ich
przydziału, nie wiadomo czy i kiedy zostaną przyznane, co znacznie komplikuje albo po prostu wyklucza planowanie
nowych inwestycji.
Tekst i fot. Zbigniew Mamys

Urząd z certyfikatem jakości
Wójt Gminy Dopiewo – dr Paweł Przepióra odebrał 9 czerwca
2022 r., z rąk przedstawicieli Instytutu Zarządzania Jakością
i Unii Wielkopolan, przyznany Urzędowi Gminy Dopiewo Certyfikat Europejskiego Systemu Wyróżnień i Nagród za doskonalenie metod zarządzania, zgodnego z Modelem EFQM i tytuł
Lidera Programu Kompleksowego Zarządzania Jakością, wraz
z wyróżnieniem znakiem „Wielkopolska Jakość”.
Certyfikat wręczyli Wójtowi przedstawiciele: Unii Wielkopolan Roman Schrődter - Skarbnik oraz Członek Zarządu
Wielkopolskiego Instytutu Jakości Tadeusz Gancarczyk.
Certyfikat jest ważny 2 lata. To drugie przedłużenie certyfikatu dla Urzędu Gminy Dopiewo. Poprzedził je audyt przeprowadzony przez pracowników Wielkopolskiego Instytutu Jakości.
Tekst i fot. AM

Laptopy w nagrodę za spisywanie

Nagrody w postaci laptopów i urządzeń wielofunkcyjnych oraz gratulacje
z rąk Wicewojewody Wielkopolskiej Anety Niestrawskiej i Dyrektora Urzędu
Statystycznego w Poznaniu - Jacka Kowalewskiego odebrał 31 maja Wójt Gminy
Dopiewo Paweł Przepióra. Dopiewo zajęło
drugie miejsce w Województwie Wielko-
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polskim w konkursie prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na „Najbardziej
cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.
O udziale naszej Gminy w konkursie
GUS pisaliśmy w poprzednim numerze
„Czasu”. Zajęte w rywalizacji samorządów
miejsce i przyznane nagrody są wyrazem

skuteczności w zachęcaniu mieszkańców
do internetowego samospisywania się
przez działające w ramach Urząd Gminy
Dopiewo - Gminne Biuro Spisowe.
MJ fot. MW, MJ
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Rada Gminy

Relacja z XIV sesji
Rady Gminy Dopiewo

Uchwały - XLIV sesja

XLIV sesja Rady Gminy Dopiewo odbyła się 30 maja 2022 r. Radni
podjęli 15 uchwał i 1 stanowisko.

Uchwała Nr XLIV/566/22 w sprawie organizacji wspólnej obsługi
finansowej i kadrowej jednostek
oświatowych dla których organem
prowadzącym jest Gmina Dopiewo.
Uchwała Nr XLIV/567/22 w sprawie
wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz
wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
w piątki i soboty przez rolników i ich
domowników.
Uchwała Nr XLIV/568/22 w sprawie
wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa
własności nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie Więckowice,
w Gminie Dopiewo, stanowiącej
działkę nr 239/27 o pow. 0,1745 ha.
Uchwała Nr XLIV/569/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: mpzp)
terenu w Konarzewie, w rejonie ul.
Bukowskiej, Kościelnej i drogi ekspresowej S5.
Uchwała Nr XLIV/570/22 w sprawie
mpzp terenu w Skórzewie, w rejonie
ulicy Szarotkowej, Szkolnej, Sportowej i Żeglarskiej.
Uchwała Nr XLIV/571/22 w sprawie
mpzp w Konarzewie w rejonie ulic
Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej.
Uchwała Nr XLIV/572/22 w sprawie
nadania nazwy ulicy Koszykarska
w Skórzewie.
Uchwała Nr XLIV/573/22 w sprawie
nadania nazwy ulicy Dzika w Trzcielinie.
Uchwała Nr XLIV/574/22 w sprawie nadania nazwy ulicy Żubra
w Trzcielinie.
Uchwała Nr XLIV/575/22 w sprawie
wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dopiewo w stowarzyszeniu o nazwie: Stowarzyszenie
– Lokalna Grupa Działania „Źródło”
z siedzibą w Buku.
Uchwała Nr XLIV/576/22 w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Dopiewo
w sprawie budżetu obywatelskiego.
Uchwała Nr XLIV/577/22 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXIX/493/21
Rady Gminy Dopiewo z 20 grudnia
2021 r. w sprawie uchwały budżetowej
Gminy Dopiewo na 2022 r.
Uchwała Nr XLIV/578/22 w sprawie

Miejsca handlu
dla rolników

– kościoły/ tereny zieleni parkowej/ tereny sportu i rekreacji (UKs/ZP/US) oraz
w części jako tereny usług publicznych
i tereny usług społeczno-kulturalnych
(Up/Uks).
Przejęcie terenu zaspokoi potrzeby
mieszkańców związane z utrzymaniem
zdrowia fizycznego. Zakłada się także
poszerzenie miejsca zabaw dla dzieci,
które obecnie jest niewielkie i znajduje
się blisko brzegu stawu.

Radni wyznaczyli miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników oraz wprowadzili regulamin określający zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez
rolników i ich domowników. Niniejszy
regulamin określa zasady korzystania Plany miejscowe
z działki nr ewid. 738/12 w Dopiewie
Rada uchwaliła 2 mpzp:
przy ul. Wyzwolenia, jako miejsca - w Skórzewie, w rejonie ulicy Szarotkowyznaczonego do
prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników
i ich domowników.
Handel na działce jest dozwolony
w piątki i soboty
od godziny 7:00 do
godziny 18:00. Zajmowanie miejsca do
Radni podczas sesji. Od lewej: Jakub Kortus,
handlu jest dozwoloHenryk Kapciński, Marta Jamont.
ne jedynie w miejscu
do tego wyznaczonym. Uprawnionymi
wej, Szkolnej, Sportowej i Żeglarskiej.
do prowadzenia handlu na podstawie
Przedmiotem opracowania planu było
niniejszego regulaminu są wyłącznie
określenie zasad zagospodarowania
rolnicy i ich domownicy.
terenu, poprzez określenie parametrów i wskaźników kształtowania zaPoszerzenie miejsca
budowy w tym również zasad obsługi
zabaw
komunikacyjnej terenów objętych
planem. Plan wprowadza tereny zabuRada wyraziła zgodę na nieodpłatne
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
przejęcie przez Gminę Dopiewo prawa
oznaczone symbolami 1MN-6MN,
własności nieruchomości gruntowej potereny zabudowy mieszkaniowołożonej w obrębie Więckowice, stano-usługowej, oznaczone symbolami
wiącej działkę nr 239/27 o powierzchni
1MN/U-5MN/U, teren drogi publicz0,1745 ha. Właścicielem przedmiotowej
nej, klasy lokalnej, oznaczony na rynieruchomości jest Krajowy Ośrodek
sunku planu symbolem KDL, tereny
Wsparcia Rolnictwa. Stanowi ona grunt
dróg publicznych, klasy dojazdowej,
rolny i znajduje się w sąsiedztwie stawu.
oznaczone symbolami 1KDD-9KDD,
Zgodnie ze Studium, dla przedmiotowej
teren drogi wewnętrznej, oznaczodziałki określono kierunek zagospodany symbolem KDW. Powierzchnia
rowania jako tereny usług sakralnych
opracowania wynosi ok. 11 ha.

Wrócono do przedpandemicznego ustawienia stołów.
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Uchwały i stanowisko podjęte na
XLIV sesji w dniu 30 maja 2022 r.:
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Rada Gminy
zmiany Uchwały Nr XXXIX/492/21
Rady Gminy Dopiewo z 20 grudnia
2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dopiewo na lata 2022-2030.
Uchwała Nr XLIV/579/22 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLII/530/22
z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Dopiewo na
lata 2022-2025.
Uchwała Nr XLIV/580/22 w sprawie
potwierdzenia wyrażenia zgody na
zawarcie umowy z operatorem na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na
terenie Gminy Dopiewo.
Stanowisko Nr XLIV/09/22 Rady
Gminy Dopiewo w sprawie zasadności
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
DG
-

w Konarzewie w rejonie ulic Dopiewskiej, Perłowej i Rubinowej.
Poprzedni plan w tej kwestii został
unieważniony przez Wojewodę. Plan
wprowadza tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone
symbolami 1MN-10MN, tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
oznaczone symbolami 1MN/U6MN/U, tereny zieleni naturalnej
i wód powierzchniowych, oznaczone
symbolami 1ZO/WS-6ZO/WS, tereny zieleni naturalnej, oznaczone
symbolami 1ZO-3ZO, tereny dróg
wewnętrznych, oznaczone symbolami
1KDW - 9KDW, teren wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczony symbolem KDWx. Powierzchnia
opracowania wynosi ok. 15,5 ha.

Radni przystąpili do opracowania
mpzp w Konarzewie, w rejonie ul. Bukow-

Na pierwszym planie radni: Justin Nnorom i Piotr Strażyński.

skiej, Kościelnej i drogi ekspresowej S5.
Teren wskazany do opracowania nie jest
objęty obowiązującym planem miejscowym. Przedmiotem opracowania planu
jest określenie zasad zagospodarowania
terenu. Zgodnie z ustaleniami Studium,
dla terenu objętego przystąpieniem do
opracowania planu określono kierunek
zagospodarowania jako tereny zabudowy
mieszkaniowo usługowej (M1), tereny
zabudowy usługowej z działalności gospodarczą (M1U), tereny usług publicznych (Up), miejsca obsługi podróżnych
w ruchu drogowym i kolejowym (MOP),
tereny cmentarzy (ZC) rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz teren cieku
wodnego. Powierzchnia opracowania
wynosi ok. 253 ha. W tym opracowaniu
uwzględnione zostaną także tereny: pod
parking przy cmentarzu oraz pod ściekę
pieszo-rowerową pomiędzy Konarzewem
a Trzcielinem.

Obywatelskiego do aktualnych potrzeb.
Środki DBO wynoszą 300.000 zł. i są
określone w uchwale budżetowej na
dany rok.
Projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego dzieli się na 3 grupy, do których przypisane są odpowiednie części
puli środków DBO:
grupa I, obejmuje 3 największe pod
względem liczby mieszkańców sołectwa Gminy: Dopiewo, Dąbrówka,
Skórzewo - limit środków 145.000 zł,
grupa II, obejmuje 3 najmniejsze pod
względem liczby mieszkańców sołectwa Gminy: Gołuski, Trzcielin, Więckowice - limit środków 60.000 zł,
grupa III, obejmuje 5 pozostałych sołectw
Gminy: Dąbrowa, Dopiewiec, Konarzewo, Palędzie, Zakrzewo - limit
środków 95.000 zł.
Głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Porządkowanie DBO

Stanowisko

Rada podjęła uchwałę w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Dopiewo w sprawie budżetu obywatelskiego. Wprowadzone rozwiązania
mają na celu uporządkowanie, dookreślenie i dostosowanie zasad i sposobu
przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Dopiewskiego Budżetu

Radni podjęli stanowisko w sprawie
zasadności przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Radni zwrócili się do
Rady Gminy Komorniki o podjęcie
uchwały o przystąpieniu do sporządzania mpzp w obrębie geodezyjnym
Głuchowo dla działek m.in. 439, 440
15, 16, 32, 32, 48/1, 63, 64, 79, 80, 81,

Od lewej: Sekretarz Gminy - Małgorzata Wzgarda, Skarbnik - Małgorzata Mazurek,
Zastępca Wójta - Paweł Jazy i Wójt Gminy Dopiewo - Paweł Przepióra.
Dalej: czuwający nad prawidłowością przebiegu obrad mec. Michał Kublicki i prezydium Rady Gminy Dopiewo:
Wiceprzewodniczący - Wojciech Dorna, Przewodniczący - Leszek Nowaczyk i Wiceprzewodniczący - Piotr Dziembowski.
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99, 101/1, 118, 134, 135, 150/2, 151/3,
166/4, 167/4, to jest dla terenu pomiędzy
drogą powiatową ul. Szkolną, a trasą
S11, zgodnie z kierunkiem określonym
w Studium Gminy Komorniki tj. tereny rolne – pozostające w użytkowaniu
rolniczym. Aktualnie ww. działki choć
w Studium Gminy Komorniki znajdują się w terenach rolnych nie są objęte
miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Istnieje więc możliwość
wystąpienia przez inwestora o ustalenie

warunków zabudowy. Ponieważ wspomniany teren nie ma bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej, jedynie
poprzez istniejący wjazd od ul. Szkolnej, planowana inwestycja będzie komunikacyjnie powiązana z istniejącymi
rozwiązaniami. Tym samym wpłynie
negatywnie, tj. znacznie zwiększy ruch
samochodów osobowych i ciężarowych,
zarówno na drodze powiatowej, jak
również na drodze wzdłuż S11 i węźle
Dąbrówka. Dodatkowo budowa drugie-

go obiektu magazynowego o podobnych
rozmiarach będzie wpływać negatywnie
na mieszkających obok mieszkańców
„osiedla leśnego” w Gołuskach.
Tradycyjnie radni dokonali zmian
w uchwale budżetowej i wieloletniej
prognozie finansowej oraz podjęli 3
uchwały związane z nazewnictwem ulic.
Damian Gryska,
Biuro Rady Gminy Dopiewo
Fot. Adam Mendrala

Porozmawiajmy o Powiecie

Prestiżowy konkurs dla
firm rozstrzygnięty
Dziewiętnasty raz odbył się konkurs
o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości”, którego organizatorem jest
Powiat Poznański. Mimo trudnego roku
dla przedsiębiorców wielu mogło pochwalić się sukcesami i dalszym rozwojem.
Cieszę się, że w gronie wyróżnionych
znalazła się firma z naszej gminy –
MISERWIS Michał Sergot, producent
aparatów rentgenowskich. To już trzecie

wyróżnienie zdobyte w tym konkursie.
Pracownia Ferment Kolektiv Radosław Tomasik, zwycięzca wśród mikroprzedsiębiorstw, na co dzień organizuje
pokazy plenerowe. Szczególną troską
otacza niewielkie wiejskie szkoły, gdzie
prezentuje filmy, wyrównując w ten sposób szanse edukacyjne dzieci i młodzieży.
Liderem wśród małych przedsiębiorstw
został TaxCoach – biuro rachunkowe,
które oprócz profesjonalnej obsługi
w zakresie księgowości, jest partnerem
w projekcie honoTu dla Ukrainy, wspierającym uchodźców. Najlepsza w kategorii średni przedsiębiorca okazała się
firma z aż 55-letnią tradycją – STEELPRESS – producent części i akcesoriów
do przyczep.
„Lider” skierowany jest do średnich,
małych i mikroprzedsiębiorstw oraz
start-upów z terenu Metropolii Poznań –
miasta Poznania, Powiatu Poznańskiego
oraz gmin Oborniki, Skoki, Szamotuły
i Śrem. Włożyliśmy wiele wysiłku w to, by
konkurs miał ustaloną markę i przynosił
firmom konkretne korzyści. Z perspektywy niemal dwóch dekad mogę powiedzieć, że tak się stało. Nasza satysfakcja

jest tym większa, że od kilku lat konkurs
organizowany jest wyłącznie przez Powiat
Poznański. Udział w nim jest całkowicie
bezpłatny. Startujących ocenia partner
merytoryczny, spółka Grant Thornton
Frąckowiak, a na zwycięzców czekają
atrakcyjne nagrody. W tym roku zostały
ufundowane m.in. przez Politechnikę
Poznańską, Uniwersytet Ekonomiczny,
Poznański Bank Spółdzielczy, Międzynarodowe Targi Poznańskie, czy firmę
Grant Thornton Frąckowiak.
Serdecznie zachęcam przedsiębiorców do udziału w przyszłorocznej edycji.
Naprawdę warto spróbować swoich sił.

Perła Powiatu ma 75 lat
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Niewidomych w Owińskach na
początku czerwca obchodził jubileusz
75-lecia. Z ogromną radością uczestniczyłem w zorganizowanej z tego powodu
specjalnej gali. Nie brakowało też okazji
do wzruszeń. Najbardziej poruszający
był, moim zdaniem, spektakl z udziałem
uczniów i absolwentów SOSW. Dla wychowanków, rodziców i kadry pedagogicznej
w Parku Orientacji Przestrzennej odbył
się też piknik z wieloma atrakcjami oraz
niespodziankami.
Starosta Poznański przemawia podczas
XIX Gali Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości
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Placówka mieści się w jednym z najbardziej niezwykłych miejsc w regionie
– w kompleksie pocysterskim. Dzięki
pieniądzom unijnym i z budżetu Powiatu Poznańskiego jego obiekty przeszły
gruntowną rewitalizację. Łącznie zainwestowaliśmy w nie ponad 50 mln złotych,
z czego 12 mln stanowiły fundusze unijne.
Unikatem na skalę światową jest
otwarty w 2012 roku Park Orientacji
Przestrzennej, który zwyciężył w konkursie „Polska pięknieje – 7 Cudów
Funduszy Europejskich” w kategorii
„Miejsce przyjazne dzieciom”. Zapraszam do niego wszystkie dzieciaki, bo
miejsce to, poza integracją widzących
i niewidomych, jest także źródłem doskonałej zabawy!
Ponadto w placówce działa jedyna
w kraju oraz na naszym kontynencie
pracownia tyfloakustyczna, służąca
usprawnianiu nauczania orientacji przestrzennej przy wykorzystaniu dźwięków
otoczenia. Powstaje tu biblioteka zapachów, w której zgromadzono ponad 6
tysięcy próbek, dzięki czemu poznamy
zapach smaru lokomotywy, pyłu bursztynu czy kupy słonia.
W naszym Ośrodku mieści się szkoła
podstawowa, liceum, szkoła branżowa
I stopnia i szkoła przysposabiająca do
pracy, a także biblioteka i internat.
W szkole podstawowej nauka odbywa
się w dwóch etapach. Atutem są zespoły
klasowe liczące maksymalnie 10 osób.
Dzięki temu możliwa jest duża indywidualizacja pracy z uczniem oraz zapewnienie mu sprzyjających warunków do
wszechstronnego rozwoju. W miejscu tak
wysoce wyspecjalizowanym oraz doskonale dostosowanym do potrzeb dzieci
biorą udział w terapii pedagogicznej,
psychologicznej, czy w zajęciach profilaktyki społecznej, rehabilitacji ruchu,
a także z hipoterapii. Korzystają z terapii
widzenia oraz manualnej. Uczęszczają na
zajęcia z logopedii oraz posługiwania się

pismem brajla. To wspaniałe móc obserwować, jakie efekty przynoszą starania
pracowników SOSW, ale także nasze –
Powiatu Poznańskiego. Zarówno ja, jak
i moi współpracownicy, żyjemy sprawami
Ośrodka, by6 dać jego podopiecznym
szansę na lepsze życie.
Kto nie miał okazji odwiedzić perły naszego powiatu, niech zarezerwuje
sobie czas. A tych, którzy już tutaj byli,
z pewnością po raz kolejny przyciągnie
niezwykła atmosfera tego miejsca.

Pomoc dla Ukrainy
Przedstawiciele Rejonu Obuchowskiego i władz Powiatu Poznańskiego spotkali się między 23 a 25 maja
w Starostwie Powiatowym w Poznaniu,
aby podpisać list intencyjny dotyczący współpracy partnerskiej. Rejon ten
położony jest pod Kijowem, w miejscu
Rejonu Kijowsko-Światoszyńskiego, który przestał istnieć w wyniku reformy
administracyjnej w 2021 roku. Obecnie
1/3 powierzchni Rejonu Obuchowskiego
to część terenów dawniejszego partnerskiego rejonu Powiatu Poznańskiego.
Spotkaliśmy się także po to, by udzielić pomocy humanitarnej mieszkańcom
Rejonu Obuchowskiego oraz osobom wewnętrznie przesiedlonym, dotkniętym
okupacją, które znalazły schronienie we
wspólnocie Feodosijiwskej. Delegacja
transportowała dary do Kijowa. Przekazaliśmy zakupioną żywność długoterminową i środki czystości o łącznej
wadze około 12 ton, w tym m.in. mąkę,
cukier, makarony, konserwy, kosmetyki
i chemię gospodarczą. Wartość tej pomocy wyniosła blisko 130 tys. złotych
i pochodziła z budżetu powiatu.

Dostaliśmy kolejną
nagrodę

Tomasz Łubiński,
Wicestarosta Poznański
Fot. Arch. Starostwa
Powiatowego w Poznaniu
Zapraszamy do odwiedzania
strony: powiat.poznan.pl

Nasz samorząd znalazł się w gronie laureatów prestiżowego konkursu

Pieniądze w powiatach
Na czerwcowych sesjach w samorządzie dominuje temat przyjęcia sprawozdania finansowego za miniony rok.
Jest to dobra okazja, aby przyjrzeć się,
skąd powiaty – jako jednostki podziału
administracyjnego, mają pieniądze.
Materiałem źródłowym, z którego
zaczerpniemy wiedzę, będą dane z Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO)
z lat 2018-2020 (danych za 2021 jeszcze
nie ma). RIO kontrolują i nadzorują samorządy – badają m.in. ich budżety. Co
roku Krajowa Rada Regionalnych Izb
Obrachunkowych przedstawia sprawoz-
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„Innowacyjny Samorząd”. Podczas gali,
która odbyła się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie,
miałem ogromną przyjemność odebrać
II nagrodę za funkcjonujący w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej system e-usług. To
potwierdza, że proces cyfryzacji, który
jest wdrażany od dłuższego już czasu,
przebiega prawidłowo i przynosi oczekiwane efekty. Na czym polega nagrodzona
e-usługa, a raczej dwie? Jedna, skierowana do inwestorów i projektantów,
służy obsłudze wniosków o koordynację usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, druga – przeznaczona
dla uczestników narad koordynacyjnych.
To o tyle ważne, że w powiecie poznańskim mamy ponad 410 tysięcy mieszkańców i 65 tysięcy przedsiębiorców.
Wprowadzenie nowych, innowacyjnych
rozwiązań w znaczący sposób poprawiło
obsługę klientów. W 2020 roku poprzez
e-usługi obsłużonych zostało 25 procent
wniosków. Rok później było to już 64
procent, a w okresie styczeń-luty 2022
roku blisko 80%. Liczba użytkowników
systematycznie rośnie. Natomiast e-usługa narad koordynacyjnych od września
2021 r. obsługuje 100% wniosków. Obok
nagrodzonego projektu kontynuujemy
także budowę Metropolitalnego Systemu
Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla
Metropolii Poznań. To projekt, z którego
będzie mogła korzystać ponad milionowa
społeczność poznańskiej metropolii.

danie z działalności regionalnych izb
obrachunkowych i wykonania budżetu
przez jednostki samorządu terytorialnego.
Pomimo, że „żyjemy w ciekawych
czasach” dochody powiatów ziemskich
(314 powiatów), do których należy Powiat Poznański, w okresie 2018-2020
zwiększyły się z 27,9 mld zł do ponad
34,5 mld zł. Także warto podkreślić, że
udział środków z PIT i CIT w tych latach
był na poziomie 5,8-6,5 mld zł, a środków zagranicznych (z UE) w dochodach
wynosił 1,7-1,8 mld zł. (zob. wykres.)
W trudnych czasach dochody całościowo w powiatach wzrosły. Pomimo
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to jednak, w ostatnich miesiącach, ale
i obecnie, możemy usłyszeć wiele dyskusji np. o obniżce podatku PIT czy
podniesieniu kwoty wolnej. Gdy rząd
obniżał podatki pojawiały się liczne
głosy, że w samorządzie będzie kata-

strofa, że rząd zabiera pieniądze, że nie
będzie inwestycji. W sytuacji politycznej
i gospodarczej ostatnich lat i miesięcy –
COVID-19, wojna na Ukrainie, inflacja
na świecie – pewne grupy oczekiwały,
aby u nich się nic nie zmieniało, aby

nie było obniżki podatków, na której
skorzystają polscy obywatele. W samorządzie tych grup też nie brakuje, zwłaszcza wśród samorządowców-polityków,
a tych w samorządzie jest wielu. Pomimo
jednak tych narzekań, nie sprawdziło
się to przed czym nas ostrzegano, wręcz
przeciwnie, dochody powiatów wzrosły,
były nowe inwestycje, powołano nowe
rządowe programy inwestycyjne, do
których samorządy aplikują. W samym
Powiecie Poznańskim dochody w 2021
wyniosły ponad 465 mln zł i były wyższe
od dochodów w roku 2020 o ponad 60
mln zł. Zapaści w dochodach powiatów
nie było.
***
Życzę Państwu udanych
urlopów i odpoczynku.

Paweł Ratajczak,
Radny Powiatu Poznańskiego
Fot. Arch. P. Ratajczaka

DBO - czekamy na projekty do końca czerwca
Tylko do 30 czerwca pełnoletni mieszkańcy Gminy
Dopiewo mogą zgłaszać projekty w ramach „Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego”.
Etap ten trwa od połowy maja.
Warto być aktywnym i skorzystać z szansy na pozyskanie środków finansowych na
realizację pomysłu, z myślą
o swojej miejscowości, sobie
i sąsiadach.
Samorząd Gminy Dopiewo
już po raz siódmy zorganizował konsultacje społeczne
pod szyldem DBO, służące
aktywizacji mieszkańców.
Projekty, po pomyślnej weryfikacji, zostaną poddane
głosowaniu. Jeśli okażą się
najpopularniejsze
wśród
mieszkańców, trafią jesienią
na listę zadań budżetowych
do realizacji w następnym roku. Prezentacja ostatecznej listy projektów będzie
miała miejsce w sierpniu. Głosowanie
odbędzie się między 15 a 30 września.
Pula środków DBO „do podziału”
wynosi 300 tys. zł. Wyrównaniu szans
na realizację projektów służy od kilku
edycji podział sołectw na 3 grupy, wyodrębnione ze względu na liczbę mieszkań-
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ców, a także przeliczenie głosów przez
współczynniki korygujące. Z każdej grupy
wyłaniany jest, w drodze głosowania,
co najmniej jeden zwycięski projekt.
Oznacza to, że laureatów będzie przynajmniej trzech.
Każdemu mieszkańcowi gminy, bez
względu na wiek, przysługuje jeden głos.

W ostatnich edycjach DBO udział w głosowaniu wziął co trzeci mieszkaniec
gminy Dopiewo. Szczegóły i harmonogram dostępne są na stronie: dopiewo.
konsultacje.pl
Adam Mendrala
Grafika: Michał Juskowiak
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pozyskujemy dotacje / inwestycje

Dalej pięknieją wsie z dotacjami
Gmina Dopiewo po raz kolejny znalazła się na liście rankingowej projektów
wybranych do dofinansowania w ramach
corocznego konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa
Wsi 2020+”.
Tym razem dofinansowanie otrzymały projekty zgłoszone przez sołectwa
Dopiewo i Konarzewo, nowych uczestników Programu WOW 2020+, które
przystąpiły do niego we wrześniu 2021 r.
Wartość dotacji to blisko 80 tys. zł.
„Dopiewska siła w sporcie i historii ukryta” - Sołectwo Dopiewo
Celem projektu jest zwiększenie
atrakcyjności miejsca aktywnego wypoczynku w sołectwie Dopiewo poprzez
zakup i montaż dodatkowej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, tj. 5 elementów
siłowni zewnętrznej (orbitrek; podciąg
integracyjny; Twister + wahadło; kołowrotki nożne; wioślarz).
Powstałe miejsce umożliwi aktywne
i czynne spędzanie wolnego czasu na
świeżym powietrzu przez mieszkańców sołectwa Dopiewo. Ponadto, w ramach projektu planowany jest zakup
i montaż multimedialnego infokiosku
prezentującego treści związane z sołectwem, będącego jednocześnie doskonałym nośnikiem promocji gminy
Dopiewo. Montaż infokiosku przyczyni
się do pogłębienia poczucia tożsamości
lokalnej wśród mieszkańców sołectwa

oraz przyczyni się do zwiększenia liczby
gości z innych sołectw gminy Dopiewo
oraz liczby turystów odwiedzających
tereny gminy.
Szacowany koszt całkowity przedsięwzięcia to prawie 60 tys. zł, z czego
otrzymane dofinansowanie to 29,5 tys. zł.
„Wspólny dach integruje” - budowa i wyposażenie wiaty biesiadno-rekreacyjnej w Konarzewie
wraz z zagospodarowaniem terenu” - Sołectwo Konarzewo
Zgłoszony projekt obejmuje swym
zakresem zadanie wyłonione do realizacji w ramach Dopiewskiego Budżetu
Obywatelskiego pn. „Doły Konarzewskie
- wiata wypoczynkowa z infrastrukturą
rowerową”. Dzięki pozyskanej dotacji
zwiększony zostanie budżet przedsięwzięcia, dzięki czemu będzie możliwe
wykonanie dodatkowych robót, w tym.
m.in. wykonanie nawierzchni z kruszywa i kostki, a także doposażenie terenu w ławki parkowe. Celem realizacji
zadania jest zagospodarowanie terenu
w sposób, który uatrakcyjni wspólną
przestrzeń i połączy na tym obszarze
trzy podstawowe funkcje: miejsce organizacji festynów, pikników i innych
lokalnych imprez terenowych, przystanku na szlaku rowerowym z parkingiem
rowerowym wyposażonym w stacje naprawy i wolnostojące stojaki rowerowe
oraz atrakcyjne miejsce spędzania czasu
dla wszystkich mieszkańców, zachęcające

do podejmowania aktywności fizycznej,
bezpiecznej zabawy i odpoczynku. Koszt
przedsięwzięcia szacowany jest na ok.
141 tys. zł, w tym 50 tys. ma stanowić
dotacja otrzymana z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
Łącznie do XII edycji konkursu
„Pięknieje wielkopolska wieś” złożono
252 projekty, które zostały ocenione pod
względem formalnym. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 224 projekty.
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw mieszkańców wsi i małych miast
uczestniczących w samorządowym
programie „Wielkopolska Odnowa
Wsi 2020+” na rzecz rozwoju własnej
miejscowości. Realizacja konkursu
służy podniesieniu jakości życia na
terenach wiejskich, aktywizacji i integracji lokalnych społeczności, poprzez
ich bezpośrednie zaangażowanie w realizację projektów, a także promocji idei
odnowy wsi.
Milena Wolna,
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Budowa kanalizacji w Palędziu i Dopiewcu
Ponad 4,75 mln zł kosztuje nowe
odcinki sieci kanalizacyjnej, której
budowy prowadzone są obecnie w Palędziu i w Dopiewcu. Dofinansowanie
wyniesie blisko 2 mln zł. Prace potrwają
do końca roku.

Palędzie
Po przekazaniu w dniu 21.03.2022 r.
placu budowy rozpoczęły się prace związane z budową kanalizacji sanitarnej
w Palędziu. Ułożono już kanał sanitarny
w ulicy: Borówkowej, Modrzewiowej,
Jeżynowej i Wrzosowej. Realizowane
są obecnie przyłącza na tym obszarze.
Kontynuowana jest budowa kanalizacji
na ul. Jagodowej, Imbirowej i Miętowej.
Wykonawcą prac jest firma „BUD-AN”
Sp. z o.o. za kwotę umowną 2.980.290
zł, z czego dofinansowanie wynosi
1.083.920 zł
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Dopiewiec
W Dopiewcu prace związane z budową kanalizacji rozpoczęły się w maju
od ul. Wierzbowej na odcinku ok. 180m
i realizowane są obecnie przyłącza na
tej ulicy natomiast kanał budowany jest
na ul. Truflowej. W dalszej kolejności
planowane są prace na ul. Jesionowej.
Wykonawcą prac jest Zakład Instalacyjny WOD-KAN-CO i GAZ Dominik Hańczewski za kwotę umowną
1.773.480,43 zł, z czego dofinansowanie
wynosi 812.520 zł.

Zadanie w części realizowane jest
przy współfinansowaniu ze środków UE,
pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich
(EFRROW), w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa, w ramach
działania: ”Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” w ramach
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata
2014-2020.

***
Termin zakończenia prac, zarówno
w Dopiewcu, jak i w Palędziu, to grudzień 2022 r.

Aleksandra Rutyna,
Kierownik Referatu Inwestycji
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10 mln dotacji na inwestycje w Dąbrowie
9,8 mln zł dofinansowania pozyskał
Urząd Gminy Dopiewo z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji
Strategicznych, w drugim naborze. Środki
te przeznaczone zostaną na realizację
2 dużych inwestycji w Dąbrowie – na
budowę ulicy Leśnej (etap I) i świetlicy
wiejskiej z zagospodarowaniem terenu.

Droga zostanie zmodernizowana na
odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Rolnej.
Wykonana zostanie jezdnia bitumiczna o szer. 6m na odcinku ok. 760 m,
z chodnikami po obu stronach o szer.
2m. Przebudowane zostaną skrzyżowania, stanie oświetlenie uliczne, powstanie kanał deszczowy i elementy

systemu organizacji i bezpieczeństwa
ruchu. Przewidywana wartość zadania
10,8 mln zł. Droga zapewni połączenia
z osiedlami mieszkaniowymi. Będzie
elementem planowanego układu komunikacyjnego, łączącego Dąbrowę ze
Skórzewem i drogą wojewódzką nr 307.

980 tys. zł pozwoli sfinansować połowę kosztów budowy świetlicy, która ma
być miejscem aktywności.. Powstanie
nowy budynek parterowy o pow. użytkowej 201 m². z: salą spotkań, szatniami,
toaletami, holem, kuchnią, zmywalnią,
magazynem, pomieszczeniem gospodarczym oraz kotłownią. Zagospodarowany zostanie teren obok. Przewidywana
wartość inwestycji to 1,92 mln zł.
W województwie wielkopolskim dofinansowanie otrzymały 504 inwestycje. Samorządy złożyły 7899 wniosków
w tym naborze w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zaakceptowanych
zostało 4989 wniosków, z czego 2850 to
wnioski złożone przez gminy wiejskie.
Maria Bąk,
Referat Promocji i Rozwoju Gminy
fot. Michał Juskowiak
graf. Arch. UG

Przebudowa ul. Poznańskiej w Dąbrówce
Będzie rondo w Dąbrówce na skrzyżowaniu głównej ulicy tej miejscowości
z drogą prowadzącą do Zakrzewa i Dąbrowy. Rozpoczęcie prac ma nastąpić
w lipcu tego roku.
Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej
nr 2401P – ul. Poznańskiej, na odcinku
od S11 do ul. Słonecznej w Dąbrówce,
wraz z budową ronda na skrzyżowaniu
dróg 2401P i 2417P. Przebudowana
zostanie nawierzchnia jezdni, ale powstanie również kanalizacja deszczowa i odwodnienie drogi. Zbudowane
zostaną chodniki i ścieżki rowerowe,
oświetlenie drogowe, zatoki autobusowe.
Zamontowane będą wiaty autobusowe.
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Inwestorem jest Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Planowany termin
zakończenia prac to grudzień 2022 r.
Utrudnienia w ruchu i objazdy
W związku z prowadzoną inwestycją
planowane jest częściowe zamknięcie
dróg powiatowych. Wystąpią okresowe
utrudnienia w ruchu. W pierwszym etapie
planuje się zamknięcie drogi w kierunku
Zakrzewa i wlotu w ul. Słoneczną. Objazd do Zakrzewa i Dąbrówki odbywać
się będzie przez Skórzewo. Następnie
planowane jest zamknięcie jednego pasa
ruchu na ul. Poznańskiej do ul. Słonecznej. Ruch będzie odbywać się tylko z S11
do Dąbrówki – objazd przez Palędzie.

Ze względu na konieczność objazdu
przewiduje się możliwość pogorszenia
płynności ruchu na odcinkach objętych objazdem. Będzie to powodowało
utrudnienia szczególnie dla okolicznych
mieszkańców, których trasy dojazdów
wydłużą się.
Przepraszamy za utrudnienie i prosimy o wyrozumiałość.
Wszystkie informacje związane
z odcinkowym zamykaniem drogi będą
umieszczane na stronie internetowej
Gminy Dopiewo: dopiewo.pl.
Aleksandra Rutyna,
Kierownik Referatu Inwestycji
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Coraz bliżej końca budowy ulic w Skórzewie
Zakończył się przedostatni etap prac
związanych z budową ulic w Skórzewie:
Przedwiośnie, Wiosennej, Letniej, Wakacyjnej i Jesiennej. W ramach prowadzonych działań prawie w 100% zostały
zrealizowane roboty dotyczące kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni
wraz z wyniesionymi skrzyżowaniami.
Wartość wykonanych w III etapie prac
wyniosła 723 670 zł. W ostatnim IV etapie zadania wykonane zostaną chodniki,
zjazdy do posesji, oznakowania poziome

i pionowe, wraz z robotami wykończeniowymi. Zakończenie całości inwestycji
planowane jest na jesień 2022 r.
Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.
Nazwa projektu: "Budowa ul. Letniej,
Jesiennej, Wakacyjnej, Przedwiośnie oraz
Wiosennej (na odcinku połączenia ul.
Wiosennej do ul. Jesiennej oraz na odcinku od ul. Jesiennej do ul. Przedwiośnie),
wraz z budową kanalizacji deszczowej
w Skórzewie w Gminie Dopiewo”.

Wykonawcą inwestycji dla Gminy
Dopiewo jest firma PERFECTA z Komornik.
Tekst i fot. Milena Wolna,
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

121 tys. dotacji na edukację ekologiczną
Po raz trzeci z rzędu Urząd
Gminy Dopiewo pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacje przedsięwzięć
z zakresu edukacji ekologicznej.
W tym roku dofinansowanie
otrzymały oba wnioski złożone
w ramach konkursu.
Pierwszy projekt pn. „Wspomaganie edukacji ekologicznej
w Szkołach Podstawowych
w Gminie Dopiewo poprzez
zakup pomocy dydaktycznych”
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jest kontynuacją zadań realizowanych
w 2020 i 2021 r. W ramach przedsięwzięcia planowane jest doposażenie wszystkich szkół podstawowych w zestawy
uczniowskie do edukacji ekologicznej:
zestawy do przeprowadzania doświadczeń z wykorzystaniem odnawialnych
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ekologia

źródeł energii, wiatru i biopaliw. Będą
to kolejne pomoce dydaktyczne, jakie
otrzymają szkoły podstawowe na terenie
gminy. Do tej pory przekazane zostały
stacje pogodowe, zestawy do doświadczeń
związanych z oszczędzaniem energii czy
odnawialnymi źródłami energii, w tym
zestawy fotowoltaiczne o łącznej wartości
136 243,66 zł, z czego 95 370,20 zł stanowiły środki pozyskane z WFOŚiGW
w Poznaniu.
Głównym celem zadania jest uatrakcyjnienie oraz polepszenie warunków
nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych, wspomaganie przeprowadzania
obserwacji, doświadczeń i kształtowa-

nia umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej oraz
wypracowanie prawidłowych postaw
w zakresie właściwego wykorzystania
zasobów przyrody. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia szacowany jest
na około 84 tys. zł., a pozyskana dotacja
stanowi prawie 63% tej kwoty.
Drugi projekt przewidziany do realizacji w 2022 r. został zgłoszony w ramach
priorytetu obejmującego wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej. Przedsięwzięcie pn. „Wykonanie
ścieżki edukacyjnej „Gmina Dopiewo
– natura spleciona z tradycją i historią”
zakłada wykonanie ścieżki edukacyjnej
o tematyce przyrodniczo-ekologiczno-historycznej, w głównej mierze usytuowanej wzdłuż czerwonego szlaku
rowerowego dookoła Gminy Dopiewo.
Trzy lokalizacje będą stanowiły miejsca wypoczynku i zostaną doposażone
w ławo-stoły, gry edukacyjne, stojaki na
rowery oraz kosze na śmieci. Planowany
koszt realizacji zadania wynosi ponad 95
tys. zł, z czego ok. 68 tys., zł ma stanowić

pozyskana dotacja. Celem planowanej
do realizacji ścieżki edukacyjnej będzie
ukazanie, a także upowszechnienie wśród
mieszkańców Gminy oraz turystów ją
odwiedzających, ciekawostek przyrodniczych i historycznych z terenu Gminy
Dopiewo.
Realizację zadań przewidziano do
15 listopada 2022 r.
Przedsięwzięcia dofinansowano
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu - www.wfosgw.
poznan.pl .
Tekst i fot. Milena Wolna,
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Odbetonowanie z dotacją
Gmina Dopiewo pozyskała dofinansowanie z Programu pn. „Błękitno-zielone
inicjatywy dla Wielkopolski” na realizację
zadania „Zagospodarowanie terenu wokół
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Fryderyka
Chopina w Skórzewie”.
Jego istotą jest zagospodarowanie
terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 1

im. Fryderyka Chopina w Skórzewie poprzez stworzenie miejsca do odpoczynku
- z ławkami i zielenią oraz nasadzenie
zieleni od strony ul. Kolejowej i na boisku.
Na powierzchni 508 m² zaplanowano
posadzenie 3 szt. drzew, 335 krzewów,
168 bylin. Koszt przedsięwzięcia to 110
tys. zł, z czego dotacja to 50 tys. zł.

Celem projektu jest zwiększenie
powierzchni czynnej biologicznie,
„odbetonowienie” i uporządkowanie
terenu, a także wzbogacenie go roślinami kwitnącymi - wizualnie i funkcjonalnie.
Wniosek złożony przez Gminę
Dopiewo to zadanie został sklasyfikowany na 10 pozycji wśród 46 wniosków wybranych do dofinansowania.
Łącznie w konkursie złożonych zostało
85 wniosków, 6 zostało odrzuconych
z przyczyn formalnych.
Maria Bąk,
Referat Promocji i Rozwoju Gminy
Graf. Archiwum UG
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schronisko

Podaj łapę…
czyli słów kilka
o schronisku dla zwierząt
w Dopiewie

Schronisko dla zwierząt, położone
przy ul. Komunalnej 6 w Dopiewie, rozpoczęło swoją działalność w 2020 roku.
Podmiotem prowadzącym na podstawie Uchwały Rady Gminy Dopiewo, jest
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Dopiewie. Do schroniska

przyjmowane są zagubione, zabłąkane
i porzucone lub z innych przyczyn bezdomne psy i koty, z terenu wyznaczonego
administracyjnymi granicami Gminy
Dopiewo.
Schronisko czynne jest w następujących godzinach: od kwietnia do października - od wtorku do piątku w godzinach
10-18, w soboty 10-16; a od listopada do
marca – od wtorku do soboty w godzinach
8-16. W niedziele, poniedziałek i święta
schronisko jest nieczynne, ale zwierzęta
cały czas pozostają pod opieką.
Lokalizacja schroniska jest idealnie
wpasowana w otoczenie. Las znajdujący
się obok umożliwia organizowanie miłych
i relaksujących spacerów dla zwierząt,
ale również jest swoistym odpoczynkiem
dla wolontariuszy. Spacery dla psów organizowane są w okresie jesienno - zimowym w soboty oraz niedziele, natomiast
w okresie wiosenno – letnim we wtorki,
czwartki, soboty oraz niedziele.
Na spacery można zapisywać się
poprzez grupę na Facebooku „Spacery
w schronisku w Dopiewie” lub pod numerem telefonu: 660-733-513. Zgodnie
z regulaminem w spacerach mogą brać
udział osoby pełnoletnie lub osoby powyżej 16 roku życia pod opieką osoby

Suczka Lenka, która trafiła do Nas z Ukrainy.
Fot.Paulina Juszczak z Fundacji Głosem Zwierząt

Kot Sting,
Fot.Paweł Chwaciński Fotografia
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Wszystkie zwierzęta, które trafią
do schroniska po przebyciu 14-dniowej
kwarantanny, zostają zaszczepione oraz
jeżeli ich stan zdrowia na to pozwala
są poddawane zabiegowi kastracji/sterylizacji. Po tych czynnościach zostają
zakwalifikowane do procesu adopcyjnego. Psy i koty gotowe do adopcji można
zobaczyć po wcześniejszym kontakcie
telefonicznym z pracownikiem schroniska. Natomiast w przypadku chęci
wzięcia naszego podopiecznego do domu
prosimy o kontakt z Fundacją „Głosem
Zwierząt”.
Aktualnie mamy pod opieką 14 psów
i 9 kotów. Możemy głośno powiedzieć, że
bardzo zmieniła się świadomość mieszkańców naszej gminy i jest coraz mniej
bezdomnych zwierząt. Niestety najwięcej
nadal jest bezdomnych kotów. Zachęcamy
do sterylizowania i kastrowania kotów
wychodzących oraz tych domowych.
„Co zrobić w przypadku gdy znajdę
psa/kota?” to najczęstsze pytanie, jakie
otrzymujemy od mieszkańców. Należy
w miarę możliwości zabezpieczyć psa
na: posesji, jeżeli jest taka możliwość
na smyczy - ułatwia to jego odbiór. Następnie należy zgłosić ten fakt do Straży
Gminnej w Dopiewie. Przy tej okazji za-

Pies Coen, Fot. Paulina Juszczak z Fundacji Głosem Zwierząt

dorosłej. Do tej pory
spacery cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, dzięki temu każdy pies
miał możliwość opuszczenia schroniska
chociaż na chwilę. Bardzo dziękujemy
za to naszym dotychczasowym wolontariuszom i zachęcamy inne osoby do
umilania czasu tym samotnym zwierzakom.
Schronisko współpracuje z fundacjami, które statutowo zajmują się ochroną
zwierząt na terenie Gminy Dopiewo,
ponadto korzysta z ich długoletnich
doświadczeń. Adopcję zwierząt z naszego Schroniska nadzoruje Fundacja
„Głosem Zwierząt”, która bezdomnością
psów i kotów w Gminie Dopiewo zajmuje
się od ponad 10 lat.

chęcamy właścicieli czworonogów, aby
swoje zwierzaki „zaczipowali” u weterynarza; przypadku zaginięcia naszego
pupila, ułatwia to ustalenie właściciela.
Mieszkańcy bardzo często chcą wspomóc schronisko darami, co nas bardzo
cieszy i za co bardzo dziękujemy. Chętnie
korzystamy z tej pomocy. Lecz przed
zakupem karmy, bądź innych rzeczy,
prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem schroniska w celu ustalenia
aktualnych potrzeb.
Sławomir Skrzypczak
Prezes Zakładu Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Dopiewie
Fot. Arch. S. Skrzypczaka i ZUK Dopiewo
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Usuń azbest ze 100% dofinansowania
Urząd Gminy w Dopiewie przyjmuje
wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.
Termin składania wniosków:
od 14.02.2022 r. do 12.08.2022.
Szczegółowe informacje: Ewa
Hejwosz, pokój nr 16 w UG Dopiewo, tel. 61 890 63 95.
Do wzięcia udziału w programie uprawnieni są:
•
właściciele i użytkownicy wieczyści, nie prowadzący działalności gospodarczej,
•
spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
•
jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych,
•
instytuty badawcze,
•
stowarzyszenia ogrodowe lub
działkowcy, którzy posiadają nieruchomość na terenie Powiatu
Poznańskiego, na której znajdują się wyroby i materiały zawierające azbest.
W przypadku niewykorzystania limitów dotacyjnych przez ww. podmioty,
do skorzystania ze środków finansowych
uprawnione stają się rolnicze spółdzielnie produkcyjne.
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest wykonane
zostaną przez wykonawcę wybranego w drodze przetargu.
Dotacja wynosi 100% na:
•
demontaż, transport i unieszkodliwianie,
•
odbiór, transport i unieszkodliwianie,
Środki na realizację programu likwidacji wyrobów zawierających azbest
pochodzą z WFOŚiGW, budżetu Powia-

tu Poznańskiego oraz Gminy Dopiewo.
Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy
i przekazywane sukcesywnie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
Do wniosku należy dołączyć:
•
dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się
wyroby zawierające azbest (akt
notarialny, odpis księgi wieczystej lub inne),
•
zgodę właściciela/współwłaściciela
(w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości),
•
pełnomocnictwo dla wnioskodawcy (w sytuacji działania przez pełnomocnika),
•
wypełniony formularz informacji

przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy
de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku),
•
wypełnione oświadczenie o pomocy
de minimis, jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).
Jednocześnie przypominamy, że
Wnioskodawca zobowiązany jest do
zgłoszenia administracji budowlanej
zamiaru wykonania robót budowlanych
przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
Dokumenty do pobrania (wniosek,
formularz, oświadczenie) i klauzula
informacyjna o przetwarzaniu danych
osobowych dostępne są za pośrednictwem strony: dopiewo.pl .
UG

Dzień Sąsiada z Klubem Senior+
Utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi, zwłaszcza tymi mieszkającymi blisko nas, jest niezwykle ważne,
szczególnie w obecnych czasach, gdzie
samotność i depresja stały się nowymi chorobami cywilizacyjnymi. Relacje
z sąsiadami nie zastąpią nam bliskich
przyjaźni, ale mogą dać poczucie wspólnoty, okazję do poczucia się widzianym
i potrzebnym.
Ostatnie lata i miesiące pokazały,
że w sytuacjach kryzysowych (pandemia, kryzys uchodźczy) sąsiedzi stają
się najbliższą (a czasem jedyną) grupą
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wsparcia. Dzień Sąsiada to dobra sposobność,
aby sobie za tą pomoc
podziękować, ale także szansa na poznanie
ludzi, z którymi do tej
pory nie mieliśmy okazji porozmawiać.
Dzień Sąsiada obchodzony jest na całym
świecie w ostatni piątek maja. Z tej okazji
Uczestniczki Klubu
Senior + w Konarze-

czerwiec 2022

pomoc społeczna
wie upiekły przepyszne ciasto, którym
poczęstowały mieszkańców Konarzewa. Ponadto naszych najbliższych
Sąsiadów obdarowano zakładkami do
książek, własnoręcznie wykonanymi
przez uczestniczki. Serdecznie dziękujemy Wszystkim za tak miłe i ciepłe
przyjęcie naszej inicjatywy.

„Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2022

w sprawowanie opieki dysponować będą
czasem, który będą mogły przeznaczyć
na odpoczynek i regenerację, jak również
na załatwienie niezbędnych spraw.
Program „Opieka wytchnieniowa”
dotyczy członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
•
dziećmi
z
orzeczeniem
o niepełnosprawności, łącznie ze
wskazaniami koniecznej stałej,
lub długotrwałej opieki, lub

realizowany przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dopiewie adresowany jest do 25 rodzin z Gminy Dopiewo – 20 osób dorosłych i 5 dzieci.
Nabór będzie otwarty do momentu zapewnienia limitu uczestników, natomiast
o zakwalifikowaniu się do Programu
decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Dokumenty można składać:
•
drogą pisemną – pocztą tradycyjną,
•
elektroniczną EPUAP: /OPSDOPIEWO/SkrytkaESP
lub
•
osobiście w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dopiewie,
ul. Konarzewska 12, w godzinach
urzędowania OPS.
Szczegółowe informacje na temat Programu Opieki Wytchnieniowej, znajdą
Państwo na stronie internetowej Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dopiewie (www.
opsdopiewo.pl) lub pod numerem telefonu
61 8 148 020 wew. 21 lub 609 002 538

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, w związku z pozyskaniem środków
finansowych, w ramach ogłoszonego
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, przystępuje
do realizacji kompleksowego świadczenia
usługi opieki wytchnieniowej, w formie
pobytu dziennego dla mieszkańców gminy, Dopiewo w terminie do 31.12.2022r.
Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub dorosłą osobą, których niepełnosprawność często związana jest
z szerokim spektrum problemów, zwykle
oznacza życie w warunkach ciągłego obciążenia psychofizycznego.
„Opieka wytchnieniowa” ma zatem na celu wsparcie członków rodzin
/ opiekunów osób niepełnosprawnych,
poprzez odciążenie ich w codziennych
obowiązkach, lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień
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•

pomocy innej osoby, w związku
z ograniczoną możliwością
samodzielnej
egzystencji
oraz koniecznością stałego
współudziału opiekuna dziecka
w procesie jego leczenia,
rehabilitacji i edukacji,
osobami posiadającymi:
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
albo
orzeczenie traktowane na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności (zgodnie z art. 5
i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych)
Program Opieka wytchnieniowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie, w związku z pozyskaniem środków
finansowych, w ramach ogłoszonego
przez Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej programu „Asystent osobisty
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022,
przystępuje do realizacji kompleksowego
świadczenia usług asystencji osobistej
dla mieszkańców Gminy Dopiewo w terminie do 31.12.2022r.
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” ma na celu zapewnienie wsparcia w wykonywaniu
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób
niepełnosprawnych.
Realizując Program chcemy zwiększyć szanse osób niepełnoprawnych
na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.
Nadrzędnym naszym celem jest dążenie
do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.
Świadczenie
usług
asystencji
osobistej rozumiane jest jako wsparcie
w wykonywaniu codziennych czynności,
poprawa jakości życia, w szczególności
poprzez umożliwienie jak najbardziej
niezależnego życia; a także uczestnictwa
osób niepełnosprawnych w wydarzeniach
społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.
Program Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej realizowany przez
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie adresowany jest do 13 osób z Gminy
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pomoc społeczna
Programu decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Dokumenty można składać:
•
drogą pisemną – pocztą tradycyjną,
•
elektroniczną EPUAP: /OPSDOPIEWO/SkrytkaESP
lub
•
osobiście w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dopiewie,
ul. Konarzewska 12, w godzinach
urzędowania OPS.
Szczegółowe informacje na temat
Programu Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej, znajdą Państwo na
stronie internetowej Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dopiewie (www. opsdopiewo.pl) lub pod numerem telefonu
61 8 148 020 wew. 21 lub 609 002 538

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Dopiewo, w tym:
•
5 osób dorosłych posiadających
orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
•
3 osób dorosłych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności;
•
5 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki, lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Program
zapewni
wsparcie
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:
•
dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności
stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji,
oraz
•
osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o niepeł-
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nosprawności:
o stopniu znacznym lub
o stopniu umiarkowanym
lub
•
traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art.
62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 573).
Zgłoszenia do Programu będą
przyjmowane w terminie od dnia
13.06.2022 r. do 4 lipca 2022r., z zastrzeżeniem, że nabór będzie otwarty do
momentu zapewnienia limitu uczestników, natomiast o zakwalifikowaniu się do

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany jest przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Dopiewie, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej, który finansowany
jest ze środków Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022, z Funduszu
przeciwdziałania „Covid-19”.
Głównym celem Programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania osób starszych
przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.
„Opieka na odległość” jest formą
sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach
medycznych, z niepełnosprawnościami,
którzy czasowo lub na stałe wymagają
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Program adresowany jest do
20 mieszkańców Gminy Dopiewo
- seniorów w wieku 65 lat i więcej,
którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu
na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe
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pomoc społeczna / bezpieczeństwo
lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić
im wystarczającego wsparcia.
W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony
dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”
wraz z usługą opieki na odległość.
Zgłoszenia do Programu będą
przyjmowane w terminie od dnia
15.06.2022 r. do 6 lipca 2022r., z zastrzeżeniem iż nabór będzie otwarty do

momentu zapewnienia limitu uczestników, natomiast o zakwalifikowaniu się do
Programu decydować będzie kolejność
zgłoszeń.
Dokumenty można składać:
•
drogą pisemną – pocztą tradycyjną,
•
elektroniczną EPUAP: /OPSDOPIEWO/SkrytkaESP
lub
•
osobiście w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dopiewie,

Wnioski od czerwca w OPS
Uwaga! Zmiana adresu składania
wniosków o dofinansowanie pobytu
gości z Ukrainy!
Od 1 czerwca już nie w Urzędzie
Gminy w Dopiewie przy ul. Leśnej 1c,

a w dopiewskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Konarzewskiej 12 można
składać wnioski o dofinansowanie w wysokości 40 zł dziennie na osobę w ramach
świadczeń pieniężnych za zapewnienie

Kronika Straży Gminnej
341 interwencji odnotowali
w „Dzienniku Służby” w maju strażnicy gminni z Dopiewa. Pouczono
33 osoby, wylegitymowano 61 osób,
ukarano mandatem 8 osób.
Najwięcej było kontroli porządkowych, bo 118 (w tym: kontrole porządku
wokół terenów budowlanych, miejsc handlowych i nieruchomości prywatnych,
kontrola jakości opału pod kątem spalania odpadów, kontrole miejsc o małym
natężeniu ruchu pod kątem nielegalnego
składowania i podrzucania śmieci, kontrola czystości dróg w okolicach inwestycji budowlanych, kontrole obowiązku
przyłączenia do kanalizacji i złożenia
deklaracji „śmieciowowych”).

Drugie miejsce pod względem liczby
przypadków zajęły kontrole bezpieczeństwa, których było 99 (w tym: kontrole
obiektów komunalnych, miejsc spożywania alkoholu, miejsc publicznych
pod kątem aktów wandalizmu, miejsc
zamieszkania pod kątem zabezpieczenia mienia prywatnego nieruchomego
i ruchomego przed kradzieżą).
Kontroli ruchu drogowego było 93
(w tym: kontrole prawidłowości parkowania, kontrole legalności zajęcia pasa
drogowego, kontrole ruchu pojazdów
ciężarowych, prewencyjne kontrole
natężenia i prędkości pojazdów),
Najmniej było interwencji związanych ze zwierzętami – 31 (w tym: odłów

ul. Konarzewska 12 w godzinach
urzędowania OPS.
Szczegółowe informacje na temat
Programu, znajdą Państwo na stronie
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie (www. opsdopiewo.pl)
lub pod numerem telefonu 61 8 148 020
wew.21 lub 609 002 538
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Dopiewie

zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.
Wnioski te można złożyć w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek 08:00 - 17:00; wtorek – czwartek 7:30 -15:30; piątek 7:30 -14:30).
Z. Mamys

bezpańskich psów, kontrola obowiązku
nadzoru nad zwierzętami, zgłoszenia
dotyczące wypadków z udziałem zwierząt
i padłych osobników).
Wybrane interwencje
4.05.2022 r. - Dopiewo – spożywanie
alkoholu w miejscu publicznym.
Sprawcy wykroczeń ukarani mandatem.
14.05.2022 r. - Trzcielin – niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji
o wysokości opłat za wywóz śmieci.
Sprawcę ukarano mandatem.
27.05.2022 r.- Dąbrówka – zanieczyszczenie miejsca publicznego odpadami.
Sprawcę ukarano mandatem w wys.
500 zł.
Adam Półtoraczyk
Komendant Straży
Gminnej w Dopiewie

Kronika Ochotniczej Straży Pożarnej
OSP Dopiewo
1/2.05.2022 – Fiałkowo ul. Więckowska - otwarcie drzwi do mieszkania.
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14.05.2022 – „Dzień Strażaka” - tradycyjnie udaliśmy się do kościoła. Potem
przy grillu miały miejsce rozmowy
wielopokoleniowe. Przy
stole spotkali się: druhowie jeżdżący do zdarzeń,
członkowie
honorowi,
tworzący historię i dumę
naszej jednostki oraz
przedstawiciele młodzieżowej drużyny pożarniczej.
Poczet Sztandarowy Jednostki OSP z Dopiewa reprezentował gminę w tym
dniu w powiatowym „Dniu
Strażaka”, który odbył się
na terenie Jednostki Ra-

tunkowo – Gaśniczej nr 4 w Poznaniu.
17.05.2022 – Gołuski ul. Szkolna - pożar
obornika na płycie.
21.05.2022 – Lisówki ul. Leśne Zacisze
- powalone drzewo na jezdnię.
22.05.2022 – 5 naszych druhów OSP
Dopiewo ukończyło kurs podstawowy
z wynikiem pozytywnym. Podczas
7-tygodniowego szkolenia zdobywali
wiedzę potrzebną podczas prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych.
26.05.2022 – droga Więckowice - Dopiewo – usunięcie gałęzi z jezdni.
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bezpieczeństwo
OSP Palędzie

1.05.2022 – Żarnowiec - quad z naszej
jednostki był jedną z atrakcji na pikniku rodzinnym dla rodzin z Ukrainy
przebywających na terenie Gminy
Dopiewo, który odbył się pod wiatą
biesiadną w Żarnowcu.

4.05.2022 - Zakrzewo ul.
Zacisze - pożar ściółki
w lesie.
4.05.2022 – remiza OSP
Palędzie - w Dzień Strażaka, po porannym alarmie druhowie odwiedzili
Przedszkole „Leśna Polana” w Dopiewcu. Nasi
strażacy przeprowadzili
pogadankę edukacyjną
dla 11 grup przedszkolnych na temat bezpieczeństwa oraz pracy
strażaka. Dzieci miały
możliwość
zobaczyć
pojazdy znajdujące się na wyposażeniu naszej jednostki, dowiedzieć
się czym zajmuje się straż pożarna
oraz utrwalić wiedzę z zakresu podstawowych zasad bezpieczeństwa
oraz udzielania pierwszej pomocy.
Po powrocie do bazy, w murach naszej remizy gościliśmy kolejne grupy
przedszkolne z przedszkola na ulicy
Malinowej w Dąbrówce.
5.05.2022 - Gołuski S11- wypadek samochodu osobowego z samochodem
ciężarowym. Jedna osoba poszkodowana została zabrana do szpitala.

5.05.2022 - dzieci zapoznały się z pracą
strażaka oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem oraz
ochroną przeciwpożarową.
5.05.2022 – Dąbrówka, przedszkole kolejny wyjazd prewencyjny. Tym
razem strażacy udali się do przedszkola
„Żyrafy”
w Dąbrówce. Stamtąd bezpośrednio
do wypadku - na
trasę S11, gdzie
zderzyły się dwa samochody. W drodze
powrotnej odwiedzili Przedszkole
„Mali Odkrywcy”
w Dąbrówce przy
ul. Herbowej.
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17.05.2022 - Gołuski ul. Szkolna - pożar
pryzmy z obornikiem.
19.05.2022 - Gołuski S11 - zderzenie samochodu osobowego z samochodem
dostawczym. Brak osób poszkodowanych.
20.05.2022 - Dąbrówka ul. Poznańska
- zderzenie dwóch samochodów osobowych. Trzy osoby poszkodowane
zabrane do szpitali.
23.05.2022 - S11 zjazd Dąbrówka - kolizja trzech samochodów. Brak osób
poszkodowanych.
31.05.2022 – Konarzewo, uporządkowanie gminnych magazynów pomocy
humanitarnej.
W maju strażacy z OSP w Palędziu wykonywali prace pielęgnacyjne na terenie
wokół stawu w Palędziu. Skosili trawę
oraz zebrali śmieci.

OSP Zakrzewo
1.05.2022 - Trasa 307 - kolizja dwóch
samochodów osobowych. Brak osób
poszkodowanych.
4.05.2022 – Zakrzewo, ul. Zacisze - pożar
ściółki w lesie.
5.05.2022 - Głuchowo, zjazd S11 -wypadek samochodu ciężarowego z samochodem osobowym. Jedna osoba

poszkodowana zabrana do szpitala.
7.05.2022 – Sierosław, ul. Prosta - pożar
pustostanu.
7.05.2022 – Pokrzywnica, ul. Działkowa - pożar samochodu osobowego.
Brak osób poszkodowanych.
8.05.2022 – Sierosław, ul. Prosta- pożar
pustostanu.
9.05.2022 - Tarnowo Podgórne, ul. Sowia
- pożar maszyny w hali produkcyjnej.
Jedna osoba poszkodowana zabrana
do szpitala.
9.05.2022 – Sierosław, ul. Prosta - pożar drzew.
10.05.2022 – Sierosław, ul. Pokrzywnicka - wyczuwalny zapach siarki
w mieszkaniu.
12.05.2022 – Zakrzewo, ul. Przemysłowa - monitoring przeciwpożarowy.
13.05.2022 - Dąbrowa - próba samo-
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bójcza. Brak osób poszkodowanych.
16.05.2022 - Sierosław, ul. Prosta –
plama oleju.
20.05.2022 - Dąbrówka, ul. Poznańska
- wypadek 3 samochodów osobowych. 3 osoby poszkodowane zostały
zabrane do szpitala.
24.05.2022 - Wysogotowo, ul. Beztroska
- pożar gałęzi.
27.05.2022 – Skorzewo, ul. Ks. Kozierowskiego - ruszająca się lampa
drogowa.
27.05.2022 - Sierosław, ul. Bukowska wypadek 4 samochodów osobowych.
Cztery osoby poszkodowane, jedna
zabrana do szpitala.

28.05.2022 - Sierosław, DW307- wypadek 4 samochodów osobowych.
Trzy osoby poszkodowane, 1 została
zabrana do szpitala.
28.05.2022 - Dąbrowa, ul. Rolna - wyczuwalny zapach gazu.
Wszystkie jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Dopiewa brały
udział 29.05.2022 r. w zabezpieczeniu
Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki.
Tego samego dnia druhny i druhowie
uczestniczyli w ćwiczeniach ‚’POMPA
2022” zorganizowanej przez JRG 4 Poznań w Mrowienie. Tematem ćwiczeń
był pożar lasu o dużej powierzchni. Celem ćwiczeń było usystematyzowanie
wiedzy na temat systemów zaopatrzenia

Kronika Policyjna
Komisariat Policji w Dopiewie odnotował w maju 2022 r. 55 zdarzeń drogowych – kolizji i wypadków.
Nietrzeźwi kierujący:
- 4.05.2022 r – Więckowice: 0,29 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu

Kradzieże i uszkodzenia:
- 2/6.06.2022 r. - Skórzewo - kradzież
z włamaniem
- 8/19.05.2022 r. – Dopiewo: kradzież
- 12.05.2022 r. - Palędzie: uszkodzenie
pojazdu

wodnego na dużym obszarze. Zadaniem
przybyłych na miejsce zastępów ochrony przeciwpożarowej było podanie tzw.
„prądów gaśniczych” na palący się las
oraz organizacja zaopatrzenia wodnego
poprzez przetłaczanie oraz dowożenie
wody. Dzięki sprawnej współpracy, udało
się stworzyć stanowisko wodne, które
w najefektywniejszym momencie ćwiczeń
zasilało - oprócz 9 prądów gaśniczych,
także 2 działka wodne. W ćwiczeniach
wzięło udział 19 zastępów z rejonu operacyjnego JRG4.
Beata Spychała,
fot. Arch. OSP Dopiewo,
OSP Palędzie, OSP Zakrzewo

- 14/15.05.2022 r. – Dąbrowa: kradzież
telefonu
- 14/15.05.2022 r. – Dopiewiec: uszkodzenie mienia
- 16.05.2022 r. – Dąbrówka: kradzież
- 23.05.2022 r. – Skórzewo: kradzież
z włamaniem
sierż. szt. Daniel Rychlewicz
Komisariat Policji w Dopiewie

Gry wielkoformatowe w Dąbrówce

Uczniowie z największej podstawówki
w Gminie Dopiewo mają od niedawna
do dyspozycji 14 gier wielkoformatowych, wyklejonych w przestrzeni przed
szkołą i 2 korytarzowe, wewnątrz budynku szkoły. Kolorowe i różnorodne
gry kosztowały 18 tys. zł. Sfinansowała
je z pozyskanych środków Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu w Dąbrówce.
Gry zewnętrzne zostały zlokalizowane przed głównymi wejściami do budynku
szkoły. Zachęcają uczniów do aktywnego
spędzania czasu na świeżym powietrzu,
nie tylko podczas przerw lekcyjnych czy
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czasu spędzanego na świetlicy szkolnej
ale również po lekcjach - do czasu zamknięcia szkoły w przypadku wejścia B
oraz również po zamknięciu szkoły - od
strony wejścia A.
Chcemy, żeby takich gier było jeszcze
więcej. W następnym roku szkolnym roku
postaramy się o wyklejenie kolejnych
gier na korytarzach w budynku szkoły.
Planujemy też stworzenie w przestrzeni
korytarzowej szkoły tzw. pokoju gier czyli miejsca dla dzieci z podłogowymi
grami planszowymi w formacie XL – podkreśla przewodniczący Rady Rodziców
Tomasz Ratajczak.

Realizacja tych planów uzależniona
jest jednak w głównej mierze od wsparcia
finansowego samych rodziców uczniów,
których dobrowolne składki na fundusz
Rady Rodziców stanowią główne źródło
zasilające fundusz rady rodziców.
Radę Rodziców tworzą rodzice
uczniów ze wszystkich klas szkoły. Każdą
klasę reprezentuje jedna osoba.
SP Dąbrówka
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Spotkanie z podróżnikami

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Skórzewie
uczestniczyli w spotkaniu z podróżnikami
... i psem. Nasi Goście – Pani Iza i Pan
Piotr opowiedzieli o swoich przygodach
w czasie podróży, w których towarzyszy im czworonożny przyjaciel Snupi.
Opowieści przeplatane były pięknymi
zdjęciami i ciekawymi prezentacjami.
Kiedyś spędzali czas głównie w pra-

cy, na kanapie przed telewizorem, albo
grali w gry komputerowe. Pewnego dnia
w ich życiu pojawił się Snupi zmieniając
ich zwyczaje o 180 stopni. Zaczęły się
wspólne, coraz dłuższe spacery a z czasem
chęć poznawania coraz to odleglejszych
zakątków Polski i świata.
Podróże z Pazurem, bo tak nazywane
jest ich trio oraz blog, odwiedzili dotychczas 37 państw, na 5 kontynentach.

Przejechali ponad 60 tys. km (głównie
autostopem) i przepłynęli ponad 3500
mil morskich, wspinali się na 5-tysięczniki, przepłynęli Amazonkę, uprawiają
wielodniowe trekkingi i aktualnie są
w podróży dookoła świata.
W trakcie spotkania dzieci zadawały
mnóstwo pytań, mogły pogłaskać Snupiego oraz zakupić komiksy z dedykacją
opowiadające o przygodach czworonożnego podróżnika.
To było naprawdę interesujące i inspirujące spotkanie!
Róża Błaszyk
Fot. SP 1 Skórzewo

Daltońskie certyfikaty dla ZSP Więckowice
Mamy to! Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Powstańców Wielkopolskich
w Więckowicach z radością poinformował nas o sukcesie. Po dwuletnim
procesie przygotowawczym otrzymał
Certyfikaty Przedszkola Daltońskiego
i Szkoły Daltońskiej. ZSP Więckowice
może pochwalić się, że jest jedyną taką
placówką w Wielkopolsce! Finalny audyt,
certyfikujący placówkę, zatwierdzony
został pozytywnie. Przeprowadzony
został 6 czerwca 2022 r. przez Agatę
Juljańską - konsultantkę Polskiego
Stowarzyszenia Dalton. Podczas niego
konsultantka PS Dalton rozmawiała
z rodzicami, nauczycielami i dziećmi
oraz obserwowała lekcje. Oficjalne wręczenie certyfikatu nastąpi po wakacjach.
Jesteśmy z siebie bardzo dumni. Pani
Agacie dziękujemy za ogromne wsparcie
w czasie naszych działań.
ZSP Więckowice
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Dinozaur grasował po placu

Wielki tyranozaur Rex, biegający
po placu gminnym w Dopiewie, był
największą atrakcją festynu z okazji
„Dnia Dziecka”, który 29 maja zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Dopiewie, we
współpracy z dopiewskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, Sołtysem i Radą
Sołecką tej miejscowości.

Spektakl pt. „Jak wytresować Dinożarła” zaprezentował dzieciom Teatr
„OtoTo”. Z kolei Teatr „Katarynka” zaprosił najmłodszych pod wielki kolorowy,
teatralny namiot, gdzie odbywały się
animacje taneczne i warsztaty aktorskie. Stał też obok pełen zabaw namiot
Stacji – Naszego Miejsca z Dąbrówki.
Dzieci bawiły się wśród baniek mydla-

nych, na dmuchanych zamkach i kucykach ze Stajni Rusin. Towarzyszył im
biblioteczny krasnal Czytałek Opałek
i odwiedził je wójt gminy Dopiewo –
Paweł Przepióra. Na festynie nie lodów
włoskich i cukrowej waty.
Łukasz Mańczak
Fot. Łukasz Mańczak

Dzień Dziecka u Fryderyka

1 czerwca to wyjątkowy dzień dla
wszystkich dzieci na całym świecie.
Jest to święto, które przypomina, że
dzieci mają swoje prawa. Chcą, by je
dostrzegać, zapewniać bezpieczeństwo,
współpracować z nimi. Słuchać, widzieć
i współodczuwać. Po prostu być.
Tego dnia, w Szkole Podstawowej
nr 1 im. Fryderyka Chopina roiło się
od atrakcji jak w najprawdziwszym ulu!
Dyrektor Lidia Paech złożyła wszystkim
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uczniom najserdeczniejsze życzenia płynące prosto z serca. Nauczyciele przygotowali zabawne przedstawienie, które
zachęcało do czytania książek. Okazało
się, że w niektórych bajkach zapanowało
spore zamieszanie i trzeba było dopomóc
bohaterom. Udało się! Wspaniała gra
aktorska nauczycieli, przepiękne stroje
i rekwizyty były strzałem w dziesiątkę.
Przedstawiciele klas malowali mural,
który znajduje się na ścianie szkolnego

terenu. Projekt stworzył Jakub Bitka - tata
uczennicy z naszej Szkoły. Przepiękne
zwierzęta otoczone leśną roślinnością
już zawsze będą towarzyszyły wszystkim uczniom podczas ich codziennych
aktywności na świeżym powietrzu. Pan
Jakub wspierał młodych artystów podczas pracy, w osiągnięciu zamierzonego
celu. Dawał wskazówki, podpowiadał
jakich kolorów używać do wypełniania
poszczególnych elementów, koordynował
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kolejne etapy pracy. Wyszło przepięknie!
Nieskromnie powiemy, że jesteśmy zachwyceni! Zapraszamy - można przyjść
w odwiedziny i podziwiać edukacyjne
dzieło.
Wraz z wychowawcami, dzieci udały
się na pyszne lody ufundowane przez
Radę Rodziców. Czekoladowe i śmietankowe buzie świadczyły o tym, że
smakołyki z kawiarni były przepyszne.
Uczniowie uczestniczyli także w pokazach przyrodniczych prowadzonych
w sali fizycznej, gdzie można było samodzielnie przeprowadzić rozmaite eksperymenty. Oglądali również świat przez
Gogle VR, przenosząc się w fantastyczną
przestrzeń.
Nie brakowało też innych aktywności zaproponowanych przez nauczycieli

i
wychowawców.
Dzieci wzięły udział
w grach i zabawach
na świeżym powietrzu. Przebywały na
placu zabaw. Wykonywały kreatywne
prace plastyczne. Odpoczywały na kocach,
zajadając pyszności
z piknikowych koszy.
Toczyły rozgrywki
w gry planszowe.
Rozmawiały, współpracowały, integrowały się, spędzając
wspólnie czas.
Tego dnia każdemu towarzyszył
uśmiech. Bez zajęć lekcyjnych, zapominając o szkole jako miejscu do nauki.

„To najlepszy dzień w moim życiu!” –
twierdzili niektórzy uczniowie.
Marta Pauszek
Fot. Arch. SP 1 w Skórzewie

Słoneczny Dzień Dziecka w Palędziu
Na boisku „Sportowe Palędzie”, w niedzielę 5.06.2022 r. , Sołtys
i Rada Sołecka zorganizowała Dzień Dziecka.
Nie zabrakło animacji,
konkurencji sportowych, dmuchańców,
lodów, waty cukrowej i
uśmiechów na twarzach
dzieci!
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Palędzcy Strażacy Ochotnicy nie tylko
zadbali o bezpieczeństwo, ale zaprezentowali wozy bojowe i sprzęt. To jedyna
jednostka w gminie posiadająca quada.
Ponadto zorganizowali konkurencje
sportowe i rozstawili kurtynę wodną,
tak bardzo potrzebną wszystkim uczestnikom podczas tego słonecznego dnia.
Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji
- od malowania twarzy, zajęć artystycznych, po strzelanie z łuku, czy zbijanie
kręgli wężem strażackim. Najwięcej ra-

dości sprawiły świętującym dmuchańce. O podniebienia mieszkańców - tych
młodszych i tych starszych - zadbało
Koło Gospodyń Wiejskich w Palędziu.
Dzień Dziecka zorganizowali: Sołtys
Agnieszka Grześkowiak i Rada Sołecka Palędzia, Ochotnicza Straż Pożarna
w Palędziu, Koło Gospodyń Wiejskich,
Akademia Piłkarska „Wilki Dąbrówka”,
UKS GROT sekcja łucznicza, Fundacja
Niepodzielni i inni. Partnerem wspierającym wydarzenie była sieć sklepów Dino.

Tekst i fot. Michał Juskowiak,
Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Aktywny Dzień Dziecka

W tym roku szkolnym uczniowie
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Konarzewie przeżyli wyjątkowy
Dzień Dziecka . Było to możliwe dzięki
kooperacji i zaangażowaniu wielu osób.
Rada Rodziców, która prężnie działa przy
konarzewskiej placówce oświatowej, we

współpracy z dyrekcją i gronem pedagogicznym, zorganizowała dzieciom czas,
dostarczając ogromu wrażeń.
Czekały na nie dmuchańce, hot dogi,
wata cukrowa i aktywności sportowe na
sali gimnastycznej.

Korzystając z okazji w imieniu obchodzących swe święto 1 czerwca dzieci,
pragniemy podziękować Radzie Rodziców
za ufundowanie atrakcji oraz poświęcony
czas. Nauczyciele wyrażają wdzięczność
za owocną współpracę.
Kamila Kurasz
Fot. Arch. SP w Konarzewie

Historyczne miejscowości Gminy Dopiewo
Kontynuując temat z poprzedniego
miesiąca, przedstawiam Państwu kolejne
3 miejscowości z terenu naszej Gminy,
z których jedna została wchłonięta przez
Dopiewo, a pozostałe widnieją tylko
w Krajowym Rejestrze Urzędowym
Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).
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część 6.

Podłozinki
Wieś (osada) znajdowała się w pobliżu
Fiałkowa. Założona została ok. 1834 r.
Pod koniec XIX wieku znajdowało się
tam 5 domów zamieszkanych przez 25
mieszkańców. Nazwa funkcjonowała do
początku XXI w. W latach 1834-1850
zamieszkiwały tam rodziny: Stanisława
i Franciszki z d. Czaplerki Przybylak,
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Józefa i Katarzyny Przybylskich, Floriana i Reginy z Ziombków Bluma oraz
Andrzeja i Marianny z Nowaków Derda.

Podgaj
Miejscowość – osada leśna nadal
figuruje w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podziału Terytorialnego Kraju. Obecnie w osadzie nie ma żadnej
zabudowy. Osada powstała w drugiej
połowie XIX wieku jako folwark, a później przekształciła się w leśniczówkę.
Leśniczówka przetrwała do 2010 r., kiedy
to została rozebrana. W jej pobliżu znajduje się Rezerwat Trzcielińskie Bagno,
który utworzony został na podstawie
Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 31 października 1959
r. Rezerwat, o powierzchni 29,68 ha,
utworzono w celu zachowania miejsc
lęgowych ptactwa wodnego i błotnego w obszarze Wielkopolskiego Parku
Narodowego. W 1862 r. zamieszkiwała
tu rodzina Mikołaja i Marianny z Kwaśnych Osssowskich. Pod koniec XIX w.
mieszkało tam 15 osób.

Zborówko
Osada także nadal figuruje w rejestrze TERYT. Powstała w 1836 r. poprzez
podział gruntów Zborowa. Na południowej części majątku Zborowa pozostało
8 gospodarzy tworzących nową osadę.
Pierwszą osobą urodzoną w Zborówku był Wojciech Barłóg, syn Macieja
i Heleny Piekielak (18 kwietnia 1839 r.).

Mapa z 1893 r. z zaznaczonym:
Podgajem, Podłozinkami i Zborówkiem.

W dniu 16 lipca 1883 r. Zborówko (463
morgi) zostało nabyte przez Tadeusza
Wolańskiego od porucznik Rontza. Pod
koniec XIX wieku Zborówko zajmowało
obszar 119 ha i było zamieszkane przez
43 osoby. Obecnie teren jest niezamieszkały, znajdują się tu tylko zabudowania
przemysłowe. Osada jest kontynuacją
ulicy Wiśniowej w Dopiewie.
dr Piotr Dziembowski
Fot. Arch. P. Dziembowskiego

Małgorzata Rogal – Dropińska z prestiżową nagrodą

Małgorzata Rogal – Dropińska,
nauczycielka historii i wicedyrektor
w Zespole Szkolno Przedszkolnym im.
Jana Brzechwy w Dopiewie, otrzymała prestiżową Nagrodę im. Grażyny
Langowskiej w kategorii „nauczyciel,
wychowawca, instruktor, opiekun za krzewienie postawy patriotycznej
w młodym pokoleniu”. Jej fundatorem
jest Instytut Pamięci Narodowej. Uroczystość miała miejsce 14 czerwca 2022
r. w Warszawie - w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
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Małgorzata
Rogal-Dropińska w ostatnich
miesiącach koordynowała projekt międzyszkolny
„Tajemnice”, popularyzujący
wiedzę o miejscach pamięci
w Lasach Zakrzewsko – Palędzkich. Od 20 lat wzorowo
upowszechnia historię, krzewi i propaguje patriotyczne
postawy, stosując nowatorskie metody, zarówno wśród
młodzieży szkolnej, jak i w społeczności
lokalnej oraz w regionie. Współpracuje
z poznańskim oddziałem IPN i Kuratorium Oświaty.
Nagroda została ustanowiona w 2021
r. przez trzy podmioty: Instytut Pamięci
Narodowej, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I.
J. Paderewskiego oraz Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska”. Przyznawana jest w 3
kategoriach. Jej patronką jest Grażyna
Langowska (1946–2009) – nauczycielka,

działaczka NSZZ „Solidarność”, represjonowana przez władze komunistyczne.
– Wręczając tę nagrodę, mam wrażenie, że dzisiaj dokonuje się symboliczny
proces za sprawą dwóch wspaniałych
kobiet – pani Grażyny Langowskiej
i pani Małgorzaty Rogal-Dropińskiej.
To proces, w którym jedna z tych pań,
kobieta wolności i solidarności, wolność
nam przyniosła, a druga tę wolność
zagospodarowuje prawdą historyczną
i pamięcią dla Rzeczypospolitej – powiedział Prezes IPN - dr Karol Nawrocki
podczas uroczystości wręczenia nagród.
Warto dodać, że w każdej kategorii
wyłania się jednego laureata spośród
nominowanych z całego kraju. Serdecznie
gratulujemy Pani Małgorzacie Rogal –
Dropińskiej sukcesu! Jesteśmy dumni.
Więcej na stronie: dopiewo.pl
AM, na podstawie informacji IPN
Fot. Arch. IPN
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Odsłoniliśmy „Tajemnice”
by przywrócić pamięć o tysiącach ofiar
Ponad 500 osób wzięło udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Ofiar
Niemieckich Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych i Obozów Zagłady
(14 czerwca), zorganizowanych przez
samorząd Gminy Dopiewo, we współpracy z Wojskiem Polskim i Instytutem
Pamięci Narodowej, w miejscu nazywanym „Kwaterą Siedmiu Grobów”
- w Lasach Zakrzewsko – Palędzkich,
gdzie w okresie II wojny światowej,
w latach 1939 – 1942, zostało zabitych
przez niemieckich okupantów nawet do
kilkunastu tysięcy Polaków. Ginęli od
strzałów w tył głowy.
Wydarzeniu nadano nazwę „Tajemnice”, odwołującą się do próby zatajenia
faktu popełnienia mordów masowych
przez Niemców, którzy opuszczając okupowany teren, próbowali zacierać ślady
zbrodni, wykopując szczątki ofiar i je
paląc, a następnie na powrót grzebiąc.
Z nazwą tą korespondował również
nowatorski projekt edukacyjny, realizowany na przestrzeni kilku miesięcy
we wszystkich szkołach Gminy Dopiewo
– jego celem była popularyzacja wiedzy
o tragicznej historii , związanej miejscem
z Gminą Dopiewo i „ukrytej w lesie pod
drzewami”.
Najliczniejszą grupą uczestników wydarzenia byli uczniowie ósmych klas szkół
podstawowych, dla których wieńczyło
ono udział w projekcie historycznym. Ale
udział wzięli również przedstawiciele
władz samorządowych Gminy Dopiewo,
Wojska Polskiego i Instytutu Pamięci Narodowej (współorganizatorzy). Obecność
wojska podkreślała uroczysty charakter
wydarzenia. Wystawiło ono kompanię
honorową, orkiestrę reprezentacyjną
i poprowadziło uroczystość. Żołnierze
oddali salwę honorową podczas apelu
pamięci oraz pełnili wartę przy tablicy
pamiątkowej i 7 mogiłach. Na miejscu
nie zabrakło też Wielkopolskiego Ku-
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ratora Oświaty, jak
również przedstawicieli Muzeum
Martyrologicznego
w Żabikowie, Powiatu Poznańskiego, Nadleśnictwa
Konstant y nowo,
ZHP i ZHR oraz
innych instytucji,
organizacji i stowarzyszeń.
W szpalerze
obok krzyża stały
liczne poczty sztandarowe: szkolne,
strażackie, harcerskie, wędkarski
i sołecki.
W swoim przemówieniu
Wójt
Gminy Dopiewo –
dr Paweł Przepióra
nawiązał do starań
wszystkich swoich
poprzedników o należyte upamiętnienie i zachowanie
w
świadomości
społecznej tragicznej historii Lasów
Zakrzewsko - Palędzkich. Odniósł
się do projektu szkolnego, wskazując
na jego skalę, innowacyjność i wyraził
nadzieję na rozpoczęcie w tym roku
nowej, gminnej tradycji, związanej
z czerwcowymi obchodami – w Dniu
Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Miejmy nadzieję, że znajdą
się one w kalendarzach przedstawicieli
władz regionu i państwa.
Tomasz Cieślak z Biura Edukacji IPN
w Poznaniu podkreślił wyjątkowość lasów
Gminy Dopiewo, na mapie hitlerowskich

zbrodni. Fort VII, gdzie trafiali przedstawiciele polskich warstw przywódczych
z całego regionu, był pierwszym obozem
koncentracyjnym, a lasy miejscem ich
śmierci i spoczynku. Pamięć o zbrodniach, wraz z upływem lat, zgodnie
z zamysłem okupantów z czasów II
wojny światowej, miała ulec zatarciu.
Badane ostatnio przez nIPN dokumenty
wskazywać mogą na dodatkowe miejsca
pochówków - możliwe, że znajdujące się
w nich ofiary nie zostały poddane pale-
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historia / obchody

niu, jest więc szansa na nowe ustalenia
w tej sprawie.
Przed przemówieniem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – Roberta
Gawła, Naczelnik Biura Edukacji w poznańskim IPN Marzena Szczesiak – Ślusarek wywołała koordynatorkę projektu
edukacyjnego „Tajemnice Lasów …” Małgorzatę Rogal – Dropińską ogłaszając, że
została ona laureatką tegorocznej edycji
ogólnopolskiej Nagrody im. G. Langowskiej, której fundatorem jest Instytut
Pamięci Narodowej i jej popołudniowy
wyjazd do Warszawy, nie tylko dotyczy
projektu, ale również wręczenia nagrody,
którą zostanie uhonorowana za propagowanie historii.
Składane przez
oficjeli i reprezentacje szkół, pod tablicą pamiątkową,
kwiaty i znicze,
harcerze przenosili
do każdego z 7 grobów, znajdujących
się w tej kwaterze.
Po części oficjalnej, uczestnicy przeszli 2 km na polanę
Koła Łowieckiego
„Wilk", gdzie czekały
na nich namioty informacyjne Wojska
Polskiego, samochody z epoki, koncerty
i ciepła pomidorówka. Przed publicznością zaprezentowała
się w Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk
Powietrznych oraz
zespół muzyczny
z ZSP Dopiewo Marcina Mańki.
Przed głównymi
obchodami przedstawiciele
władz
samorządow ych
odwiedzili Gołuski,
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gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicz pod
pomnikiem upamiętniającym jeńców wojennych i więźniów obozu pracy z tego
samego okresu, pochodzących z kilku
państw.
Przy okazji przygotowań do obchodów w lesie stanęło 5 nowych tablic informacyjnych, które sfinansowała Gmina
Dopiewo. Ułatwiają one przejście lub
przejazd rowerem 5-kilometrowym „Szlakiem Pamięci”, łączącym oznaczone miejsca egzekucji. Opowiadają one historię
zbrodni hitlerowskiej, opracowanych we
współpracy z IPN, na których znalazły
się ponadto ilustracje autorstwa Lindy

Michalak. Szlak zaczyna się naprzeciw
gajówki przy ul. Gajowej. Ale objazd
nim można rozpocząć od dowolnego
miejsca pamięci, ponieważ ma kształt
pętli. Oznaczone są 4 miejsca. (Kwatera
Siedmiu Grobów, Kwatera Studentów
Uczelni Poznańskich , Kwatera Duchownych i Kwatera Zapomniana). Kto wie,
może odkrycie nowych miejsc i badania
przyniosą nowe ustalenia w tej sprawie.
Adam Mendrala
Fot. Michał Juskowiak,
Milena Wolna, Adam Mendrala
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przyroda

Ach te wyścigi!
Gżegżółka! Czy gżegżółka
to kukułka?
O ile maj w przyrodzie był rozbiegiem, to czerwiec jest pełnowymiarowym
wyścigiem soków, hormonów i zmian.
Wraz z ciepłymi dniami i coraz dłuższym
dniem do góry ruszyły rośliny, kwiaty,
zapachy. Zwierzęta również są na pełnych obrotach. Co rusz się coś dzieje.
U saren i jeleni koniec maja i początek
czerwca to czas porodów. U wielu gatunków ptaków trwa karmienie piskląt,
pierwsze loty. Ostatnio podczas spaceru
o jakże rześkiej i radosnej godzinie piątej rano, będąc ciągniętą za zapachami

“wagi państwowej” wyczuwanymi przez
nos mojego psa, nagle usłyszałam „kuku
kuku”. Zaśpiewka była tak czysta i wyraźna, że mimowolnie wodziłam oczami
po najbliższym paśmie drzew i nagle...
nagle ją zobaczyłam! Leciała i...kuka-
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ła! Była szara i wielkości mniej więcej
gołębia z dłuższym ogonem. Zapewne
nie zdawała sobie sprawy, że jej przelot
w gęsti zabudowanej okolicy wzbudzi
takie poruszenie ;) Na marginesie, kukułka ma słabą prasę, bo podrzuca jaj-

ka do gniazd ptaków innych gatunków.
Zastanawia mnie jednak, dlaczego ta
sama „wieść ludowa” nie informuje, że
kukułka zjada szkodniki i jest w tym
wysoce wyspecjalizowana, tak że zjada
nawet włochate gąsienice, omijane przez
inne gatunki ptaków. A niestrawione
włoski wypluwa w formie wypluwek.
Nie wszyscy wiedzą, że ludowa nazwa:
gżegżółka oznacza kukułkę. W dawnej
Polsce nazywaną ją także zezulą.
Tymczasem za kilka psich absolutnie
najważniejszych przystanków, moją drogę
przecięły dwa ścigające się spektakularnie
dzięcioły. Prawdopodobnie był to dorosły
dzięcioł i ścigający go wiecznie głodny
podlotek. To był bardzo owocny spacer :)
W przyrodzie najciekawsze rzeczy dzieją
się rano. Jak człowiek śpi. Najlepsze obserwacje dudków, jakie mieliśmy w tym
roku, zaliczyliśmy właśnie rano, jadąc do
pracy w pasiece. Jedna obserwacja dudka
udała się nawet w terenie zabudowanym,
przy grubych starych drzewach! Zatem
bądźcie czujni!
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kuchnia
U wielu gatunków owadów czerwiec
to czas dojrzewania larw, przepoczwarczania. Na zdjęciach możecie zobaczyć
gąsienicę niedźwiedziówki kaja oraz motyla, który się z niej przeobraził.
Wielką popularnością wśród zapylaczy cieszą się pola facelii. W tym roku
jedno z nich wyrosło nieopodal kościoła
w Konarzewie, drugie niedaleko drogi
szybkiego ruchu S11 I trzecie pod lasem

w Dopiewie. Na takim polu jest nieopisany ruch pszczół. Z kwiatów zbierają
nektar i pyłek, które są ich pokarmem.
Krajobraz urozmaicą również kwitnące w późniejszym czasie słoneczniki,
rosnące w naszej gminie w kilku lokalizacjach. Owady (głownie trzmiele) skorzystają zarówno ze słonecznikowego
pyłku jak i nektaru.

Tekst i zdjęcia: Teresa
i Michał Bartkowiak
Michał Bartkowiak od grudnia
2015 r. publikuje zdjęcia przyrodnicze na Facebooku – na profilu „Dzika
Strona Gminy Dopiewo”. Prowadzi
też stronę: miodybartkowiaka.pl

Palędzkie maki
2,5-letnią Marysię z Dopiewca zafascynowały czerwone maki na polu przy
ul. Wzdłuż Torów w Palędziu. Jej mama
Ania chwyciła za aparat, by utrwalić
w obiektywie to urokliwe miejsce i po
sesji przysłała nam kilka zdjęć. A jakie
są wasze ulubione miejsca? Zdjęcia wysyłajcie pod adres: czas@dopiewo.pl.
AM, fot. Anna Konopińska

Sezonowość w kuchni……
Sezonowość to klucz do dobrej
kuchni. W cieplarniach i ogródkach
przydomowych wszystko dojrzewa:
botwinka, rabarbar, szparagi, sałaty,
kalarepy i ukochane truskawki. Można
by wiele wymieniać ale na tym właśnie
polega sezonowość, to korzyści smakowe
i wizerunkowe. Stragany się uginają pod
ciężarem sezonowych warzyw i owoców.
To istota naszej polskiej kuchni. Trzeba
iść za trendem ale i za produktem, który jest obecny na rynku. Mamy cztery
sezony, w trakcie których produkty się
zmieniają i wtenczas dopasowujemy nasze śniadanka, obiadki, podwieczorki
i kolacje czyli domowe menu. Wiemy,
że teraz domowe kuchnie prześcigają
się w pomysłowości dań i na naszych
talerzach goszczą kulinaria z całego
świata. A kuchnia polska z rodzimymi
potrawami, jest smaczna, oryginalna,
zdrowa i wielokrotnie swoim smakiem,
pomysłowością przewyższa dania z innych krajów. Jak to mówią…rzecz gustu
i smaku.
Teraz celebrujemy do połowy lipca
szparagi: białe, zielone, podane z sosem
holenderskim lub zapiekane z boczkiem.
Zupę z młodej kalarepki uwielbiają dzieci
a na deserek młode truskawki. Sezonowość jest prosta: wybieramy to, co świeże
i kojarzy się nam z właściwą porą roku.
Wszyscy w czerwcu uwielbiamy ciasta
z kwaskowym rabarbarem i chrupiącą
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kruszanką.
Natomiast zimą serwuje się potrawy
ciężkie. Rozgrzewające ze względu na
niską temperaturę. Należy wspomagać
organizm, który walczy z chłodem. Przede
wszystkim chodzi o wykorzystywanie
sezonowych produktów w gotowaniu.
Latem kiedy jest gorąco często nie
chce nam się jeść, więc dania powinny
być lekkie i łatwiej strawne. Proponujemy
wtedy sorbety, lody itd. Wiosna jest takim
okresem przejściowym, kiedy jesteśmy
spragnieni wszystkiego, świeżego i młodego. Wszyscy lubimy niespodzianki na
talerzu, można postawić na sezonowe kolorowe owoce lub warzywa które podamy
naszym domownikom lub zaproszonym
gościom na przekąskę między posiłkami
lub jako przystawki na ładnych paterach.
Możemy też postawić na słodkości, domowa tarta budyniowa z truskawkami,
puchar owocowy lub cocktaile warzywne to doskonała promocja sezonowości
w naszej domowej kuchni.

Przygotowanie:
Na patelnie wrzucamy boczek i go
podsmażamy. Gdy tłuszcz się wytopi
wrzucamy szczypiorek i szparagi całe
ale odcinamy zdrzewniałe twarde końcówki. Dolewamy troszkę wody i dusimy
na wolnym ogniu. Gdy szparagi zmiękną,
a woda wyparuje wbijamy jaja i doprawiamy jajecznicę solą i pieprzem.

Rosolnik szparagowy

Jajecznica ze szparagami
jako tarta bez spodu
Składniki:
- boczek - 150 g
- pęczek szczypiorku lub
koperku - 1 szt.
- szparagi zielone - 1 pęczek
- jajka - 6 szt.

Składniki:
- 2 podudzia z kurczaka
- 1 cebula
- mały pęczek włoszczyzny
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kuchnia / poezja
- 1 pęczek szparagów białych
(obranych z włókien) lub zielonych
(odcinamy końcówki zdrzewniałe)
- liść bobkowy,
- 3 ziela angielskie
- 1 łyżeczka soli
- 2,5 litra wody
Sposób przygotowania:
Umyte mięso zalać 2,5 litrem wody.
Gotować na małym ogniu, usuwając pojawiające się szumowiny. Gdy wywar się
zagotuje i będzie klarowny dodać obraną
z łupiny cebulę. Następnie dodać obraną
włoszczyznę i przyprawy, gotować 30
minut. Dodać umyte, pokrojone szparagi, gotować kolejne 10 minut. Podawać
z drobnym makaronem (np. muszelki ).

Tarta budyniowa
z truskawkami

Kruche ciasto - składniki:
- 200g mąki
- 120g masła
- 1 jajko
- 1 łyżka cukru brązowego
- 1 łyżka zimnej wody

Nadzienie - składniki:
- 2 budynie waniliowe
- 1 laska wanilii
- 500ml mleka
- 500g świeżych truskawek
Przygotowanie - kruche ciasto:
Wszystkie składniki ciasta wymieszaj, zlep w kulkę i schładzaj w lodówce
przez minimum 30 minut. Ciasto rozwałkuj, przełóż do formy na tartę o wymiarach 25 cm. Zrób dziurki widelcem
na całej powierzchni. Wyłóż papierem
do pieczenia. Na papier wysyp groch,
ryż. Dzięki temu ciasto zachowa swoją
formę podczas pieczenia a brzegi nie
opadną.
Tartę włóż na 15 minut do piekarnika
o temperaturze 175 stopni.
Po 15 minutach ściągnij papier i obciążenie, a tartę piecz przez kolejne 25–30
minut, aż nabierze pięknego,
złotego koloru.
Gotowe ciasto ostudź na
kratce z piekarnik.
Przygotowanie - nadzienie
Budynie przygotuj według
instrukcji na opakowaniu (do
przygotowania użyj 500 ml
mleka).
Laskę wanilii natnij wzdłuż
nożem. Przeciągnij ostrzem noża
przez środek rozkrojonej wanilii
i wyjmij ziarenka. Ziarenka dodaj do przygotowanego wcześniej
budyniu.
Kremem przykryj ostudzone ciasto. Dodaj pokrojone
truskawki .

Truskawki pod kruszonką
„Crumble”
Składniki:
- 1 kg truskawek,
- 10 łyżek cukru,
- szklanka mąki pszennej,
- 6 łyżek masła,
- czubata łyżeczka mielonego cynamonu.
Crumble z truskawkami to nic innego,
jak chrupiąca kruszonka w towarzystwie
apetycznych owoców. przygotowując
crumble na wiele różnych sposobów wykorzystać można niemal wszystkie
owoce sezonowe. Zmienia się tylko proporcja cukru - truskawki czy maliny są
bardziej kwaśne, niż bardzo dojrzałe
śliwki czy czereśnie.
Przygotowanie:
Truskawki dokładnie opłucz, osącz,
usuń szypułki. Każdą przekrój na połowę. Owoce posyp 4 łyżkami cukru,
odstaw na 15 min. Truskawki przełóż
do 4 żaroodpornych miseczek lub jednego naczynia żaroodpornego. Z mąki,
zimnego masła, cynamonu i reszty cukru przygotuj kruszonkę: najpierw
zagnieć ciasto, a potem pokrusz je na
kawałki. Posyp nimi owoce. Naczynie
z crumble z truskawkami wstaw do piekarnika rozgrzanego do temperatury 190
stopni C i piecz 20 minut, aż kruszonka stwardnieje i ładnie się zarumieni.
Crumble z truskawkami podawaj na
ciepło np. z domowymi lodami albo
gęstym jogurtem greckim, doprawionym miodem.
Smacznego życzy:
Barbara „Barbalena” Plewińska
Sołtys Dąbrówki
Fot. Arch. B. Plewińskiej

Między wierszami
Szafirowe gody
- Mężowi
Trudno pojąć,
kiedy czas przenicował
młode dąbki,
na zmurszałe drzewa
z kruszącą się korą,
pod którą drążą
niechciani lokatorzy?
Kiedy wydoroślały dzieci,
a wnuk przerósł babcię?
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Jaka moc w nas wstępowała,
że potrafiliśmy
przekraczać kłody zgrzytów,
które jakby nic,
samoistnie się rozstępowały?
Po latach z trudem
zginamy kolana,
żeby nie zahaczać progów,
o schodach z zadyszką
nawet nie wspomnę.

Ile kwiatów
zwiędło w wazonach,
pachnących
niewypowiedzianym słowem
PRZEPRASZAM?
Tyle wiosen i jesieni minęło,
a my nadal z Bożą Łaską,
idziemy,
trzymając się za ręce
przewiązane stułą.
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poezja
Co ci w duszy gra
Przechodniu wersów,
dla których autor
nocy nie przesypia,
przywołując wszystkie barwy lata,
słuchając koncertu śpiewaków
ukrytych w koronach.
Przechodniu wersów,
w których nie wiele jest ukryte,
czy tak jak autor,
lubisz jasność
płynącą strumykami linijek?
Przechodniu wersów,
czy kochasz poezję jak autor,
który dla ciebie dłubie w komórkach,
odrzucając plewy?
Przechodniu wersów,
jeśli nie lubisz poetyckiej pasji,
pokochaj swoje co ci w duszy gra,
bo jest tego warte.
5 VI 2022

Dziecięce marzenia babci
Jestem żoną, matką i babcią
i to w niczym nie przeszkadza,
żeby nie uszły ze mnie
dziecięce marzenia.

Kto wie,
czy z czasem
znów nie zdziecinnieję
i nie wrócę do pieluch tetrowych.
Oby nie!!!
1 VI 2022

Jak końskie grzywy
Łany zbóż falują,
jak grzywy u koni
pędzących cwałem,
aż się nad nimi kurz unosi.
Przekropna aura,
to jakby złote gwiazdy
spadały z nieba.

Troje piskląt ogrzewałaś
pod matczynymi skrzydłami.
Czas był powojenny,
bieda pukała do drzwi
i gdzie się dało.
Wykarmić trzy dzióbki
z jednej marnej pensji,
lekko nie było,
miałaś co się uwijać.
Uszyte z kretonu sukienki
były całkiem fajne,
a pajda chleba z cukrem
smakowała wybornie.

Dwójka piskląt wypadła,
by pójść Twoim śladem Mamo.

Niech spadają
wprost w ramiona
niedopitej ziemi.
Obdarzona
bukietem ciepłych promieni,
okaże się najwspanialszą
matką rodzicielką.

Osierocona,
na ostatniej prostej
przeskakuję kolejne daty
z nadzieją,
że jeszcze nie ta pora,
jeszcze nie mój czas.
24 V 2022

Fala za falą
28 V 2022

Pierwsza czytelniczka

Ponoć prędzej,
czy później,
marzenia się spełniają.
Jestem cierpliwa.

Wsłuchana w ciszę
własnych myśli,
odkładam zapisaną kartkę
z postawioną kropką.

Marzę,
żeby chociaż przez chwile,
siąść na mamy kolanach.
To nie ten wymiar,
jednak marzę.

Przez obłoczki
unoszące się nad filiżanką
świeżo zaparzonej herbaty,
przyglądam się
mojej pierwszej czytelniczce.

Marzę o skakance,
chociaż kolana bolą
i o zupie landrynkowej,
której nigdy nie spróbuję.

Filigranowa brunetka
w pelerynce
przezroczystych skrzydeł,
bezkolizyjnie snuje się autostradą,
dopiero co, napisanych wersów.

Marzenie spaliło na panewce,
przez lęk wysokości.

Z jednego gniazda

Kiedy Pan wezwał Cię do Siebie,
zmurszałe czasem gniazdo,
z wolna rozkruszało się.

Marzę o wszystkim,
co się nie spełniło
przed kilkoma dekadami.

Kiedyś marzyłam,
żeby zostać Łajką
i w kosmos polecieć.
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Marzę jak dawna
dziewczynka z warkoczykami
i fartuszku z białym kołnierzykiem,
nadal wierząc, że się spełni.

Nie odpowiadam,
jak zrobię krzywdę.

Rozpędzony wiatr
śliska się po łanach.
Fale gonią jedna za drugą,
aż się kurzy.
Z nadzieją,
że nie będziemy kolejnymi,
których okradną z plonów,
będzie chleb.
Drogi,
ale z głodu nie poumieramy,
bo szczawiu u nas dostatek.
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Przestałem odkładać życie na później
Rozmowa z Andrzejem Piasecznym
– piosenkarzem, który 2 lipca wystąpi

w Dopiewie podczas Dni Gminy.
Co usłyszy publiczność na Pana
koncercie w Dopiewie? Czy będzie
to przekrój Pana twórczości, zapisanej na kilkunastu płytach?
- Publiczność usłyszy to, na co czeka. Nie będzie to koncert życzeń, ale
z pewnością będzie przebojowo. Mam
wrażenie, że przez 30 lat udało mi się
napisać kilkanaście takich piosenek,
które cały czas pozostają w ludzkiej
pamięci. Letnie koncerty to takie, podczas których gra się najbardziej rozpoznawalne piosenki. Pomiędzy nimi
będzie kilka nowszych utworów. W 90
procentach czas koncertów wypełnią
piosenki dobrze publiczności znane takie, które publiczność będzie mogła
zaśpiewać z pamięci.
Jakie będą koncerty, które
przyjdą po letnich plenerach w ramach trasy związanej z nową płytą?
- Mamy taką tradycję, że kiedy wydajemy płytę z nowym, oryginalnym
materiałem, to rok później jedziemy
w trasę pod tym samym tytułem. Tym
razem, ze względu na doświadczenia
i komplikacje pandemiczne, czekaliśmy
dłużej. Jesienią zagramy wszystkie
piosenki z nowej płyty plus różne inne
rzeczy, które lubi publiczność. Ostatnia
płyta jest trochę bardziej energetyczna
od wcześniejszych, więc z całą pewnością będzie to quasi-taneczny koncert
w oldschoolowym rozumieniu tego terminu. Nie robię tego, by przypodobać
się dzieciakom. Jestem artystą, który
robi to, co czuje. Zaśpiewam piosenki
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nadające się do tańca i będę, z całą mocą,
starał się namówić publiczność, żeby
był to koncert tańczony.
Czy doświadczenie lockdownu
czegoś Pana nauczyło?
- Myślę, że tak. Niewielu z nas –
tych, którzy przechorowali covid-19, albo
przesiedzieli w domu, zadało sobie takie
pytanie „Co się u mnie zmieniło?” i dokonało autorefleksji, analizy zmian, ich
skutków. Zmiany są nieuniknione i z całą
pewnością zaszły one w każdym z nas.
Przy okazji zdałem sobie sprawę z tego,
że na polskiej scenie muzycznej dokonała się poważna zmiana pokoleniowa. Dzisiaj jestem już trochę w „lidze
seniorskiej”, co ma swoje zdecydowane
plusy. Nie mówię tego z rozżaleniem,
a raczej z dużym, ciepłym uśmiechem.
Uświadomiłem sobie, że nie ma na co
czekać. Praca, nagrywanie i koncertowanie są bardzo dużą częścią mojej
rzeczywistości. Zawsze lubiłem to robić,
bo to jest moja pasja, ale po chorobie
przestałem odkładać życie na później.
Dzisiaj oddaję się pracy i pasji w taki
sposób, żeby mieć więcej czasu dla siebie. Na podróże, dla rodziny, żeby po
prostu pożyć. Nasz czas jest ograniczony. Nie wiemy, w jaki sposób. Warto
więc z niego dobrze korzystać i dlatego
staram się to robić.
Wśród artystów, którzy zaprezentują się na scenie Dni Gminy
Dopiewo, przed Panem, wystąpi
Barbara Parzęczewska, która wygrała II edycję „Voice of senior”, ale
co ważniejsze była z Pana grupy.
Jak Pan wspomina Wasze relacje,
możliwości Pani Barbary? Czy po
programie zdarzyło się Wam już
spotkać na scenie lub „na łączach”?
Całkiem dobrze sobie Pani Barbara

poczyna i jest przykładem, że na
karierę i spełnianie marzeń nigdy
nie jest za późno.
- Dzisiaj rozmawiałem z Basią
przez telefon. Przymierzamy się do
wspólnego występu w Dopiewie. Jeśli
wszystko pójdzie po myśli, to zaproszę Basię na scenę, żebyśmy razem
zaśpiewali jedną z moich piosenek.
„Voice of Senior” był dla mnie bardzo dobrym okresem i, jak sądzę, dla
Basi też. Lubimy się i przyjaźnimy od
tamtego czasu .„The Voice of Senior”
to inny program niż „The Voice of Poland”, gdzie bitwa toczy się o to, żeby
dostać kontrakt fonograficzny, zaistnieć
na scenie, zacząć muzyczną karierę.
W przypadku „Seniora” jest inaczej. To
są czasem powroty na scenę. Czasem
chodzi o pokazanie ludziom starszym,
że warto mieć pasje i je realizować.
W „Seniorze” nikt nie liczy na ogromne
przedsięwzięcia fonograficzne.
Poznałem w „Seniorze” wielu fantastycznych ludzi, którzy mają ogromny
dystans do siebie, co jest wyjątkowym
darem losu. Tego dystansu nie ma młodzież z „The Voice of Poland”. Seniorzy
walczą o teraźniejszość, bardziej z sobą
niż z innymi. Wiem, że Basia sobie całkiem dobrze radzi. Koncertuje samodzielnie i z przyjaciółmi z programu. To
jest fajne, że się uruchomiła i daje sobie
radę. Jest dziewczyną z Wielkopolski,
z charakterem, ją się zapamiętuje. Jeśli
ktoś oglądał program lub się chociaż
o niego otarł, to Basię pamięta. Mam
nadzieję, że publiczność w Dopiewie
będzie dla niej łaskawa. Z pewnością
przyniesie ona publiczności dużo radości
i w części solowej, do której wysłuchania i zobaczenia zachęcam, jak i wtedy,
kiedy zaśpiewamy razem.
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Nie tylko Pani Barbarze, ale także wielu telewidzom przypadł Pan
do gustu jako juror muzycznego
show. Czy jest szansa, że znów zobaczą Pana na fotelu sędziowskim
telewizyjnego programu?
- To jest pytanie natury politycznej,
a polityka jak nic innego, tak „pięknie”
dzieli nasz naród. Gdy zaczynamy o niej
mówić, skaczemy sobie do oczu. Dopóki
Telewizja Polska nie będzie telewizją
apolityczną, to dla mnie miejsca w tej
chwili tam nie ma. Mam ogromny sentyment do „Seniora”, ale nie ma ludzi niezastąpionych. Nie chciałbym sprawiać
wrażenia, że skoro mnie w programie
nie ma, to go nie lubię. Program jest
dalej fantastyczny. Sięga do ludzi starszych, którzy wcześniej często wmawiają
sobie, że na pewne rzeczy jest już za
późno, bo człowiek jest mniej aktywny,
żyje mniej intensywnie. Ale pojawia się
impuls, który powoduje, że się ujawniają. To się pięknie zazębia z tym, co
powiedziałem o moim życiu, o zmianie
pokoleniowej na polskiej scenie. Może
współcześnie 51 lat to nie jest koniec
świata, ale z całą pewnością jestem już
mocno dorosłą osobą. Kiedy dziś mówię,
że chcę zostawiać sobie dużo czasu na
życie, to może dlatego, że poznałem wiele
historii seniorów, którzy coś odkładali
na potem. Nie warto czekać z pewnymi
decyzjami zbyt długo.
W zeszłym roku ukazał się Pana
ostatni album, na którym znalazły
się piosenki napisane w części lub
całości przez 10 znanych artystów.
Jak Pan wpadł na ten oryginalny
pomysł uczczenia swoich 50. urodzin?
- Taki pomysł długo chodził mi po
głowie. Być może wcześniej brakowało
mi czasu i okoliczności, by taki album
powstał. Okazało się, że pandemia ma
i dobre strony. Gdyby nie było tej pau-
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zy, przymusowego przystanku w naszym życiu, to może nie znaleźlibyśmy
dla siebie tyle czasu, żeby się znaleźć
w studio i urzeczywistnić ten projekt,
zatytułowany „50/50”. Zafundowałem
sobie wyjątkowy prezent, urodzinowy,
w postaci współpracy z wybranymi
przeze mnie artystami. Jego realizacja sprawiła mi dużo radości, wyszło
coś fajnego.
Dlaczego napisanie piosenek
na tę płytę powierzył Pan innym
artystom?
- Nie do końca jest to prawdą. Muzyka jest prezentem. Napisali ją dla mnie
muzycy, których bardzo szanuję. Napisałem większą część tekstów piosenek,
tylko 4 teksty z 10 nie są moje, też zostały
podarowane. Jeśli ktoś napisał tekst,
to go przyjąłem z otwartymi rękami.
Tak było m.in. w przypadku Kayah czy
Pauliny Przybysz. Tekst tytułowej piosenki „50/50” napisałem samodzielnie.
Zaśpiewał Pan ją z Kubą Badachem, z którym całkiem niedawno
nagrał Pan utwór na płytę Matta
Duska „That’s Life”, na płytę z przebojami Franka Sinatry. Czy Frank
Sinatra należy do Pana idoli? Czy
nagra Pan coś swingowego?
- Myślę, że z Kubą jeszcze niejednokrotnie dane mi będzie współpracować,
bo jest to fantastyczny człowiek, wyjątkowo zdolny i świetnie śpiewający. Jeżeli
chodzi o klimaty swingowe, to jestem
większym fanem Tonny Bennett’a niż
Franka Sinatry, chociaż tego drugiego
również cenię. Nie jest tak, że umie się
zaśpiewać wszystko. Mam nadzieję,
że tego rodzaju wycieczki będę kontynuował, bo bardzo lubię swing. Czy
potrafię tak śpiewać? Nie do końca. Nie
musi to być przeszkodą dla udanych
projektów. Rod Steward kiedyś nagrał
„The Great American Songbook”, który
odniósł wielki sukces fonograficzny. On

nie śpiewa swingowo, a brzmi w tych
piosenkach świetnie. Dziś nie ścigam
się z młodszymi ode mnie artystami.
Oni kreują listy przebojów, a ja mogę
sobie pozwolić na realizację fantazji.
Kto wie – może swing też zaistnieje
w moim życiu w przyszłości.
Ma Pan na koncie kilkanaście
płyt, w tym kilka powstałych we
współpracy z innymi artystami, na
przykład z Sewerynem Krajewskim
(„Na przekór nowym czasom”, „Zimowe piosenki”), Anią Dąbrowską
(„O mnie, o Tobie, o nas”), ze Stanisławem Sojką „W blasku światła” -dotykającej sfery duchowej.
To były Pana pomysły?
- Bardzo różnie z tym bywało. Z reguły jestem otwarty na tego rodzaju
współpracę, bo kiedy spotykają się
dwie osoby, które się lubią i chcą ze
sobą popracować, to mogą zrobić „rzecz
do kwadratu”. Nie znaczy to, że zawsze
wszystko się udaje, ale warto próbować.
Moje życie artystyczne polega trochę
na tym, że spotykam właściwych ludzi
we właściwym momencie. Zawsze, czy
w przypadku Seweryna, czy Stanisława,
czy Roberta Chojnackiego - to były dobre i fajne przygody, a jeśli przy okazji
zrobiło się coś, co zapadło w pamięci
wielu ludziom, to w dwójnasób się z tego
cieszę. Nie chodzi o to byśmy celowali
w tarczę, którą jest powodzenie czy odbiór nas jako artystów. Ważne jest to,
żebyśmy lubili to, co robimy, żebyśmy
czerpali z tego radość.
Wróćmy do Pana ostatniej płyty.
Wspólnym mianownikiem utworów na nowej płycie są taneczne
rytmy. Czy to zmiana na stałe, czy
chwilowe zauroczenie.
- Jesienna trasa koncertowa „50/50”
będzie ukoronowaniem tego krótkiego, choć wyjątkowo tanecznego etapu.
Oczywiście to, co można usłyszeć na
koncertach lub radiu jest tylko fragmentem tego, co robię. Moje koncerty
są zazwyczaj bardzo żywiołowe. Można
się na nich tanecznie wyżyć. Tak naprawdę, ostatnia płyta była dla mnie
trochę powrotem do przeszłości. Kiedy
nagrywałem swoje pierwsze solowe płyty, to elementy taneczne też były mocno
obecne. Nie wiem co będzie w przyszłości. Mam inne plany. Będę o nich
głośno mówił, jak zabiorę się do pracy.
Dlaczego zdecydował się Pan
na coming out, mając 50 lat?
– Decyzja o tym, ile życia prywatnego pokazać innym zawsze jest decyzją
osobistą. Podejmuje ją każdy artysta.
Taką reakcję wyzwoliło we mnie kilku
niesympatycznych ludzi, którzy mają
duży wpływ na to, co się dzieje w Polsce,
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a których niespecjalnie cenię.
Czy zaskoczyły Pana reakcje
ludzi?
- Większość ludzi zareagowała pozytywnie. Znajomych nie zaskoczyłem,
bo oni mnie znają. Negatywnych reakcji było mało. Nie podejmuję rozmowy
z ludźmi, którzy bluzgają, ucinam takie
rozmowy. To są rzeczy naturalne. Nie
lubię, gdy używa się słowa tolerancja,
wolę słowo akceptacja, bo ono jednocześnie oznacza zrozumienie.
Czy Pana zdaniem Polska zmienia się pod tym względem w dobrym kierunku?
- Polską nazywa się nieraz tych,
którzy rządzą, bo mają tuby w swoich
rękach i są najbardziej słyszalni. Przez
ich pryzmat ocenia się cały kraj. A to

niewiele ma wspólnego z tym, jak jest.
Jest w Polsce o wiele więcej akceptacji
niż im się wydaje. W kolejnych pokoleniach akceptacja będzie rzeczą absolutnie naturalną, niezależnie od tego, jak
bardzo hamulcowi rozwoju społecznego
i cywilizacyjnego będą chcieli zatrzymywać naszą rzeczywistość.
Na 25-lecie na scenie, 4 lata
temu, wydał Pan płytę. Czy 30-lecie zamierza Pan także szczególnie
uczcić?
- Nie mam takich planów. Namówiono mnie na „25+” i to była bardzo
dobra przygoda. Przegrzebałem się
przez te wszystkie rzeczy, które napisałem i zrobiliśmy bardzo fajną trasę,
która trafiła na płytę. Wszedłem do
ligi seniorów, ale to nie znaczy, że za-

Stawiam na profesjonalizm

Od kilku lat gra Pani w całej
Polsce koncerty „Tribute to Adele”.
Również w Dopiewie przedstawi
Pani z zespołem ten program. Dlaczego Adele? Chodzi o fascynację tą
wokalistką lub identyfikację z tym
sposobem śpiewania? Skąd wziął
się pomysł?
- Imponuje mi jej energia, naturalność, prawda przekazu, kompozycje
Adele to mieszanka soulu, bluesa i starego dobrego rock and rolla. Czuję się
w tym repertuarze jak ryba w wodzie.
Daję upust emocjom i po prostu dobrze
się bawię podczas koncertów. Czuję, że
energia płynąca ze sceny udziela się
również publiczności, co nas uskrzydla
i daje ogromną radość.
Czy oprócz śpiewania czymś
jeszcze zawodowo się Pani zajmuje?
- Na co dzień jestem trenerem wokalnym, pracuję z młodymi adeptami
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sztuki wokalnej. Staram się im przekazać
moją wiedzę na temat między innymi
prawidłowej emisji głosu, interpretacji, improwizacji, tworzenia własnych
kompozycji, pracujemy na co dzień
w studio nagraniowym, więc jestem
również realizatorem tych nagrań.
Jest Pani góralką mieszkającą
w Wielkopolsce. Czy pochodzenie
daje o sobie znać? Czy nadal czuje
Pani więź z górami?
- Zdecydowanie tak. Nie wyobrażam
sobie innej sytuacji. Kontakt z naturą
jest wpisany w moje DNA.
Jest Pani z wykształcenia flecistką. Ukończyła Pani Akademię
Muzyczną w Poznaniu. Czy pracuje
Pani w tym zawodzie? Dlaczego
flet?
- Mając 8 lat zaczęłam uczęszczać
na lekcje pianina w Brzozowskim Domu
Kultury. Pani instruktor stwierdziła,

mierzam odcinać kupony. Chcę nadal
robić rzeczy nowe.
Popularność bardziej Panu
pomaga czy przeszkadza?
- Pomaga. Ludzie się do mnie uśmiechają. Z życzliwością odwzajemniam
takie reakcje. Staram się żyć z uśmiechem na ustach i czerpać z życia przyjemność. Każdy musi od popularności
odpocząć, nawet, gdy nie jest dla niego
ona uciążliwa. Lubię na przykład pracę
w ogrodzie - pogrzebać w ziemi, formować krzewy i drzewa, pobyć w swojej
przystani.
Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. Archiwum
Andrzeja Piasecznego

że skupiam się zdecydowanie na temacie, czyli potocznie rzecz biorąc na
linii melodycznej, granej głównie przez
prawą rękę, lewą miałam trochę w nosie
(śmiech).
Zaproponowała instrument monomelodyczny jakim był flet poprzeczny,
którego brzmienie zawsze skupiało moją
uwagę. Ukończyłam Szkołę Muzyczną
w Sanoku, potem Akademię Muzyczną
w Poznaniu. Miłość do muzyki klasycznej
pozostała do dzisiaj.
Dlaczego postanowiła Pani pozostać po studiach w Poznaniu?
- Już na drugim roku studiów poznałam muzyków z zespołu „7 sekund”,
z którymi wspólnie zaczęliśmy grać.
Na początku głównie w poznańskich
klubach muzycznych. Potem doszły
imprezy okolicznościowe, na których
nauczyłam się kontaktu z publicznością,
niejednokrotnie bardzo wymagającą
(śmiech). Jesteśmy przyjaciółmi do
dzisiaj, mimo że razem od wielu lat
już nie gramy. Współpracę muzyczną
kontynuuję jednak z Janem Sawińskim,
pianistą, który grał ze mną w zespole
„7sekund” od momentu jego powstania.
Można powiedzieć, że z Janem znamy
się już jak rodzeństwo i zawsze możemy
na siebie liczyć.
Czy odwiedza Pani Brzozów,
rodzinną miejscowość na Podkarpaciu?
- Mam tam moją wspaniałą rodzinę,
więc jak mogło by być inaczej?! Tęsknię
za nimi każdego dnia, dlatego jak tylko
mam możliwość, to bez zastanowienia
pakuję walizkę i jadę, kierunek jest jeden: dom.
Jak powstają Pani piosenki?
Czy pisze Pani słowa i muzykę?
Czy teksty są inspirowane osobistymi doświadczeniami, opowiadają o Pani?
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- Płyta ,,Nie przeszkadzać’’ powstała
przy współpracy z wybitnym muzykiem,
kompozytorem i aranżerem Bartłomiejem Pietschem. Teksty w większości
napisał Mikołaj Mrugalski, któremu
udało się przelać na papier moje myśli.
Można powiedzieć, że utożsamiam się
z piosenkami, które śpiewam, ale w tamtym czasie nie miałam dość odwagi, by
samodzielnie podjąć się tego wyzwania,
jakim jest pisanie słów i muzyki.
W tym roku przełamałam mój lęk
i napisałam tekst, do którego później
stworzyłam linię melodyczną. Muzykę
jak i cały aranż napisał Grzegorz Piotrowski. Mowa o singlu ,,Zostań”, który
ukazał się w tym roku, być może jest to
zapowiedz nowego albumu, czas pokaże.
Czyi zespół, z którym Pani gra,
towarzyszy Pani od początku? Jesteście bardziej przyjaciółmi czy
kolegami z pracy? Kto jest szefem?
- Jesteśmy przyjaciółmi, ale na
pierwszym planie stawiamy na profesjonalizm i rzetelne przygotowanie do
koncertu, nie mamy szefa, bo każdy wie
co należy do jego obowiązku. Świetnie
się razem czujemy na scenie i poza nią.

Od Pani udziału w telewizyjnych, muzycznych show minęło
kilkanaście lat. Jak Pani wspomina
ten czas? Czy uczestnictwo w tych
programach coś w Pani życiu zmieniło? Czy miało wpływ na to, jak
potoczyła się Pani kariera?
- Zdecydowanie tak. Poznałam
wspaniałych ludzi, którzy pomogli mi

Nie ma życia bez muzyki

Rozmowa z Darią Udovichenko, młodą piosenkarką z Ukrainy, która wystąpi
podczas „Dni Gminy Dopiewo 2022”
Kiedy pierwszy raz wyszłaś na
scenę, by śpiewać przed publicznością? Ile miałaś lat i jakie były
okoliczności tego występu? Co
zaśpiewałaś?
- Pierwszy raz wystąpiłam w wieku
3 lat. To było w przedszkolu. Zaśpiewałam piosenkę pt. „Słoneczniki”.
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Czy w Twojej
rodzinie są tradycje muzyczne?
- Wychowałam
się w rodzinie, z muzycznymi tradycjami.
Moja babcia Tatiana,
mama Natalia, mój
ojciec i brat maja
wykształcenie muzyczne. Od zawsze
w naszym domu
muzyka odgrywała
bardzo ważna rolę.
Zdobyłaś kilka
nagród i wyróżnień w konkursach muzycznych
w Ukrainie. Z których jesteś najbardziej dumna i dlaczego?
- Zdobyłam wiele nagród i wyróżnień, ale chyba najcenniejsza dla
mnie to nagroda Grand Prix wygrana w 2011 roku na konkursie Obwodu
Dniepropietrowskiego. Był to bardzo
duży i poważny konkurs. Miał bardzo
wielu uczestników i była w związku
z tym ogromna konkurencja. Poziom
był wysoki, więc nagroda sprawiła mi
mnóstwo radości, zwłaszcza, że byłam
wtedy kilkuletnią dziewczynką.

rozwinąć skrzydła. Same występy telewizyjne były szkołą przetrwania i walki
ze stresem, ale dzięki temu zdobyłam
doświadczenie, które w moim zawodzie
jest bezcenne.
Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. Archiwum Marty Podulki

Jacy są Twoi ulubieni wykonawcy (Ukraina, świat, a może Polska)?
Kto jest Twoim idolem?
- Niestety, nie znam jeszcze polskich
wykonawców. Spośród ukraińskich bardzo lubię zespół Kalush, który wygrał
tegoroczną Eurowizję). Z zagranicznych
zdecydowanie The Weekend.
Czy jest artystka, której sposób
śpiewania jest dla Ciebie wzorem?
- Wzoruje się na wielu współczesnych i byłych ukraińskich artystkach,
ale chciałabym mieć swój własny wypracowany styl, oryginalny i niepowtarzalny. Taki, który byłyby moją wizytówką,
charakteryzowałby właśnie mnie, mój
charakter, temperament, emocje.
Pochodzisz z Krzywego Rogu?
Co najbardziej lubisz w swojej miejscowości? Miałaś swoje ulubione
miejsce?
- Kocham moje rodzinne miasto, jest
cudowne, piękne. Najbardziej chyba podoba mi się to , że jest niespotykanie
długie i wąskie. Jego długość to prawie
125 km. Ulubionych miejsc mam tam
wiele, ale najbardziej kocham i lubię
mój rodzinny dom, którego bardzo mi
teraz brakuje.
Z Krzywego Rogu pochodzi
Prezydent Ukrainy - Wołodymyr
Zełensky? Czy spotkałaś go kiedyś
w Twoim rodzinnym mieście, gdy
nie był jeszcze głową państwa?
- Ja osobiście nigdy nie spotkałam
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Prezydenta Zelenskyego, ale moja mama
zna go osobiście , poznała go, jak byli
młodzi.
Mieszkasz z rodziną w Poznaniu. Czy Poznań jest podobny do
Krzywego Rogu? Jak podoba Ci
się Poznań? Czy zdążyłaś polubić
to miasto?
- Krzywy Róg jest trochę podobny
do Poznania pod względem wielkości,
liczby mieszkańców. To duże miasto.
Poznań podoba mi się bardzo. Miasto jest
nowoczesne, dobrze skomunikowane,
ma dużo zieleni. Mieszkańcy Poznania to
dobrzy ludzie, są mili i często się uśmiechają. Mimo że Poznań jest ok, bardzo
tęsknię za Krzywym Rogiem.
Jak trafiłaś do Poznania. Czy był
on celem wyjazdu Twojej rodziny
z Ukrainy, czy stał się miastem docelowym przez przypadek?
- Do Poznania trafiliśmy raczej przypadkowo. Tydzień wcześniej, w związku
z rosyjską agresją, uciekła tutaj mojej
mamy koleżanka. Żeby nie być same
mama wybrała Poznań.
Co najbardziej utkwiło w Twojej
pamięci z podróży z Ukrainy do
Polski?
- W czasie kiedy uciekaliśmy do
Polski najbardziej przerażała mnie
ogromna ilość ludzi i samochodów , które
jechały w stronę granicy. Najgorszy był
strach, widok głodnych i wystraszonych
dzieci. Jechaliśmy cztery dni, prawie
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wcale nie spaliśmy. Było strasznie.
Odkąd jesteś w Polsce, wystąpiłaś już kilka razy - na festynach
i w domu seniora? Jak reaguje polska publiczność?
- Poznaniacy bardzo serdecznie
reagują na moje występy. Chyba im
się podobają. Jest to dla mnie bardzo
ważne. Na każdym występie angażuje
się maksymalnie, mam zawsze bardzo
dużą tremę. Staram się bardzo, żeby
publiczność była zadowolona. Poznaniacy, Wielkopolanie znają się na muzyce,
czują muzykę
Chodziłaś do szkoły średniej
o profilu muzycznym. Czy kontynuujesz w Polsce naukę? Czy uczysz
się nadal w Polsce śpiewu, gry na
instrumencie?
- Aktualnie jestem uczennicą szkoły
muzycznej w Krzywym Rogu. Nie chodzę
do szkoły muzycznej w Poznaniu. Razem
z mamą szukamy szkoły, która by mnie
przyjęła. Przez jakiś czas uczęszczałam
na zajęcia wokalne do szkoły przy ul.
Głogowskiej. Bardzo dużo mi to dawało.
Chciałabym chodzić na lekcje śpiewu
i dalej rozwijać się muzycznie.
Czy język polski jest przeszkodą
w porozumiewaniu się?
- Język polski, pomimo, że jest podobny do ukraińskiego, nie jest łatwy.
Uczę się, dużo rozumiem, mam jednak
trudności z mówieniem po polsku.

Czy masz przyjaciół z Polski
albo wśród rówieśników, którzy,
podobnie jak Ty, przyjechali do
Polski, uciekając przed wojną?
- Mam w Poznaniu kilku znajomych
Ukraińców. Oni również uciekli tutaj,
tak jak my. Utrzymuję tez kontakty
z rodakami, którzy trafili do innych
miast w Polsce. W Poznaniu mam kolegę,
rówieśnika, to Danił – syn koleżanki
mojej mamy.
Jakie są Twoje artystyczne
plany?
- W obecnej sytuacji nie mam żadnych planów. Chcę śpiewać, bardzo mi
na tym zależy. Nie wyobrażam sobie
mojego życia bez muzyki, ale aktualnie
nie zależy to ode mnie. Jak Bóg pozwoli,
to bardzo chciałabym dalej uczyć się,
śpiewać i występować.
Czego Ci w Polsce najbardziej
brakuje? Czy chciałabyś móc wrócić
na Ukrainę, czy myślisz, że lepiej
realizować plany w Polsce?
- Bardzo brakuje mi rodzinnego
domu, koleżanek, kolegów. Tęsknię za
Ukrainą, za Krzywym Rogiem bardzo
mocno. Polacy to bardzo dobrzy ludzie.
Spotkaliśmy w Poznaniu samych dobrych ludzi, bardzo nam pomagających,
bardzo im za to dziękuję. Cieszę się, że
spotkałam ludzi, którzy zauważyli mój
talent, pomagają mi, organizują koncerty (DPS), pomagają żebym uczestniczyła
w koncertach takich jak ten w Dopiewie, w Komornikach, w ramach Poznańskich Dni Rodziny i innych. Moje
serce tęskni za Ukrainą, wierzę i chcę
bardzo, żeby ta wojna się już skończyła
i żebym mogła, razem z rodziną wrócić do domu. W Polsce pewnie łatwiej
i szybciej mogłabym realizować swoje
plany związane z muzyką, ze śpiewaniem. Jestem Ukrainką, kocham swój
kraj i tam chciałabym móc rozwijać
się muzycznie.
Jeszcze raz , jeśli mogę, chce podziękować Polakom, Poznaniakom za
pomoc której udzielili i nadal udzielają
Ukraińcom. Dziękuję Urzędowi Gminy w Dopiewie za to, że pozwolili mi
uczestniczyć w koncercie z okazji Dni
Dopiewa. Dziękuję za okazana mi pomoc,
za wsparcie, za dobroć, za wszystko co
dla mnie i dla nas robicie.
Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. Michał Juskowiak,
Adam Mendrala
i Arch. D. Udovichenko
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Scena dodaje mi skrzydeł
Rozmowa z Barbarą Parzęczewkską, piosenkarką, zwyciężczynią II edycji „The Voice of
Senior, która wystąpi podczas Dni
Gminy Dopiewo 2 lipca 2022 r.

Jak udział w programie „The
Voice of Senior” zmienił Pani życie?
- Zwycięstwu w „The Voice of Senior”
towarzyszyło niesamowite, wspaniałe
uczucie, bo się go nie spodziewałam.
W moją codzienność wróciła radość i
życie. Długo znajomi, sąsiedzi, przyjaciele odwiedzali mnie z kwiatami, a
nawet z własnoręcznie przygotowanymi
tortami. Stałam się rozpoznawalna. Zaczęłam udzielać wywiadów, co – muszę
przyznać – wcale nie jest takie proste.
Czerpię z tego dużo radości. Dziś moje
drzwi prawie się nie zamykają. Albo
ja gdzieś mam koncert, albo ktoś mnie
odwiedza. Jakoś sobie z tym wszystkim
radzę.
W programie dołączyła Pani do
grupy Andrzeja Piasecznego. Czy
miała Pani co do tego wyboru jakieś
wątpliwości? Dlaczego Andrzej?
- Podczas przesłuchań Andrzej
odwrócił się jako pierwszy. To zdecydowanie z jego strony było dla mnie
ważne. A jak potem, gdy jurorzy oceniali
mój występ, powiedział do mnie: „Hajduczku, wyjdziesz za mnie”, to wszystko
było przesądzone. Jak mogłabym mu
odmówić?
Jak się pracowało z Andrzejem
Piasecznym?
- Od samego początku współpraca
układała nam się pomyślnie - bardzo
pozytywnie i w muzycznym klimacie.
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To profesjonalista w pełnym tego słowa znaczeniu, a poza tym otwarty i
sympatyczny człowiek, mający w sobie
dużo zrozumienia i empatii.
Gdy niedawno z nim rozmawiałem, uchylił rąbka tajemnicy, że
zaprosi Panią na wspólne zaśpiewanie jednej ze swoich piosenek.
Czy już wiadomo której? Fakt, że
się spotkacie w Dopiewie sprawił
mu autentyczną radość.
- Andrzej zapraszał mnie kilka razy
na swój koncert, ale dotychczas śpiewałam zawsze piosenkę, którą wykonywałam podczas „The Voice of Senior”. Teraz
będę śpiewała w duecie jego kompozycję.
Nie mamy jeszcze ustalone którą, ale
nawet gdybym wiedziała, zostawiłabym
tę informacje dla siebie, w tajemnicy,
bo wszyscy lubimy niespodzianki.
Czy dużo obecnie Pani koncertuje?
- Oj , tak. Z pewnością na brak zajęć
narzekać teraz nie mogę. To się zaczęło
pół roku po programie, trwa po dziś
dzień i niech trwa jak najdłużej. Jestem
zapraszana, ludzie chcą mnie słuchać,
więc jeżdżę po Polsce i występuję. Śpiewanie nadaje mojemu życiu sens. Po
programie był istny szał! Znajomi i
nieznajomi reagowali żywiołowo. Dziękowali mi za wzruszenie i emocje, za
przeżycia przy odbiorniku telewizyjnym.
Moi chłopcy są bardzo dumni z mamy.
Czy popularność daje się we
znaki, czy jest raczej przyjemna?
Jak reaguje publiczność?
- Reakcje ludzi na moją obecność
mnie cieszą. Mówią mi, że daję im wiele
radości i pozytywnej energii. Podoba
im się to, że śpiewam. Widzę to podczas
koncertów na ich twarzach, bo uśmiechają się im oczy. Słyszę podczas rozmów
po zejściu ze sceny. Rozpoznawalność
mi nie przeszkadza, raczej dodaje mi
skrzydeł.
Kiedy rozpoczęła Pani śpiewać
publicznie? Czy było to w młodości? Czy śpiewała Pani zawodowo,
amatorsko, w ogóle?
- Muzyka towarzyszy mi od dziecka.
Tam, gdzie muzycznie się coś działo, tam
pędziłam. Moja przygoda ze śpiewaniem
zaczęła się od udziału w konkursie do
Festiwalu Piosenki Radzieckiej, gdzie
pojawiłam się zupełnie nieprzygotowana, rzucona na głęboką wodę. Zadebiutowałam w Zielonej Górze w 1972 r.
Nie myślałam o karierze zawodowej,
chciałam po prostu śpiewać. Wyjazd za
granicę, do Niemiec, otworzył przede
mną nowe możliwości. Poznałam ży-

cie z innej strony, przede wszystkim
dostałam szansę dowartościowania
się muzycznie.
Na You Tube można znaleźć
Pani występy nie tylko z polskiego,
ale i z niemieckiego „Voice’a”. Jak
wspomina Pani tamten konkurs?
- W 2018 r. wzięłam udział w niemieckim „The Voice of Senior” za sprawą mojego syna, który zgłosił mnie do
programu „po kryjomu”. Poinformował mnie w odpowiednim momencie,
że „mamy randkę” - tak to określił - i w
związku z tym jedziemy do Hamburga.
Do końca trzymał mnie w niewiedzy,
co mnie tam czeka.
Muzyka jest dla Pani ważna.
- Muzyka jest dla mnie dopełnieniem
każdego dnia. Przeżywamy w życiu różne chwile, wesołe i smutne, pozytywne, ale i takie, które nas rozdrażniają.
Muzyka nastraja mnie optymistycznie
do świata i ludzi. Jest lekiem na zło.
Wypełnia mnie i powoduje dreszcze.
Definitywnie i ostatecznie – muzyka
pozostanie we mnie do końca moich dni
Skąd czerpie Pani inspiracje?
- Moją inspiracją życiową był mój
mąż, którego dziś bardzo mi brakuje. On
był dla mnie wszystkim: przyjacielem,
kochankiem i sekretarzem. Udział w
programie zawdzięczam właśnie jemu.
Zawsze był dla mnie podporą, zawsze
wierzył we mnie. To wyzwalało we mnie
wolę walki. Utwory do „The Voice of
Senior” wybierał mój mąż, ponieważ
zawsze lubił jak śpiewam energiczne
piosenki. Stąd taki, a nie inny wybór.
Gdy wychodzi Pani na scenę,
scena należy do Pani. Wkłada Pani
w swoje występy sporo energii,
dając publiczności nie tylko silny głos ale i choreografię. Skąd
czerpie Pani tyle energii?
- Siłę do śpiewania na koncercie
czerpię z publiki. Ona wyzwala we
mnie adrenalinę i sprawia, że chcę z
siebie dać jeszcze więcej.
Nagrała Pani swój przebój – czy
są plany, by wydać płytę?
- Nagranie autorskiej płyty jest moim
marzeniem jeszcze sprzed programu
„The Voice of Senior”. Wygrana daje
możliwości finansowania takiego przedsięwzięcia. Realizuję moje marzenie.
Na płycie znajdą się na niej piosenki
zadedykowane mojemu mężowi – mówiące o tym, jak bardzo mi go brakuje,
że dobrze byłoby móc znów poczuć jego
bliskość.
Co usłyszy publiczność w Dopiewie podczas Pani wspólnego
koncertu z Ewą Olszewską?
- Mamy program bardzo zróżnicowany, taki fajny i przebojowy mix.
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Wspólnie staramy się trafić w gusta
słuchaczy w każdym wieku. Z Ewą
Olszewską dobrze rozumiemy – muzycznie, ale też prywatnie. Dodaje mi
ona otuchy, kiedy cierpię z tęsknoty za
mężem. Z drugiej strony Ewa uruchamia we mnie chęć do śpiewu, dodaje
mi energii. Dobrze, że ją poznałam.

Koncertuję też z innymi uczestnikami
„The Voice of Senior”. Wspólnie można
tak dużo osiągnąć. Śpiewanie razem
przywołuje wspomnienia i sprawia
nam wiele radości.
O czymś jeszcze Pani marzy?
- Marzę o tym, żeby jak zachować
kondycję, taką jak teraz, żebym mo-

Flamenco w Konarzewie
Na zakończenie Ogólnopolskiego Tygodnia
Bibliotek w sali
w idow i skowej
w Konarzewie
odbył się koncert zespołu Los
Bomberos. Pełen
popularnych hitów muzyki latino
koncert dostarczył
niezapo-

gła jeszcze długo śpiewać, oglądając
uśmiechnięte twarze na widowni. Muzyka łączy, dodaje siły, jest cudna na
smutek, daje szczęście. Kocham śpiewać!
Rozmawiał: Adam Mendrala
Fot. Archiwum B. Parzęczewskiej

mnianych emocji i zapewnił wspaniałą
zabawę. Los Bomberos to zwariowany
zespół złożony z profesjonalnych muzyków pochodzących z Polski, Meksyku
i Chile w skład którego wchodzi także
jedna z czołowych polskich tancerek
i instruktorek flamenco Anna Mendak.
Gorące rytmy i niepowtarzalny klimat
koncertu sprawiły, że choć na chwile
mogliśmy przenieść się w zupełnie inne
rejony świata.
Tekst i fot. GBPiCK w Dopiewie

Rejony polarne i upalne
Cykl spotkań
w bibliotece
Na spotkania organizowane w GBPiCK
w Dopiewie warto przychodzić. Przekonują
się od dłuższego czasu mieszkańcy naszej gminy korzystający z oferty biblioteki. Uczniowie
szkoły podstawowej z Dopiewa mieli okazję
uczestniczyć w spotkaniu autorskim z Krzysztofem Nowakowskim. Pisarz, pasjonat przyrody
a przede wszystkim maszer - czyli człowiek
podróżujący psim zaprzęgiem - przyjechał opowiedzieć o swojej pasji i wyprawach w rejony
polarne. Zmagania z Daleką Północą opisał
w książce „23 kilometr”. Uczniowie mogli osobiście porozmawiać z podróżnikiem i poznać
jednego z jego wiernych psich przyjaciół – psa,
który wraz z nim pokonuje tysiące kilometrów.
Na kolejne spotkanie przybył do biblioteki Robert Gondek. Z zamiłowania podróżnik, fotograf i pasjonat Afryki. Pan Robert należy do
Związku Polskich Fotografów Przyrody. Od
2008 r. realizuje projekt „W drodze na najwyższe szczyty Afryki”. Jego celem jest zdobycie
najwyższego szczytu w każdym kraju na tym
kontynencie. Do sierpnia 2020 r. odwiedził 20
państw w Afryce. Znakomicie przygotowana
prelekcja i prezentacja zdjęć z podróży przybliżyła przybyłym do biblioteki dorosłym oraz
dzieciom informacje o tym kontynencie. Była
także okazja do zakupu fotografii i pamiątek
z afrykańskich wypraw.
GBPiCK w Dopiewie
Fot. Łukasz Mańczak
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Koncertowy miesiąc maj Chóru Bel Canto

Chór Gminy Dopiewo
„Bel Canto” dał w maju aż
3 koncerty. Podczas dwóch
z nich zaprezentowaliśmy
spektakl
„Wieczornica
Papieska”, przygotowany
przez chórzystów na setną
rocznicę urodzin Wielkiego
Polaka – Jana Pawła II.
Nasz chór uczcił tę rocznicę i przygotował przedstawienie słowno – muzyczne,
związane z osobą Papieża.
Rocznica co prawda już
minęła, ale temat Polaka
Papieża zawsze jest aktualny, dlatego chórzyści nadal
występują z tym programem.
Pierwszy występ z programem
papieskim odbył się 18 maja w parafii
pw. Wszystkich Świętych w Słupi, gdzie
gościliśmy na zaproszenie proboszcza
Mirosława Skórnickiego. Do koncertu
włączyli się parafianie. Narratorem był
pan Paweł, a wiersze czytały uczennice
szkoły podstawowej: Magdalena, Dominika i Anna. Po zakończeniu występu
koleżanka Barbara - mieszkanka Słupi zaprosiła wszystkich na biesiadę do
swojego domu, gdzie spędziliśmy razem
miło czas.

40

Drugi raz uczciliśmy Karola Wojtyłę 21maja w Kórniku - w kolegiacie
kórnickiej - parafii pw. Wszystkich
Świętych. Narratorem był proboszcz
Grzegorz Zbączyniak, a wiersze czytali
chórzyści: Grzegorz, Basia, Ewa i Tadeusz. Po zakończeniu występu czekała nas
miła niespodzianka przygotowana przez
księdza i jego rodzinę - mamę i rodzeństwo - smaczny poczęstunek na świeżym powietrzu. Na pożegnanie śpiewem
podziękowaliśmy za tak sympatyczne
i miłe przyjęcie.

Skorzystaliśmy również z zaproszenia chóru
z Czempinia i wzięliśmy
udział 3 maja w koncercie
„Bogu i Ojczyźnie”, zorganizowanym w Centrum
Aktywizacji Społecznej
„Tlenownia” w Czempiniu,
z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W spotkaniu chóralnym
udział wzięły 3 chóry –
oprócz naszego Chóru”
Bel Canto” z Dopiewa pod batutą Elżbiety Węgielewskiej, także: Chór
„Maria Victoria” z Parafii
p.w. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu
- pod batutą Agnieszki Gil i Chór Czempińskiego Towarzystwa Śpiewaczego
„Harfa” – pod batutą Anny Rymaniak.
Program poprowadziła Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej
w Czempiniu - Katarzyna Hohorek. Na
zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Czempiń - Konrad Malicki wręczył
chórom uczestniczącym w wydarzeniu
okolicznościowe statuetki.
Tekst i fot. Ewa Depa
Chór Gminy Dopiewo „Bel Canto”
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Szczep ZHP Dopiewo w działaniach
na rzecz pomocy Ukrainie
Nasz szczep od początku konfliktu
zbrojnego w Ukrainie niesie pomoc
potrzebującym w postaci darów, produktów pierwszej potrzeby, sprzętu,
zbiórki pieniędzy. Jesteśmy również
obecni na przejściu granicznym na
wschodzie Polski.
Służbę w ramach akcji ZHP dla Ukrainy ,,Zastęp Granica” pełniły druhny Zofia
Wieczorek i Maria Aleksandrzak oraz
druhowie Marek Florczak oraz Jacek
Kwiatkowski. Byli oni obecni zarówno
na przejściu granicznym w Medyce, jak
i w centrum pomocy uchodźcom na terenie dawnego Tesco w Przemyślu. Na
granicy nadal pozostaję druh Jacek, który
dodatkowo działa z ramienia UNICEF-u,
koordynując prace wolontariuszy przybywających na służbę z całej Europy.
Tekst i fot. ZHP Dopiewo

Warsztaty ogrodnicze w „Promyku”
Warsztaty ogrodnicze „Od ziarenka
do rośliny” zostały zorganizowane w naszym WTZ „Promyk” w Konarzewie
w końcu kwietnia. Zaprosiliśmy grupę
uczniów ze Szkoły Specjalnej w Stęszewie.
Rozpoczęliśmy od przedstawienia się,
poznania swoich imion i zainteresowań.
Potem była pogadanka na temat wysiewu warzyw, sadzenia kwiatów, przygotowania podłoża, pielęgnacji rośliny
podczas ich wzrostu. Zdobytą wiedzę
wykorzystaliśmy podczas wykonywania
zadaniach i w quizach.
Wysialiśmy takie warzywa, jak: sałata, papryka, pomidory, fasola i pietruszka,
a także kwiaty. Każdy mógł wybrać sobie swoje ulubione warzywo, bądź kwiat
– zobowiązując się do jego pielęgnacji.
Nasi goście, podobnie jak my, upiekli
pyszne ciasteczka, więc był i smaczny
poczęstunek do herbaty, podczas której
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mieliśmy okazję do rozmów i nawiązania
bliższych relacji.
Pani Kamila, z pracowni fotograficznej, zrobiła nam wspólne zdjęcie na
wiosennym tle. Grupa z Konarzewa zaprezentowała układ taneczny „Na Dzi-

kim Zachodzie”, pozwalając na moment
przenieść się wszystkim na Dziki Zachód
. Wiola zaśpiewała swój ulubiony utwór
z repertuaru Arki Noego –„Mama Królowa” – bisując. Na koniec wykonywaliśmy
wiosenne kartki, tworząc niepowtarzalne
i bardzo kreatywne kompozycje.
To był wspaniały dzień, pełen wrażeń
i przyjemnych rozmów, który sprawił
nam mnóstwo radości. Warsztaty zakończyliśmy wręczeniem upominków
– glicerynowych mydeł, przygotowanych
przez pracownię technik różnych. Mamy
nadzieję, że uczestnicy warsztatów
ogrodniczych będą dbać o swoje warzywa i kwiaty i zbierzemy okazałe plony.
Monika Andrzejewska, Uczestniczka
WTZ „Promyk” w Konarzewie
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Judo w Dopiewie!

Za nami kolejny sezon treningów judo
w Gminie Dopiewo - zajęcia prowadzone
są przez trenera z wieloletnim doświadczeniem - Dariusza Migdałka, który
dzięki doświadczeniu, jako zawodnik,
oraz przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu, prowadzi zajęcia w sposób
kreatywny, pełen pasji i zaangażowania.
Dzieci, uczestnicząc w treningach, mają
szansę rozwijać swoją ogólną sprawność
fizyczną oraz kształtować swój charakter.
Na zajęciach od podstaw poznają sport,
jakim jest judo: uczą się podstawowych
elementów i samoobrony, doskonalą również zwinność, pracują nad siłą i dobrze
się przy tym bawią!
Za małymi judokami już dwa etapy
Poznańskiej Dziecięcej Ligi Judo (13.02

i 03.04), nadchodzi trzecia edycja zmagań na tatami, która odbędzie się już
12 czerwca w siedzibie PGE Akademii
Judo - dla większości dzieci to jedne
z pierwszych zawodów, stają wówczas do
walki nie tylko z kolegami i koleżankami
z maty, ale i z dziećmi z różnych grup
treningowych, każdy etap ligi kończy
się dekoracją zawodników - otrzymują
medale, dyplomy i drobne upominki.
Ponadto obecny sezon zakończy się dla
nich egzaminem na stopnie kyu, podczas
którego zostaną sprawdzone ich umiejętności, czego efektem będzie nadanie
im właściwych stopni kyu.
Treningi w Dąbrówce (w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu przy ul. Malinowej 41) odbywają się

we wtorki oraz czwartki i prowadzone
są dla trzech grup:
•
Grupa I 18:15 - 19:00, roczniki 2014
i starsze naborowe
•
Grupa II 19:00 - 19:45, roczniki
2013, 2012, kontynuujące
•
Grupa III 19:45 - 20:45, roczniki
2011 i starsze
Zajęcia prowadzone są dzięki dofinansowaniu Gminy Dopiewo.
Judo uczy dzieci wielu ważnych wartości, jest też - według UNESCO - najlepszym sportem dla najmłodszych, warto
dołączyć do #judofamily i wprowadzić
aktywność fizyczną i dobrą zabawę do
codzienności swojego dziecka!
Pozdrawiamy,
Zespół PGE Akademii Judo

Złote medale dla judoków z Gminy Dopiewo
Judocy z Gminy Dopiewo zdobyli złote medale podczas XII Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych 2022. Od 28 do 30 maja
Poznań był gospodarzem rywalizacji 115 sportowców z niepełnosprawnościami z całego kraju. To
zawodnicy judo i kolarstwa, którzy
rywalizowali nie tylko o medale ale
i punkty w kwalifikacjach do Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych, Berlin 2023. Zawody były rozgrywane na obiektach
kompleksu Malta (kolarstwo) oraz
na hali sportowej Akademii Judo,
zrzeszającej najliczniejszą grupę
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sportowców z niepełnosprawnościami w Polsce.
XII Ogólnopolskie Letnie Igrzyska
Olimpiad Specjalnych 2022 rozgrywane
są w 5 etapach. Imprezę zainaugurował Rybnik (5-7 maja), za nami także
zmagania w Bydgoszczy (20-22 maja),
w Poznaniu (28-30 maja) a kolejne dwa
etapy Igrzysk odbędą się w Warszawie
(3-5 czerwca) i Kielcach (4-7 lipca). Łącznie w Igrzyskach udział weźmie ponad
1000 sportowców rywalizujących w 12
dyscyplinach sportowych: gimnastyka,
wrotkarstwo, tenis, pływanie, bocci, kolarstwo, judo, piłka nożna, siatkówka,
lekka atletyka, koszykówka i badminton.
W zawodach judo w stolicy Wielkopolski rywalizowało aż 61 sportowców
z 8 Regionalnych Oddziałów Olimpiad
Specjalnych z różnych województw Polski. W tej licznej grupie zawodników
również walczyli judocy z naszej Gminy
Dopiewo: Andżelika Stachowiak oraz
Aleksander Dziamski, którzy od wielu lat trenują tą japońską dyscyplinę
sportu w Akademii Judo Poznań pod
profesjonalny okiem trenera Dariusza
Migdałka, także mieszkańca naszej gmi-

ny. Obydwoje nasi sportowcy zdobyli
złote medale Igrzysk, zapisując się w ten
sposób w historii Olimpiad Specjalnych
w Polsce, ponieważ obecna edycja tych
Igrzysk jest pierwszą, w której rywalizowali judocy. Teraz Andżelika i Aleksander
należą do pierwszych MISTRZÓW w judo
Ogólnopolskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbywają się co 4 lata.
Nasi judocy wykonali pierwszy ważny
krok w kierunku udziału w Światowych
Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Berlinie w 2023.
Sukcesy judoków z naszej gminy są
efektem ogromnego zaangażowania trenera Dariusz Migdałka, który jak widać
rozwija skutecznie umiejętności sportowe osób z niepełnosprawnościami,
jednocześnie cały czas, przez wiele lat
utrzymuje w swoich wychowankach
niegasnący zapał do sportu. Efektem
są sukcesy sportowe oraz radość z każdej
chwili spędzonej z trenerem.
Piotr Dziamski
Fot. Archiwum Akademii Judo
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Rekord trasy Biegu o Koronę Księżnej Dąbrówki
Jak co roku, w ostatnią niedzielę
maja, odbył się Bieg i Marsz Nordic
Walking o Koronę Księżnej Dąbrówki.
W XI edycji tej imprezy wzięło udział
łącznie 420 zawodników i zawodniczek,
w różnym wieku, z całej Polski. Ozdobą
zawodów był rekord czasowy 10-kilometrowej trasy biegowej, ustanowiony przez
42-letniego Marcina Fehlaua.
Zawodnik z Chomęcic okazał się
najszybszy w stawce 312 biegaczy i biegaczek, przy okazji uzyskując najlepszy
w historii czas trasy w lasach zakrzewsko-palędzkich od 2011 r., który teraz
wynosi 0:33:40. Zwycięzca Korony
Dąbrówki (także w 2019 r. z czasem
0:35:18) wygrał z przewagą 2,06 min.
nad drugim na mecie 33-letnim Adamem
El Bah z Tarnowa Podgórnego i 5,07
min. nad trzecim, 40-letnim Adamem
Tomczakiem z Gołusek, który był najszybszym zawodnikiem z Gminy Dopiewo.
Czwarty był ubiegłoroczny zwycięzca
Patryk Kaczmarek z Grodziska Wlkp.,
piąty Paweł Gramacki z Trzcielina, szósty - także mieszkaniec gminy Dopiewo – Przemysław Kochan z Zakrzewa,
a siódmy Patryk Molecki z Mieściska,
który w stosunku do ub.r. poprawił się
aż o 9 pozycji. Najstarszym biegaczem
z gminy Dopiewo był pan Eugeniusz
Gryska z Konarzewa, który w grudniu
skończy 74 lata.
Najszybszą wśród 92 zawodniczek,
także ze świetnym czasem 0:42:48, była
Agata Świątek – przedstawicielka OSP
Opalenica (tryumfatorka Korony Dąbrówki z 2016 r. i druga w 2018 r.), która
w br. w klasyfikacji Open zajęła 19 miejsce, wyprzedzając także ponad 200 mężczyzn! Drugą lokatę wywalczyła Małgorzata Brok z Plewisk, a trzecią - podobnie
jak w 2021 r. - Katarzyna Paczkowska
z Kiekrza. Najlepszą zawodniczką z Gminy Dopiewo okazała się 8 w klasyfikacji
kobiet Małgorzata Jaroniec z Zakrzewa,
przed Żanetą Chmielewską z Dopiewca
i Moniką Pająk ze Skórzewa.
W rywalizacji 108 chodziarzy nordic
walking (w tym aż 75 pań!), po raz drugi
z rzędu wygrał 51-letni Jacek Witucki
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Historyczny sukces odnotowała
w tym roku drużyna samorządowa
„Urząd Biega”. W biegu zajęła
ona drugie miejsce, a w chodzie
– miejsce trzecie. Ustanowiła
również swój rekord liczebności.
Zielone barwy reprezentowało 12
biegaczy i 11 kijkarzy. Jeszcze tak
licznie „Urząd Biega” nie stawał
w szrankach rywalizacji.

z Poznania, wyprzedzając „wiecznie drugiego” w Koronie Dąbrówki pracownika
GOSiR w Dopiewie Romana Worocha
(rocznik 1958) oraz 38-letniego Roberta
Kowalaka z Kostrzyna. Drugie miejsce
wśród „Dopiewiaków” zajął Tomasz Stachowiak z Konarzewa, trzecie - gminny
radny Klemens Krzywosądzki ze Skórzewa, a najstarszym uczestnikiem marszu NW był 71-letni Ryszard Rochatka
z Dąbrówki.
Na wielkie słowa uznania zasługuje
też zwyciężczyni Nordic Walking w kategorii kobiet Agnieszka Mielęcka z Gąsawy, która w klasyfikacji Open zajęła
2 lokatę! Było to jej już 4 zwycięstwo
w Koronie Dąbrówki po tryumfach w latach 2016-18. Na mecie wyprzedziła ona
aż o ponad 7 min najlepszą „kijkarkę”
z gminy Dopiewo Beatę Ciecierską ze
Skórzewa (w 2021 r. była trzecia) i Agatę
Nowak z Rokietnicy. Drugą w klasyfikacji
mieszkanek gminy była Aneta Biedun ze
Skórzewa, a trzecia - Natalia Michalewska
z Zakrzewa.
Najlepszą drużyną biegową „Korony
Dąbrówki” był „Team 3:33” (z czasem
3:41:38), a kijkową - „Nordic Walking
Kiekrz Poland” (4:23:41).
O miejscu w rywalizacji zespołowej, zarówno wśród biegaczy,
jak i chodziarzy, decydowała
suma czasów 5 najszybszych
zawodników, w tym co najmniej
jednej kobiety. Im ten czas był
krótszy, tym wyższa była pozycja drużyny.
Przed biegiem głównym
i marszem NW rozegrano

Po raz pierwszy medale w tym roku
miały kształt tarczy a nie korony.
Opatrzone były hasłem „Nigdy więcej
wojny” w geście solidarności z Ukrainą,
broniącą się przed rosyjskim agresorem.

(w zależności od kategorii wiekowej)
wyścigi na dystansie od 200 metrów
do 1 kilometra, w których udział wzięły
dzieci do lat 15. Wszystkie one otrzymały
z rąk Wójta Dopiewa - dr Pawła Przepióry,
dyrektora GOSiR w Dopiewie - Marcina
Napierały oraz przedstawicieli sponsorów imprezy okolicznościowe medale,
podobnie zresztą jak dorośli uczestnicy
XI Korony Dąbrówki. Najlepsi dodatkowo otrzymywali atrakcyjne nagrody
rzeczowe. Wszyscy, bez wyjątku, mogli
częstować się na mecie pysznym ciastem drożdżowym z piekarni–cukierni
„Rawa” z Dopiewa oraz wodą mineralną. Atrakcją była możliwość zrobienia
sobie pamiątkowej fotografii z piękną
Księżną Dąbrówką, w rolę której wcieliła się Aleksandra Ciebień z Dopiewca
- w wyborach Miss Wielkopolski 2021
zakwalifikowała się ona do ścisłego finału
i została wybraną Miss Poznania. Sporą
popularnością wśród amatorów selfie
cieszyły się również gminne maskotki
- żuraw DOP i wilga EWO. Tradycyjnie,
po dekoracji, ukoronowani zawodnicy 4
klasyfikacji generalnych wyruszyli do
lasu w celu posadzenia symbolicznego
„drzewka zwycięzcy”. Tak jest podczas
kolejnych edycji biegu.
Organizatorowi tego corocznego wy-
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darzenia od 2011 r. bardzo zależy, aby
w zawodach startowało jak najwięcej
mieszkańców gminy Dopiewo. W tym
roku było ich łącznie 226 i stanowili
oni ok. 55% wszystkich uczestników,
co jest nowym rekordem w tym zakresie (w 2017 r. ta proporcja wynosiła ok.
50%). Na starcie w Dąbrówce stawiło się
kilka znanych osób, w tym np. lekarz
piłkarskiej reprezentacji Polski Jacek
Jaroszewski, dyrektor sportowy PZPN
Marcin Dorna, redaktor naczelny „Naszego Głosu Poznańskiego” Sławomir
Lechna, czy lokalni pracownicy samorządowi, reprezentujący najliczniejszą
zgłoszoną drużynę „Urząd Biega”. Do
Dąbrówki przyjechali oczywiście nie
tylko okoliczni mieszkańcy, ale także
z miast spoza Wielkopolski, np. z Wrocławia, Sulechowa, Goleniowa, Szczecina,
Świecia czy Raciborza.
Podsumowując – tegoroczne zawody
stały na dobrym poziomie sportowym

i organizacyjnym, o czym świadczą m.in.
słowa pochwały od uczestników imprezy
głoszone w komentarzach internetowych
i wysyłane pocztą e-mail na adres organizatora, czyli Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dopiewie. Bez
wątpienia do sukcesu organizacyjnego tych zawodów przyczynili się także
wolontariusze, druhowie Ochotniczych
Straży Pożarnych z Dopiewa, Palędzia
i Zakrzewa, współorganizatorzy (URZĄD
GMINY DOPIEWO) i oczywiście rzesza
Partnerów. Na przeprowadzenie zawodów tradycyjnie zgodził się gospodarz
większości terenów, na których zorganizowano imprezę, czyli LASY PAŃSTWOWE-NADLEŚNICTWO KONSTANTYNOWO. Partnerem imprezy
była też LINEA DEVELOPER - fundująca
osobne nagrody dla mieszkańców swoich osiedli. Warto nadmienić, że wśród
zawodników są tacy, którzy sprowadzili się do Dąbrówki na os. Osada Leśna

m.in. właśnie z powodu tych corocznych
zawodów i wspaniałych terenów do biegania w sąsiadującym z osiedlami lesie!
Kolejni Partnerzy to firmy CASTORAMA,
MEDKLINIKA, E1GOKART (fundująca
zwycięzcom poszczególnych kategorii
vouchery na jazdy gokartami na torze
w Skórzewie), MORNEL, ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH z Dopiewa,  PUROMEDICA i RADA SOŁECKA
SOŁECTWA DĄBRÓWKA.
Spikerem wydarzenia był redaktor
sportowy Radia Poznań - Grzegorz
Hałasik.
Szczegółowe wyniki tegorocznej
imprezy dostępne są na stronie www.
koronadabrowki.pl.
Mariusz Frąckowiak,
GOSiR w Dopiewie
Fot. Tomasz Szwajkowski

Młodziczki BDKPR wicemistrzyniami Polski
8 najlepszych drużyn w kraju w kategorii „młodziczka” rywalizowało ze sobą
Finał Pucharu Związku Piłki Ręcznej
w Polsce w kategorii „młodziczka” odbył
się w dniach 31.05-2.06.2022 r. w Nowej
Karczmie. To nieoficjalne Mistrzostwa
Polski, bo w tej kategorii mistrzostw nie
organizuje się. Bukowsko-Dopiewskie
Dziewczyny zostały wicemistrzyniami
Polski w Kategorii „młodziczka”.
Do finału wiodła długa droga. Zanim
nasze szczypiornistki wyszły na parkiet,
by zagrać w meczu finałowym, kolejno
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odniosły 24 zwycięstwa:
•
18 zwycięstw w województwie wielkopolskim (I miejsce),
•
3 zwycięstwa w 1/16 Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce (I miejsce)
- gospodarz zawodów: UKS Spartakus Handball Team Zielona Góra,
•
3 zwycięstwa w 1/8 Pucharu ZPRP
(I miejsce) - gospodarz zawodów:
Bukowsko-Dopiewski KPR.
Bez goryczy porażki podopieczne
trenera Pawła Wolnego zameldowały się
w Finale Pucharu ZPRP, gdzie w fazie

grupowej pokonały kolejno:
•
BDKPR- MUKS Czarni Regimin
>28:18,
•
SPR Grunwald I Ruda Śląska –
BDKPR > 16:26,
•
UKS Banino I – BDKPR > 16:18.
Wychodząc z I miejsca w grupie,
w półfinale drużyna podejmowała gospodynie UKS NOWA KARCZMA, gdzie
po bardzo emocjonującym meczu nasze
zawodniczki wyszły obronną ręką. Po
40 minutach tablica wskazywała 28:23
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dla Bukowsko-Dopiewskiego KPR-u.
W finale zmierzyły się ze sobą dwie
niepokonane drużyny w Polsce w sezonie
2021/2022 > UKPR Agrykola I Warszawa
i Bukowsko - Dopiewski KPR.
Starcie gigantów, losy spotkania
ważyły się do ostatnich minut. Jednak
to w końcówce nam zabrakło skuteczności w kluczowych momentach, co wykorzystały nasze rywalki i to one mogły
cieszyć się ze zdobycia Mistrza Polski
w tym sezonie.
Najlepszym nie jest ten, kto zwycięża,
lecz ten, który walczy do końca.
Szczypiornistki z Bukowsko-Dopiewskiego KPR-u walczyły do końca i dla
całej lokalnej społeczności zwyciężyły,
pokonując niejednokrotnie swoje słabości. Pozostały zespołem do ostatniej
sekundy, wspierając się i motywując nawzajem. Na parkiecie zostawiły serce!
Schodziły z niego z ogromnym żalem

i łzami rozpaczy - to pokazuje jak bardzo
kochają piłkę ręczną.
„Cena sukcesu to ciężka praca, poświęcenie i determinacja, by niezależnie
od tego czy w danej chwili wygrywamy
czy przegrywamy, dawać z siebie wszystko”. One to zrobiły, są WICEMISTRZYNIAMI POLSKI. Zajęły drugie miejsce
spośród 133 zespołów w kraju, które
rywalizowały w kategorii „młodziczka”.
Indywidualne wyróżnienia trafiły do:
•
Amelii Wiśniewskiej – MVP, czyli
najbardziej wartościowy gracz (Most
Valuable Player),
•
Mai Wechman - najlepsza lewo-rozgrywająca w drużynie „ALL STARS”
(złożonej z najlepszych zawodniczek

rozgrywek), która uplasowała się
również na 4-tym
miejscu klasyfikacji generalnej strzelczyń w rozgrywkach
szczebla centralnego, zdobywając 86
bramek,
•
Małgorzaty
Kelar - najlepsza
prawoskrzydłowa
w drużynie „ALL
STARS” .
Dziękujemy
wszystkim,
bez
których
sukces
drużyny byłby niemożliwy - instytucjom, przyjaciołom
klubu, którzy wspierają nas w naszych
działaniach. Wasze wsparcie finansowe pozwala nam realizować marzenia
tych młodych dziewczyn. Dziękujemy
rodzicom za obecność, za zaufanie, jakim nas obdarzacie, za głośny doping,
za trzymanie kciuków, za granie z nami
do jednej bramki. Drużyna to nie tylko
7 zawodników na boisku + trener > to
zdecydowanie Wy wszyscy, którzy jesteście z nami na dobre i złe!
Katarzyna Wechman, Prezes
Bukowsko-Dopiewskiego
Klub Piłki Ręcznej

Juniorki młodsze BDKPR w najlepszej „12”
II miejsce w Wielkopolsce w rozgrywkach wojewódzkich zajęły podopieczne trenera Jarosława Sznycera,
ustępując miejsca szczypiornistkom
z MKS PR Gniezno. Wicemistrzostwo
w województwie zapewniło im awans do
rozgrywek szczebla centralnego.
W dniach 8-10.04.2022 nasza drużyna udała się do Gdyni na 1/16 Mistrzostw
Polski. Tam dziewczęta okazały się być
niepokonane, wygrywając kolejno z :
•
MKS Truso Elbląg - 42:24,
•
SPR Arka Gdynia - 35:34,
•
Junak InwestBud Włocławek - 41:23.
Zapewniły sobie miejsce w najlepszej
16-stce w kraju.
Wyróżnienie w drużynie w tych
zawodach trafiło do Leny Andraszyk,
której rzuty karne zachwycały różnorodnością, a skuteczność ich wykonywania
była imponująca (18/21).
Zawody 1/8 Mistrzostw Polski odbywały się na naszym terenie w dniach 2224.04.2022, jednak trudno powiedzieć,
że w domu, ponieważ mecze rozgrywane
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były każdego dnia na innej hali, także
każda z 4 drużyn grała „na wjeździe”.
Rywale z MKS Kusy Szczecin i SPR
Pogoń 1945 Zabrze okazali się zbyt silni
dla naszych dziewczyn i jedno zwycięstwo nad MKS Karczew nie dawało nam
niestety awansu do najlepszej ósemki
w Polsce.
Wyróżnienie indywidualne w zespole
otrzymała Gabriela Szurkowska, która
na przestrzeni ostatniego roku zrobiła

ogromny postęp i nabrała
pewności siebie na boisku,
co zaowocowało wieloma
skutecznymi akcjami.
Zawodniczki BDKPR
rywalizowały w kategorii
„juniorka młodsza” jako
zespół młodszy, bo docelowy
rocznik to 2005. Drużynę
zasiliły dziewczęta z roczników: 2006 (8 zawodniczek)
i 2007 (7zawodniczek).
Bycie wśród najlepszych
12-stu zespołów w Polsce,
z najmłodszą drużyną w rozgrywkach
na szczeblu centralnym, jest bardzo
dobrym prognostykiem na kolejny sezon, gdzie będziemy rywalizować już
w swoim roczniku.
Katarzyna Wechman
Prezes Bukowsko-Dopiewskiego KPR
Fot. Arch. BDKPR
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Beniaminek w I lidze w połowie stawki

Na 6 miejscu wśród 11 rywalizujących drużyn zakończył pierwszy sezon
Bukowsko-Dopiewski Klub Piłki Ręcznej na pierwszoligowych parkietach.
To niebywały sukces szczypiornistek,
zwłaszcza że drużyna w 90% składa się
z zawodniczek z gmin Dopiewo i Buk.
Pod wodzą trenera Pawła Wolnego
oraz wspierającego go Pawła Korytowskiego beniaminek rozegrał w I lidze 20ścia meczów i z 9-ciu wyszedł obronną
ręka.
Najlepszą strzelczynią w I lidze w naszej drużynie została Joanna Korytowska,
która do bramki trafiła aż 98 razy na 511
celnych trafień całego zespołu.
Przez cały sezon dziewczęta trenowały na halach GOSiR Dopiewo oraz
OSiR Buk. W tych obiektach odbywały
się zamiennie mecze, w których BDKPR
był gospodarzem.
Dwa lata działalności klubu, ciężka praca trenerów i zawodniczek, ich
determinacja, wyrzeczenia, niejednokrotnie trudne wybory, pot, łzy zarówno
szczęścia, jak i te po przełknięciu goryczy
porażki, doprowadziły zespół na parkiety
pierwszoligowe.
Dziękujemy Wszystkim, którzy byli
z nami w tym sezonie, pomagali i wspierali nas, by trenerzy i zawodniczki mogli
się skupić na trenowaniu.
Zapraszamy na hale do Dopiewa
i Buku w nowym sezonie 2022/2023, naszym celem jest utrzymanie się w I lidze
na podobnym poziomie a może i nawet
o jeden szczebelek wyżej

Wyniki spotkań:
Bukowsko-Dopiewski KPR

29 : 26
( 14 : 12 )

SMS ZPRP II Płock

MTS Kwidzyn

22 : 30
( 10 : 14 )

Bukowsko-Dopiewski KPR

Bukowsko-Dopiewski KPR

29 : 26
( 15 : 14 )

AZS Poznań

SPR Arka Gdynia

29 : 21
( 13 : 11 )

Bukowsko-Dopiewski KPR

Bukowsko-Dopiewski KPR

25 : 19
( 12 : 11 )

GUKS Drwęca Novar Lubicz

KS Kościerzyna

35 : 28
( 16 : 12 )

Bukowsko-Dopiewski KPR

Bukowsko-Dopiewski KPR

23 : 26
( 7 : 11 )

MMKS Jutrzenka Płock

SPR Pogoń Szczecin

28 : 24
( 14 : 11 )

Bukowsko-Dopiewski KPR

Bukowsko-Dopiewski KPR

18 : 29
( 7 : 13 )

MKS PR URBIS Gniezno

SPR Sambor Tczew

30 : 18
( 17 : 9 )

Bukowsko-Dopiewski KPR

SMS ZPRP II Płock

21 : 27
( 12 : 12 )

Bukowsko-Dopiewski KPR

Bukowsko-Dopiewski KPR

32 : 28
( 17 : 10 )

MTS Kwidzyn

AZS Poznań

21 : 28
( 13 : 15 )

Bukowsko-Dopiewski KPR

Bukowsko-Dopiewski KPR

21 : 25
( 11 : 12 )

SPR Arka Gdynia

GUKS Drwęca Novar Lubicz

23 : 30
( 12 : 15 )

Bukowsko-Dopiewski KPR

Bukowsko-Dopiewski KPR

27 : 38
( 13 : 17 )

KS Kościerzyna

MMKS Jutrzenka Płock

26 : 26
( 13 : 15 )

Bukowsko-Dopiewski KPR

Bukowsko-Dopiewski KPR

21 : 30
( 11 : 14 )

SPR Pogoń Szczecin

MKS PR URBIS Gniezno

35 : 17
( 15 : 10 )

Bukowsko-Dopiewski KPR

Bukowsko-Dopiewski KPR

37 : 25
( 20 : 14 )

SPR Sambor Tczew

Piłkarka z Dąbrówki
w drodze do gry w FC Barcelona
Jagoda Cyraniak jest jednym z czterech sportowców - stypendystów Gminy
Dopiewo, który do końca 2022 roku za
swoje sukcesy w ub.r. otrzymywać będzie, spośród 16 nagrodzonych osób,
najwyższe miesięczne stypendium
w wysokości 400 zł.
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Jagoda mieszka w Dąbrówce, uczy się
w 2 klasie LO Mistrzostwa Sportowego
w Poznaniu i jest piłkarką KS Warta
Poznań. 16-letnia zawodniczka wyróżnia
się w swoim roczniku i z powodzeniem
radzi sobie również w starszych kategoriach wiekowych. W sezonie 2020/21

była reprezentantką kadry województwa
Wielkopolskiego do lat 15, z którą w lipcu
ub.r. zdobyła 2 miejsce na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży oraz otrzymała nagrodę dla najlepszej zawodniczki
turnieju. Od 15 roku życia jest ona regularnie powoływana do Kadry Naro-
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dowej U-17, prowadzonej przez trenera
Marcina Kasprowicza. W 2021 r. wraz
z reprezentacją Polski bez straty gola
wygrała turniej eliminacyjny Mistrzostw
Europy 2022, pokonując Belgię, Rosję
i Anglię. Ponadto J. Cyraniak uczestniczyła w zgrupowaniach Talent Pro
organizowanych przez PZPN.
Natomiast w tym roku dużym osiągnięciem mieszkanki Dąbrówki było wygranie
z kadrą Polski do lat 17 marcowego turnieju towarzyskiego Mima Cup, rozegranego
w hiszpańskim San Pedro del Pinatar,
w którym biało-czerwone pokonały 2:1
Kanadyjki i 3:2 rówieśniczki ze Szwecji. Mecze w Hiszpanii były elementem
przygotowań kadry U-17 do turnieju II
rundy kwalifikacji młodzieżowych Mistrzostw Europy 2022, które w dniach
24-30.03 odbyły się w Małopolsce.

Polki wygrały z Chorwacją oraz przegrały z Anglią i Francją. Z kolei 4.06
drużyna Warty Poznań CLJ 17 z Jagodą
w podstawowym składzie wywalczyła
finał Mistrzostw Polski, który rozegrany
zostanie w Ząbkach.
Także w czerwcu Jagoda Cyraniak
została powołana na zgrupowanie reprezentacji Polski w Pruszkowie. Było
ono bardzo ważnym elementem przygotowań do wrześniowych eliminacji Mistrzostw Europy w Hiszpanii, w których
zmierzymy się z gospodyniami, Grecją
i Belgią. Wcześniej „Aniołki Kasprowicza”
zagrają jeszcze w sierpniu towarzyski
dwumecz z Anglią. Poza wygraniem
tych eliminacji, a potem zdobyciem
medalu w finale młodzieżowych Mistrzostw Europy 2023 w Estonii, marzeniem stypendystki Gminy Dopiewo jest
w przyszłości występowanie w seniorskiej reprezentacji Polski oraz zagranie
w zagranicznym klubie - najlepiej w FC
Barcelona! Celem natomiast jest dalszy
rozwój i czerpanie radości ze swojej piłkarskiej pasji. Jej hobby są także podróże,
ponieważ lubi zwiedzać nowe miejsca,
poznawać inne kultury na świecie i dowiadywać się o nich nowych rzeczy, przy

okazji ucząc się za granicą danego języka.
J. Cyraniak nie ma dokładnie określonego celu, na który przeznaczy środki
finansowe ze stypendium, natomiast jak
mówi – „będzie to na pewno inwestycja
w siebie, aby warunki do jej rozwoju
sportowego były jeszcze lepsze”, czego
oczywiście życzymy mieszkance gminy
Dopiewo!
Mariusz Frąckowiak
(GOSiR w Dopiewie)
Fot. Archiwum Jagody Cyraniak

OWOCOWA PLAŻA 2022 - wydarzenia
Planowany termin realizacji

Nazwa działania

Opis

2.07.22

KINO PLENEROWE, godz. 21.30

Film „Za jakie grzechy dobry boże”,
reż. Philippe de Chauveron, 2014 r.

3.07.22

SOUNDLOVERS BAND

Muzyka francuska, muzyka filmowa

10.07.22

ZBOROWO NA SPORTOWO

Turnieje w sportach plażowych, animacje dla dzieci i dorosłych

17.07.22

FILIP SZULC - DJ WETTI AND SAX

Muzyka pop, covery

24.07.22

SEBASTIAN STIELER STIELER BAND

Muzyka z całego świata, znane i lubiane utwory

31.07.22

DUET SŁAWOMIR, OLGIERD KRAMM
- JAREK WIŚNIEWSKI

Repertuar musicalowy, muzyka filmowa, covery

6.08.22

KINO PLENEROWE, godz. 21.00

Film „Bohemian Rhapsodv”,
reż. Bryan Singer, 2018 r.

7.08.22

ZBOROWO NA SPORTOWO

Turnieje w sportach plażowych, animacje dla dzieci i dorosłych

14.08.22

PRZEMEK MAZUREK BAND

Przeboje muzyki światowej

13-14.08.22

GARMIN RESCUE HEROES
KIDS & YOUTH 2022

Zorganizowane po raz pierwszy w Polsce zawody sportowego ratownictwa wodnego dla dzieci
i młodzieży w 4 kategorii wiekowych.
Konkurencje oraz sprzęt dostosowane będą do wieku i możliwości naszych najmłodszych sportowców

21.08.22

DUET MANTEJ/URBANIAK

Swing, bossa nova, jazz
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Gmina Dopiewo jest na portalach społecznościowych.
Nasze profile to:
Facebook: Gmina Dopiewo - strona oficjalna
You Tube: GminaDopiewo
polub nas

zobacz nas

Urząd Gminy Dopiewo
ul. Leśna 1c
62-070 Dopiewo
www.dopiewo.pl

