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Od Redakcji
Oddajemy w Państwa ręce drugie 
gazetowe wydanie Kuriera Dolskie-
go, w którym chcemy się podzielić 
informacjami na temat naszych 
działań w minionym kwartale oraz 

wybranymi wydarzeniami z życia 
naszej Gminy. Tak jak w ostatnim 
wydaniu i tym razem nie mieliśmy 
najmniejszego problemu z zapełnie-
niem 16 stron lokalnej gazety, która 
ukazuje się dzięki pracy członków 
i sympatyków naszego Stowarzysze-
nia oraz instytucjom i firmom dzia-

łającym na terenie Gminy Dolsk. 
Udało nam się zachęcić nowe osoby 
do współpracy z naszym kwartalni-
kiem, dzięki czemu oprócz tekstów 
Błażeja Skorupki, mogą Państwo 
przeczytać artykuł autorstwa Be-
nedykta Włodarczaka z Masłowa, 
wzbogacony wierszem artysty. Na-

dal liczymy na Państwa aktywność 
w kolejnych miesiącach, ponieważ 
nasze łamy są otwarte na każde-
go aktywnego mieszkańca Gminy 
Dolsk, który zechce się podzie-
lić swoją działalnością z innymi.  
             Zapraszam do lektury!  
                       Tomasz Frąckowiak
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ZAPROSZENIE DO GRUDNIOWEJ AKTYWNOŚCI
Jak co roku, koniec roku obfituje 
w wiele wydarzeń, w które angażują 
się członkowie naszego stowarzysze-
nia. W listopadzie i grudniu spoty-
kaliśmy się regularnie, aby ustalić 
plan pracy na najbliższe tygodnie.

W tym roku zaplanowaliśmy po 
raz trzeci udać się do Domu Dziec-
ka w Bodzewie na wspólne piecze-
nie pierników. Miło nam słyszeć, 
gdy  mieszkańcy naszej gminy sami 
dopytują się, czy i kiedy to będzie. 
Dziękujemy wszystkim, którzy od-
powiedzieli na nasz apel i wsparli 
podopiecznych zaprzyjaźnionego 
Domu Dziecka. 

Niemałym wysiłkiem jest dla nas 
samodzielne przygotowanie nasze-
go wydawnictwa. Kurier Dolski jest 
bowiem w całości tworzony i finan-
sowany przez członków i sympaty-
ków naszego Stowarzyszenia oraz 
firmy nas wspierające. Dziękujemy 
podmiotom, które zamieściły w tym 
wydaniu reklamy lub ogłoszenia: 
F.U.H. Stanisław Krupa z Drzonku, 
Gabinet Stomatologiczny i Labora-

torium Protetyczne OPTIDENT 
Sylwia Adamska, INTERmedi@ 
Spółka Jawna ze Śremu, Transport 
Ciężarowy i Roboty Ziemne Księ-
ginki - Zbigniew Jankowiak, Przed-
siębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„Adam-Oil” Adam Wróbel, PPHU 
Rol-Zbyt Ewa Wawrzyniak, CUBE 
27 Studio Projektów Architekt Bar-
bara Liber-Skarbek, ALU-GUM 
Daniel Grzegorek z Drzonku, Urząd 
Miasta i Gminy Dolsk. Cały czas 
spotykamy się z pozytywnym od-
biorem Kuriera Dolskiego i mamy 
nadzieję, że uda nam się kontynu-
ować jego wydawanie w kolejnych 
kwartałach. Kolejne wydanie planu-
jemy w połowie marca 2017 r.

W grudniu po raz kolejny nasze 
stowarzyszenie wraz z firmą IN-
TERmedi@ Spółka Jawna ze Śre-
mu promuje akcję wywieszania 
flagi związanej z Powstaniem Wiel-
kopolskim, w dniu jego wybuchu, 
tj. 27 grudnia. W miniony piątek 
flagi trafiły do sklepów „Marcel” 
oraz Mini Market „U Hani”. W ten 
sposób szykujemy się do 100 rocz-
nicy wybuchu naszego zwycięskie-
go powstania. Już dziś zachęcamy 
Państwa do wywieszenia flagi w 98 
rocznicę wybuchu powstania, czyli 
we wtorek 27 grudnia 2016 r.

Wydarzeniem, które odbędzie się 
w roku przyszłym, ale jego przygo-
towania zaczęliśmy już kilka tygo-
dni temu będzie 25 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W listopadzie Fundacja Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy wyra-
ziła zgodę, aby Stowarzyszenie na 
rzecz wspierania aktywności lokal-
nej w Gminie Dolsk po raz kolej-
ny utworzyło Sztab Finału WOŚP. 
Rozpoczęliśmy tradycyjnie od re-
krutacji wolontariuszy. Tak jak w la-
tach poprzednich, nie starczyło dla 
wszystkich identyfikatorów. Bardzo 
dziękujemy młodzieży oraz dziecia-
kom i ich opiekunom za sprawne 
dostarczenie ankiet i zdjęć. Jak za-
wsze możemy też liczyć na wspar-
cie Szkolnego Klubu Wolontariatu, 
który działa przy Gimnazjum im. 
Powstańców Wlkp. w Dolsku - naj-
lepszego Klubu Wolonta-
riatu w powiecie śremskim 
w 2016 roku. Przy okazji 
gratulujemy tytułu - my nie 
od wczoraj wiemy, że jeste-
ście najlepsi! 36 Wolonta-
riuszy pojawi się 15 stycznia 
2017 r. na ulicach gminy 
Dolsk w czasie 25 Finału. 
Cieszymy się, że możemy 
bawić się i pomagać razem 
z Wami! Dwudziestooso-
bowa grupa przedstawicieli 

dolskiego sztabu uda się 3 stycznia 
2017 r. do siedziby Fundacji WOŚP 
na spotkanie z Jerzym Owsiakiem. 
Fundatorem wyjazdu jest firma Bro-
niarz Transport - dziękujemy Łu-
kaszowi za to, że kontynuuje dzie-
ło swojego ojca. Poniżej pamiątka 
z ubiegłorocznego wyjazdu.

Zapraszamy osoby, które chciałyby 
wystąpić na scenie 25 Finału WOŚP 
w Dolsku, a mieszkańców już dziś 
zapraszamy do sali widowiskowej 
w Dolsku 15 stycznia. Naszym prze-
wodnim tematem Finału WOŚP 
będzie Karnawał w Rio. Liczymy na 
Waszą kreatywność w dobieraniu 
stroju na imprezę ;-)
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SPRZĄTANIE ŚWIATA I GRA W KULKI
Sobota 17 września była dla naszego Stowarzysze-
nia niezwykle pracowita. Od sześciu lat możemy 
liczyć na Waszą pomoc w przeprowadzeniu akcji 
zainicjowanej przez Fundację Nasza Ziemia. Tak 
było i tym razem. W Sprzątanie Świata w Dolsku 
na zaproszenie Stowarzyszenia włączyli się trady-
cyjnie: Gimnazjum im. Powstańców Wielkopol-
skich w Dolsku, Urząd Miasta i Gminy Dolsk, 
Szkółka Wawrzyniak z Kunowa, Koło Łowieckie 
Knieja, ośrodek Villa Natura oraz firma Publicz-
ny Transport Ciężarowy Roman Czyżak. 

Na tegorocznej liście uczestników wpisały się aż 
czterdzieści dwie osoby. Połowę stanowili ucznio-
wie dolskiego Gimnazjum, pod opieką dwóch 
wychowawczyń: Marii Schneider i Anny Waż-
bińskiej-Busz. Drugą połowę uczestników stano-
wili jak zwykle mieszkańcy Gminy, członkowie 
stowarzyszenia wraz z rodzinami oraz członko-
wie koła łowieckiego Knieja. Akcja rozpoczęła 
się zbiórką w gimnazjum. Po krótkiej odprawie, 
wszyscy uczestnicy otrzymali worki i gumowe rę-
kawiczki przekazane przez Urząd Miasta i Gmi-
ny w Dolsku. Następnie każda grupa udała się 
w innym kierunku, aby zbierać śmieci w wyzna-
czonych rewirach. 

W południe wszyscy ponownie spotkali się ra-
zem na dolskiej plaży, aby uzupełnić nasadzenia 
drzewek, które uschły lub zostały podgryzione 
przez bobry. Co bardzo pozytywne, w tym roku 
na plaży posadziliśmy tylko pięć jarzębin i z ra-
dością odnotowaliśmy brak aktów wandalizmu, 
w stosunku do roku poprzedniego!  Drzewka od 
samego początku otrzymujemy nieodpłatnie od 
Szkółki Wawrzyniak z Kunowa, skąd przywozi-
my je samochodem Tomka Czyżaka.

Tegoroczne Sprzątanie Świata w Dolsku zakoń-
czyło się nad jeziorem, wspólnym grillem fundo-
wanym przez ośrodek Villa Natura. Dziękujemy 
także Panu Zdzisławowi Wojciechowskiemu za 
pyszne pomidory koktajlowe, które przekazał 
nam do grilla!

Niespełna godzinę po zakończeniu Sprzątania 
Świata w Dolsku, przenieśliśmy się do Lubiato-
wa, gdzie zaplanowaliśmy organizację pierwsze-
go Turnieju Sołectw Gminy Dolsk w Petanque 
o puchar prezesa Stowarzyszenia na rzecz wspie-
rania aktywności lokalnej w Gminie Dolsk. Ku 
naszemu zaskoczeniu do udziału w za-
wodach zgłosiło się aż dwanaście trzy-
osobowych zespołów! Nasza impreza 
odbywała się w ramach akcji „Gramy 
w Petanque” organizowanej przez fir-
mę Limagrain wspólnie z Krajowym 
Stowarzyszeniem Sołtysów oraz Polską 
Federacją Petanque. Celem tej akcji jest 
propagowanie gry w petanque wśród 
społeczności wiejskich. Każde sołec-
two, które powołało grupę petanque 
otrzymało nieodpłatnie zestaw do gry.

Nasz turniej poprowadził i sędziował 
członek Śremskiego Klubu Przyjaciół 
Petanque Buler oraz Polskiej Federacji 
Petanque - Stefan Bartkowiak. W trak-
cie imprezy gospodarze wraz z orga-
nizatorem zaprosili wszystkich graczy 
na grilla, którego osobiście przyrządził 
Krystian Mejza. Dziękujemy w tym 
miejscu Villa Natura za pyszne kiełba-
sy!

Każda z dwunastu drużyn rozegrała pięć spo-
tkań, które momentami były bardzo emocjonują-
ce, a kilka rund kończyło się po regulaminowym 
czasie 40 minut. Po rozegraniu piątej rundy naj-
lepsza okazała się drużyna Lubiatowo 3 w skła-
dzie: Tomasz Postaremczak, Dominik Szymaniak 
i Waldemar Wojciechowski. Najlepszy tego dnia 
zespół nie zaliczył żadnej porażki w trakcie tur-
nieju! Na drugim miejscu, z czterema wygranymi 
pojedynkami, uplasowała się drużyna z Między-
chodu w składzie Patryk Kwieciak, Michał Stępa 
i Błażej Wróblewski. Miejsce trzecie zajął zespół 
z Dolska  w składzie: Karol Adamski, Marcin 
Bąk i Tomasz Frąckowiak.

Dziękujemy zespołom z Lubiatowa, Między-
chodu, Kotowa, Księginek, Trąbinka, Błażejewa 
i Ostrowieczna za wspólną zabawę!

Tomasz Frąckowiak
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PIĘĆ LAT DUSZPASTERSTWA MŁODZIEŻY
Już od ponad pięciu lat przy Parafii 
p.w. św. Michała Archanioła w Dol-
sku działa Duszpasterstwo Mło-
dzieży Nadzieja. We wrześniu 2011 
roku odbyło się pierwsze spotka-
nie DM Nadzieja, zorganizowane 
przez księdza Tomasza Bulińskie-
go. Dla młodych ludzi z naszego 
miasta powstanie takiej grupy było 
wtedy zupełnie czymś nowym i do 

tamtej pory niespotykanym. Tak 
naprawdę wszyscy szli na spotkanie 
w ciemno i nie wiedzieli czego mogą 
się tam spodziewać. Z tygodnia na 
tydzień co piątek na parafialnej sal-
ce pojawiało się coraz więcej mło-
dzieży, niekiedy ciężko było nawet 
pomieścić na niej wszystkich chęt-
nych, ale to akurat wbrew pozorom 
cieszyło wszystkich zgromadzo-
nych. Na spotkaniach poruszano 
bardzo różne tematy, przeważnie 
takie związane z Bogiem i wia-
rą chrześcijańską. Z biegiem cza-
su we wspólnocie panowała coraz 
lepsza atmosfera. Poprosiliśmy 
proboszcza o krótki komentarz 
odnośnie genezy powstania grupy.

- „Od początku mojego kapłań-
stwa, a więc od roku 1995, na mojej 
drodze Bóg stawiał i nadal stawia 
młodych ludzi. Zdaję sobie sprawę 
jak ważna powinna być grupa mło-
dzieży w każdej parafii. Z radością 
podejmuję trud duszpasterzowa-
nia wśród młodych począwszy od 
gimnazjum aż po studentów. Przed 
laty, gdy byłem nastolatkiem, za-
chwyciłem się Janem Pawłem II 

i jego otwartością na młodzież. Oj-
ciec święty wielokrotnie powtarzał, 
że młodzież jest nadzieją Kościoła 
i że jest siłą samego papieża. Wte-
dy zapragnąłem służyć Młodym 
przez całe moje życie i tak też się 
dzieje. Oczywiście nie bez znacze-
nia na moje decyzje był przykład 
wspaniałych kapłanów, których 
spotykałem w swoim młodym ży-

ciu, którzy wiele dobrego robili dla 
tej grupy ludzi. Cieszę się, że z woli 
Jezusa i w Dolsku udało się powo-
łać do istnienia Duszpasterstwo 
Młodzieży o nazwie NADZIEJA. 
Młodzież bardzo szybko, chętnie 
i z entuzjazmem odpowiedziała 
na moje zaproszenie do stworzenia 
grupy duszpasterskiej. Dzisiaj, po 5 
latach, Duszpasterstwo Młodzieży 
jest najsilniejszą grupą w parafii, 
liczącą ponad 50 osób i z pewno-
ścią wyróżniającą się w całej na-
szej Archidiecezji. Dziękuję Mło-

dzieży, ich Rodzicom, ale przede 
wszystkim Bogu za to, że może-
my wspólnie przeżywać wspaniałą 
przygodę polegającą na codzien-
nym odkrywaniu drogi do Nie-
ba. Jesteście bardzo KOCHANI!”

Przez ostatnie pięć lat członkowie 
tej grupy przeżyli niesamowite 
chwile, podejmowali różnego typu 
ciekawe inicjatywy i niejednokrot-
nie brali udział w takich wydarze-
niach jak choćby Forum Młodych 
w Pniewach, Agrafka w Lesznie, 
czerwcowa wizytacja Lednicy, kon-
certy, widowiska, zabawy karnawa-
łowe i andrzejkowe, pielgrzymki, 
rajdy rowerowe, podchody, nocki 
filmowe czy letnie wyjazdy rekolek-
cyjne w góry. Tak naprawdę bardzo 
ciężko wymienić tutaj wszystkie 
płaszczyzny na jakich działa Dusz-
pasterstwo Młodzieży Nadzieja. 
Osoby należące do tej grupy para-
fialnej na przestrzeni lat coraz bar-
dziej zaczęły angażować się w życie 
naszej parafii i pomagać przy takich 
inicjatywach jak choćby Festiwal 
Róż, dbanie o Katolicki Dom Kul-
tury, coroczna sprzedaż kremówek 
papieskich. W czasie istnienia DM 
Nadzieja zmieniali się jego człon-
kowie, miejsce spotkań, mijały dni, 
miesiące lata. Jednak jedna rzecz 
się nie zmieniła. Duszpasterstwu 
ciągle przyświeca idea właściwego 
kształtowania osobowości mło-
dych osób, przyswajania odpowied-
nich wartości, pogłębiania wiary 

i przywiązania do Boga, co otwar-
cie przyznają członkowie grupy.

- „Jestem w Duszpasterstwie od 
5 lat, czyli od samego początku. 

Uważam, że przyjście na to pierwsze 
piątkowe spotkanie było najlepszą 
rzeczą, jaką mogłam w życiu zro-
bić. Przez te lata nauczyłam się jak 
postępować z drugim człowiekiem, 
jak kochać, jak być odpowiedzial-
nym i cierpliwym. Wszystkie spo-
tkane osoby coś do tego życia wnio-
sły, pomogły, uleczyły. Właśnie 
w tym roku, gdy obchodzimy nasze 
małe urodziny doceniam to, jak 
wiele mi ta wspólnota dała. Wiele 
jej zawdzięczam i zawsze będę. Jest 
to niesamowita radość, spotykać 
się z ludźmi, którzy czują to, co Ty. 
Duszpasterstwo daje mi radość nie 
tylko w każdy piątek, ale również 
w każdy inny dzień tygodnia.” - po-
wiedziała Agata Busz, która pełni 
w duszpasterstwie rolę animatora.

Pięć lat to dość długi okres dzia-
łania. Dlatego młodzież zrzeszona 
w DM Nadzieja zdecydowała się 
na świętowanie jubileuszu istnie-
nia grupy razem ze swoimi zna-
jomymi, rodzinami i wszystkimi 
parafianami. Z tego powodu 25 
listopada w Katolickim Domu 
Kultury odbyła się specjalna rocz-
nicowa uroczystość, w której mogli 
uczestniczyć wszyscy chętni. Sala 
w ten piątkowy wieczór wypełniła 
się niemal po brzegi. Nie zabra-
kło specjalnie zaproszonych gości 
m.in. Burmistrza Miasta i Gminy 
Dolsk Henryka Litki. Zgroma-
dzeni mogli posłuchać o działa-
niach podejmowanych przez DM 
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Nadzieja, zobaczyć zdjęcia z wielu 
wydarzeń w jakich uczestniczyła 
ta grupa przez ostatnie pięć lat. Na 
jej temat wypowiedzieli się przy-
jaciele Duszpasterstwa z Nowego 
Tomyśla, Murowanej Gośliny czy 
Boliwii. Został również zaprezento-
wany okazjonalny film, na którym 
członkowie DM dawali niesamo-
wite świadectwa wiary, a wybrani 
mieszkańcy naszego miasta przed-
stawiali swoje zdanie na temat 
działalności tejże grupy. Nie zabra-
kło również specjalnego koncertu, 
dzięki któremu publiczność mogła 
doznać niezapomnianych wrażeń 
muzycznych i oklaskiwać niesamo-

wicie uzdolnionych artystów. Na 
uroczystość został również przy-
gotowany specjalny tort, którego 
mógł skosztować każdy z obecnych. 
Na zakończenie jubileuszu całe 
Duszpasterstwo Młodzieży Na-
dzieja zostało poproszone na scenę, 
ksiądz proboszcz podziękował całej 
grupie za dotychczasową działal-
ność, a wszystkim zgromadzonym 
za poświęcony czas i tak liczne 
przybycie. Wierzymy, że DM Na-
dzieja będzie dalej działać z pożyt-
kiem dla całej naszej społeczności!

 
Błażej Skorupka 

PIELGRZYMKA I KONCERT - ZAPROSZENIA
Nie słabną starania proboszcza   
dolskiej parafii Tomasza Buliń-
skiego, by wciągnąć mieszkańców 
gminy w życie naszej wspólnoty 
parafialnej. Od września trwa-
ją zapisy chętnych do udziału 
w przyszłorocznej pielgrzymce do 
sanktuariów maryjnych we Fran-
cji: La Salette i Lourdes oraz do 
Ars, Taize i Carcassonne, w ter-
minie od 23 do 30 sierpnia 2017 
r. W programie przewidziane jest 
także zwiedzanie Doliny Renu.  

W tym tygodniu dotarła do nas in-
formacja o planowanym, również 
w przyszłym roku, koncercie ze-
społu „Dom o Zielonych Progach”.  
Muzycy przeniosą góry i poezję 
do Katolickiego Domu Kultury 
w Dolsku 18 lutego 2017 r. o godz. 
19:30. Szczegóły dotyczące udziału 
w pielgrzymce i koncercie znajdą 
Państwo na stronie internetowej 
parafii, pod adresem www.parafia.
dolsk.info.pl oraz na profilu  Face-
book  Katolickiego Domu Kultury.

ZADUSZKI POETYCKIE
W poniedziałek 14 listopada w sali 
widowiskowej Urzędu Miasta i Gmi-
ny Dolsk odbyły się coroczne Za-
duszki przygotowane przez uczniów 
Gimnazjum im. Powstańców Wiel-
kopolskich w Dolsku. Przybyli mo-
gli posłuchać wierszy popularnych 
polskich poetów oraz usłyszeć zna-
ne utwory muzyczne, które świetnie 

wkomponowały się w tematykę występu. Zaduszki miały na celu skłonienie do refleksji, 
zatrzymania się w codziennym biegu i zachęcenia do wspomnienia o tych, którzy już 
odeszli z tego świata. 
Miłym dodatkiem dla 
przybyłej publiczności 
była możliwość skosz-
towania pysznych wy-
pieków rodziców gim-
nazjalistów. 

Błażej Skorupka

DOM O ZIELONYCH PROGACH
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100 LAT SZKOŁY W MASŁOWIE
1 Października odbyły się uroczysto-
ści związane z jubileuszem 100-le-
cia istnienia Szkoły Podstawowej 
w Masłowie, połączone z nadaniem 
szkole sztandaru i odsłonięciem 
tablicy z nową nazwą placówki. 

Obchody zainaugurowała Msza 
Św. w Kościele p.w. św. Rocha 
w Wieszczyczynie, pod przewod-
nictwem biskupa Zdzisława Fortu-
niaka - absolwenta masłowskej pod-
stawówki. W wygłoszonej homilii 
ks. biskup Fortuniak przypomniał, 
że szkoła w Masłowie powstała już 
w 1827 r. Można zatem stwierdzić, 
że szkoła, jako instytucja oświaty, 
jest znacznie starsza niż budynek, 
w którym obecnie funkcjonuje. 

W uroczystościach wzięli również 
udział inni duchowni związani ze 
szkołą: ks. kanonik Ryszard Jan-
kowiak, ks. Rafał Krakowiak, ks. 
Krzysztof Glinkowski, a także 
ks. proboszcz Wojciech Morasz. 
Wśród gości znaleźli się przedsta-
wiciele samorządu z burmistrzem 
Henrykiem Litka oraz przewodni-

czącą Rady Miasta i Gminy Dolsk 
Janiną Pawełczyk na czele, radni, 
dyrektorzy placówek oświatowych 
z terenu gminy, sołtysi, nauczyciele, 
absolwenci oraz fundatorzy sztan-
daru. Nie zabrakło także przedsta-
wiciela Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty, w osobie p. Agnieszki 
Duszyńskiej z Kuratorium Oświa-
ty w Poznaniu. Uroczystości na 
płycie szkolnego boiska rozpoczę-
ło przemówienie Dyrektor Szkoły 
w Masłowie Marii Banaszak, która 
chwilę później wspólnie z Burmi-
strzem Henrykiem Litka dokonała 
odsłonięcia tablicy z nową nazwą 
szkoły im. Jana Brzechwy. W kolej-
nym punkcie obchodów nastąpiło 
przekazanie przez przedstawicieli 
rodziców poświęconego w czasie 
porannej mszy sztandaru szkoły. Po 
prezentacji, dyrektor Maria Bana-
szak przekazała sztandar uczniom, 
którzy następnie złożyli ślubowanie.

Część oficjalną zakończyło skła-
danie życzeń i gratulacji przez 
zaproszonych gości. Nie zabra-
kło oczywiście części artystycz-

nej, w której prym wiodły wier-
sze Jana Brzechwy przedstawione 
w niezwykle barwny sposób, na 
wzór Akademii Pana Kleksa, 
przez uczniów szkoły w Masłowie.

Obchody jubileuszu zakończy-
ło, przepełnione wspomnieniami, 
wspólne biesiadowanie w położo-
nym za szkołą sadzie. Nie zabrakło 
także torta oraz wypieków przygoto-
wanych przez rodziców, którzy tego 
dnia zajęli się obsługą gastronomii. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w Masło-
wie Maria Banaszak pragnie za 

naszym pośrednictwem prze-
kazać serdeczne podziękowania 
gościom, którzy wzięli udział 
w uroczystości obchodów 100 
– lecia szkoły. Dziękuje również 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania uroczy-
stości: pracownikom szkoły, 
rodzicom, absolwentom, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Ma-
słowie. Osobne podziękowania 
należą się wszystkim fundato-
rom sztandaru: mieszkańcom 

Masłowa, Drzonku, Nowiecz-

ka, Rusocina i Wieszczyczyna; 
radnym Miasta i Gminy Dolsk; 
pracownikom i byłym pracow-
nikom szkoły; darczyńcom in-
dywidualnym oraz firmom Me-
talpress Spółka z.o.o. w Dolsku, 

Spółdzielczy Bank Ludowy im. 
Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie, 
ZPH  ELEKS w Głogowie, 
PPHU „Wieszczyczyn”, Sprze-
daż Żwiru w Lipówce, Piekar-
nia „Jędruś” w Dolsku, TORAL 
Techniczno-Handlowa Obsłu-
ga Rolnictwa w Dolsku, TOP 

Żwir w Dolsku, MAT-DACH 
w Zakrzewicach, Zakład Prze-
twórstwa Drzewnego w Za-
krzewicach, ICL Wielkopolanin 
w Gostyniu, Sklep Spożywczy 
w Wieszczyczynie, Piekarnia-cu-
kiernia Zenon i Wojciech Stiller 
w Książu, Elektrotech w Śremie. 

Tomasz Frąckowiak
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DZIEŃ GIMNAZJALISTY
24 Września zgodnie z coroczną tra-
dycją odbył się Dzień Gimnazjalisty. 
Impreza rozpoczęła się od pasowa-
nia uczniów klas pierwszych, które 
przeprowadziła p. Dyrektor Barbara 
Wierzbińska. Po tej ceremonii naj-
młodsze roczniki musiały sprostać 
kilku „niespodziankom”, które zostały 
przygotowane przez klasy II i III. Jedną 
z nich była konieczność spróbowania 
dość mało smacznej zupki. Pierwsza-
ki miały obowiązek również przygo-
tować odpowiedni strój na ten dzień. 
Zgodnie z przynależnością klasową 

musieli przebrać się m.in. za garncarzy, 
rzeźników lub rybaków, co na pewno 
było dla nich sporym wyzwaniem, 
z którym jednak wszyscy poradzili 
sobie bez problemu. W czasie trwania 
imprezy nie zabrakło również innych 
atrakcji, takich jak prezentacja gim-
nazjalnych talentów, czy pokaz mody 
przygotowany przez Zespół Szkół Po-
litechnicznych ze Śremu. Dodatkowo 
śremscy policjanci pokazali w jaki spo-
sób spożycie alkoholu działa na kierow-
ców. Nie obyło się także bez konku-
rencji, m.in. skoków przez skakankę, 

dmuchania balonów czy rozwiązywa-
nia kalambur, w których tradycyjnie 
już rywalizowali uczniowie, rodzice 
i nauczycie-
le. Czy była 
to już ostat-
nia w historii 
Gimnazjum 
im. Powstań-
ców Wiel-
kopol sk ich 
impreza po-
witalna dla 
p i e r w s z a -

ków?  Dowiemy się w przyszłym roku. 

Błażej Skorupka
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SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE W TRĄBINKU

Sołtys i Rada Sołecka Trąbinka byli 
organizatorami spotkania Mikołaj-
kowego, które odbyło się w sobotę 
3 grudnia w świetlicy w Trąbinku. 
Podczas oczekiwania na Mikoła-

ja dzieci przygotowywały ozdoby 
świąteczne na wioskową choinkę, 
a także brały udział w konkursie 
„Najpiękniejsza kartka świątecz-
na”. Dużym powodzeniem cieszyło 

się dekorowanie pierników, przy-
gotowanych specjalnie na tę oka-
zję przez Sołtys Trąbinka Milenę 
Gąsiorowską. Pięknie przystrojone 
przez najmłodszych pierniki trafiły 
na mikołajkowy stół, przy którym 
dzieci zasiadły wspólnie ze swo-
imi najbliższymi. Na zakończenie 

zjawił się najbardziej wyczekiwany 
gość, a jak się później okazało aż 
dwóch Świętych Mikołajów, któ-
rzy wręczyli każdemu słodkie upo-
minki. Podsumowaniem spotka-

nia w Trąbinku było nagrodzenie 
zwycięzców konkursu, który został 
rozstrzygnięty przez Świętych Mi-
kołajów. Warto dodać, że imprezę 
zainicjowaną przez Panią Sołtys, 
sfinansowali mieszkańcy Trąbinka!

Tomasz Frąckowiak

„GMINNY” KONKURS RECYTATORSKI
W ostatni listopadowy poniedzia-
łek w sali widowiskowej w Dol-
sku odbyły się gminne eliminacje 
XXXII Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego. Przed publicz-
nością, która składała się głównie 
z uczestników konkursu i ich opie-
kunów zaprezentowali się ucznio-
wie dolskich szkół - podstawowej 
i gimnazjum. Tradycyjnie już, 
wśród najmłodszych, najczęściej 
wybieranymi autorami wierszy 
byli Jan Brzechwa i Julian Tuwim. 
Gimnazjaliści natomiast sięgnęli po 
utwory takich autorów jak Adam 
Mickiewicz, Wisława Szymborska 
czy Tadeusz Różewicz. Jury kon-
kursu, w składzie którego znaleźli 
się nauczyciele poloniści, nie miało 
łatwego zadania, wybierając najlep-
szych spośród osiemnastu uczest-

ników eliminacji. W trakcie obrad 
komisji konkursowej, publiczność 
mogła wysłuchać utworów pocho-
dzących z zaduszek poetyckich 
w wykonaniu gimnazjalnej grupy 
teatralnej. Uczestnicy konkursu 
byli oceniani w trzech katego-
riach wiekowych. Wyniki końco-
we przedstawiają się następująco:

Kategoria klas I-III 
I miejsce: Laura Ciachowska  
II miejsce: Zofia Kowalska  
III miejsce: Władysław Bugała

Kategoria klas IV-VI 
I miejsce: Linda Ciachowska 
II miejsce: Zofia Frąckowiak

Kategoria klas I-III gimnazjum 
I miejsce: Kacper Binek  
II miejsce: Alicja Krawczyk  
III miejsce: Katarzyna Adamczak

Na tym relację z imprezy można 
by uznać za zamkniętą, gdyby nie 
fakt, że kilka dni po zakończeniu 
konkursu, jego uczestnicy dowie-

dzieli się, że Szkoła Podstawowa 
w Dolsku nie uznała wyników eli-
minacji gminnych swoich uczniów 
i postanowiła, że udział w konkur-
sie wojewódzkim wezmą ucznio-
wie, którzy zajęli czołowe miejsca 
w etapie szkolnym, tłumacząc to 
dzieciom (!) niedoczytaniem regu-
laminu. Konkurs ten odbywa się 
od tylu lat, że trudno przyjąć takie 
tłumaczenie za usprawiedliwienie. 

Byłoby najrozsądniej przed przy-
stąpieniem do eliminacji gminnych 
zapoznać się samemu z regulami-
nem i poinformować o warunkach 
uczestników konkursu, zamiast 
fundować dzieciom huśtawkę na-
strojów i lekcję niekonsekwencji. 

Tomasz Frąckowiak
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KONCERT PATRIOTYCZNY
10 listopada Szkoła Podstawowa im. Janusza Kuso-
cińskiego w Dolsku po raz czwarty zorganizowała 
Koncert Pieśni i Piosenki Patriotycznej. Przy wej-
ściu na salę każda z przybyłych osób została powi-
tana przez przedstawiciela grona pedagogicznego 
oraz uczniowskiego, otrzymując przy tym małą 
flagę w barwach narodowych do wpięcia. Zanim 
rozpoczęły się występy artystów, wszyscy wspólnie 
odśpiewali Hymn Polski. Na scenie mogliśmy po-
dziwiać reprezentantów niemal każdego pokolenia, 
ponieważ zaprezentowały się zarówno przedszko-
laki, dzieci, młodzież jak i seniorzy - Chór Lutnia 
w tym roku przygotował dwa utwory. Koncert 

cieszył się sporym powodzeniem zarówno wśród 
uczestników oraz samej widowni, na której nie za-
brakło Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk p. Henry-
ka Litki czy proboszcza dolskiej parafii ks. Tomasza 
Bulińskiego. Tego typu spotkania i inicjatywy mają 
na celu budować tożsamość narodową, promować 
pamięć o historii Polski, poczucie patriotyzmu, 
a także przywiązanie do Ojczyzny. Po zakończeniu 
koncertu podziękowano zgromadzonej publice za 
obecność, a ta kolejny raz nagrodziła występujących 
oraz organizatorów ogromnymi brawami.

Błażej Skorupka

SZKOŁA MAŁEGO INŻYNIERA DO 20 GRUDNIA!
Szkoła Podstawowa w Dolsku bierze udział 
w konkursie „Szkoła Małego Inżyniera”. Jego ce-
lem jest promocja wśród uczniów nauk ścisłych, 
a szczególnie automatyki, robotyki oraz podstaw 
programowania. Każda z trzynastu zwycięskich 
szkół otrzyma unikalną nagrodę - zestawy kloc-
ków LEGO MINDSTORMS EV3 o wartości 
6000 zł. Jest to bardzo zaawansowany technolo-
gicznie sprzęt, który pozwala na budowanie i pro-
gramowanie robota, w zależności od wizji oraz 
kreatywności ucznia. Dodatkowo w zwycięskiej 
szkole odbędzie się Jednodniowy Festiwal Nauki. 

Podczas jego trwania uczniowie danej placówki będą 
mieli okazję zobaczyć niespotykane dotąd doświad-
czenia z ciekłym azotem lub ogniem, zaprogramo-
wać roboty czy posterować nimi w zawodach sumo. 
Na ten moment Szkoła Podstawowa w Dolsku znaj-
duje się w czołówce rankingu, jednak konkurencja 
jest bardzo silna i od kilku dni obserwujemy z niepo-
kojem spadek pozycji lidera. Aby oddać głos należy 
wejść na stronę www.szkolamalegoinzyniera.pl 
i kliknąć w zakładkę „Głosuj”, następnie wybrać 
Szkołę Podstawową w Dolsku. Głosowanie trwa 
tylko do 20 grudnia!
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NOWY SKARBNIK GMINY  
Magdalena Surmicka została  decyzją Rady Miasta i Gminy Dolsk, na wniosek złożony przez burmistrza, powołana na stanowisko Skarbnika 
Miasta i Gminy Dolsk - głównego księgowego budżetu. Stanowisko to obejmie od 1 stycznia 2017 roku. Do tego czasu funkcję Skarbnika 
pełni Maria Woroch, która zgodziła się piastować to stanowisko do czasu wyłonienia nowego kandydata. Radni jednogłośnie przyjęli uchwały 
dotyczące odwołania obecnej i powołania nowej pani skarbnik. Przed podjęciem uchwały, burmistrz Henryk Litka przedstawił krótko syl-
wetkę  pretendentki do jednego z ważniejszych stanowisk w dolskim urzędzie. Z CV pani Magdaleny wiemy, że przez ostatnie lata pracowała 
w firmie Totem w Śremie. Jak nowa osoba odnajdzie się w napiętej ostatnio sytuacji ekonomicznej  naszej gminy przekonamy się niebawem.                                       
                Strony „Co w radzie piszczy” redaguje Tomasz Frąckowiak

RADNI ZA OBCIĘCIEM PENSJI BURMISTRZA    

XXV Sesja Rady Miasta i Gminy  
Dolsk przejdzie z pewnością do hi-
storii za sprawą uchwały w sprawie 
zmiany wynagrodzenia Burmistrza. 
Henryk Litka osobiście odczytał  
projekt uchwały zmieniającej jego 
wynagrodzenie, a radni spokojnie 
i bez emocji przyjęli 10 głosami za, 
trzema przeciw (Jadwiga Chojnac-
ka, Jan Rzepczyński i Jacek Wo-
roch) i jednym wstrzymującym 
(Roman Ratajczak). Radnej Lidii 
Pieprzyk nie było wówczas na sali 
obrad. Treść uchwały jest krótka 
i niewiele powie czytelnikowi, jed-
nak zmiana ta skutkuje obniżeniem 
od 1 grudnia 2016 r. wynagrodze-
nia burmistrza Dolska z 10 tysięcy 
795 złotych i 50 groszy do kwoty 9 
tysięcy 30 zł brutto. O zmniejsze-
niu wynagrodzenia burmistrzowi 

Dolska radni wspominali już od 
dłuższego czasu. Dopiero podczas 
październikowej sesji Rady Miasta 
i Gminy, radny Jarosław Kaczmarek 
złożył formalny wniosek w tej spra-
wie. Protokół z XXIV Sesji wskazu-
je, że dyskusja w tym punkcie obrad 
miała burzliwy charakter. Zaczęło 
się od zmiany uchwały budżeto-
wej na rok 2016, której celem było 
zwiększenie dochodów i wydatków, 
m.in. przesunięcie środków na wy-
nagrodzenia. To właśnie po tej 
uchwale radny Jarosław Kaczmarek 
złożył wniosek formalny w imie-
niu Komisji Inwestycji i Spraw 
Gospodarczych dotyczący zmiany 
wynagrodzenia Burmistrzowi. Po 
krótkiej dyskusji na tematy for-
malne związane z nieobecnością 
podczas głosowania jednego z rad-

nych, ostatecznie w czasie głosowa-
nia radni przyjęli wniosek radnego 
Kaczmarka, stosunkiem głosów 7 
do 6. Dalsza dyskusja, której efek-
tem było przełożenie tego punktu 
obrad na kolejną sesję, wywiązała 
się w jednym z ostatnich punktów 
XXIV Sesji - wolne głosy i wnioski. 
Aby zachęcić Państwa do czytania 
protokołów z obrad rady, przyta-
czamy poniżej obszerny fragment 
z dyskusji w tym punkcie obrad. 

Ad.10. Wolne głosy i wnioski. 

Radny  Jarosław  Kaczmarek 
zaproponował  złożenie  wniosku  
formalnego  o  poszerzenie porząd-
ku    obrad    dotyczącego    wniosku    
formalnego    Komisji    Inwestycji    
i    Spraw Gospodarczych.  Radny  
Jacek  Woroch  zaznaczył,  że  rad-
ni  na  początku  obrad  głosowali  
nad  przyjęciem porządku obrad.  
Przewodnicząca Janina Paweł-
czyk przypomniała, że porzą-
dek obrad może być poszerzony 
w dowolnym momencie obrad.  
Sekretarz  Liliana  Lenarczyk-
-Żurczak  przypomniała  o  przyję-
tej  przez  radę  praktyce,  że wszyst-
kie   zagadnienia   podlegające   
procedurze   sesyjnej   są   omawia-
ne   na   wspólnych posiedzeniach 
komisji. Jeżeli decyzja w tej sprawie 
nie jest nagląca to właściwym by-
łoby, aby radni  mając  wątpliwości  
i  rozterki  podjęli  decyzję  w  póź-

niejszym  dogodnym  czasie.  Spra-
wa swym  zakresem  nie  obejmuje  
kwestii  bezpieczeństwa  lub  za-
grożenia  dla  mieszkańców gminy.  
Radna Jadwiga Chojnacka poin-
formowała, że zgłoszony wniosek 
przez radnego Jarosława Kaczmar-
ka  nie  był  na  posiedzeniu  Komisji  
Inwestycji  i  Spraw  Gospodarczych  
omówiony. Wniosek  wypłynął  
dzisiaj  od  radnych  i  jako  Prze-
wodnicząca  komisji  Inwestycji  i  
Spraw Gospodarczych dowiedzia-
łam się o tym krótko przed sesją.  
Radny Jacek Woroch  stwier-
dził,  że  radny  Jarosław  Kaczma-
rek  skłamał  zgłaszając  wniosek 
formalny w imieniu Komisji In-
westycji i Spraw Gospodarczych. 
Na  co radny  Jarosław  Kacz-
marek  podkreślił,  że  wnio-
sek  wypłynął  spośród  radnych 
będących członkami Komisji In-
westycji i Spraw Gospodarczych.  
Radna Jadwiga Chojnacka po-
informowała, że podpisu mo-
jego nie ma i posiedzenia ko-
misji w tej sprawie nie było.  
Radny Jacek Woroch stwierdził, 
że jeśli zgłoszony wniosek wypły-
nął z Komisji Inwestycji i Spraw 
Gospodarczych, to sformułowany 
i poparty winien być protokołem 
z posiedzenia tejże komisji [...].  
Po więcej odsyłamy Państwa na 
stronę BIP dolskiego urzędu, 
pod adresem www.bip.dolsk.pl.
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PETYCJA W SPRAWIE  OBWODNICY
Złożona 3 października br. w dol-
skim urzędzie petycja została pod-
pisana przez ponad ośmiuset miesz-
kańców miasta, którzy zaapelowali o:

1. Niezwłoczne zbadanie przez 
uprawnione do tego instytucje 
natężenia ruchu na drodze 434 
i związanego z nim hałasu celem 
sprawdzenia, czy przekracza on obo-
wiązujące w tym zakresie normy. 

2. Podjęcie w odpowiednich in-
stytucjach zdecydowanych dzia-
łań mających na celu wybudo-
wanie obwodnicy miasta oraz 

informowanie mieszkańców 
o postępach w tym temacie. 

W odpowiedzi na złożoną petycję, 
Przewodnicząca Rady Janina Pa-
wełczyk wystosowała pismo do Pana 
Jerzego Grzelki - inicjatora złożenia 
petycji. Z treści pisma dowiadu-
jemy się, że Rada Miasta i Gminy 
Dolsk nie jest właściwym organem 
do rozpatrzenia petycji i dlatego 28 
października 2016 r. Rada podjęła 
uchwałę o jej przekazaniu do Sa-
morządu Województwa  Wielko-
polskiego.  Jerzy Grzelka, podczas 
ostatniej sesji Rady Miasta i Gmi-

ny, zwrócił się do radnych z apelem, 
aby nie ograniczyli swoich działań 
w zakresie budowy obwodnicy Dol-
ska wyłącznie do podjęcia uchwały 
o przekazaniu petycji do Samorządu 
Województwa. Sprawa obwodnicy 
nie jest nowa, ale tegoroczny re-
mont przepustu na ul. Śwętego Du-
cha sprawił, że mieszkańcy poczuli 
na własnej skórze, co znaczy brak 
obwodnicy w naszym miasteczku. 
Inicjatorowi złożenia petycji zale-
ży teraz na tym, aby radni i bur-
mistrz monitorowali co  dzieje się 
w zakresie „działań mającyh na celu 
wybudowanie obwodnicy miasta”.

KONSULTACJE W SPRAWIE GRANIC GMINY  

23 października 2016 r. wszyscy 
uprawnieni do głosowania miesz-
kańcy Dolska i Księginek mogli 
się wypowiedzieć, czy są za zmia-
ną dotychczasowych granic swoich 
miejscowości. Konsultacje odbyły 
się w sali widowiskowej w Dolsku 
w godz. 8:00-16:00. Przypomnij-
my, że chodziło o włączenie do ob-
rębu ewidencyjnego miasta Dolska 
części obrębu ewidencyjnego wsi 
Księginki, a dokładniej o 12.3685 
ha ziemi, stanowiącej część wsi 
Księginki, a znajdującej się tuż za 
ul. Polną w Dolsku. Dwóch miesz-
kańców wsi Księginki wystąpiło 
z inicjatywą zmiany w/w granic. 

Mieszkańcy uzasadniali potrzebę 
zmiany tym, iż ich funkcje życiowe 
wiążą się bardziej z miastem Dolsk, 
a zmiana przyczyni się do ułatwie-
nia administrowania i zwiększy 
bezpieczeństwo. Zgłaszającym 
wniosek chodziło głównie o sy-
tuacje związane z tak przyziemną 
sprawą, jak błądzący przedstawi-
ciele firm kurierskich, 
oraz tak poważną 
sprawą, jak zdezorien-
towani kierowcy po-
gotowia, straży pożar-
nej, czy policji, którzy 
nie znając lokalizacji 
zabudowań, wezwani 
do Księginek, z całą 
pewnością udadzą się 
najpierw drogą 434 wprost do tej 
miejscowości, a dopiero później szu-
kając wybranego numeru, dotrą na 
koniec ul. Polnej w Dolsku. Z całą 
pewnością można powiedzieć, że 
ani inicjatorom, ani też dolskiemu 
magistratowi nie udało się zachę-

cić obywateli do głosowania. Fre-
kwencja w konsultacjach wyniosła 
bowiem tylko 6%. Większą mobili-
zacją wykazali się mieszkańcy Księ-
ginek. Spośród 186 uprawnionych 
(pełnoletnich, zameldowanych na 
pobyt stały), swój głos oddało 20 
mieszkańców, co stanowi 11%. 
Gorzej wypadł Dolsk, bowiem 

spośród 1250 uprawnio-
nych, zagłosowało 60 
osób, co stanowi tylko 
5 %. W mieście wyni-
ki rozłożyły się z nie-
wielkim wskazaniem za 
zmianą granic: 57% gło-
sujących dolszczan było 
na TAK. Natomiast na 
wsi, zdecydowanie więk-

sza liczba głosujących była przeciw-
na podziałowi - aż 65%. I właśnie 
te procenty stanowiły podstawę do 
wytyczenia radnym Rady Miasta 
i Gminy Dolsk wskazania do pod-
jęcia uchwały w sprawie wyrażenia 
opinii w przedmiocie zmiany gra-

nic Dolska, podczas ostatniej sesji 
Rady, która miała miejsce 30 listo-
pada. Nie liczyły się bowiem warto-
ści bezwzględne, a stosunek głosów 
mieszkańców poszczególnych miej-
scowości. W głosowaniu 5 radnych 
opowiedziało się za zmianą, 8 było 
przeciwnych, a 2 wstrzymało się 
od głosu. Oznacza to, że zmiany 
granic nie będzie. Na marginesie 
można dodać, że mało kto wiedział 
przed udziałem w konsultacjach jak 
będzie wyglądało liczenie głosów. 
Być może właśnie brak szerszej in-
formacji na temat rzadko stosowa-
nej formy, jaką są konsultacje był 
powodem tak niskiej frekwencji?



Str. 12 | Grudzień 2016 r. Kurier Dolski www.dolsk.info.pl

TRZYNAŚCIE LAT LEDNICY
Jest rok 2003, Ojciec Jan Góra 
w związku z coraz większą ilością 
młodzieży na polach Lednickich 
zwraca się z prośbą o wsparcie 
strażaków jako służba porządko-
wa. Pismo przyszło do Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej w Śre-
mie. Dh Grzegorz Niwiński zapy-
tał mnie, czy byśmy nie pojechali. 
Przyszedł czerwiec i pojechaliśmy 
w siedmiu, a że była to Lednica 
talentów to w przyszłym roku po-
mnożyliśmy je i jechał już cały au-
tobus. W tym roku byliśmy już po 
raz trzynasty; miałem to szczęście 
być na wszystkich. Były to pięk-
ne przeżycia: głos Ojca Jana Góry 
i słowa Kocham Was. Dawało takie 
ciepło, że człowiek wyrywając się 
na parę godzin z tego zwariowane-
go świata czuł, że jest kochanym, że 
panuje tu miłość, tolerancja i zro-
zumienie. Rok 2006 i 2007 szcze-

gólnie zapisał się w mojej pamięci. 
Podczas rozmowy z Ojcem Janem 
mówię mu, że rzeźbię i chciałabym 
pozostawić coś po sobie na Led-
nicy - duży krzyż. A Ojciec Jan 
mówi: - „Nie krzyż, nie krzyż”. 
Stałem zdziwiony, że Ojciec Jan nie 
chce krzyża, ale po chwili doda-
je - „Chłopie tyś mi z nieba spadł, 
świętego Jacka mi wyrzeźb, Patro-
na Dominikanów bo w 2007 roku 
on będzie patronował na Lednicy”. 
Wiosna 2007 roku była kapryśna. 
W połowie maja mocno się zazię-
biłem. Któregoś dnia rzeźbiłem po 
godzinach pracy, było już po pół-
nocy, kiedy przytuliłem się do fi-

gury i mówię do siebie: „Rób coś 
chłopie bo jak się położę to ty na 
Lednicę nie pojedziesz”. Na drugi 

dzień byłem u moich przyjaciół, 

Pani Danka pyta się mnie co tak 
słabo mówię. Jestem chory, a muszę 
skończyć Jacka. Wsiadła w samo-

chód i za chwilę przyjechała i mówi 
-”Weź to a jutro będziesz zdrowy”. 
W piątek wieczorem załadowali-

śmy św. Jacka w strażacki wóz z Py-
szącej i w sobotę stanął w Lednicy. 
Mieliśmy swoją procesję i w asyście 
młodzieży oraz Orkiestry Strażac-
kiej z Książa Wlkp. i przekazaliśmy 
Ojcu Janowi. 

Można by dużo pisać, wiele wspa-
niałych przeżyć, ta ulubiona pieśń 
Ojca Jana „Tylko Orły szybują nad 
granią, tylko orłom nie straszna jest 
przepaść”.

Wiadomość o śmierci Ojca Jana 
była dla wszystkich szokiem. Poje-
chaliśmy, żeby być z nim w ostat-
nim przejściu przez Bramę Rybę. 
Właśnie zbliża się pierwsza rocz-
nica śmierci Ojca Jana. Odbyła się 
pierwsza Lednica z następcą Ojca 

Jana Wojciechem Prusem. Byliśmy 
na Lednicy Seniora oraz na nada-
niu pierwszej w świecie ulicy imie-
niem Ojca Jana Góry w Lucinach 
koło Śremu. 

Na naszej Lednickiej trzynastolet-
niej drodze było nieraz dużo pro-
blemów, ale byli też życzliwi, któ-
rzy pomagali, jak Pan Burmistrz 

Henryk, ks. Tomek gdzie wspólnie 
się uzupełnialiśmy zabierając jego 
młodzież albo załatwiałem kartę 
wjazdu taką jak mają Strażacy fir-
mie przewozowej Wawrzynowicz. 
I zawsze się dogadujemy. A Św. pa-

mięci Pan Wawrzynowicz zawsze 
pytał czy mi starczy pieniędzy... 
I tak jest do dziś. Wszystkim ser-
decznie dziękujemy.

 
Benedykt Włodarczak
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SUKCESY TEAKWONDZISTÓW
W dniach 12-13 listopada 
2016 r. w Barcelonie odbył 
się Turniej Copa Challenger 
AETI, który jest traktowany 
jako Puchar Europy. Kolej-
ne sukcesy zanotowali Jakub 
Furmanowski i Adrianna Mi-
zgalska, którzy wywalczyli zło-
te medale. Jakub w dogryw-
ce walczył z Irlandczykiem 
Chrisem Mccabe – posiada-
czem pasa 6 DAN, Mistrzem 
Świata z Rzymu z 2014 roku 
i zwycięzcą tegorocznych Mi-
strzostw Świata w Londynie. 
Jest to zatem nielada sukces zawodnika z Dolska. Ada 
natomiast „rozniosła” swoją przeciwniczkę, która na-
wet nie wytrzymała do drugiej rundy. Gratulujemy! 
Kilka tygodni wcześniej zawodnicy z Dolska uczest-
niczyli w Międzynarodowym Seminarium z udziałem 

syna założyciela TaeKwonDo Choi Hong Hi. W im-
prezie w Oleśnicy, oprócz trenera Grzegorza Furma-
nowskiego wzięli udział Patryk Grzegorek, Jakub Fur-
manowski i Adrianna Mizgalska.

Tomasz Frąckowiak 

Duchu Święty
Stoi tu rybka co płynąć nie może
Choć tak bliziutko jest przy jeziorze
Historia Polski tu je znosiła
A z Duchem Świętym rośnie chwała siła

Duch Święty radość wokół swą rozlewa 
Patrzy na młodzież i szumiące drzewa
I na słonko co nieraz nam świeci
I w deszczu stojące twoje Boże dzieci

Patrzysz jak młodzież tańczy roześmiana
Wielbiąc z radością najwyższego Pana
I wyciągając swe ręce do góry
Chcą jak Polskie orły poszybować w chmury

Ty Ojcze Święty dałeś siłę ducha
Że cię wspaniała Polska młodzież słucha
A dziś jak patrzysz z okna domu Pana 
Jak się bawi twa młodzież kochana

O Duchu Święty by twa moc i siła
Tą Polską młodzież ku niebu wznosiła
Daj by ją młodzież wznosiła nad chmury
Z tą ziemską mocą Ojca Jana Góry

My twoja młodzież drogi Ojcze Janie
W jednym szeregu zawsze z Tobą stanie
Czy w słonku czy pod deszczu chmurą
Dla nas Ojcze Janie zawsze będziesz górą

                                    Benedykt Włodarczak  

PREZES CISZEWICZ
5 Listopada odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
LKS Zawisza Dolsk. Prezes ustępującego Zarządu Ryszard Ci-
szewicz przedstawił sprawozdanie Zarządu za okres dwóch lat, 
w czasie którego Zarząd (na zdjęciu) działał w składzie: V-ce Pre-
zes – Kamil Marciniak, Sekretarz – Paweł Kurnatowski, Skarbnik 
– Witold Górny i Członek – Wojciech Mieloszyk. W trakcie mi-
nionej kadencji w Klubie działały trzy sekcje: piłki nożnej, taekwondo i żaglodeskarze. W czasie 
swojego wystąpienia Prezes Ciszewicz przedstawił wyniki poszczególnych drużyn i zawodników 
w podsumowanym okresie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że rok 2016 zapisał się w kalen-
darzu jako 70 lecie klubu LKS Zawisza Dolsk. Klub swoją działalność opiera przede wszystkim 
na dotacji z UMiG w Dolsku, Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Dolsku oraz sponsorom, którym Ryszard Ciszewicz przy tej okazji podziękował. 
Prezes przekazał również podziękowania trenerom, kierownikom sekcji oraz zawodnikom za 

ogromne zaangażowanie i bardzo dobre wyniki spor-
towe. W składzie ustępującego Zarządu w miejsce do-
tychczasowego V-ce Prezesa wybrano Janusza Szukal-
skiego, nowym Skarbnikiem został Adrian Gościniak, 
a miejsce członka zarządu objął Grzegorz Pachurka.

Tomasz Frackowiak
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POZNAJEMY SOŁECTWA - LUBIATOWO
Na sam początek kilka informacji 
historycznych o Lubiatowie. Jest 
to wieś sołecka położona 4 km na 
południowy zachód od Dolska. 
Pierwsze rysy historyczne odnajdu-
jemy w 1391 r., kiedy to wioska była 
własnością biskupów poznańskich. 
Z końca XIX wieku pochodzi sta-
ra szkoła oraz pozostałości folwar-
ku. Zalesione okolice to doskonały 
teren na spacery, a niewątpliwego 
uroku wiosce nadaje znajdujące się 
poniżej zabudowań Jezioro Lubia-

tówko. W centralnym punkcie wio-
ski stoi wybudowana w 1985 roku 
świetlica wiejska, przy której aktyw-
nie działa Ochotnicza Straż Pożar-
na, działająca w Lubiatowie od 1968 
roku.  Na wyposażeniu OSP znaj-
duje się samochód gaśniczy mar-
ki Mercedes oraz zabytkowy Żuk.  

W sołectwie znajdują się aż 4 krzy-
że wioskowe oraz figurka Matki 
Bożej, jest plac zabaw dla dzieci 
oraz boisko sportowe. Wioska li-
cząca blisko dwustu osiemdziesięciu 
mieszkańców jest dziś uważana za 
najbardziej „rozrywkową” wioskę 
nie tylko w Gminie Dolsk ale także 
w powiecie. Do Lubiatowa bowiem 
na coroczne święto wioski - ,,Festyn 
rodzinny z okazji Dnia Lubiatowa” 

zjeżdżają setki ludzi, którzy bawią 
się przy zabawie tanecznej, koncer-
tach, różnego typu pokazach, czy 
rywalizują w turnieju rodzin, co 
w pewnym stopniu wszystkich inte-
gruje.  Oprócz wspomnianej impre-
zy, dużym zainteresowaniem cieszą 
się również wycieczki, czy jak kto 
woli wyjazdy integracyjne. W mi-
niony weekend sołectwo zorgani-
zowało dwudniowy wyjazd do Za-
kopanego, gdzie wszyscy zwiedzali 
skocznię narciarską, Krupówki, 

Gubałówkę, czy Kasprowy Wierch, 
a całą grupę zintegrował kulig 
z ogniskiem i grzańcem. Lubiatowo 
zorganizowało również wyciecz-
kę do Szklarskiej Poręby, w której 
uczestniczyło ponad sto osób, nad 
morze do Ustronia Morskiego czy 
na żużel do Leszna, gdzie wspólnie 
kibicowali popularnemu „Smyko-
wi”. W sołectwie organizuje się rów-
nież wieczorki andrzejkowe, karna-
wałowe oraz imprezę z okazji Dnia 
Kobiet. Są grille wioskowe, obchody 
Dnia Dziecka (zazwyczaj na spor-

towo), turnieje: w boule, bilardowy, 
tenisa stołowego. Rywa-
lizują również kawalero-
wie z żonatymi w meczu 
piłki nożnej, a ostatnio 
w każdą środę o godz. 
18:30 na sali wiejskiej 
odbywają się zajęcia fit-
ness dla mieszkańców. 
Warto też dodać, że uli-
cami Lubiatowa w maju 
przebiegają uczestnicy 
biegu „Dolska Dycha”. 
Jak widać wioska żyje.

Oprócz wspomnianej rozrywki 
w ostatnich latach sporo działo się 
również w tematyce inwestycyjnej. 
Rok temu władze samorządowe 
postanowiły wyremontować dach 
świetlicy wiejskiej, sołectwo do-
prowadziło ogrzewanie do ubikacji 
i ciepłą wodę, której zawsze w tym 
pomieszczeniu brakowało. Najwięk-
szą inwestycją tego roku było posta-
wienie sceny letniskowej, która stoi 
na pięknym placu za świetlicą. Sce-

na powstała z pieniędzy funduszu 
sołeckiego, a wkład 
w prace włożyli 
sami mieszkań-
cy sołectwa w tak 
zwanym czynie 
społecznym, za co 
trzeba wszystkich 
chwalić. Na na-
stępne lata planuje 
się remont wnętrza 
świetlicy wiejskiej, 
bowiem sama sala 
jest w opłakanym 

stanie i potrzebuje sporego nakładu 
finansowego na remont, ale krok po 
kroku, z roku na rok coś zawsze bę-
dzie się działo.

Na koniec dodajmy, że Lu-
biatowo jest jedyną wioską 
w Gminie Dolsk, która już prawie 
9 lat ma swoją stronę internetową  
www.lubiatowo.pl.tl, na której 
znaleźć można więcej ciekawych in-
formacji na temat naszego urokliwe-
go sołectwa. Zachęcamy do odwie-
dzin!

 
Edward Wróblewski, Sołtys 

Krystian Mejza, radny
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SUKCESY JUNIORÓW LKS ZAWISZA DOLSK
Bardzo duży sukces sportowy od-
nieśli juniorzy Zawiszy Dolsk, pro-
wadzeni przez Grzegorza Pachurkę 
i Jarosława Gościniaka. W rozgryw-
kach trwających od września do li-
stopada nie pozostawili swoim ry-
walom złudzeń, kto tak naprawdę 
zasługuje na mistrzostwo grupy. 
Pierwsze cztery spotkania dolszcza-
nie rozgrywali na swoim stadionie. 
Wszystkie cztery zostały przez nich 

wygrane, a to dodatkowo zmobili-
zowało drużynę do jeszcze większe-
go zaangażowania na treningach 
jak i podczas meczów. W Dolsku 
ogrywane były kolejno zespoły 
Gromu Czacz (3:0), Wielkopolski 
Komorniki (3:2), Gromu Plewiska 
(8:3) i UKS-u Śrem (3:1). Na pół-
metku rozgrywek przyszedł czas na 
pięć wyjazdowych spotkań z rzędu, 
co na pewno nie było łatwym wy-
zwaniem. W Stęszewie nasz lokal-
ny zespół wygrał 3:2, a w Czaczu 
triumfował 5:2. Po sześciu wygra-
nych meczach z rzędu Zawisza zo-
stał zatrzymany w Komornikach, 
remisując z tamtejszą drużyną 1:1. 
Tydzień później w Plewiskach nasi 
piłkarze ponieśli pierwszą porażkę 
w sezonie. Polegli z miejscowym 
Gromem aż 5:1. Dwa mecze bez 
zwycięstwa wywołały w młodych 
zawodnikach sportową złość i chęć 
rehabilitacji za wcześniej wspo-
mniane potknięcia, dlatego w ko-
lejnym tygodniu pewnie pokonali 
w Śremie tamtejszy UKS 3:2, za-
pewniając sobie w ten sposób tytuł 

mistrzowski na kolejkę przed za-
kończeniem rozgrywek. Taka sytu-
acja dała dużo komfortu w kwestii 
organizacji ostatniego meczu w se-
zonie i pomeczowego świętowania. 
Mimo, że piłkarze Zawiszy mieli 
zagwarantowane pierwsze miejsce 
w grupie bez względu na rezultat 
swojego spotkania to pojedynek 
z Lipnem Stęszew potraktowali 
całkowicie poważnie i na zakończe-

nie ligi pewnie wygrali 6:2. Warto 
dodać, że w II połowie tego me-
czu kibice dostosowali się do wy-
sokiego poziomu swoich piłkarzy 
i zaprezentowali na trybunie mi-
strzowską oprawę. Po końcowym 
gwizdku zarówno piłkarze, szkole-
niowcy jak i zgromadzeni fani nie 
ukrywali ogromnej radości z suk-
cesu jaki udało im się wspólnie 
osiągnąć. Zawodnicy wraz z tre-
nerami otrzymali od prezesa klubu 
Ryszarda Ciszewicza pamiątkowe 
medale, a także najszczersze gra-
tulacje. Dodatkowo specjalna sta-
tuetka króla strzelców trafiła na 
ręce Michała Czaplickiego, który 
w całym sezonie aż siedemnasto-
krotnie umieścił piłkę w bramce 
rywali. Następnie nadszedł czas 
na uroczysty przejazd mistrzow-
skiej drużyny bryczkami przez uli-
ce Dolska. Z głośnym śpiewem na 
ustach oraz w asyście pirotechniki 
zawodnicy pokonali trasę dookoła 
rynku i osiedla Jaskółki, świętując 
tym samym triumf ze wszystki-
mi mieszkańcami naszego miasta.

O krótki komentarz odnośnie mi-
nionych rozgrywek poprosiliśmy 
kapitana zespołu, Zbigniewa Ku-
kowieckiego. - „Poprzedni sezon 
w naszym wykonaniu był bardzo 
dobry. Każdy wychodził na boisko 
z wielkim zaangażowaniem, walczył 
od początku do końca i mocno wie-
rzył w to, że zdobędziemy mistrzo-
stwo. Przełomowym momentem 
było zwycięstwo z UKS-em Śrem na 
własnym terenie. Po tym meczu na-
braliśmy większej pewności siebie, 
a dobrą formę udało się utrzymać 
aż do ostatniego spotkania. Dzię-
ki temu osiągnęliśmy zamierzony 
cel i niedługo zagramy w grupie 
mistrzowskiej, w której będziemy 
chcieli pokazać się z jak najlepszej 
strony, a także zdobyć możliwie naj-

wyższe miejsce. Wszystkim z dru-
żyny należą się ogromne gratulacje 
oraz słowa uznania za ubiegły sezon. 
Podziękowania składam także tre-
nerom, którzy zawsze nas wspierali.”

Podsumowując, zawodnicy Zawiszy 
na swoim stadionie odnieśli kom-
plet zwycięstw. Ogółem zanotowali 

oni bilans ośmiu zwycięstw, jedne-
go remisu i tylko raz musieli uznać 
wyższość przeciwników. Zawisza 
we wszystkich dziesięciu meczach 
strzelił 36, a stracił 20 bramek. 
Młodym piłkarzom oraz trenerom 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sportowych sukcesów! Po-
wodzenia w grupie mistrzowskiej!

Błażej Skorupka




