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Dzień dobry! 

W imieniu Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk  

zapraszam Państwa do lektury, a w przyszłości do współtworzenia Kuriera Dolskiego - 

wydawnictwa, które będzie informować o działaniach naszego Stowarzyszenia oraz  

podejmować tematy związane z lokalnymi sprawami.  Wśród celów statutowych Stowa-

rzyszenia obok wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji społecznej 

znajduje się między innymi aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, budowa-

nie świadomości obywatelskiej, promowanie Gminy Dolsk i osiągnięć mieszkańców, 

wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego oraz działania na rzecz swobodnego do-

stępu do informacji. Dotychczas podstawowym kanałem informacyjnym była nasza strona 

internetowa www.dolsk.info.pl oraz profil na portalu Facebook www.facebook.com/DLK2020. Mamy nadzieję, że jeśli znaj-

dziemy osoby zainteresowane współtworzeniem i finansowaniem Kuriera Dolskiego, uda nam się na stałe zagościć 

w domach mieszkańców Gminy Dolsk. Szczegóły na temat współpracy na stronie drugiej Kuriera.  

Za nami dwa lata działań na rzecz aktywizowania środowiska lokalnego. Bez Was - aktywnych mieszkańców miasta i gminy 

Dolsk, nasze działania nie byłyby możliwe - każde przedsięwzięcie prowadzimy w oparciu o współpracę z wszystkimi środo-

wiskami i ludźmi tu żyjącymi. Praca dla dobra ludzi i środowiska przynosi nam radość, a efekty tej pracy satysfakcję i siłę do 

dalszego działania. 

Tomasz Frąckowiak  

Po raz trzeci nasze Stowarzyszenie przyłącza się do ogólnopolskiej akcji 

zainicjowanej dwadzieścia lat temu przez Fundację Nasza Ziemia. W tym 

roku Sprzątanie Świata - Dolsk organizujemy w sobotę 21 września. 

Celem akcji jest posprzątanie śmieci porzuconych na ulicach miasta, na po-

boczach, przy jeziorze Dolskim Wielkim oraz w lesie. Dodatkowo tego dnia 

zbieramy złom, a środki uzyskane z jego sprzedaży mamy zamiar przezna-

czyć na zakup kosza na śmieci. Jeżeli masz zbędny złom, którego mo-

żesz się pozbyć, zadzwoń pod nr 600 895 252 - przyjedziemy do 

Ciebie! Jeżeli chcesz, możesz dostarczyć złom osobiście do siedziby firmy 

jednego z naszych partnerów - Tomka Czyżaka. Akcję rozpoczynamy o godz. 

9:30 przy Gimnazjum w Dolsku, skąd wyruszymy różnymi trasami zbierać 

śmieci. W południe posadzimy wspólnie 20 drzew, a na zakończenie o godz. 

13.00 zjemy kiełbaski przy ognisku w ośrodku Villa Natura. Masz ochotę  

i czas zrobić coś dla środowiska naturalnego - przyłącz się do nas!  

Więcej na temat akcji na stronie 4 oraz na www.dolsk.info.pl 
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artykuły trafią do wersji elektronicznej i drukowanej Ku-

riera. Dlatego zwracamy się do Was drodzy mieszkańcy, 

abyście wysyłali nam informacje, artykuły, wiersze - czym 

tylko chcecie się podzielić z innymi. Zapraszamy młodzież 

i dorosłych. Tych ostatnich zapraszamy również do przy-

stąpienia do naszego Stowarzyszenia. W zakładce „zostań 

członkiem DLK” naszej strony internetowej 

www.dolsk.info.pl znajduje się Deklaracja Członka Stowa-

rzyszenia, którą można wydrukować, a po wypełnieniu 

dostarczyć na naszą skrzynkę kontaktową.   Mamy nadzie-

ję, że przyłączycie się do nas. Oczekujemy na Wasze opinie 

na temat pierwszego wydania Kuriera. Czy Waszym zda-

niem warto jest kontynuować jego wydawanie, czy może 

wystarczy wersja internetowa? Jesteśmy ciekawi Waszego 

zdania! 

Jeśli jest coś, co dotyczy naszej Małej Ojczyzny i uważasz, że 

warto się tym podzielić z innymi mieszkańcami Gminy 

Dolsk na łamach  Kuriera Dolskiego, zapraszamy do współ-

pracy! Kurier nie ma określonej formy czasowej, ale tema-

tów do poruszenia nie brakuje, więc jeśli tylko znajdą się 

chętni do współtworzenia naszego wydawnictwa i pozy-

skamy środki na jego finansowanie, będziemy mogli od 

czasu do czasu wydrukować i dostarczyć do domów miesz-

kańców Gminy Dolsk  kolejne numery Kuriera. Póki co za-

czniemy od wersji elektronicznej, do pobrania ze strony 

internetowej www.dolsk.info.pl. Planujemy również jesz-

cze w tym roku zmienić szatę graficzną strony internetowej 

Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności lokalnej 

w Gminie Dolsk i przekształcić ją w serwis informacyjny 

tworzony przez mieszkańców dla mieszkańców. Każdy bę-

dzie mógł dodawać informacje o nadchodzących wydarze-

niach bądź relacje z imprez. Najważniejsze i najciekawsze 

www.dolsk.info.pl 

Od dwóch lat nasze Stowarzyszenie 

uczestniczy w obchodach rocznicy wybu-

chu Powstania Wielkopolskiego, które 

współorganizowaliśmy z  Urzędem Miej-

skim, Gimnazjum im. Powstańców Wlkp. , 

Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy oraz 

Parafią p.w. św. Michała Archanioła.  

11 Września 2013 r. z inicjatywy Burmi-

strza Dolska odbyło się w Urzędzie spotka-

nie organizatorów obchodów 95 rocznicy 

wybuchu Powstania Wielkopolskiego.  

27 grudnia br. po mszy św. złożymy wią-

zanki kwiatów przed pomnikiem Powstań-

ców na Cmentarzu Parafialnym, a następ-

nie udamy się do sali widowiskowej w Ra-

tuszu na wieczornicę przygotowaną przez Gimnazjum.  Jeśli plany organizatorów się powiodą, jednym z elementów upa-

miętniających wydarzenia sprzed 95 lat będzie widowisko przygotowane przez Grupę Rekonstrukcyjną "Historia Militaris" 

z Gostynia.  Niewątpliwie istotnym akcentem obchodów jednego z ważniejszych zrywów powstańczych w historii Polski bę-

dzie, zaproponowane przez Burmistrza Dolska, oznaczenie grobów, w których spoczywają Powstańcy. W najbliższym czasie  

zostaną podjęte działania związane z dotarciem do potomków Powstańców Wielkopolskich, celem ustalenia miejsc pochów-

ków Powstańców na trzech cmentarzach znajdujących się na  terenie Gminy Dolsk. 

Wydawnictwo Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk 

 Powstańcy Wielkopolscy z Dolska - fotografia ze zbiorów Izby Regionalnej w Dolsku 

Redakcja Kuriera Dolskiego 
Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności  
lokalnej w Gminie Dolsk 
Pl. Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk 
tel. 604 250 231,  e-mail: kurier@dolsk.info.pl 
 
Teksty: Tomasz Frąckowiak 
Zdjęcia: archiwum Stowarzyszenia 

Wersja elektroniczna Kuriera: www.dolsk.info.pl 



Sprzątanie Świata - Dolsk - sobota 21 września 2013 r. w godz. 9:30 - 13:00 

www.dolsk.info.pl 

Był grudzień 2009 r. Fundacja WOŚP jak co roku przygotowywała się do kolejnego Finału. Dla dzieci z  chorobami onkolo-

gicznymi... Wówczas rozdzwoniły się telefony w sprawie organizacji 18 Finału w Dolsku. W taki sposób zawiązaliśmy naszą 

nieformalną w tamtym czasie grupę, która w kolejnych latach przerodziła się w bardzo zgrany zespół. Nie bez znaczenia po-

zostaje fakt, że jednymi z pierwszych osób, które włączyły się w organizację imprezy w 2010 roku byli Błażej Burzyński 

i Andrzej Ratajczak z OSP Dolsk. To właśnie w dolskiej 

remizie zawiązaliśmy rok później nasze Stowarzysze-

nie. Współpraca z Joanną Kaptur-Konieczną zaowoco-

wała  włączeniem do współdziałania dolskiego Gim-

nazjum. Dzięki wsparciu wielu osób i instytucji zorga-

nizowaliśmy wspólnie już cztery Finały WOŚP w Dol-

sku, a łączna kwota środków przekazanych na zakup 

sprzętu medycznego wyniosła aż 32196,13 zł. Co roku 

Burmistrz Dolska oraz Miejsko-Gminna Komisja Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku fun-

dują wolontariuszom koszulki, a cała rzesza osób, firm 

i instytucji udziela rzeczowego i finansowego wspar-

cia. Każdego roku kilkunastoosobowa grupa młodych 

wolontariuszy zbiera pieniądze, ucząc się w ten spo-

sób pomagać innym. Jesteśmy otwarci na wszystkich, 

którzy chcieliby przyłączyć się do wspólnej pracy i zabawy podczas organizacji kolejnego Finału  WOŚP, dlatego jeśli tylko 

czujesz, że chcesz się do nas przyłączyć - już dziś zapraszamy! 

Wydawnictwo Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk 

 Zdjęcie identyfikatorów Wolontariuszy z Finału WOŚP 10 stycznia 2010 r. 

Harmonogram odbioru śmieci opublikowany przez Zwią-

zek Międzygminny Centrum Zagospodarowania Odpadów 

„Selekt” na swojej stronie internetowej oraz na stronie 

UMiG Dolsk jest mało czytelny, dlatego poniżej zamieszcza-

my wersję syntetyczną, która z powodzeniem mieści się na 

drzwiach lodówki. Harmonogram dotyczy wyłącznie 

mieszkańców Dolska. 

DATA 
ODBIERANE ŚMIECI  
N - niesegregowane 

S - segregowane 

20 września N, S 

4 października N 

18 października N, S 

2 listopada N 

15 listopada N, S 

29 listopada N 

13 grudnia N, S 

27 grudnia N 

Nauczyciele oraz uczniowie Gimnazjum im. Powstańców 

Wielkopolskich w Dolsku zapraszają 5 października do 

udziału w Dniu Gimnazjalisty. Szkolny Klub Wolontariatu 

wraz z Samorządem Uczniowskim i Drużyną Szpiku z Po-

znania zapraszają tego dnia do oddania krwi w krwiobusie, 

który przyjedzie do Dolska. Mamy nadzieję, że uda nam się 

zobaczyć gwiazdy Drużyny Szpiku, do których należą m.in. 

Kasia Bujakiewicz, Piotr Reiss, Mezo, czy Sylwia Grzesz-

czak. Na uczestników Dnia Gimnazjalisty czeka wiele atrak-

cji, m.in. gry i zabawy sportowe, fitness dla młodzieży i do-

rosłych, występy uczniów, pokaz ratownictwa medyczne-

go. Początek o godz. 9:00  na boisku szkolnym. 

W zakładce Cmentarz serwisu internetowego naszej Parafii 

www.parafia.dolsk.info.pl pojawiła się nowa podstrona, 

która pozwala na wirtualne odwiedziny na cmentarzu.  

Nowo uruchomiona usługa umożliwia odnalezienie swoich 

bliskich na dokładnej mapie cmentarza, sprawdzenie doko-

nanej opłaty, lokalizacji oraz zobaczenie zdjęcia nagrobka. 

Istnieje również możliwość zapalenia wirtualnego znicza. 
KURIER DOLSKI                             www.dolsk.info.pl 
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Przystępując do akcji trzy lata temu, oprócz posprzątania porzuconych śmieci, postawiliśmy sobie cel 

uzbierania surowców wtórnych (złomu, szkła i makulatury), za które udało nam się zakupić kosz na śmieci. 

W ubiegłym roku nie udało nam się tego zamierzenia zrealizować, ponieważ ktoś ukradł uzbierany przez 

nas złom z kontenera. Dlatego w tym roku nie będzie kontenera na placu przed OSP, a złom będziemy skła-

dować w firmie transportowej Pana Romana Czyżaka, przy ul. Gostyńskie Przedmieście 84.  Czy uda nam 

się w tym roku uzyskać środki w kwocie ok. 350 zł potrzebne na zakup kosza? Czas  pokaże. Przy okazji 

dziękujemy naszym Partnerom, z którymi już po raz trzeci organizujemy akcję! 

Wydawnictwo Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk 

W ubiegłym roku, w ramach akcji Sprzątanie Świata posa-

dziliśmy dwadzieścia drzew, które otrzymaliśmy ze szkółki 

Państwa Wawrzyniaków z Kunowa. Było to po pięć lip 

drobnolistnych, jarzębin, brzóz i klonów. Ku naszemu za-

dowoleniu większość z posadzonych drzew się przyjęła!  

Uczniowie Gimnazjum w czasie sadzenia drzew na placu zabaw 

Wspólne zdjęcie uczestników akcji Sprzątanie Świata - Dolsk  w roku 2012 

Blisko połowa Polaków wciąż wy-

rzuca na śmietnik tzw. małe AGD. 

Dlatego fundacja Nasza Ziemia 

wraz z firmą Greenfone Sp. z o.o 

zapraszają do udziału w akcji „20 

tysięcy telefonów na 20. Sprzątanie 

Świata”. My również zapraszamy 

mieszkańców Dolska do wrzucania 

starych telefonów komórkowych 

do kartonów, które znajdują się od 

dziś do niedzieli w dolskich skle-

pach spożywczych oraz w Gimna-

zjum i Urzędzie Miasta i Gminy. 


