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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 - wy-
dawnictwa, które będzie informować o działaniach naszego 
Stowarzyszenia oraz podejmować tematy związane 
z  lokalnymi sprawami.” Tymi słowami dokładnie trzy lata 
temu powitałem Państwa w pierwszym wydaniu Kuriera 
Dolskiego. Co ciekawe słowa te są nadal aktualne, pomimo 
że wokół nas tak wiele się zmieniło. A zmiany zachodzą tak-

że w Kurierze, który pod wpływem głosów wielu czytelników zwiększył kilku-
krotnie swoją objętość. Nasze dotychczasowe dziewięć wydań Kuriera Dolskiego 
zawsze spotykało się z ciepłym przyjęciem odbiorców, ale również z niedosytem 
związanym z nakładem i objętością wydawnictwa. Po prostu na czterech stro-
nach trudno jest zamieścić odpowiednio dużą ilość informacji. Nie mówiąc już 
o zdjęciach, które wszyscy dziś chętnie oglądamy. Dlatego postanowiliśmy spró-
bować czegoś innego - zamienić dotychczasowe wydawnictwo naszego prężne-
go Stowarzyszenia na pełnowymiarową gazetę, która (w założeniu) raz na kwar-
tał będzie przekazywała informacje o wydarzeniach w Gminie Dolsk - czy to się 
uda, zależy także od Państwa! 

Aby jednak móc wydawać nasze pismo jako 
gazetę bezpłatną dla mieszkańców Gminy Dolsk 
i  części okolicznych gmin, zwróciliśmy się do 
lokalnych przedsiębiorców z propozycją publi-
kacji reklam, które mają sfinansować niemałe 
koszty druku gazety. Dotychczasowe dziewięć 
wydań, z kilkoma wyjątkami finansowaliśmy 
samodzielnie, chcąc w ten sposób aktywizować 
lokalne środowisko. Nie  chcemy, aby nasz Ku-
rier Dolski był gazetą reklamową, ale tylko 
dzięki reklamom będzie mógł pozostać bezpłat-
ny i w ten sposób docierać do wszystkich do-
mów w  naszej Gminie i nie tylko. Zapewni to 
z pewnością wysoki, bo aż pięciotysięczny na-
kład, który sprawi, że statystycznie możemy 
trafić do każdego mieszkańca naszej gminy - 
nawet tego, który nie umie jeszcze czytać! 

Nie zmieniło się natomiast jedno - nadal chcemy do Państwa docierać nieodpłat-
nie! W tym miejscu pragnę bardzo gorąco podziękować za zaufanie podmiotom, 
które postanowiły zamieścić swoje reklamy w dziesiątym, a zarazem pierwszym 
wydaniu Kuriera Dolskiego w nowej odsłonie, a są to: DMB Nowakowscy z Mała-
chowa, F.U.H. Stanisław Krupa z Drzonku, Gabinet Stomatologiczny i Laborato-
rium Protetyczne OPTIDENT - Sylwia Adamska, Zakład Usługowo-Handlowy - 
Dariusz Ratajczak, INTERmedi@ Spółka Jawna ze Śremu, Mini Market U HANI - 
Hanny Ciszewicz, Stacja Kontroli Pojazdów Dolsk - Elżbieta Juskowiak, Trans-
port Ciężarowy i Roboty Ziemne Księginki - Zbigniew Jankowiak.  

Bardzo Wam dziękuję za zaufanie i mam nadzieję, że dzięki reklamie na łamach 
Kuriera, znajdą Państwo wielu klientów na Wasze produkty i usługi. Mam też 
świadomość, że nie udało nam się dotrzeć do wszystkich potencjalnie zaintere-
sowanych reklamą, dlatego już dziś zapraszam Państwa do zamawiania ogłoszeń 
w kolejnym wydaniu, które planujemy wydać w grudniu. 

Naszych czytelników zachęcam natomiast do współtworzenia Kuriera Dolskiego 
poprzez pisanie artykułów o Waszych sprawach na łamach gminnego wydaw-
nictwa - jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i inicjatywy! W każdym wydaniu 
będziemy prezentować walory jednego z naszych sołectw - w bieżącym numerze 
sołtys Janina Pawełczyk prezentuje Nowieczek. Nie udało nam się natomiast 
w aktualnym wydaniu opisać ostatnich wydarzeń sportowych, których w naszej 
gminie nie brakuje, ale miejmy nadzieję, że ten 
niedosyt zaowocuje w przyszłości. Zamierzamy 
tworzyć nasze lokalne wydawnictwo mając  
cały czas na uwadze cele statutowe naszego 
Stowarzyszenia, którymi obok wspierania roz-
woju społeczeństwa obywatelskiego i integracji 
społecznej są między innymi: aktywizowanie 
i integrowanie środowiska lokalnego, budowa-
nie świadomości obywatelskiej, promowanie 
Gminy Dolsk i osiągnięć mieszkańców, wspiera-
nie rozwoju kulturalnego i oświatowego oraz 
działania na rzecz swobodnego dostępu do  
informacji. 

Zapraszam do lektury! 
Tomasz Frąckowiak 
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PIELGRZYMKA DO GÓRKI DUCHOWNEJ 
20 sierpnia odbyła się coroczna piesza pielgrzymka 
do Górki Duchownej. Rozpoczęła się ona mszą świę-
tą o godzinie 5:00 w dolskiej farze, a po jej zakoń-
czeniu wszyscy chętni wyruszyli na około 40-
kilometrowe pielgrzymowanie. W tym roku grupa 
pielgrzymów liczyła podobnie jak w ostatnich latach 
kilkadziesiąt osób. 
Pielgrzymi ze śpiewem i modlitwą na ustach mijali 
kolejne miejscowości takie jak Lubiń, Krzywiń, Czer-
wona Wieś czy Zgliniec. Nie mogło zabraknąć rów-
nież czasu na przerwy regeneracyjne czy posiłki, 
ponieważ trud pielgrzymowania niemal każdemu 
dawał się we znaki. Po dotarciu na miejsce grupa 
została serdecznie przywitana przez tamtejszego 
księdza i zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Potem 
nadszedł czas na modlitwę w Sanktuarium Maryj-
nym. Pielgrzymi podziękowali za szczęśliwe dotar-
cie do celu i prosili o potrzebne łaski. Następnie nad-
szedł czas na wyczekiwany przez wszystkich odpo-
czynek. Część przybyłej grupy wróciła już do swoich 
domów, a pozostali nocowali w namiotach. 
Niedziela to dalszy czas modlitwy w swoich inten-
cjach oraz odpoczynku pielgrzymujących. Natomiast 

o godzinie 18:00 ksiądz Tomasz Buliński od-
prawił mszę w intencji pielgrzymów, a także 
ich rodzin, dziękując przy tym wszystkim 
obecnym za podjęcie trudu i pokonanie blisko 
40-kilometrowej trasy. Warto zaznaczyć, że na 
eucharystię dotarła duża ilość mieszkańców 
Dolska, którzy przyjechali autobusem bądź 
własnymi samochodami. 
Pielgrzymi w drogę powrotną już w nieco 
mniejszej grupie wyruszyli poniedziałkowego 
ranka po pożegnaniu z Matką Bożą. Umocnieni 
wiarą i napełnieni Duchem Świętym zameldo-
wali się w Dolsku pod wieczór, gdzie przywita-
ła ich spora ilość parafian. Tradycyjnie piel-
grzymka zakończyła się w kościele, gdzie pro-
boszcz raz jeszcze podziękował wszystkim, 
którzy zdecydowali się podjąć wyzwanie 
i uczestniczyć w pieszej wyprawie do Górki 
Duchownej. 
Pielgrzymów jak co roku do Matki Bożej pro-
wadził p. Roman Szymański. 

Błażej Skorupka 
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PIELGRZYMKA DO GÓRKI DUCHOWNEJ 
Przygotowując relację o tegorocznej pielgrzymce na-

tknęliśmy się na bardzo ciekawe źródło wiedzy o 

„Tradycji pielgrzymowania parafian dolskich do Matki 

Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej” - taki bowiem 

tytuł nosi praca przygotowana w 1998 roku przez 

ucznia Szkoły Podstawowej w Dolsku Szymona Woro-

cha, pod opieką mgr Marii Ignaszewskiej, na ogólnopol-

ski konkurs „Poznajemy ojcowiznę”. Warto nadmienić, 

że praca młodego Szymona była jedną z 5 finałowych 

laureatów tego konkursu w kategorii indywidualnej. Ze 

względu na fakt, że jest to niezwykłe historyczne źró-

dło wiedzy o pielgrzymce do Górki Duchownej przyta-

czamy w całości obszerny fragment zaczerpnięty z pra-

cy Szymona Worocha i Pani Marii Ignaszewskiej: 

Już od ponad 100 lat organizowana jest rokrocznie z 

naszej dolskiej parafii, piesza pielgrzymka na Wielki 

Odpust do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Gór-

ce Duchownej. Górka Duchowna w dawnych czasach 

zwana Górką Lubińską lub Mniszą jest bardzo ładną 

wioską położoną w gminie Lipno w województwie lesz-

czyńskim. Leży ona w odległości 12 km na południe od 

Leszna, a po wschodniej stronie linii kolejowej Poznań – 

Wrocław. Od Dolska miejscowość ta oddalona jest o po-

nad 40km w kierunku południowo zachodnim. 

Ponieważ tradycyjna pielgrzymka odbywa się w ostat-

nim tygodniu sierpnia, postanowiłem i ja na zakończenie 

tegorocznych wakacji udać się w to bezcenne, godne 

ufności miejsce aby podziękować Matce Bożej przed jej 

cudownym wizerunkiem za udane wakacje i prosić o 

dalszą opiekę i błogosławieństwo w życiu naszej rodziny 

i w nadchodzącym nowym roku szkolnym. 

Trasa pielgrzymki, tradycje, zwyczaje i obrzędy od lat 

nie zmieniły się specjalnie. Droga jest dość ciężka, trwa 

cały dzień, nieraz wśród niepogody i upału, ale niko-

go to nie zraża. Pielgrzymi idąc przez całą drogę 

śpiewają pieśni religijny i odmawiają różaniec. Po 

drodze odwiedzają napotykane kościoły, kapliczki i 

figury, odprawiają krótkie nabożeństwo lub modli-

twę i idą dalej. Gdy zbliżają się do celu śpiewają starą 

pieśń: 

Matko Górecka 

Ratuj nas w potrzebie, 

Może ostatni raz  

Przyszliśmy do Ciebie 

a odchodząc śpiewają tę samą pieśń kończąc tek-

stem: 

Może ostatni raz  

Byliśmy u Ciebie 

Od starszych pątników dowiedziałem się, że w daw-

niejszych czasach trud pielgrzymowania był jednak 

znacznie większy. Nie jechał żaden wóz bagażowy jak to 

ma miejsce dzisiaj, nie było namiotów, śpiworów. Najpo-

trzebniejsze rzeczy, a była to głównie żywność 

(upieczony własnoręcznie chleb, klepka masła i kilka 

jajek) każdy niósł ze sobą. Ponadto cała drogę oprócz 

krzyża niesiono dwie chorągwie. 

Aby te ogólnie słyszane wiadomości potwierdzić, czy tez 

dowiedzieć się czegoś nowego, ciekawego odwiedziłem 

dwie starsze panie, bardzo bliskie kuzynki, które chodzi-

ły na pielgrzymkę jeszcze przed drugą wojną światową. 

Starsza z nich 88 letnia p. Stanisława Bielerzewska była 

pieszo w Górce Duchownej około 50 razy. Chodziła od 

dziecka. Mówi, że miała około 10 lat jak była pierwszy 

raz u Matki Boskiej, a 75 jak trasę pokonała po raz 

ostatni. Nie ma już siły chodzić, ale co roku jedzie na 

Wielki Odpust z córką i zięciem samochodem, którzy też 

kiedyś aktywnie uczestniczyli w pielgrzymkach, lecz ze 

względu na stan zdrowia musieli zrezygnować. Nie-

zmiernie pobożnym wiernym pątnikiem był brat pani 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Stanisławy – śp Tadeusz Burzyński. Zmarł w roku 1990 

w wieku 83 lat, a jeszcze 5 lat przed śmiercią i to po raz 

ostatni odbył całą trasę pieszo, choć już z wielkim, po-

nadludzkim wysiłkiem. Prośby aby wsiadł na wóz, który 

jechał z bagażami, czy samochodu (siostrzenica z mę-

żem, zawsze byli w pobliżu wujka), były bezcelowe. Uwa-

żał, że pielgrzymka jest ważna, gdy odprawi się ją pie-

szo. Ta ostatnia jego wyprawa była zarazem ostatnim 

pobytem pana Tadzia w umiłowanym przez niego sank-

tuarium maryjnym. Nie mógł już iść a jazda go nie inte-

resowała. Do Górki Duchownej chodziła też druga moja 

rozmówczyni p. Zofia Hoffmann, która liczy 85 lat. Piel-

grzymowała głównie przed wojną i w latach powojen-

nych. Ma zaliczonych ok. 20 pielgrzymek. Pani Zofia mó-

wi:  

- Przed wojną to 1/8 ludności Dolska (Dolsk liczył wtedy 

1800-2000 mieszkańców, dziś około 1200) brała udział 

w pielgrzymce. Z każdego domu ktoś szedł. Pamiętam 

jak pewnego roku ksiądz górecki witając nas powiedział, 

że pielgrzymka z Dolska jest jedną z najstarszych, a pąt-

nicy przebywają najdłuższą pieszą drogę. Do Górki Du-

chownej chodzili moi rodzice, siostry i bracia, a było nas 

ośmioro. Moja matka Władysława Kosowicz, gdy była 

starsza, nie szła w tradycyjnej pielgrzymce na pierwszą 

niedzielę rozpoczynającą odpust, tylko wraz z dwoma 

innymi kobietami - Marią Kowalską i Julią Bednarowicz 

szły same na zakończenie odpustu. Nie wiem dlaczego, 

ale pamiętam, że tak było. 

Zapytałem też Panią Zofię o sam przebieg pielgrzymek 

przedwojennych i dowiedziałem się, że tradycje zostały 

dokładnie zachowane. 

- Wielki odpust do Górki Duchownej rozpoczynał się 

wówczas w pierwszą niedzielę po św. Augustynie. Był to 

najczęściej początek września (dziś to ostatni tydzień 

sierpnia). Nasza pielgrzymka trwała trzy dni. Wychodzi-

liśmy wcześnie rano w sobotę, a wracaliśmy w ponie-

działek wieczorem. Szliśmy w zorganizowanych szyku. 

Na początku niesiono krzyż i dwie chorągwie. W pierw-

szych rzędach szli harcerze w mundurkach, a dopiero 

później pozostali. Często szedł z nami ksiądz wikary. Ks. 

dziekana Kurpisza, wieloletniego proboszcza dolskiego, 

przywoził bryczką kościelny i jednocześnie grabarz pan 

Marcin Nowicki. Spaliśmy u ludzi, którzy nas przyjęli, w 

ich domu lub w stodole na słomie. Byli to najczęściej 

gospodarze, u których dolszczanie goszczą się do dzisiaj, 

rodzina kolejarza i młynarza. Z posiłkami nie było wcale 

tak źle. Na okres odpustu przyjeżdżali z Leszna rzeźnicy 

z różnymi wyrobami oraz cukiernicy z pączkami i innym 

ciastem. W specjalnych „budach” poustawiane były dłu-

gie stoły, ławy i krzesła. Można było tu zjeść coś ciepłe-

go, wypić herbatę czy kawę. 

Pani Zofia, która od dawna nie była w Górce Duchownej 

dopytuje się czy takie „budy” jeszcze są. Od-

powiedziałem jej, że „bud” to jest bardzo 

dużo, ale znacznie innych. 

Pani Hoffmannowa opowiedziała mi jeszcze 

historię dwóch chorągwi pielgrzymkowych. 

Ponieważ były już dość mocno zniszczone, jej 

ciocia a matka p. St. Bielerzewskiej – Maria 

Burzyńska, która przez wiele lat szefowała 

całej pielgrzymce, kupiła specjalny materiał i 

złote frędzle. Pani Hoffmannowa z zawodu 

krawcowa i po specjalnym kursie haftu zor-

ganizowanym w Dolsku, uszyła nowe chorą-

giewki, które przyozdobiła specjalnym ha-

ftem. Wkrótce jednak wybuchła wojna. Gdy 

Niemcy weszli do kościoła farnego w Dolsku, 

zrabowali m.in. pielgrzymkowe symbole. 

Widziano je potem wielokrotnie jak leżały na 

niemieckim posterunku policji i służyły hitle-

rowcom do czyszczenia butów. 

Takie pielgrzymki jak dolskie, przychodziły i 

nadal przychodzą na odpust do Górki Du-

chownej z wielu innych miejscowości Wielko-

polski. Niektóre np. z parafii Gostyń i Gro-

dzisk (jak mówią pewne nieoficjalne zapiski) 

mają już ponad 300 – letni staż. Są też pielgrzymki, któ-

re przyjeżdżają pociągiem. Łącznie przybywa około 60 

zorganizowanych grup i tysiące osób indywidualnie. 

Nikt nie wie dokładnie od kiedy Górka Duchowna stała 

się miejscem pielgrzymkowym parafian. Żadne źródła 

historyczne tego nie podają. Przypuszcza się (i to po-

twierdzają panie, z którymi rozmawiałem), że miało to 

miejsce w XIX wieku w czasie jak Dolsk i okolice nawie-

dziła zaraza jaką była cholera. Choroba ta pojawiła się 

w Dolsku trzy razy: w roku 1837, 1849 i 1852 zabierając 

ze sobą w bardzo krótkim czasie dziesiątki ofiar. Jest to 

raczej pewne, że właśnie wtedy mieszkańcy Dolska za-

częli chodzić do Matki Boskiej Pocieszenia prosić ją o 

pomoc i ratunek. 

Przez dwa lata w 1894 – 1895 władze pruskie zabroniły 

przybywać w czasie Wielkiego Odpustu pielgrzymom do 

Górki Duchownej, w których widziano niebezpieczeń-

stwo ożywienia ducha narodowego. Także w czasie II 

wojny światowej pielgrzymki nie odbywały się z powodu 

zamknięcia kościoła i internowania księży. Kult Matki 

Boskiej Góreckiej nie został jednak wydarty z serc ludzi, 

nawet się spotęgował. Wiele reprodukcji cudownego 

obrazu spotkać można było w domach, po wsiach i mia-

stach nie tylko Wielkopolski, ale i w innych rejonach 

naszego kraju. Po wyzwoleniu w 1945 roku Matka Boża 

zaczęła znowu od niezliczonych rzesz pątników odbierać 

cześć. Jak wspominają starsi ludzie, miał lud Wielkopol-

ski za co dziękować i o co prosić Matkę Boską Pociesze-

nia po tych ciężkich przeżyciach wojennych, za odzyska-

nie niepodległości, za spokój w naszym kraju i prosić 

o dalszą opiekę. 

Dziś większość pielgrzymów kieruje się do Matki Boskiej 

w intencjach własnych, inni idą dla podtrzymania wielo-

letniej tradycji, a są i tacy, którzy traktują to typowo 

turystycznie. Wszyscy jednak stwierdzają, że przed wize-

runkiem Patronki osiąga się silniejsze przeżycia religij-

ne, modli się z łatwością, radością i bez przymusu. 

Udało mi się zebrać kilka historycznych już zdjęć z piel-

grzymek naszych dziadków i pradziadków. Dotyczą one 

jedynie okresu powojennego – początki lat 50 – tych 

i późniejsze. 

Okazuje się, że nawet trzy strony przeznaczone w Ku-

rierze Dolskim na pielgrzymkę do Górki Duchownej  to 

za mało. Może warto zatem pomyśleć o wydaniu książ-

ki na ten temat? Z pewnością zdjęć nie zabranie! 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

PIELGRZYMKA DO GÓRKI DUCHOWNEJ 

Na trasie pielgrzymki tuż przed  
Górką Duchowną - 1997 rok 

Roman Szymański i Jacek Woroch,  
podczas jednego z odpoczynków 



 

 

Str. 5 | Wrzesień 2016 r. Kurier Dolski www.dolsk.info.pl Str. 5 | Wrzesień 2016 r.  Kurier Dolski www.dolsk.info.pl 



Str. 6 | Wrzesień 2016 r. 

 

Kurier Dolski www.dolsk.info.pl 

STACJA KONTROLI POJAZDÓW W DOLSKU 
Od 14 lipca br. w Dolsku działa Okręgowa Sta-
cja Kontroli Pojazdów. Dzięki temu mieszkań-
cy naszej gminy nie muszą już wykonywać 
obowiązkowych badań w sąsiednich miejsco-
wościach. W czasie dwóch miesięcy funkcjono-
wania stacji swoje pojazdy zbadało już ponad 
250 kierowców, w 90 procentach mieszkańcy 
naszej gminy. Można tu wykonać badania 
wszelkiego typu pojazdów: od skutera, przez 
pojazdy osobowe, ciężarowe, zestawy rolnicze 
i przyczepy aż po autobusy. W Stacji pracuje na 
zmianę trzech diagnostów, a ogółem firma 
zatrudnia 50 pracowników. Od początku września stacja w Dolsku stara się 
przyciągnąć klientów, oferując w ramach przeglądu wymianę starej gaśnicy na 

nową, zalegalizowaną. Firma Juskowiak wyrosła z branży transportowej i serwi-
su ciężarówek. Jak informuje nasz rozmówca na stacji można wykonać serwis 
klimatyzacji oraz serwis dowolnych pojazdów ciężarowych. Także od września 
zmieniły się godziny otwarcia stacji, która teraz zaprasza w dni powszednie od 
godz. 8:00 do 18:00. 

Z kierownikiem Stacji Marcinem Juskowiakiem rozmawiał Tomasz Frąckowiak 

Marcin Juskowiak 
Kierownik Stacji Kontroli Pojazdów 
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Nie kończące się reformy oświaty nie pozostają bez 
wpływu również na mieszkańcach naszej gminy. 
W tym roku najwięcej zmian zaszło w przedszko-
lach, ale o tym co zmieniło się wraz z nowym rokiem 
szkolnym w dolskich placówkach oświatowych roz-
mawialiśmy z wszystkimi dyrektorami szkół 
i przedszkola w gminie Dolsk.  

Nowe miejsca dla przedszkolaków 
w Gminie Dolsk  
To co wydarzyło się w tym roku w Przedszkolu Sa-
morządowym Stokrotki można by podsumować 
mianem rewolucji. Z informacji Dyrektor Longiny 
Dułacz wynika, że ponad 90% dzieci sześcioletnich 
w Gminie skorzystało z możliwości i pozostało 
w przedszkolu, a tylko niespełna 10% rodziców zde-
cydowało się posłać swoje pociechy do szkół. Ogó-
łem liczba dzieci w we wszystkich oddziałach przed-
szkolnych w roku szkolnym 2016/2017 wyniosła 
215 i aż 1/5 z nich, a dokładniej 45 to dzieci sześcio-
letnie. 

„Sytuacja ta zmusiła nas do 
podjęcia działań. Trzeba było 
pomyśleć o powiększeniu na-
szych przedszkoli i to zrobili-
śmy o jeden oddział w Wiesz-
czyczynie i jeden oddział 
w Dolsku, ale to i tak nie dało 
szansy na rozładowanie tej 
ilości dzieci. Na szczęście wła-
dze naszej gminy wyszły na 
przeciw wszystkim inicjaty-
wom, które zaproponowałam. 

W związku z tym udało się uruchomić oddział 
w Mszczyczynie, który przez rok nie funkcjonował, 
to znaczy był zawieszony, ponieważ w roku szkol-
nym 2015/2016 zostało zapisanych tylko sześcioro 
dzieci, które były dowożone do Dolska. Kolejny   
oddział został uruchomiony w Międzychodzie 
w budynku świetlicy” - relacjonuje dyrektor Longina 
Dułacz. Zrealizowane działania pochłonęły niemałe 
środki, ale co warte odnotowania i godne pochwały, 
przedszkole skorzystało z szansy, która się nadarzy-
ła i skutecznie zaaplikowało o środki z Unii Europej-
skiej, które wsparły napięty budżet gminy. Dzięki 
temu nie było w naszej gminie rodzica, który otrzy-
małby informację, że jego dziecko nie zostało przyję-
te do przedszkola. Pozyskana z dofinansowania 
kwota to 411 354,35 zł, a cały projekt opiewał na 
483 946,13 zł. Większość środków projektowych 
zostanie przeznaczona na płace dla pracowników. 
Ponadto środki z dotacji zasiliły m.in. remonty po-
mieszczeń oraz zajęcia dodatkowe z logorytmiki, 
zajęcia terapeutyczne i wycieczkę dla dzieci trzy 
oraz czteroletnich. Obecnie przedszkole czeka już 
tylko na odbiór pomieszczeń w Międzychodzie, co 
prawdopodobnie nastąpi w najbliższych dniach. 
Pozyskanie środków zewnętrznych przez Przed-
szkole Samorządowe Stokrotki zapewniło gminie 
„miękkie lądowanie” związane z zawirowaniem spo-
wodowanym reformą oświaty, która pozostawiła 
sześciolatki w przedszkolach. Przy takiej liczbie 
dzieci konieczne było jednak wydłużenie czasu pra-
cy dolskiej placówki, która obecnie funkcjonuje od 
godz. 6:30 do 17:00. Byłoby idealnie, gdyby udało 
się pozyskać kolejne środki na dobudowanie czwar-
tej sali w dolskim przedszkolu, w miejscu istniejące-
go tarasu, ale póki co pomysł ten musi pozostać 
w  sferze planów dyrekcji.   

Pierwsza klasa - ale tylko jedna w tym 
roku szkolnym 
Zmiana przepisów ustawy o systemie oświaty spo-
wodowała zniesienie obowiązku szkolnego dla dzie-
ci 6-letnich, w związku z w tym gminie Dolsk jest 

tylko jedna klasa 
pierwsza, która liczy 
1 6  u c z n i ó w 
(podobna sytuacja 
w Szkole Podstawo-
wej w Dolsku miała 
miejsce cztery lata 
temu, ale wówczas 

było więcej dzieci 
oraz była jeszcze pierwsza klasa w Masłowie). Ogó-
łem w  gminie mamy w tym roku szkolnym 353 
uczniów w dwóch szkołach podstawowych - w Dol-
sku i w Masłowie. Przypomnijmy, że filia szkoły w 
Małachowie została wygaszona, a dzieci z tej wioski 
są dowożone do Dolska. W roku bieżącym tylko w 
klasach szóstych rodzice musieli sami kupić dzie-
ciom podręczniki, w pozostałych klasach szkoła za-
kupiła uczniom książki i ćwiczenia. W stosunku do 
roku ubiegłego w szkole zmniejszyła się liczba eta-
tów nauczycieli z 23 do 20. Na rok przed powrotem 
klas siódmych nie ma jeszcze żadnych pewnych in-
formacji, ponieważ i nauczyciele, i samorządowcy 
czekają na oficjalne wytyczne Ministerstwa Oświaty.  

 

 Stulecie z Brzechwą w tle 
Do Szkoły Podstawowej w Masłowie uczęszcza 
w tym roku 101 uczniów, którzy uczą się w 6 od-
działach liczących od 13 do 19 osób (w tym 2 od-
działy klasy drugiej). 
Nie ma klasy pierwszej, ponieważ zgłosiło się tylko 
czworo uczniów. Troje z nich jest dowożonych do 
Szkoły Podstawowej w Dolsku, a jednego rodzice 
przenieśli do szkoły w Śremie. Poza zajęciami obo-
wiązkowymi, szkoła oferuje uczniom zajęcia dydak-
tyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 
logopedyczne, świetlicowe i koła zainteresowań. 
W roku 2016 przypada jubileusz 100-lecia funkcjo-
nowania szkoły w obecnym budynku. Kulminacją 
obchodów będzie dzień 1 października, w którym 
m.in. nastąpi uroczyste nadanie szkole imienia Jana 
Brzechwy (formalnie nastąpiło to uchwałą Rady 
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 22 czerwca br.) oraz 
przekazanie sztandaru. Program uroczystości za-
mieściliśmy na kolejnej stronie. 

NOWY ROK (PRZED) SZKOLNY 
Przedszkole Samorządowe „Stokrotki”  

w Dolsku - 2016/2017  

Oddziały przedszkolne: 
Liczba 
dzieci 

Oddziały 

Dolsk 86 4 

Wieszczyczyn 59 3 

Małachowo 26 1 

Ostrowieczno 17 1 

Mszczyczyn 12 1 

Międzychód 15 1 

Razem 215 11 

Szkoła Liczba 
uczniów 

Liczba  
oddziałów 

Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Kuso-
cińskiego  
w Dolsku 

252 12 

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Brzechwy 
w Masłowie 

101 6 

Longina Dułacz,  
Dyrektor Przedszkola  

Stokrotki 
Zofia Kowalska,  

v-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Dolsku 
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Czekając na Armagedon 
Spokój na twarzy dy-
rektor Gimnazjum im. 
Powstańców Wielko-
polskich w Dolsku 
Barbary Wierzbińskiej 
jest raczej dobrą miną 
do złej gry, ponieważ 
rozgoryczenie z powo-

du planów wygaszenia gimnazjów jest ogromne. 
Trudno się dziwić, ponieważ tyle serca i pracy wło-
żonej w zorganizowanie szkoły od podstaw, już za 
trzy lata, zgodnie z planami Ministerstwa Oświaty, 
pójdzie do… No właśnie dokąd? 
Nic nie wiadomo na pewno, dlatego opisując począ-
tek roku być może ostatniego rocznika, który wedle 
założeń ministerialnych, rozpoczyna naukę w gim-
nazjum, skupiamy się na tym co jest pewne. Nie ma 
tego zbyt wiele, a pytania mnożą się same. Pewne 
jest to, że Gimnazjum w Dolsku pracuje jak dotąd. 
Nie zmieniła się kadra - było i jest dwudziestu na-
uczycieli. Podsumowujemy wykonane remonty: wy-
miana drzwi wejściowych, rozbudowa monitoringu, 
cztery wymalowane sale oraz gabinety pielęgniarki 
i higienistki. Omawiamy przygotowywany już Dzień 
Gimnazjalisty, który w tym roku będzie w szkole 24 
września. Najważniejsze chyba zdanie Dyrektor Bar-
bara Wierzbińska zostawia na koniec: „Bez względu 
na to co się stanie, my będziemy pracować tak jak do 
tej pory i zrobimy wszystko, żeby te dzieci miały 
wszystko to, co miały poprzednie roczniki. Wszyst-
kie nasze imprezy, przedstawienia czy cokolwiek 
robimy, będzie się odbywało tak samo.”  

Kurier Dolski www.dolsk.info.pl 

NOWY ROK (PRZED) SZKOLNY ciąg dalszy 

Społeczność Szkoły Podstawowej w Masłowie serdecznie zaprasza 

byłych Pracowników i Absolwentów na uroczystość obchodów  

100 – lecia szkoły,  

która odbędzie się 1 października 2016r. 

Program  obchodów 

1000 - Msza Św. w kościele parafialnym w Wieszczyczynie 

1100 - przejazd do Szkoły Podstawowej w Masłowie 

1130 - uroczystość w szkole 
okolicznościowe wystąpienie dyrektora szkoły, nadanie szkole imienia i przekazanie sztandaru, 

wystąpienia gości, krótki program artystyczny, zwiedzanie szkoły, spotkania koleżeńskie 

Szkoła Liczba 
uczniów 

Liczba  
oddziałów 

Gimnazjum im.  
Powstańców  
Wielkopolskich  
w Dolsku 

180 9 

Barbara Wierzbińska,  
Dyrektor Gimnazjum w Dolsku 
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SPRZĄTAMY ŚWIAT I GRAMY W KULKI 
Po raz szósty nasze Stowarzyszenie przyłącza się do ogólnopolskiej akcji zaini-
cjowanej przez Fundację Nasza Ziemia. W tym roku Sprzątanie Świata - Dolsk 
organizujemy w sobotę 17 września pod hasłem: „Podaj dalej... drugie życie 
odpadów". Celem akcji jest posprzątanie śmieci porzuconych na ulicach miasta, 
na poboczach, przy jeziorze Dolskim Wielkim oraz w lesie. Ponadto członkowie 
Koła Łowieckiego Knieja zajmą się wybranym obszarem leśnym w okolicach 
Miranowa. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą coś zrobić dla środowiska naturalne-
go. Zbiórka o godz. 9:30 przy Gimnazjum w Dolsku, skąd wyruszymy różny-
mi trasami zbierać śmieci. Tak jak w latach poprzednich, będą z nami gimnazjali-
ści pod opieką pań Marii Schneider i Anny Ważbińskiej-Busz. W południe posa-
dzimy wspólnie 20 drzew otrzymanych ze szkółki Państwa Wawrzyniaków 
z Kunowa, a na zakończenie spotkamy się przy grillu sponsorowanym przez 
ośrodek Villa Natura.  
Tak jak w latach poprzednich zachęcamy mieszkańców Dolska do pozbycia się 
złomu, ze sprzedaży którego środki przeznaczamy w całości na zakup koszy na 
śmieci. Za uzbierany w poprzednich latach złom zakupiliśmy dwa kosze 
(pierwszy stoi przy Gimnazjum w Dolsku, a drugi przy skrzyżowaniu ulic Brzo-
zowej i Szkolnej). Po tegorocznej akcji, dzięki Sebastianowi Pawłowskiemu, któ-
ry przekazał nam już w ubiegłym roku silnik, planujemy zakup trzeciego kosza. 
O tym, gdzie zostanie zamontowany zadecydują jak zwykle mieszkańcy naszej 
gminy. Jeżeli mają Państwo zbędny złom, który chcielibyście przekazać z 
przeznaczeniem na zakup kolejnego kosza, prosimy o kontakt pod nr tel. 
600 895 252. Korzystając z usługi transportowej Tomka Czyżaka - przyjedzie-
my pod wskazany adres!  

Także w sobotę nasze Stowarzyszenie organizuje Turniej Sołectw Gminy 
Dolsk w Petanque. To nie pierwsza impreza w boule w naszej gminie, ale 
pierwsze potyczki sołectw, które zaprosiliśmy do turnieju w ramach akcji 
„Gramy w Petanque” organizowanej w kraju przez firmę Limagrain wspólnie 
z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów oraz Polską Federacją Petanque. Celem 
tej akcji jest propagowanie gry w petanque (inaczej boule) wśród społeczności 
wiejskich. Każde sołectwo, które powoła grupę petanque i wyznaczy na swoim 
terenie boisko, otrzyma nieodpłatnie zestaw do gry. Do tej pory chęć przystąpie-
nia do tej inicjatywy w naszej gminie zgłosiły sołectwa: Błażejewo, Drzonek, Ko-
towo, Lipówka, Lubiatowo, Lubiatówko, Nowieczek oraz Trąbinek. Czekamy na 
pozostałe sołectwa i zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do 
udziału w sobotnim turnieju tripletów (czyli zespołów trzyosobowych). 
Petanque to prosta w swych zasadach gra i sport, nie wymaga dużych inwestycji, 
a grać mogą w nią osoby w różnym wieku, różnych płci, o różnym stopniu 
sprawności, także osoby niepełnosprawne. A więc petanque jest grą mogącą 
integrować wiele osób i dlatego jest godna promowania. 
Gospodarzem turnieju będzie sołectwo Lubiatowo, które pierwsze zgłosiło chęć 
przystąpienia do akcji, promowanej przez nasze Stowarzyszenie. Zwycięski ze-
spół w nagrodę otrzyma puchar Prezesa Stowarzyszenia na rzecz wspierania 
aktywności lokalnej w Gminie Dolsk. W tracie imprezy planujemy miło spędzić 
czas, a dla uczestników przewidujemy poczęstunek w postaci kiełbasy z grilla. 
Liczba drużyn w turnieju jest ograniczona, a decyduje kolejność zgłoszeń.  
Osoby zainteresowane udziałem w turnieju proszę o kontakt pod nr tel. 
604 250 231 lub na adres e-mail: stowarzyszenie@dolsk.info.pl. 
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21 sierpnia odbyły się Dożynki w Małachowie. Niezbyt 

sprzyjająca pogoda nie popsuła planów organizatorów 

i  wszystko przebiegło zgodnie z założeniami. Obrzędy 

dziękczynne za ukończenie żniw i prac polowych miały 

bardzo bogaty program. 

Impreza rozpoczęła się korowodem, który utworzyły 

bryczki oraz liczne maszyny rolnicze, a po nim miała 

miejsce dziękczynna Msza Święta, którą odprawił 

ksiądz z Kunowa. Następnie nadszedł czas na kolejne 

punkty obchodów dożynkowych. Przywitano wszyst-

kich przybyłych gości, 

zaprezentowano liczne 

pokazy i  występy arty-

styczne przygotowane 

głównie przez mieszkań-

ców Małachowa, a potem 

widowni przedstawił się 

Zespół Ludowy „Orlanie” 

z Jutrosina. Z kolei pod-

czas zabawy dożynkowej, 

trwającej do późnych 

godzin wieczornych przy-

grywał zespół Ever Band. 

Mieszkańcy Małachowa bardzo dobrze przygotowali 

się do obrzędów dożynkowych. Cała wieś była przy-

ozdobiona w bardzo ciekawy i kreatywny sposób, co 

skupiało uwagę przybyłej publiczności. Ta mogła rów-

nież korzystać z punktów gastronomicznych, licznych 

atrakcji, a także obejrzeć pokaz sprzętu rolniczego. 

Błażej Skorupka 

DOŻYNKI W MAŁACHOWIE 
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DOŻYNKI W MAŁACHOWIE 
Pani Paulina Dorsz w imieniu własnym oraz 
męża - Sołtysa Małachowa, pragnie za na-
szym pośrednictwem podziękować wszyst-
kim osobom, które pomagały w przygotowa-
niach, w przepięknym ustrojeniu wioski, 
w przeprowadzeniu imprezy, w przygotowa-
niu i odśpiewaniu przyśpiewek ludowych; 
szczególne podziękowania kierowane są do 
Rady Sołeckiej, strażaków z OSP i sponso-
rów. 
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POZNAJEMY SOŁECTWA - NOWIECZEK 
Nowieczek - wieś sołecka położona 5 km na północ-
ny-wschód od  Dolska, w której zabudowania roz-
mieszczone są wzdłuż dróg gminnych i powiato-
wych na długości około 3 km. 

Jest to zaletą naszej wsi, gdyż  rolnicy mają grunty 
rolne w większości usytuowane przy swoich pose-
sjach. Nowieczek to miejscowość ze szczególnym 
krajobrazem, gdyż możemy zaobserwować liczne 
pagórki powstałe na skutek moreny czołowej lo-
dowca górskiego. Pozostałością po tym lodowcu jest 

również jezioro rynnowe Nowiec. 
W Nowieczku znajduje się park krajobrazowy  z 
dworkiem i przyległymi budynkami z  XIX w. 

Przy drodze do leśniczówki Włościejewki odnajdzie-
my pozostałości po cmentarzu ewangelickim. Zacho-
wały się szczątki tablic nagrobkowych. 
Dzisiejszy Nowieczek to wieś typowo rolnicza. Liczy 

ponad 200 mieszkańców. Dominuje tu produkcja 
zwierzęca (trzoda, bydło) i roślinna (z przeznacze-
niem na pasze). Gospodarstwa powiększają swój 
areał ziemi i wymieniają  sprzęt na nowszy. Przydo-
mowe ogrody  są zadbane, obsadzone kwiatami 
i iglakami. Ładnie współgrają z otaczającym Nowie-

czek krajobrazem. 
Wieś jest oddalona o ruchliwej drogi, jest spokój, 
czyste powietrze i możliwość wypoczynku nad je-
ziorem. Czysta plaża, miejsce na rozbicie namiotu, 

kąpiel w czystej wodzie to zalety jeziora. Latem pla-
ża zapełnia się po brzegi.  
W 2007 roku mieszkańcy nasadzili drzewka  przy 
świetlicy w ilości 15 szt. W 2008 roku nasadzono 
130 sztuk różnego rodzaju drzewek ozdobnych.  
Teren parku i przy świetlicy na wiosnę tego roku 
wysprzątano. Wioska jest czysta i zadbana. Zakres 
przedsięwzięć dostosowujących Nowieczek do wy-
mogów ochrony środowiska: 
1. umowy na odbiór śmieci podpisali wszyscy 

mieszkańcy, 
2. gospodarstwa domowe wyposażone są  w więk-

szości w oczyszczalnie przydomowe. Mieszkańcy  
wykazali w 2008 roku największe zainteresowa-
nie oczyszczalniami w Gminie Dolsk, 

3. 10 gospodarstw rolnych ma zrobione płyty gnojo-
we ze zbiornikami, 

4. mieszkańcy mają w 100 % podpisane umowy na 
wywóz śmieci, 

5. wyznaczono miejsce do składowania kamieni 
i gruzu.  

Nowieczek to dużo zieleni, ładny krajobraz i świeże 
powietrze, które zapewniają przyległe lasy.  
 

Janina Pawełczyk, Sołtys Nowieczka 
 

27 sierpnia br., działające w Nowieczku Stowarzy-
szenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek zorganizo-
wało imprezę pod nazwą  „SPORTOWA SOBOTA W 
NOWIECZKU”. W trakcie imprezy na uczestników 
czekały gry i zabawy sportowe dla dzieci i rodziców, 
odbył się pokaz gry w BOULE oraz mecz piłki nożnej 
dla dzieci, a także wspólny AEROBIK poprowadzony 
przez instruktorkę KSA ze Śremu. Jednym z kulmi-
nacyjnych punktów sportowej soboty był mecz piłki 
nożnej KAWALEROWIE kontra ŻONACI o puchar 
Prezesa Stowarzyszenia. Imprezę zakończyło ogni-
sko i wspólne grilowanie. 

Poczynając od 1 września 2016 r. przez 9 kolejnych 
tygodni, Stowarzyszenie zaprasza mieszkańców  
Nowieczka w każdy czwartek o godz. 19:30 na DAR-
MOWY FITNESS (należy przynieść swoją matę). 
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CO W RADZIE PISZCZY? 

5 Września 2016 r. odbyła się XXII Sesja Rady Miasta i Gminy w Dolsku. W po-
rządku obrad znalazło się rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących m.in. 
emisji obligacji komunalnych, przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami mia-
sta Dolska i  sołectwa Księginki w przedmiocie zmiany granic oraz rozpatrzenia 
złożonej skargi. O sprawy związane z emisją obligacji zapytaliśmy Burmistrza 
Dolska Henryka Litkę. 
Zgodnie z Pana uzasadnieniem, które usłysze-
liśmy podczas wrześniowej sesji, obligacje 
zostały uruchomione z jednej strony po to, 
aby spłacić obecne zobowiązania, a z drugiej 
wydłużyć okres spłat, by powstały ewentual-
ne wolne środki w budżecie na prowadzenie 
inwestycji, czy tak? 
To był sens robienia tej restrukturyzacji, ponie-
waż w  międzyczasie, tj. od roku 2014 zaskoczył 
nas samorządowców w Polsce wprowadzony 
przez Ministra Finansów tzw. wskaźnik 243, któ-
ry mocno ogranicza sposób gospodarowania 
środkami. Tworząc front inwestycyjny w latach 
poprzednich, wykorzystując środki europejskie, 
sporo inwestowaliśmy. Przypomnę, że były lata, gdzie nawet 10 milionów zło-
tych wydawaliśmy na inwestycje. Oczywiście, zadłużaliśmy się po to, aby móc 
korzystać z funduszy europejskich. Wprowadzenie tego ogranicznika w postaci 
art. 243, dotyczącego innego liczenia środków po stronie dochodów i wydatków 
spowodowało, że nasz obecny budżet był ciasny - nie pozwalający za wiele na 
inwestycje w roku bieżącym i latach następnych. Stąd też propozycja moja doty-
czyła wydłużenia w czasie spłaty zobowiązań, gospodarując tymi samymi środ-
kami, czyli poluźnienia budżetu w kolejnych latach, czyli zostawienia sobie mar-
ginesu środków, po to by można je było wykorzystać w najbliższych latach na 
inwestycje - wprawdzie znacznie mniejsze niż w poprzednich latach, ale będzie 

je można realizować. I stąd ten pomysł na wydanie obligacji i przesunięcie 
w czasie, które  nam inwestowanie i spłacanie długu. 
A jakie inwestycje w najbliższych latach mogą czekać Gminę Dolsk? 
Tu mówimy o tych inwestycjach, które są od początku roku z tą radą omawiane, 
tj. drogi w Międzychodzie i w Pokrzywnicy, ulica Garncarska w Dolsku oraz wo-

dociąg w Lipówce, który jako jedyny nie jest wodo-
ciągiem komunalnym - jest to wodociąg prywatny. 
Jest jeszcze budowa świetlicy w Księginkach, która 
jest już w trakcie realizacji, ponieważ mamy już pra-
wie zakończoną dokumentację i wykupioną działkę. 
I to są inwestycje omówione z radnymi, które planu-
jemy wykonać w najbliższym czasie, a będą realizo-
wane w kolejności związanej z tym jakie będą nabo-
ry i kiedy uda nam się pozyskać środki z Unii Euro-
pejskiej. 
Co stało się z decyzją o emisji obligacji, którą rad-
ni podjęli w maju bieżącego roku, ponieważ to w 
trakcie majowej sesji radni dali pierwszy raz zie-
lone światło na zaciągnięcie tego zobowiązania, 
ale ono nie zostało wówczas wdrożone? 

Tak, tylko wówczas mówiliśmy o obligacjach przychodowych - tj. taki nowy twór 
na samorządowym rynku finansowym, które wówczas procedowaliśmy. 
Po sprawdzeniu rynku okazało się, że banki chętnie by sfinansowały obligacje 
przychodowe, ale nie tak jak dla nas kilka milionów, ale najchętniej kilkadziesiąt 
lub kilkaset i jak się okazało jako nowy mechanizm finansowy kierowany jest 
zdecydowanie dla większych samorządów i większych inwestycji. Teraz nato-
miast (tj. na sesji wrześniowej) mówimy o zwykłych obligacjach komunalnych, 
które są od wielu lat na rynku. 
 

Z Burmistrzem Dolska Henrykiem Litka rozmawiał Tomasz Frąckowiak 

Przewodnicząca Janina Pawełczyk konsekwentnie głosowała przeciw 
wszystkim uchwałom związanym z emisją obligacji komunalnych 

Radni Aneta Niewrzendowska i Krystian Mejza konsekwentnie 
wstrzymywali się od głosu w sprawie uchwał dot. emisji obligacji 

Dziesięciu spośród trzynastu obecnych radnych głosowało za podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych  

Zdanie odrębne przy głosowaniu uchwał dotyczących przesunięcia  spłat obliga-
cji komunalnych z lat 2017-2018 na lata 2023-2024 oraz podjęcia uchwały 
w sprawie emisji obligacji komunalnych na kwotę 5.413.000,00 zł z datą wyku-
pu do roku 2029 zgłosiła Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy w Dolsku Janina 
Pawełczyk. Zdaniem przewodniczącej przesunięcie spłat z lat 2017-2018 spo-
woduje dodatkowe obciążenie budżetu gminy o kwotę 188.000,00 zł, a emisja 

nowych obligacji z tak długim okresem spłaty to odsetki w wysokości 
2.207.309,00 zł. Przewodnicząca Janina Pawełczyk nie zgadza się jako radna na 
tak duże dodatkowe obciążenie budżetu gminy i nadal pozostaje przy propozycji 
poczynienia oszczędności łącznie z płacami i zbilansowania budżetu bez tych 
uchwał. Radni Aneta Niewrzendowska i Krystian Mejza również nie poparli uchwał 

dotyczących emisji obligacji, wstrzymując się od głosu. 

Art.243 ustawy o finansach publicznych podaje definicję indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik ten określany jest 
wzorem, w którym stosunek spłaty długu i odsetek w danym roku (rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 
obligacji powiększonych o wydatki bieżące na obsługę długu) do dochodów ogółem tego roku nie może przekroczyć średniej 
arytmetycznej obliczanej odrębnie dla każdego roku z kolejnych trzech lat poprzedzających dany rok. 
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CO W RADZIE PISZCZY? ciąg dalszy 
W trakcie obradowania nad kolejnym punktem 
wrześniowej sesji Rady Miasta i Gminy, dolscy radni 
podjęli decyzję o prze-
prowadzeniu konsul-
tacji z mieszkańcami 
miasta Dolska i sołec-
t w a  K s i ę g i n k i 
w przedmiocie zmia-
ny wymienionych 
miejscowości, poprzez 
włączenie do obrębu 

ewidencyjnego miasta Dolska 
części obrębu ewidencyjnego wsi 

Księginki.  
W praktyce chodzi 
o 12.3685 ha ziemi, 
stanowiącej część wsi 
Księginki, a znajdującej 
się tuż za ul. Polną 
w Dolsku, które for-
malnie przynależą do 
sołectwa Księginki, a w 
praktyce traktowane 
są jak Dolsk. 

Dwóch mieszkańców wsi Księgin-
ki wystąpiło z inicjatywą zmiany 
w/w granic. Mieszkańcy uzasad-
niają potrzebę zmiany tym, iż ich 
funkcje życiowe wiążą się bar-
dziej z miastem Dolsk, niż z miej-
scowością Księginki, a zmiana 
przyczyni się do ułatwienia admi-
nistrowania, zwiększy bezpie-
czeństwo oraz poprawi jakość ich 
życia.  
Jak czytamy w uzasadnieniu do 
uchwały Rady Miasta i Gminy, 
odłączenie tego terenu i włącze-
nie go do obrębu miasta Dolska 
spowoduje podział obrębu wsi 
Księginki na dwie oddzielne czę-
ści oraz w konsekwencji pozbawi 
właścicieli  gruntów tam położo-
nych, prawa do otrzymywania dopłat ONW do grun-
tów rolnych (rocznie 192 zł na 1 ha). Łączne szacun-
kowe koszty proponowanej zmiany, które poniesie 
Gmina Dolsk, a dotyczyć będą m.in. przygotowania 
dokumentacji geodezyjnej i oznakowania, określa 
się w wysokości około 3000,00 zł. 

Radni opowiedzieli się za przyjęciem tej uchwały, 
a to oznacza, że 23 października 2016 r. wszyscy 
uprawnieni mieszkańcy Dolska i Księginek będą 
mogli się wypowiedzieć, czy są za zmianą dotych-
czasowych granic. Konsultacje odbędą się w Sali 
widowiskowej w Dolsku w godz. 8:00-16:00. 

Ostatnią uchwałą podejmowaną przez dol-
skich radnych w czasie XXII sesji, było rozpa-
trzenie skargi na działalność Burmistrza Mia-
sta i Gminy Dolsk. W tej sprawie zwróciliśmy 
się z prośbą o krótkie komentarz do skarżące-
go - mieszkańca naszej gminy Bartosza Miko-
łajczaka. 

„Skargę na Burmi-
strza Miasta i Gminy 
Dolsk złożyłem 
05.05.2016 roku. 
Bezpośrednim po-
wodem był czas 
oczekiwania na 
ustawienie znaków 
z nazwą miejscowo-
ści (czekałem ponad 

2 lata). Pośrednio powodem był też nienależyty 
w mojej opinii standard obsługi mieszkańców 
przez CZĘŚĆ urzędników Urzędu MiG Dolsk. Ra-
da skargę rozpatrzyła dopiero po upomnieniu od 
Wojewody Wielkopolskiego, który uznał działa-
nia Rady za pozostawanie w bezczynności. 
W rezultacie Rada zamiast w miesiąc załatwiała 
sprawę ponad 3 miesiące. Skarga została uznana 
za bezzasadną po rozpatrzeniu jej przez Komisję 
Rewizyjną (za ciekawą kwestię - zupełnie na 
marginesie - uznać można, że 2 na 3 członków 

Komisji to osoby, które startowały w wyborach z 
list Burmistrza). Mimo takiej decyzji Rady nadal 
uważam, że przy odrobinie dobrej woli podejście 
do mieszkańca - przez wspomnianą CZĘŚĆ 
urzędników - powinno ulec zmianie.” 
Zgodnie z podjętą uchwałą Rada Miasta i Gmi-
ny w Dolsku, większością głosów (jedenastu 
radnych głosowało za, dwoje wstrzymało się), 
uznała skargę za bezzasadną. W uzasadnieniu 
do uchwały  w przedmiocie przewlekłości po-
stępowania w zakresie oznakowania drogi, 
stwierdzono że szczegółowe  określenie termi-
nowości załatwienia większości spraw urzę-
dowych zawarte zostało wprawdzie w KPA, 
ale w zakresie oznakowania dróg obowiązują-
ce przepisy prawne nie wskazują terminów, 
w jakich zadania te mają być wykonane. 
Odnosząc się do zarzutu przewlekłości postę-
powania w sprawie zmiany granic Dolska, nie-
należytego załatwiania tej sprawy oraz zanie-
dbań, Rada w uzasadnieniu zauważa, że decy-
zja w tej sprawie podejmowana jest na szcze-
blu ministerialnym, po uprzednim zrealizowa-
niu wymaganej prawem procedury. Nie jest 
zatem zasadne kierowanie w tym zakresie 
skargi na działalność burmistrza, ponieważ 
burmistrz nie miał w przedmiotowej materii 
prawnie określonych obowiązków. 

Bartosz Mikołajczak 
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CZY DOLSK MA SZANSĘ NA OBWODNICĘ? 
Od kilku tygodni w Dolsku zbierane są podpisy pod petycją skierowaną 
do Rady Miasta i Gminy w Dolsku, w sprawie budowy obwodnicy Mia-
sta Dolska. Jak się dowiedzieliśmy temat wywołał mieszkaniec Dolska, 
Pan Jerzy Grzelka, który uznał najpewniej, że taka forma działania mo-
że pomóc w szybszym podjęciu tej sprawy przez urzędników, zarówno 
w Dolsku, jak i w województwie, bo jak wiadomo sprawa dotyczy zmia-
ny przebiegu drogi wojewódzkiej nr 434. Poniżej prezentujemy treść 
petycji, a tuż obok grafikę otrzymaną z Urzędu Miasta i Gminy z orien-
tacyjnym przebiegiem obwodnicy. 
 

Szanowni Państwo ! 
 Przebiegająca przez centrum naszego miasta droga wojewódzka 
Nr 434 staje się coraz dotkliwszym źródłem niedogodności znacznie 
utrudniających życie mieszkańców. 
Stale wzrasta ilość przejeżdżających pojazdów, także nocą, czego skutka-
mi między innymi są; 
- NIEUSTANNY UCIĄŻLIWY HAŁAS zakłócający codzienne życie oraz 

wypoczynek nocny. 
- odczuwalne zanieczyszczenie spalinami oraz kurzem z drogi. 
- wstrząsy położonych przy drodze budynków, powodowane dużym ru-

chem ciężarówek. 
- utrudnienia w komunikacji lokalnej oraz zagrożenia ruchu rowerowe-

go (brak ścieżek) itd. 
- niebezpieczeństwo dla pieszych na chodnikach przy drodze, zwłaszcza 

w obrębie rynku gdzie w części istnieje raczej namiastka chodnika. 
- obniżenie szeroko rozumianych walorów turystycznych i wypoczynko-

wych naszego miasteczka. 
Tych oraz innych niewymienionych tu uciążliwości doświadczają także 
mieszkańcy domostw, które nie są położone bezpośrednio w jej sąsiedz-
twie. W naszym odczuciu natężenie ruchu, a w związku z tym hałasu, 
przekracza obowiązujące w tym zakresie normy, zatem żądamy zbada-
nia również tego zagadnienia. Mamy nadzieję, że poprzez zdecydowane i 
natychmiastowe działania, Dolsk dołączy do miast takich jak Kórnik, 
Śrem, Borek Wlkp. Jaraczewo, Gostyń czy Krobia, które znacznie wcze-
śniej zadbały o komfort życia swoich mieszkańców i mają obwodnice 
bądź niebawem rozpoczną ich budowę. Popierając tę petycję, składamy 
swoje podpisy na załączonych listach. 
 

Do tematu obwodnicy z pewnością jeszcze wrócimy po złożeniu petycji. 
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