
WYDAWNICTWO STOWARZYSZENIA NA RZECZ WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE DOLSK

Kurier
Dolski

Nr 12/2017  Marzec 2017 r.    ISSN 2451-3482                Gazeta bezpłatna www.dolsk.info.pl

DZIAŁAMY  
BO LUBIMY

DZIEŃ KOBIET
W SOŁECTWACH

CO W RADZIE
PISZCZY

POZNAJEMY... 
MSZCZYCZYN

HALOWE POTYCZKI
W PIŁCE NOŻNEJ

Czytaj na str. 2 Czytaj na str. 6 Czytaj na str. 10-11 Czytaj na str. 13 Czytaj na str. 15

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący do końca roku w Gminie Dolsk - czytaj str. 12

Wiatr przemian nabiera rozpędu
Tytułowy wiatr towarzyszy nam 
codziennie. Porywa nas w wir 
zdarzeń, na które najczęściej nie 
mamy wpływu. Porwani, do-
piero po chwili orientujemy się, 

że możemy jednak odrobinę wpływać na kierunek, 
w którym przesuwa nas wiatr. Możemy też oprzeć się 
trochę jego sile i stawić mu opór. Są tacy, którzy za-
wsze płyną z prądem, ale są też inni, którzy wybiera-
ją drogę trudniejszą, przeciwstawiając się wiatrowi...  
Taka oto filozoficzna refleksja nasunęła mi się przy-
gotowując pierwsze tegoroczne wydanie Kuriera Dol-
skiego. Nie bez powodu, ponieważ nasza Mała Ojczy-
zna, jak wszystko wokół podlega również zmianom, 
a te zdają się ostatnio przybierać na sile. Początek roku 
to gorący czas dyskusji o kształcie oświaty w Gminie 
Dolsk, po wejściu w życie reformy wygaszającej gim-
nazja. Ale zmiany zachodzą też w innych obszarach 
funkcjonowania samorządu. Gołym okiem widać coraz 
większą aktywność mieszkańców. Aktywność ta prze-
jawia się w najróżniejszych formach. Od organizowa-
nia imprez kierowanych dla mieszkańców Dolska lub 
poszczególnych sołectw, przez organizowanie się na 
rzecz wspólnego celu, jak uczynili mieszkańcy, którzy 
podpisali petycję dotyczącą budowy obwodnicy. Coraz 
odważniej występują też nasi reprezentanci w Radzie 
Miasta i Gminy, których aktywność sprawia, że opinia 
publiczna uzyskuje więcej informacji na temat funk-

cjonowania gminy. W tym kontekście cieniem na dzia-
łaniu Urzędu Miasta i Gminy Dolsk kładzie się ostatni 
raport Regionalnej Izby Obrachunkowej, z którego 
dowiadujemy się o wielu nieprawidłowościach zwią-
zanych z gospodarką finansową. Zmiany dotknęły 
nas również w tak pozornie prozaicznej sprawie, jaką 
jest odbiór śmieci, dlatego zamieściliśmy dla Państwa 
harmonogram odbioru odpadów z terenu gminy - waż-
ny do końca bieżącego roku. Tak jak w poprzednich 
dwóch wydaniach i tym razem staramy się przedsta-
wić wszelką aktywność z minionych trzech miesięcy 
na naszych łamach. Fakt, iż Kurier Dolski ukazuje się co 
kwartał  sprawia, że nie jesteśmy w stanie przekazać 
wszystkiego, co działo się na terenie naszej gminy. Nie 
zdarzyło się jednak, abyśmy odmówili komukolwiek 
publikacji informacji. Tutaj można raczej powiedzieć, 
że wraz z Błażejem Skorupką - autorem części tekstów 
do Kuriera - zabiegamy o informowanie nas o wydarze-
niach. Chciałbym w tym miejscu przypomnieć, że cały 
czas jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy i zapra-
szamy do współtworzenia Kuriera Dolskiego poprzez 
pisanie artykułów o Waszych sprawach na łamach 
gminnego wydawnictwa. Oczywiście warunkiem uka-
zywania się Kuriera Dolskiego jest zapewnienie źró-
dła finansowania, które nadal w niepełnej części za-
pewniają reklamy firm działających na terenie gminy. 
Tym bardziej dziękujemy, że bieżące wydanie wsparli 
Gabinet Stomatologiczny i Laboratorium Protetyczne 

OPTIDENT - Sylwia Adamska, Zakład Usługowo-Han-
dlowy - Dariusz Ratajczak, INTERmedi@ Spółka Jawna 
ze Śremu, Biuro Rachunkowe Agata Przybysławska-
-Mizgalska, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„Adam-Oil” Adam Wróbel, PPHU Rol-Zbyt Ewa Waw-
rzyniak, CUBE 27 Studio Projektów Architekt Barbara 
Liber-Skarbek, Kamieniarstwo Janusz Łabenda z Mała-
chowa, ALU-GUM Daniel Grzegorek z Drzonku.

W dwunastym wydaniu Kuriera Dolskiego nie mogło 
zabraknąć przedstawienia kolejnego sołectwa. Tym 
razem walory Mszczyczyna przedstawia Sołtys Sabina 
Hoffmann. Na zakończenie wstępu czas przypomnieć 
równie ważną zmianę, która nastąpiła przed kilkoma 
dniami - mamy wiosnę!

Zapraszam do lektury! 
Tomasz Frąckowiak



Str. 2 | Marzec 2017 r. Kurier Dolski www.dolsk.info.pl

Kurier
Dolski

DZIAŁAMY BO LUBIMY
Przełom roku to zawsze bardzo aktyw-
ny czas dla członków Stowarzyszenia 
na rzecz wspierania aktywności lo-
kalnej w Gminie Dolsk. Zwykle już od 
października organizujemy pierwsze 
spotkania, których celem jest przy-
gotowanie się do akcji, w których bie-
rzemy udział w grudniu i styczniu. 
W piątek 16 grudnia 2016 r., trzeci rok 
z rzędu udaliśmy się do Domu Dziecka 
w Bodzewie. Jak w poprzednich latach, 
celem wyjazdu było wręczenie prezen-
tów podopiecznym Domu Dziecka oraz 
wspólne pieczenie pierników. Do godz. 
17:00 mieszkańcy gminy Dolsk dostar-
czali do Domu Katolickiego upominki. 
Tym razem zamiast kupować ubrania 
postanowiliśmy przekazać gotówkę na 
zakupy (z dużymi rabatami!), w zaprzy-
jaźnionym sklepie odzieżowym w Śre-
mie. Dzięki wsparciu mieszkańców na-
szej gminy, dostarczyliśmy w piątek 
kilkadziesiąt paczek z upominkami 
i prawie 1000,00 zł w gotówce! Ale to 
nie wszystko, dzięki staraniom pra-
cowników Urzędu Skarbowego w Śre-
mie, dzieciaki z Domu Dziecka, otrzy-
mały także zestawy kosmetyków. 
W tym roku było nas rekordowo dużo, 
bo aż trzydzieści osób! Najbardziej wy-
czekiwanymi gośćmi byli ci najmłodsi 
oraz oczywiście babcia Krysia, która 
nie omieszkała upiec babki. W czasie 
wspólnie spędzonych trzech godzin 
dzieci i dorośli razem zajmowali się pie-
czeniem i ozdabianiem pierników. Nie 
zabrakło wspólnych gier i zabaw oraz 
jak co roku - śpiewania kolęd.  

Nasze stowarzyszenie aktywnie przy-
czynia się do propagowania idei ob-
chodów kolejnych rocznic wybuchu Po-
wstania Wielkopolskiego - wydarzeń, 
w czasie których Wielkopolanie chwy-
cili za broń i po dwóch miesiącach walk 
przyłączyli swój region do niepodległej 
Polski. Nie inaczej było w minionym 
roku.  Wraz z firmą INTERmedi@ Spół-
ka Jawna od kilku lat promujemy akcję 
wywieszania charakterystycznej flagi 
związanej z Powstaniem Wielkopol-
skim na terenie całej Wielkopolski. 
W ten sposób udało nam się dostarczyć 
już ponad tysiąc flag! Kulminacją tych 
działań będzie zbliżająca się wielkimi 
krokami okrągła, setna rocznica wybu-
chu Powstania.

 3 Stycznia 2017 r. dwudziestoosobowa 
grupa z Dolska udała się do Warsza-
wy na spotkanie z prezesem Fundacji 

WOŚP Jerzym Owsiakiem. Był to nasz 
drugi wyjazd do siedziby Fundacji 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy, który odbył się dzięki firmie Bro-
niarz Transport.

Tuż po godzinie 11:00 zameldowaliśmy 
się w sztabie WOŚP, by chwilę później 
spotkać się z Jerzym Owsiakiem, któ-
ry nagrał z nami krótki film o tym co 
będzie się działo podczas XXV Finału 
WOŚP w Dolsku. Później udało nam się 
„wyrwać” prezesowi kilka minut na au-
tografy, pamiątkowe zdjęcia, ale także 
aby przekazać przywiezione przez nas 
niespodzianki. Pani Krysty-
na Trybuś przekazała Jurkowi 
Owsiakowi upieczoną przez 
siebie babkę oraz koszulkę z na-
szego ubiegłorocznego bajko-
wego Finału, a dzieciaki poczę-
stowały wszystkich w sztabie 
rogalami upieczonymi dzień 
wcześniej przez Renatę Frąc-
kowiak. Przekazaliśmy też 
kalendarz z dedykacją od bur-
mistrza Dolska Henryka Litka 
i po kilku chwilach rozmowy 
udaliśmy w podróż powrotną. 
Raz jeszcze dziękujemy Macie-
jowi Broniarzowi z firmy Bro-
niarz Transport za sprawny 
i bezpieczny transport naszego 
sztabu do Warszawy!

Kulminacją naszych działań 
jest już od ośmiu lat finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Organizatorami 25 finału 

w naszym mieście byli oprócz stowa-
rzyszenia: Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Dolsku, Urząd Miasta 
i Gminy Dolsk, a także Miejsko-Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Dwa dni przed impre-
zą, tj. 13 stycznia, w sali widowiskowej 
odbyło się spotkanie z wszystkimi wo-
lontariuszami, których zapoznaliśmy 
z zasadami kwestowania. Dzieci i mło-
dzież otrzymały m.in. smycze, elemen-
ty odblaskowe, puszki, identyfikatory, 
a także okazjonalne koszulki. Gościem 
specjalnym spotkania był Rzecznik 
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Komendy Powiatowej Policji w Śremie 
– nadkomisarz Ewa Kasińska, która 
przedstawiła obecnym zasady bezpie-
czeństwa podczas zbiórki pieniędzy.

W niedzielę 15 stycznia od samego rana na 
ulicach naszego miasta, a także w okolicz-
nych wioskach można było spotkać wolon-
tariuszy, którym nie straszny był mróz ani 
śnieg. Impreza w sali widowiskowej roz-

poczęła się popołudniu i jak zawsze mia-
ła bardzo napięty harmonogram. W tym 
roku bawiliśmy się pod hasłem „Karnawał 
w Rio”. Nie zabrakło turnieju gier planszo-
wych, balonowych kreacji z Pozytywką, 
karaoke, malowania twarzy, występów 
tanecznych i muzycznych oraz zajęć prze-
prowadzonych przez KSA Fitness Zone. Na 

scenie mogliśmy zobaczyć dzieci z Przed-
szkola Stokrotki, Projekt Mimika, Anię 
Opielewicz, Iwonę Jurgę i zespół Silibrand. 
Była także możliwość zaznajomienia się 
z rzemiosłem rzeźbiarza Benedykta Wło-
darczaka oraz wykonania niezapomnia-
nej fryzury karnawałowej dzięki pracy 
Patrycji Jankiewicz oraz Anny Grabnej. 
Dla publiczności została otwarta kawia-
renka, a gimnazjaliści wraz z opiekunem 
- Jackiem Worochem - przeprowadzili po-
kaz udzielania pierwszej pomocy. Podczas 
trwania imprezy systematycznie prze-
prowadzano licytacje różnych ciekawych 
przedmiotów, które zostały ofiarowane 

przez osoby fizyczne, firmy i instytucje, 
specjalnie na potrzeby 25 Finału Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na zakoń-
czenie wszyscy zgromadzeni udali się 
przed salę widowiskową, ponieważ nad-
szedł czas na tradycyjne światełko do nie-
ba. Oficjalna kwota jaka została zebrana 
przez dolski sztab to 15036,29 zł. 

Do tej sumy możemy śmiało doliczyć jesz-
cze nasze dwie aukcje internetowe. Obraz 
akrylowy z podobizną Jurka Owsiaka, 
namalowany przez Martynę Kómoch zo-
stał zakupiony przez mieszkańca Drzon-
ku - Piotra Szewczyka za kwotę 353,00 zł. 
Aukcją z letnią przejażdżką motocyklową 
- do 100 km, motocyklem Suzuki Bandit 
z Tobiaszem Klemskim została wylicyto-
wana za 20,00 zł przez naszego członka 
- Szymona Worocha. Czekamy na zdjęcia 

;-) Warto w tym miejscu dodać, że w tym 
roku padł absolutny rekord jeśli chodzi 
o zbiórkę w kraju, ponieważ na konto 
WOŚP wpłynęło, także dzięki Waszym 
staraniom, ponad 105 milionów złotych. 

Tyle o minionych wydarzeniach, teraz 
o planach stowarzyszenia. W najbliższym 
czasie, a dokładniej w Wielki Czwar-
tek 13 kwietnia planujemy kolejną ak-
cję pod hasłem Klekotki, w ramach której 
staramy się kultywować tradycję oraz 
zbierać słodycze dla podopiecznych Domu 
Dziecka w Bodzewie.

Znamy już także datę i miejsce tego-
rocznego Dnia Dziecka. W tym roku 
rodzinna rekreacja planowana jest  
27 maja 2017 r. w Wieszczyczynie. 
Tak jak w roku ubiegłym planujemy wy-
ruszyć w rowerowy Quest z parkingu pod 
punktem widokowym. 

Tomasz Frąckowiak i Błażej Skorupka
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PAMIĘĆ O POWSTAŃCACH TRWA

Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim w naszym mie-
ście jest od dłuższego czasu mocno kultywowana. 
To historyczne wydarzenie bardzo mocno wpły-
nęło na losy naszego regionu, a w latach 1918-1919 
na polu walki nie zabrakło Powstańców z Dolska, 
z czego możemy i powinniśmy być bardzo dumni. 
27 grudnia odbyły się uroczystości związane z 98 
rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Z tej 
okazji przy wielu domach w naszej gminie miesz-
kańcy wywiesili flagi powstańcze lub narodowe. 
Z kolei o godzinie 18:00 w Kościele pw. św. Micha-
ła Archanioła w Dolsku została odprawiona msza 
święta w intencji Powstańców. Obecne były na niej 
liczne poczty sztandarowe. Po jej zakończeniu na-
stąpił uroczysty przemarsz na rynek, a tam głos 
na temat wielkiego zrywu niepodległościowego 
naszych przodków zabrał Burmistrz Henryk Litka. 
Na zakończenie obchodów poszczególne delegacje 
składały okolicznościowe wiązanki kwiatów pod 
tablicą pamiątkową.

Z kolei 31 stycznia w sali widowiskowej odbyła się 
wieczornica pt. „Pro Memoria” organizowana przez 
lokalne gimnazjum. Tematyka występu przedsta-

wiała losy patronów tej szkoły, czyli Po-
wstańców Wielkopolskich w czasie walki 
o wolność naszej Ojczyzny. Licznie przy-
była publiczność po zakończeniu wieczor-
nicy nagrodziła młodych artystów wiel-
kimi brawami. Następnie nadszedł czas 
na krótką prelekcję W. Koterby na temat 
przebiegu Powstania Wielkopolskiego. 
Zgromadzona publika podczas wieczorni-
cy miała możliwość skosztowania rożnego 
rodzaju pysznych wypieków oraz zaznajo-
mienia się z wystawą zatytułowaną „Dro-
ga wielkopolan do niepodległości”. 

Przypomnijmy, że Powstanie Wielko-
polskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku. 
Dzień wcześniej powracający do kraju 
Ignacy Jan Paderewski wygłosił specjalne 
przemówienie do licznie zgromadzonych 
rodaków pod Hotelem Bazar. To ziryto-
wało Niemców, którzy nazajutrz zrywali 
polskie flagi oraz napadali na polskie in-
stytucje. To zachowanie doprowadziło 
do zamieszek, z których wywiązała się 
obustronna walka. Było to zbrojne wy-
stąpienie naszych przodków przeciwko 
władzom niemieckim. Wojskami powstań-
czymi dowodzili Józef Dowbór Muśnicki 
i Stanisław Taczak. Z każdym kolejnym 
dniem Polacy odzyskiwali z rąk okupanta 
coraz większe obszary. Zryw niepodległo-
ściowy naszych przodków dość niespo-
dziewanie okazał się zwycięski. Powsta-
nie Wielkopolskie oficjalnie zakończono 
16 lutego 1919 roku poprzez podpisanie 
Rozejmu w Trewirze.

Błażej Skorupka 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Gimnazjum  
im. Powstańców Wielkopolskich w Dolsku zapraszają na 
spektakl pt.: Balladyna, na podstawie dramatu Juliusza 

Słowackiego. Spektakl dla mieszkańców naszej gminy 
zostanie wystawiony 25 marca 2017 r. o godz. 18:00  

w sali widowiskowej w Dolsku. 

ZAPROSZENIE
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EUROWEEK W SZKOŁACH GMINY DOLSK
W dniach 23-26 stycznia szkoły podstawowe w Dol-
sku i Masłowie, a także gimnazjum w Dolsku miały 
okazję gościć w swoich murach niecodziennych na-
uczycieli. Troje wolontariuszy: Edna Flores Miranda 
z Meksyku, Paweł Chudak z Białorusi oraz Joe Ro-
bert Ebwaku z Ugandy przyjechało do naszej gminy 
na zaproszenie nauczycielek języka angielskiego, na 
warsztaty językowe w ramach programu Euroweek.
Przez cztery dni przybyli goście opowiadali uczniom 
o zwyczajach, kulturze i tradycjach panujących w ich 
ojczyznach. Nie zabrakło nauki tamtejszych tańców, 

zabaw oraz gier językowych, co wywołało duże po-
ruszenie wśród dzieci, młodzieży jak i grona peda-
gogicznego. Uczniowie chętnie rozmawiali z wolon-
tariuszami, robili sobie z nimi pamiątkowe zdjęcia, 
nawiązywali nowe znajomości, chętnie zadawali 
pytania, a także z wielką ochotą i uśmiechem brali 
udział w każdej inicjatywie zaproponowanej przez 
przybyłych gości. Czterodniowa wizyta zagranicz-
nych wolontariuszy okazała się bardzo pożyteczna. 
Uczniowie mogli podszkolić znajomość ję-
zyka obcego poprzez zabawę, zaznajomić 

się ze specyfiką innych krajów, poznać panujące tam 
obyczaje, a także uświadomić sobie jak wygląda życie 
codzienne w państwach innych niż Polska. W czasie 
swojego  pobytu, zagraniczni goście zwiedzili naszą 
małą miejscowość, a jednym z punktów odwiedzin 
było Przedszkole Stokrotki w Dolsku. Niecodzienne 
zajęcia były współfinansowane przez rady rodziców.

Błażej Skorupka

SZKOŁA PODSTAWOWA MAŁEGO INŻYNIERA 
Szkoła Podstawowa im. Janusza Ku-
socińskiego w Dolsku została jednym 
z finalistów pierwszej edycji progra-
mu „Szkoła Małego Inżyniera”. Ma on 
na celu promocję wśród dzieci nauk 
ścisłych, a szczególnie automatyki, 
robotyki oraz podstaw programowa-
nia. Idea przedsięwzięcia polega na 
przekazaniu uczniom wiedzy w spo-
sób ciekawy, kreatywny i nowocze-
sny, pozwalający im równocześnie 
rozwijać swoje pasje, a także zain-
teresowania. Każda ze zwycięskich 
trzynastu szkół jeszcze w tym roku 
szkolnym otrzyma unikalne nagrody 
jak np. zestawy klocków LEGO MIND-
STORMS EV3 o wartości 6000 zł. Jest 
to bardzo zaawansowany techno-

logicznie sprzęt, który pozwala na 
budowanie i programowanie robota 
w zależności od wizji oraz kreatyw-
ności ucznia. Tylko od niego zależy 
czy będzie on biegał, tańczył, chodził, 
przewracał się czy przeno-
sił dane przedmioty. Tak 
naprawdę w tej kwestii 
jedynym ograniczeniem 
jest wyobraźnia osoby 
programującej. Dodatko-
wo w każdej ze zwycię-
skich szkół zostanie zor-
ganizowany jednodniowy 
Festiwal Nauki. W Dolsku odbędzie 
się on 9 maja. Oprócz uczniów szko-
ły podstawowej weźmie w nim udział 
również młodzież z gimnazjum. Część 

z nich będzie spełniać jedynie rolę 
obserwatorów, ale niektórzy wezmą 
także czynny udział w tym wyda-
rzeniu. Podczas festiwalu uczniowie 
będą mieli okazję zobaczyć niespoty-

kane dotąd doświadcze-
nia z ciekłym azotem lub 
ogniem, zaprogramować 
roboty czy posterować 
nimi w zawodach sumo. 
Warto dodać, że dla dwóch 
wybranych nauczycieli 
z danej placówki zostanie 
zorganizowane specjalne 

certyfikowane szkolenie z wykorzy-
staniem wcześniej wspomnianych 
klocków LEGO® MINDSTORM EV3. 
Jego termin planowany jest na maj 

oraz czerwiec. Szkołę z Dolska repre-
zentować na nim będą panie Lidia Ku-
biak i Marlena Paszkowiak. Dostanie 
się do grona finalistów programu jest 
niemałym sukcesem dla Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Kusocińskie-
go w Dolsku, a zwłaszcza dla dzieci 
i ich rodziców, którzy bardzo aktyw-
nie włączyli się w akcję głosowania. 
Warto dodać, że w konkursie wzięło 
udział ponad 200 placówek z całego 
województwa wielkopolskiego, a ba-
talia o dostanie się do finałowej trzy-
nastki programu trwała do ostatnich 
sekund internetowego głosowania. 

Błażej Skorupka
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DZIEŃ KOBIET W SOŁECTWACH

Dzień Kobiet okazał się doskona-
łą okazją do świętowania w sołec-
twach gminy Dolsk. Wprawdzie nie 
docieraliśmy do wszystkich soł-
tysów, ale relacje z trzech imprez 
wskazują, że było naprawdę miło. 

11 Marca w Trąbinku,  wzorem lat 
ubiegłych odbyło się coroczne spo-
tkanie dla pań.  Był więc posiłek do-
starczony przez firmę cateringową 

oraz babeczki i ciasto zapewnione 
przez panią sołtys Milenę Gąsiorow-
ską . W trakcie spotkania wśród pań 
rozlosowane zostały dwa zestawy 
kosmetyków oraz bon na makijaż 
okolicznościowy. W związku z tym, że 
tego dnia obchodzono również Dzień 
Sołtysa, reprezentant mieszkańców 
pan Wiesław Garstka wręczył pani 
sołtys bukiet tulipanów, dziękując za 
dotychczasową pracę na rzecz wioski. 

Również 11 marca blisko dziewięć-
dziesiąt pań wzięło udział w ,,Ta-
necznym Dniu Kobiet” w Lubiatowie, 
zorganizowanym przez radę sołecką 
wraz z zespołem Amigo Band. Im-
prezę prowadził wice sołtys Kry-
stian Mejza, ale oczywiście podczas 

otwarcia nie zabrakło życzeń od 
sołtysa Edwarda Wróblewskiego. 
Gospodarz wioski wręczył bukie-
ty kwiatów najstarszej mieszkance 
Lubiatowa, pani Helenie Szczęsnej 
oraz, w ramach podziękowanie za 
organizację imprezy i całoroczną 
pomoc radzie sołeckiej, pani Elwirze 
Wojciechowskiej. Oprócz zabawy 
organizatorzy przygotowali stoisko 
firmy F&M, która zaprezentowała 
m.in. różnego rodzaju kawy smako-
we i herbaty. Wśród uczestniczek 
wylosowano także 12 zestawów 
kosmetyków firmy AVON. Oprócz 
zabawy tanecznej, na parkiecie za-

prezentowały się 
z pokazem akrobacji 
cheerleaderki Adal-
bertus Dalewo. Jak 
podają organizatorzy, 
w imprezie uczestni-
czyły Panie nie tyl-
ko z gminy Dolsk, ale 
również z Brodnicy, 
Kórnika, Czempi-
nia oraz Krzywinia.

Tydzień później, czyli 18 marca 
o godz. 19:00 w świetlicy w Nowiecz-
ku na Dniu Kobiet spotkały się miesz-
kanki wioski. Organizatorami spo-
tkania były Rada Sołecka Nowieczka 
i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Nowieczek. Sołtys Janina Pa-
wełczyk zapewniła catering, a pre-
zes stowarzyszenia Dorota Cieślak 
oprawę imprezy, w ramach której 
odbyły się różne zabawy dla uczest-
niczek, m.in., familiada, krzyżów-
ka, układanka sławne kobiety oraz 
zgaduj-zgadula. Wszystkie panie 
otrzymały certyfikat Super Kobieta 
2017, a najlepsze w wybranych kon-
kurencjach otrzymały kosmetyki.

t.f.
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DOLSCY STRAŻACY (DWA RAZY) W AKCJI

W ostatnich tygodniach bardzo dużą ak-
tywnością lokalną wykazali się strażacy. 
21 stycznia odbył się piknik zimowy or-
ganizowany przez Ochotniczą Straż Po-
żarną przy współpracy z Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz 
Samorządem Mieszkańców Dolska. Pod-
czas trwania imprezy nie zabrakło licz-
nych konkurencji dla dzieci i dorosłych, 
pokazu ratownictwa lodowego, prezen-
tacji sprzętu strażackiego, a także kąpieli 

morsów w dolskim jeziorze. Ludzie mogli 
ogrzać się przy ognisku oraz skoszto-
wać różnego typu słodkości i dań. Mimo 
mało sprzyjających warunków atmosfe-
rycznych frekwencja dopisała, a impreza 
z całą pewnością jest zaliczana do tych 
udanych.

Z kolei w drugim tygodniu ferii lokalni 
strażacy również nie próżnowali.  Przez 
sześć dni w remizie działo się naprawdę 

wiele, a atrakcje skierowane 
były głównie do dzieci. Nie 
zabrakło kursu pierwszej 
pomocy, poszerzania wiedzy 
z zakresu ochrony przeciw-
pożarowej, prezentacji sprzę-
tu strażackiego, karaoke, za-
jęć plastycznych, wycinania, 
malowania wypieków z masy 
solnej, baliku karnawałowe-
go, gier i zabaw takich jak 
piłkarzyki, chińczyk, domino, 
twister czy Fifa 2016. Ostat-
niego dnia każde dziecko 

otrzymało pamiątkowy dyplom, a najlep-
si mogli liczyć także na drobne upominki. 
Na zakończenie strażacy wraz z dziećmi 
udali się na plażę miejską, gdzie zostało 
rozpalone ognisko.

Nieobecnym na wyżej wspomnianych im-
prezach pozostaje czekać na kolejne tego 
typu inicjatywy druhów z naszej jednost-
ki! Warto dodać, że już teraz strażacy 
z Dolska są w trakcie przygotowań do or-
ganizacji Dnia Dziecka. 

Błażej Skorupka

ŁUKASZ NAGRODZONY
Wielkopolski komen-
dant wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożar-
nej nagrodził dolskiego 
strażaka - Łukasza Try-
busia - listem gratu-
lacyjnym za wzorową 
postawę obywatelską. 
Łukasza znamy przede 

wszystkim z działalności w OSP Dolsk, ale 
swoje życie zawodowe realizuje w Poznaniu, 
w Państwowej Straży Pożarnej. I to właśnie 
w drodze do Poznania nasz bohaterski stra-
żak najechał na wypadek w okolicach Zbru-
dzewa. Natychmiast podjął działania i naj-
bardziej poszkodowanej w wypadku kobiecie 
opatrzył ranną głowę, ustabilizował szyję, 
zapewnił izolację termiczną oraz wsparcie 
psychiczne do czasu przyjazdu służb ratun-
kowych. Można by pomyśleć, że dla zawodo-
wego strażaka to nic nadzwyczajnego, jednak 
Łukasz nie był w tym czasie na służbie, a jak 
sam wspominał, wielu kierowców nie zatrzy-

mało się widząc wypadek. 

7 marca 2017 r. list gratulacyjny wręczył Łu-
kaszowi osobiście komendant wojewódzki 
PSP mł. bryg. Andrzej Bartkowiak. 

Gratulujemy Łukaszowi wzorowej postawy 
obywatelskiej i jesteśmy dumni z naszego 
strażaka! 

t.f.
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KONCERT DOMU O ZIELONYCH PROGACH 
18 lutego w Katolickim Domu Kultu-
ry w Dolsku odbył się koncert zespo-
łu „Dom o Zielonych Progach”. Arty-
ści przenieśli publiczność w górski 
klimat za sprawą niecodziennych 
utworów, w których nie brakowało 
zapożyczeń z takich gatunków mu-
zycznych jak jazz, rock czy muzy-
ka folkowa. Energicznie brzmienie, 
a także uwzględnienie skrzypiec do-
dało prezentowanemu repertuaro-
wi niesamowitego efektu. W swoich 

piosenkach muzycy inspirują się 
wierszami bardzo znanych twórców, 
takich jak Jerzy Harasymowicz, Woj-
ciech Belon i Kazimierz Węgrzyn. 
Posiadający 15-letnie doświadcze-
nie  zespół, niejednokrotnie wpro-
wadzał zgromadzoną publiczność 
w zachwyt, a ta wiele razy wyraża-
ła swoje uznanie dla wykonawców 
poprzez głośne brawa oraz licz-
ne owacje. Sala koncertowa w tym 
dniu wypełniła się niemal po brzegi. Artystom udało się nawet porwać 

do wspólnego występu na scenie, 
prowadzącą to spotkanie muzyczne, 
Patrycję Dudzińską. Na zakończe-

nie przedstawiciele Duszpasterstwa 
Młodzieży Nadzieja w ramach podzię-
kowania za występ, wręczyli człon-
kom zespołu kwiaty, a ksiądz Tomasz 
Buliński podziękował wszystkim 
przybyłym za skorzystanie z zapro-
szenia udziału w kolejnym wspania-
łym koncercie w naszym mieście.

Błażej Skorupka

APETYT NA WYGRYWANIE
Szkoła Podstawowa im. Janusza Ku-
socińskiego w Dolsku przystąpiła do 

programu „Extra 
Szkolna Stołów-
ka”. Polega on na 
dodaniu na stro-
nie internetowej 
zdjęcia szkolnej 
stołówki, a na-

stępnie uzbieraniu jak największej 
ilości głosów. Placówki, które oka-
żą się najlepsze w głosowaniu mogą 
liczyć na różnego typu nagrody: 
w pięciu zwycięskich szkołach zo-
staną przeprowadzone remonty 
stołówek, które w znaczny sposób 
zmienią ich wnętrze i sprawią, że 
spożywanie posiłków w tym miej-
scu będzie znacznie przyjemniejsze 
niż dotychczas. Natomiast w pięć-
dziesięciu placówkach zostaną także 
przeprowadzone warsztaty eduka-

cyjne na temat odpowiedniego go-
spodarowania żywnością oraz tego 
w jaki sposób ograniczyć marnowa-
nie jedzenia. Trzydzieści szkół otrzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ma rów- n i e ż 
dodatkowe wyposażenie stołówki 
w postaci pięćdziesięciu tac obiado-
wych. Zbieranie głosów potrwa do 
31 maja 2018 r. Z kolei ogłoszenie li-
sty laureatów konkursu nastąpi naj-
później 19 czerwca. Aby wesprzeć 
lokalną szkołę podstawową w kon-
kursie internetowym należy:

1. Wejść na stronę  
www.extrastolowki.pl

2. Odszukać Szkołę  
Podstawową im. Janusza  
Kusocińskiego w Dolsku.

3. Oddać głos, a następnie  
kliknąć w link akty-
wacyjny otrzymany 
na adres mailowy, ce-
lem weryfikacji.

Z jednego adresu e-mail można 
oddać jeden głos każdego dnia. 
Czy szkole uda się po raz kolejny 
zachęcić rodziców i uczniów do 
głosowania - czas pokaże. Obecnie 
nasza podstawówka zajmuje miej-
sce w czwartej dziesiątce.

Błażej Skorupka
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EKSTREMALNA DROGA PO RAZ TRZECI 
Trwają zapisy na Ekstremalną Dro-
gę Krzyżową, która już po raz kolejny 
wyruszy z naszej parafii, tym razem 
7 kwietnia. Rozpocznie się ona mszą 
świętą o godzinie 20:00 w kościele far-
nym, a po niej kapłan udzieli chętnym 
do udziału w wyprawie indywidual-
nego błogosławieństwa. Wcześniej 
jednak każdy zainteresowany będzie 
musiał zgłosić się w biurze zapisów, 
znajdującym się w Katolickim Domu 
Kultury w celu odbioru „pakietu starto-
wego” (opis i mapka drogi, rozważania, 
gadżet) oraz uiszczenia opłaty w wyso-
kości 15 zł na pokrycie kosztów organi-
zacyjnych. Uczestnicy będą mieli do po-
konania trasę na linii Dolsk-Osieczna, 
która liczy 41 km. Ekstremalna Droga 
Krzyżowa polega na nocnym przemie-
rzaniu wyznaczonej drogi w milczeniu. 
Jest to jedna z nowych form duchowo-
ści. Podczas wędrówki uczestnicy roz-
ważają kolejne stacje drogi krzyżowej, 
a także mają okazję zmierzyć się ze swo-
imi słabościami, sytuacjami losowymi, 
trudnymi warunkami atmosferyczny-
mi oraz sprawdzić swoją wytrzyma-
łość i odporność mentalną w różnego 
typu sytuacjach. Do wędrówki trzeba 
przygotować się w odpowiedni spo-
sób. Należy zabrać ze sobą prowiant, 

picie, ciepłe ubrania, wygodne buty, 
kamizelkę odblaskową, telefon komór-
kowy oraz latarkę. Warto mieć przy 
sobie również mapę trasy, którą po-
dążamy oraz własnoręcznie wykona-
ny drewniany krzyż, z którym udamy 
się w trasę. Jest to jeden ze sposobów 
przygotowania się do zmartwychwsta-
nia Pana Jezusa, co podkreśla twórca 
rejonu EDK w Dolsku, Bogdan Kómoch. 

- Ekstremalna Droga Krzyżowa skierowa-
na jest dla osób, które chcą w dodatkowy 
sposób przygotować się do zmartwych-
wstania Pana Jezusa. Choć w bardzo 
małym ułamku możemy doświadczyć 
bólu fizycznego z jakim zmagał się on 
w czasie swojej drogi krzyżowej. Prze-
żyć, które towarzyszą uczestnikom na 
trasie nie da się opisać za pomocą żad-
nych słów. Mogę jednak zapewnić, że kto 
raz spróbuje swoich sił, ten na pewno 
z niecierpliwością będzie czekał na kolej-
ną edycję. Pomysł na utworzenie rejonu 

Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Dolsku 
narodził się w 2014 roku, kiedy osobiście 
wziąłem udział w tym wydarzeniu na od-
cinku Mosina-Lubiń. Nigdy nie zapomnę 
doświadczeń, których nabyłem podczas 
ówczesnego przemierzania trasy. Posta-
nowiłem, że poprzez utworzenie rejonu 
EDK w lokalnej parafii duża ilość osób 
będzie mogła przeżyć to samo co ja. Je-
steśmy małą wspólnotą parafialną, dla-
tego nie liczyliśmy na porywającą liczbę 
uczestników. Pierwsza edycja EDK w Dol-
sku miała miejsce w 2015 roku, a udział 
w niej wzięły 63 osoby. Natomiast rok 
później na trasę wybrało się 84 chętnych. 
W latach ubiegłych otrzymałem wiele 
podziękowań od ludzi biorących udział 
w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej z na-
szej parafii. Niektórzy przyjeżdżali do 
nas z bardzo odległych miejscowości, 
ponieważ w ich mieście nie został utwo-
rzony rejon EDK. Inni natomiast wybie-

rali naszą trasę z powodu mniejszej ilości 
uczestników, co jeszcze bardziej pozwa-
lało na doświadczenie odpowiednich 
przeżyć w czasie wyprawy. Serdecznie 
zachęcam do zapisania się na tegorocz-
ną edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
w naszej parafii.”

Warto dodać, że w ubiegłym roku Eks-
tremalna Droga Krzyżowa odbyła się 
w sześciu państwach np. w Norwegii, 
we Francji czy w Wielkiej Brytanii, 
112 miastach, a w sumie liczyła aż 215 
tras. W naszym kraju trud ten podjęło 
ponad 25 tysięcy osób. Więcej informa-
cji o Ekstremalnej Drodze Krzyżowej, 
a także możliwość zgłoszenia swojego 
udziału w tegorocznej edycji na stronie 
internetowej edk.org.pl. Zapraszamy!

Błażej Skorupka

REKLAMA 

W KURIERZE 

DOLSKIM?

kurier
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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Takiego punktu obrad nie było wpraw-
dzie w czasie ostatnich sesji Rady Mia-
sta i Gminy w Dolsku, jednak doku-
ment, który pod koniec lutego wpłynął 
do urzędu oraz biura rady, wywołał 
spore poruszenie wśród radnych 
i mieszkańców, którzy zapoznali się 
z tym wystąpieniem. Jest to w zasadzie 
dość smutna lektura, ponieważ wywo-
łuje u odbiorcy wrażenie, że coś jest 
nie tak w funkcjonowaniu gospodarki 
finansowej gminy. Już na wstępie kon-
trolujący odnotowali, że w odniesieniu 
do dwóch poprzednich kontroli część 
nieprawidłowości się powtarza, a za-
tem jest to tym bardziej niepokojące, 
zwłaszcza że wykazano sporo niepra-
widłowości i uchybień spowodowa-
nych nieprzestrzeganiem obowiązu-
jących przepisów prawa. Aby uzyskać 
opisywany obraz, wystarczy, że zacy-
tujemy kilka punktów z 46-stronico-
wego dokumentu, który przedstawia 
wyniki kontroli gospodarki finanso-
wej obejmującej rok budżetowy 2015:

W przyjętej polityce rachunkowości 
brak było wykazu stosowanych pro-
gramów komputerowych przeznaczo-
nych do prowadzenia ksiąg rachunko-

wych ze wskazaniem aktualnych wersji 
i daty rozpoczęcia ich eksploatacji, 
czym naruszono przepisy art. 10 ust. 
1 pkt 3 lit. c ustawy o rachunkowości.

W Zakładowym planie kont dla budże-
tu nie ujęto konta pozabilansowego 
990 „Zobowiązania budżetu” pomimo, 
że w roku 2015 na powyższym kon-
cie dokonywano zapisów księgowych.

Prowadzoną w Referacie Gospodarczym 
ewidencję gminnego zasobu nierucho-
mości traktowano jak księgową ewiden-
cję szczegółową dla środków trwałych 
w zakresie gruntów. Powyższe naru-
szało przepisy art. 17 ust. 1 pkt 1 w zw. 
z art. 13 ust. 3 ustawy o rachunkowości, 

Dla dochodów z tytułu użytkowania 
wieczystego oraz dzierżawy ewiden-
cjonowanych na koncie 221 „Należno-
ści z tytułu dochodów budżetowych” 
nie prowadzono ewidencji analitycznej 
według dłużników, co naruszało za-
sady funkcjonowania konta zawarte 
w załączniku Nr 3 do rozporządzenia.

W zakresie przeprowadzonej na 31 
grudnia 2015 roku inwentaryzacji 

stwierdzono nieprawidłowości na-
ruszające przepisy ustawy z dnia 29 
września 1994r. o rachunkowości oraz 
Instrukcji inwentaryzacyjnej stano-
wiącej załącznik nr 9 do Zarządze-
nia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk 
Nr 12/11/10 z dnia 31 grudnia 2010r.

Kontrola egzekucji zaległości podatko-
wych wykazała, że Organ podatkowy po-
dejmował czynności zmierzające do wy-
egzekwowania należności podatkowych 
ze zwłoką tj.: - upomnienia wysyłano od 
3 do 5 miesięcy po terminie zapłaty, - ty-
tuły wykonawcze wystawiano od 2 mie-
sięcy do 4 miesięcy po terminie zapłaty 
wynikającym z przepisów podatkowych.

Najwięcej nieprawidłowości kontrola 
wykazała w zakresie prowadzonych 
w 2015 roku ksiąg rachunkowych 
i ewidencji księgowej, ale także w za-
kresie gospodarowania nieruchomo-
ściami gminnymi. Tutaj kontrola wy-
kazała nieprawidłowości naruszające 
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami oraz rozporządzenia Rady Mi-
nistrów w sprawie sposobu i trybu 
przeprowadzania przetargów oraz 
rokowań na zbycie nieruchomości. Do 
gatunku tych „najcięższych” można 
z pewnością zaliczyć uchybienia zwią-
zane z naruszeniem przepisów doty-
czących zamówień publicznych. Łamy 
Kuriera Dolskiego nie zmieściłyby ca-
łego wystąpienia pokontrolnego, z któ-
rym można się zapoznać odwiedza-
jąc stronę podmiotową BIP dolskiego 
urzędu. Jako ciekawostkę, zaprezen-
tujemy Państwu fragmenty jednego 
z obszerniejszych punktów raportu, 
w sprawie nasadzeń na dolskim rynku:

18. W zakresie kontroli wydatków zwią-
zanych z urządzeniem zieleni na rynku 
w Dolsku (Placu Wolności) ustalono, że 
zostały one dokonane z naruszeniem 
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm., a od 
22 grudnia 2015 r. Dz. U. z 2015r., poz. 
2164 ze zm.) oraz uregulowań we-
wnętrznych, tzn. zarządzenia Nr 78/12 
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 

31 grudnia 2012 r. w sprawie proce-
dur udzielania zamówienia i konkur-
sów o wartości nie przekraczającej 
w złotych równowartości 14.000 euro.

Z przedłożonych w trakcie kontro-
li wyjaśnień oraz notatki służbowej 
z dnia 27.03.2014r. wynika, że wyboru 
wykonawcy zieleni na Rynku w Dol-
sku dokonano w następujący sposób:

- Zwrócono się z telefonicznym zapyta-
niem do właścicieli firm zajmujących 
się urządzaniem i pielęgnacją terenów 
zieleni, które mają siedzibę w gminie 
Dolsk, aby złożyły oferty na opraco-
wanie koncepcji nasadzeń na terenie 
rynku w Dolsku. Z przedłożonej doku-
mentacji wynikało, że wariantowe ofer-
ty złożyły dwie firmy, a mianowicie:

1) Projekt koncepcyjny układu prze-
strzennego roślin oraz doboru gatunko-
wego na terenie rynku w Dolsku wraz 
z kosztorysem przedstawiony przez fir-
mę Zakład Architektury Zieleni. Ogrody 
Bugała, który wpłynął do Urzędu w dniu 
21.03.2014r. Oferta zawierała dwa wa-
rianty wykonania zieleni, a mianowicie:

• Wariant I z roślinami odkrywko-
wymi cena brutto 47.300,15A w opcji 
droższej lub 45.241,51 w opcji tańszej. 
Roczny koszt pielęgnacji roślin wynosił 
15.340,65z1 brutto. Na ofercie dopisa-
no, że po wyborze gatunków bylin kwota 
materiałów wynosi 25.156,35 zł brutto 
natomiast robocizna 21.213,44z1 brut-
to (razem 46.369,74z1). Ponadto dopi-
sano również, że „W ramach oferty na 
latarniach zostaną powieszone donice 
z kwiatami - osiem słupów po dwie doni-
ce. Róże pnące zostaną zastąpione róża-
mi piennymi.” Powyższe zmiany zostały 
podpisane przez Pana Piotra Bugałę,

• Wariant II z różami i trawnika-
mi cena brutto 34.721,08z1. Wska-
zano również roczny koszt pielę-
gnacji roślin tzn. 12.487,65A brutto.

2) Projekt koncepcyjny zieleni Rynek 
Miasta Dolsk opracowany przez fir-
mę Pana Huberta M. wraz w wyceną 
wpływ do Urzędu w dniu 21.03.2014r. 
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RADNI INTERPELUJĄ

W czasie ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk, 
która odbyła się 15 marca 2017 r., zwróciliśmy szcze-
gólną uwagę, na sprawy poruszane przez radnych 
w składanych interpelacjach. Swoje wnioski radni 
składają zwykle, w czasie jednego z ostatnich punk-
tów w porządku obrad. Nie inaczej było tym razem. 

Jako pierwszy swoją interpelację przedłożył radny 
Marek Jurga. Radny zwrócił się z prośbą o podanie 
szczegółowych kosztów utrzymania poszczególnych 
świetlic w 2016 roku, a tym samym rozliczenie do-
tacji w kwocie 51348,00 zł, ponieważ w grudniu za-

brakło środków zaplanowanych na remont świetlicy 
w Masłowie. W kolejnym punkcie radny Marek Jurga 
poprosił o przedstawienie zasad wynajmu sali spor-
towej w Dolsku, ponieważ odnotował, że sala wynaj-
mowana jest stowarzyszeniom nieodpłatnie, a tym-
czasem straż z Masłowa, która również ma status 
stowarzyszenia musi za wynajem płacić. W trzeciej 
interpelacji radny zgłosił zły stan drogi powiatowej 
w Masłowie.

Inny radny - Krystian Mejza - również zwrócił uwa-
gę na zły stan drogi po okresie zimowym - tym ra-
zem w Kotowie. Radny zwrócił się także z pytaniem 
o chodnik prowadzący z Kotowa do Dolska, który 
zarasta trawą oraz zwrócił uwagę, że przydałyby 
się dwa kosze na śmieci, których w pobliskim rowie 
jest bardzo dużo. Radny Mejza zasugerował także, 
aby  zamiast często wybijanych na przystankach 
szyb, montować w ich miejsce materiał z „pleksy”. Na 
zakończenie radny z Lubiatowa zwrócił się z proś-
bą o wymianę wyblakniętych znaków drogowych 
w swojej miejscowości oraz o postawienie znaku 
„koniec drogi” w Trąbinku.

Swoje pisemne interpelacje złożyła również prze-
wodnicząca rady Janina Pawełczyk, która zaczęła od 
pytania o niewycięte krzewy wzdłuż drogi Nowie-
czek - Trąbinek. Ponadto radna zwróciła się z prośbą 
o szczegółowe przedstawienie kosztów organizacji 
ubiegłorocznych imprez: „Koziego Jarmarku” oraz 
„Wianków”.

Interpelacja jest jednym z narzędzi w pracy radnego, 
który tą drogą zwraca sie z pytaniem do burmistrza 
lub podległych urzędowi jednostek w sprawach istot-
nych i zasadniczych dla funkcjonowania gminy. Na 
każdą interpelację odpowiedź winna być udzielona 
w ciągu 21 dni.

Kolejna sesja Rady Miasta i Gminy w Dolsku odbędzie 
się za tydzień 29 marca 2017 r. A w kolejnym wydaniu 
Kuriera, w cyklu „Co w radzie piszczy” wrócimy do 
tematów obwodnicy i oświaty, na które w bieżącym 
wydaniu zwyczajnie zabrakło miejsca.  

t.f.

Z wyceny wynika łączny koszt zieleni 
24.611,00 zł wraz z opcją dodatkową 
27.371,00 zł (zagruntowanie sadzonek 
w hydrożelu). Koszt półtorarocznej 
pielęgnacji zieleni został wyceniony na 
kwotę 11.416,00z1 (w treści wskazano 
„ŁĄCZNIE ZAŁOŻENIE ZIELENI: 11.416 
zł” - z treści wynikało, że powyższa 
kwota dotyczyła półtorarocznej pie-
lęgnacji założonej zieleni) natomiast 
koszt wykonania donic na 14 latar-
niach określono na kwotę 9.442,00z1.

Rokowania z oferentami oraz wyboru 
oferty dokonał „zespół uczestniczą-
cy w negocjacjach” w skład którego 
wchodzili: Burmistrz, 3 pracowników 
Urzędu oraz 3 Radnych. Powołanie 
zespołu, sposób jego działania oraz 

sposób wyboru oferenta nie wynikał 
z żadnych przedstawionych kontro-
lującemu uregulowań wewnętrznych.

Z notatki służbowej z dnia 27.03.2014r. 
wynikało, że po rokowaniach z oferen-
tami wybrano ofertę Pana Piotra B. na 
kwotę 46.369,74zł brutto w drodze gło-
sowania przez „zespół uczestniczący 
w negocjacjach”. W dniu 17.04.2014r. Gmi-
na Dolsk podpisała umowę z Piotrem B. 

Ponadto w dniu 25.05.2014r. Gmina 
Dolsk zawarła z Panem Piotrem B. 
prowadzącym firmę Zakład Architek-
tury Zieleni Ogrody Bugała umowę nr 
92/05/2014, w której zlecono pielę-
gnację nasadzeń bylinami i roślinami 
odkrywkowymi wykonanych na płycie 

rynku w Dolsku. Umowę podpisano na 
okres od 01.06.2014r. do 31.10.2015r. 
Wynagrodzenie wykonawcy wynika-
jące z umowy wynosiło 26.298,26 zł.

Łączne wydatki na założenie zieleni 
na płycie rynku w Dolsku wraz z pie-
lęgnacją i utrzymaniem zieleni w okre-
sie od 1.06.2014r. do 31.10.2015r. wy-
nosiły 72.668,00 zł brutto - 67.285,18 
zł netto, w tym założenie zieleni 
46.369,74zł brutto - 42.934,94 zł 
netto oraz pielęgnacja roślinności 
26.209,26 zł brutto - 24.350,24z1 netto.

Z powyższego wynika, że dokonując wy-
boru wykonawcy zieleni na rynku popeł-
niono następujące nieprawidłowości:

- nie oszacowano z należytą staran-
nością wartości zamówienia czym 
naruszono § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 
78/12 Burmistrza Miasta i Gminy 
Dolsk z dnia 31 grudnia 2012 r. w spra-
wie procedur udzielania zamówienia 
i konkursów o wartości nie przekra-
czającej w złotych równowartości 
14.000 euro jak również art. 32 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych,

- wyboru wykonawcy doko-
nano bez zastosowania prze-
pisów i trybów wynikających 
z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do tematu z pewnością wrócimy!

t.f.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE DOLSK
DATA DOLSK SOŁECTWA 1 SOŁECTWA 2

27 mar N
3 kwi S, N, Z S, N, Z

10 kwi S, N, Z
18 kwi N, Z N
24 kwi N
29 kwi N N
4 maj S, Z S, Z
8 maj S, N, Z

15 maj N, Z N
22 maj N
29 maj S, N, Z S, N, Z
5 cze Z Z S, N

12 cze N N
19 cze Z N
26 cze S, N S, N, Z
3 lip Z S, N, Z

10 lip N N
17 lip Z N
24 lip S, N S, N, Z
31 lip Z S, N, Z
7 sie N N

14 sie Z N
21 sie S, N S, N, Z
28 sie Z S, N, Z
4 wrz N N

11 wrz Z N
18 wrz S, N S, N, Z
25 wrz Z S, N, Z
2 paź N N
9 paź Z N

16 paź S, N S, N, Z
23 paź Z S, N, Z
30 paź N N

6 lis N
13 lis S, N S, N
20 lis S, N
27 lis N N
4 gru N

11 gru S, N S, N
18 gru S, N
22 gru N N KURIER DOLSKI 2017

LEGENDA:
SOŁECTWA 1: Małachowo, Księginki, Lipówka, Brześnica, Orliniec, Mszczyczyn,  
Gajewo, Pokrzywnica, Ostrowieczno, Ostrowieczko
SOŁECTWA 2: Drzonek, Kotowo, Masłowo, Wieszczyczyn, Gawrony, Pinka,  
Międzychód, Rusocin, Nowieczek, Błażejewo, Trąbinek, Mełpin, Lubiatowo,  
Lubiatówko, Brzednia
Litery S, N, Z dotyczą nieruchomości jednorodzinnych i oznaczają: 
S - odpady segregowane, N - odpady niesegregowane, Z - odpady zielone
Kolory dotyczą nieruchomości wielorodzinnych i oznaczają:
NIEBIESKI - daty odbioru odpadów segregowanych

ZIELONY - daty odbioru odpadów zielonych

ODPADY PO NOWEMU 
Od stycznia śmieci w naszej gminie od-
biera Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
LS-PLUS Sp. z o.o. W postępowaniu, któ-
re przeprowadził Związek Międzygmin-
ny Centrum Zagospodarowania Odpa-
dów „Selekt”, którego członkiem jest 
gmina Dolsk, nowa firma okazała się 
o ponad 280 tysięcy złotych tańsza od 
dotychczasowego operatora usług - PGK 
Śrem. Firma z Plewisk była również 
o 80 tysięcy złotych tańsza od trzecie-
go uczestnika przetargu - Przedsiębior-
stwa TRANS-KOM z Gostynia. Nowy 
podmiot odpowiedzialny za wywóz 
odpadów komunalnych przechodzi od 
początku roku przyspieszone szkolenie 
z geografii gminy Dolsk. Nie obyło się 
bez wpadek związanych z pominięciem 
wybranych odbiorców, a mieszkańcy 
musieli przestawić się na nowy roz-
kład odbioru odpadów. Będzie jeszcze 
lepiej, gdy Przedsiębiorstwo LS-PLUS 
Sp. z o.o. nauczy się nazw sołectw, które 
znajdują się w naszej gminie, ponieważ 
w zamieszczonym na stronach inter-
netowych Selektu i UMiG Dolsk harmo-
nogramie możemy przeczytać zamiast 
Mszczyczyn i Wieszczyczyn - Mszczy-
szyn i Wieszczyszyn.

Aby ułatwić Państwu przechowywanie 
i przeszukiwanie czterech stron tabe-
lek, przygotowaliśmy wersję uproszczo-
ną, w której zamieściliśmy harmono-
gram odbioru odpadów segregowanych, 
niesegregowanych i zielonych z tere-
nów zabudowy jednorodzinnej i wielo-
rodzinnej całej gminy. Harmonogram 
można sobie wyciąć i przyczepić np. na 
drzwiach lodówki. Poniżej przedsta-
wiamy kilka pomocnych informacji do-
tyczących odbioru odpadów.

Worki i pojemniki należy wystawić 
przed posesję, w miejsce umożliwia-
jące dojazd specjalistycznego sprzętu, 
do godziny 6:00 rano w dniu odbioru 

albo wieczorem dnia poprzedniego.  
Odbiór odpadów odbywa się w dni   
robocze w godzinach 6:00 - 20:00, 
w soboty 6:00 - 13:00. Odpady zmie-
szane (niesegregowane) odbierane są 
tylko i wyłącznie z pojemników spełnia-
jących normy PN-EN 840-1 i PN-EN 840-
2. Worki oraz inne odpady znajdujące 
się przy pojemnikach nie są odbierane.

Odpady zielone odbierane są w wor-
kach biodegradowalnych z logo firmy, 
co ważne - tylko z posesji wcześniej 
zgłoszonych do firmy wywozowej 
(tel. 517 243 239). Zgłoszenie jest jed-
norazowe i będzie obowiązywało do 
2019 roku, czyli do końca okresu, w któ-
rym (zgodnie z warunkami wygranego 
przetargu) firma LS-PLUS będzie odbie-
rała od nas odpady. Dopuszcza się od-
biór odpadów zielonych z pojemników 
do tego przeznaczonych, pod warun-
kiem uzgodnienia z firmą wywozową.

Odbiór odpadów wielkogabaryto-
wych zostanie przeprowadzony 11 IV 
i 24 X - zbiórka sprzed posesji. Wykaz 
odpadów wielkogabarytowych i zuży-
tego sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego odbieranych w ramach zbiórki: 
stare meble, kanapy, sofy, wykładziny, 
dywany, wózki dziecięce, rowery, arma-
tura sanitarna i łazienkowa, opony od 
samochodów osobowych, ramy okienne, 
drzwi oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, w tym m.in. komputery, 
telewizory, kosiarki i sprzęt AGD.

Przy okazji tematu odpadów, warto 
odnotować, że od lutego możemy się 
pozbywać elektrośmieci do urządzenia 
zamontowanego przez CZO Selekt przed 
budynkiem dolskiego OSiR-u i gimna-
zjum. Pojemnik przeznaczony jest na 
baterie, żarówki, płyty CD, telefony, ła-
dowarki i tonery.

t.f.
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POZNAJEMY SOŁECTWA - MSZCZYCZYN

Sołectwo Mszczyczyn graniczy 
z dwoma gminami Borek Wielkopol-
ski i Piaski. Składa się z dwóch wio-
sek: Gajewo i Mszczyczyn. Gajewo to 
mała, licząca 18 mieszkańców wio-
ska. Położona jest w odległości 6 km 
na płd. wsch. od Dolska. Niegdyś był 
to folwark należący m.in. do Jana Gra-
bowieckiego, a w początku XX wieku 
do Florentyny Parczewskiej. Przy 
drodze do Mszczyczyna możemy po-
dziwiać potężne dęby szypułkowe 
lub odnowioną Figurę Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. W 2012 roku 
w ramach programu Wielkopolska 
Odnowa Wsi, w konkursie „Pięknieje 
Polska Wieś” odnowiono miejsca reli-
gijne w Sołectwie Mszczyczyn.

Mszczyczyn to wieś sołecka licząca 
308 mieszkańców położona ok. 7 km 
od Dolska. Leży na stromej krawędzi 
wyspy wysoczyznowej, ograniczonej 
od południa szeroką doliną Kanału 
Obry, a od północy i zachodu doliną 
jego bezimiennego prawobrzeżnego 
dopływu. Przy wjeździe od strony 
Gajewa wita nas krzyż przydrożny 
z Kapliczką Matki Boskiej, a żegna 
Figura Matki Boskiej Niepokalanie 

Poczętej - na końcu ulicy Piaskowej, 
przy drodze do miejscowości Talary. 
Przy figurze tej odprawiane są nabo-
żeństwa majowe.

W Mszczyczynie, po ostatnich właści-
cielach - Marcelu i Andrzeju Żółtow-
skich, zachowany jest budynek dworu 
z XVIII wieku, który został zaadopto-
wany na mieszkania dla pracowni-
ków RSP, ale obecnie stoi pusty. Jest 
też zespół folwarczny z II połowy XIX 
wieku, w którym mieszkają rodziny 
kiedyś pracujące w RSP. Obok tych 
budynków znajduje się park, w któ-
rym można podziwiać okazy dębów 
szypułkowych. Szczególnie pięknie 
jest tu wiosną, gdy kwitną zawilce.  

W sołectwie jest kilkanaście gospo-
darstw rolnych, są firmy murarskie. 
Pozostali pracujący mieszkańcy do-
jeżdżają do pracy w różne kierun-
ki Polski a nawet poza jej granice.  
W sołectwie jest kilkanaście gospo-
darstw rolnych, są też firmy murarskie.  
Pozostali pracujący mieszkańcy do-

jeżdżają do pracy w różne kierunki 
Polski, a nawet poza jej granice.

We wsi znajduje się budynek szkoły 
z 1924 roku. Obecnie mieszczą się 
tam mieszkania dla 3 rodzin oraz 
przedszkole, które w 2016 rokuzo-
stało odnowione z funduszy unij-

nych, wioskowych i gminnych. W bu-
dynku tym czeka jeszcze na remont 
pomieszczenie na wiejską świetlicę.

W Mszczyczynie sporo się dzieje: po-
cząwszy od zabaw karnawałowych, 
imprez z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
Dziecka i Seniora, Dnia Kobiet i Męż-
czyzn, Matki i Ojca, przez spotkania 
opłatkowe, dożynki oraz wycieczki 
organizowane w różne ciekawe miej-
sca w Polsce. 

Bardzo duże jest zaangażowanie 
mieszkańców, młodzieży i strażaków 
z OSP Mszczyczyn, aby wszystkie te 
wydarzenia mogły się odbyć. Funkcję 
sołtysa pełni Sabina Hoffmann. 

W skład rady sołeckiej wchodzą: 
Henryka Urbańska, Anna Owczar-
czak, Magdalena Grabna i Józef Głów. 
Radną reprezentującą sołectwo jest 
Lidia Pieprzyk. Opiekę nad świetlicą 
sprawuje Monika Urbańska.

 
Sabina Hoffmann, Sołtys
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GALA LODOWA W MÓRCE

12 lutego nad jeziorem w Mórce odby-
ła się Gala Lodowa, która polegała na 

wyścigach żużlowych na lodzie. Or-
ganizatorem imprezy był zespół ASŻ 

Speedway Śrem. Dodatkowo w turnieju 
zaprezentowały się drużyny AKS Lesz-
czyńskie Byki, Old Boys Bydgoszcz, 
a także amatorzy z Wrocławia. Nad 
bezpieczeństwem wszystkich uczest-
ników przedsięwzięcia czuwali dru-
howie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dolsku. Warto dodać, że w zawodach 
wziął udział także mieszkaniec naszej 
gminy – Bartosz Smektała, który na co 
dzień reprezentuje barwy Unii Leszno. 
Była to już trzecia Gala Lodowa zorga-
nizowana w tym roku. Pierwsza z nich 
miała miejsce w Mnichowie niedale-
ko Gniezna, z kolei druga odbyła się 
w Ociążu. Każda z nich przyciągnęła 
dużą uwagę nie tylko sympatyków żuż-

lowych, ale także postronnych ludzi, 
którzy spontanicznie zainteresowali 
się wyścigami żużlowymi na lodzie.

Błażej Skorupka

TAE KWON DO - K.O. W ŚWIDNICY

W sobotę 18 marca 2017 r. zawodnicy 
z Sekcji Kombat Kalaki Klubu Zawisza 
Dolsk wzięli udział w Otwartym Pucha-
rze Polski WKA Kick Boxing - Taekwon-
-do ITF, zorganizowanym przez Polskie 
Zrzeszenie Taekwondo ITF Wojcie-
cha Dolnego w Świdnicy. Podopieczni 
Grzegorza i Jakuba Furmanowskich 
mogą z całą pewnością mówić o do-
brym rozpoczęciu sezonu startowego. 
W imprezie wzięło udział pięcioro za-
wodników, którzy zdobyli 11 złotych 
medali oraz 2 srebrne w walkach soft 
- kalaki, Semi-Contact HOGO, Semi-
-Contact, Light-Contact, oraz techni-

kach specjalnych - Nopi Ap Chabushigi.  

Poniżej wyniki indywidualne:

Zofia Kowalska - kategoria: mło-
dzicy, walki soft : ZŁOTO, techniki spe-
cjalne: ZŁOTO

Kacper Kowal - kategoria: młodzicy, 
walki soft: ZŁOTO, techniki specjalne: 
ZŁOTO

Antoni Bąk - kategoria: kadet, walki 
soft: ZŁOTO, walki hogo: ZŁOTO, techniki 
specjalne: ZŁOTO

Julia Dolata - kategoria: kadet, walki 
soft: SREBRO, walki hogo: ZŁOTO, techni-
ki specjalne: SREBRO

Ada Mizgalska - kategoria: junior 
młodszy, techniki specjalne: ZŁOTO, semi 
contact: ZŁOTO, light contact: ZŁOTO

Zawody, w których uczestniczyło około 
250 zawodników, odbyły się na najwyż-
szym poziomie organizacyjnym oraz 
sportowym. Była to doskonała okazja do 
sprawdzenia swoich umiejętności zdo-
bytych podczas treningów. Gratulujemy 
wszystkim uzyskanych wyników!

t.f.
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HALOWE POTYCZKI W PIŁCE NOŻNEJ

Zakończono zmagania w Dolskiej Lidze Halo-
wej 2016/2017. Rozgrywki odbywały się na 
hali sportowej w Dolsku. Mecze rozgrywane 
były w wybrane weekendy od 13 listopada 
do 5 marca i co kolejkę dostarczały publicz-
ności dużych emocji. Niemal każdy mecz 
był niesamowicie ciekawy i nie można było 
wskazać jednoznacznie faworyta spotkania, 
twardej walki o zwycięstwa nie brakowało, 
a nad respektowaniem przepisów gry czu-
wał arbiter Przemysław Czajka.

 - Owszem dostałem propozycję sędziowania 
ligi halowej w Dolsku od organizatora Krystia-
na Mejzy. Mimo, iż przez okres zimowy sędziu-
je również ligę halową w Gostyniu i różnego 
typu turnieje halowe dla dzieci oraz starszych, 
a także gram wyczynowo w Futsal znalazłem 
czas, by spróbować swoich sił jako sędzia 
w Dolsku. Poziom gry zawodników oceniam 
na dosyć wysoki. Podnosi go możliwość gry za-
wodników zrzeszonych, co na pewno podwyż-
sza jakość tych rozgrywek. W każdej drużynie 
dostrzegłem „liderów”, którzy dowodzą w swo-
jej drużynie i wyróżniają się na tle innych. Nie 
chce tu przytaczać nazwisk, gdyż wystarczy 
spojrzeć na klasyfikację strzelców i łatwo to 
dostrzec. Mimo, że hala nie należy do wielkich 
to nie było widać chaosu na parkiecie. Druży-
ny grały poukładaną piłkę i w miarę spokojną. 
Jak to na boisku czasem trzeba było sięgnąć 
po kartki, by ostudzić negatywne zapędy za-
wodników. Kartki głównie dawałem na samym 

początku, aby dać zawodnikom wyraźnie do 
zrozumienia co będzie przeze mnie tolerowa-
ne na parkiecie, a co nie. Myślę, że zawodnicy 
dostosowali się do mojego poziomu prowadze-
nia zawodów i byli zadowoleni z moich decyzji 
oraz sposobu sędziowania. Nie pamiętam już 
wszystkich meczów bo tyle ich było, lecz mam 
w pamięci szczególnie jeden z przedostatniej 
kolejki: Międzychód – Bracholki (wynik końco-
wy 3:4). Mecz ten był ciekawy pod tym wzglę-
dem, że Bracholki walczyły o mistrzostwo, a tu 
niespodziewanie osłabiony brakiem pełnego 
składu Międzychód prowadził z nami już 2-0. 
Duży wpływ na to miały z pewnością dwie 
żółte kartki na początku meczu dla zawod-
ników Bracholków. Później z kolei za drugą 
żółtą kartkę parkiet opuścił zawodnik z Mię-
dzychodu i wtedy inicjatywę przejęli gracze 
w białych strojach. Dogonili rywali, a nawet 
strzelili jedną bramkę więcej i wygrali ważny 
dla nich mecz. W tym meczu było wszystko dla 
kibica: kartki żółte (aż 4) czerwone (1), roz-
cięta głowa zawodnika z Międzychodu (grał 
do końca meczu z opatrunkiem na głowie), 
nagłe zmiany wyników, emocje do samego 
końca. Takich meczów życzę organizatorom 
w przyszłej edycji. Martwi natomiast fakt, iż 
dużo meczów się nie odbyło, a to pociągnęło za 
sobą wycofanie kilku zespołów z rozgrywek, 
co niestety obniżyło trochę poziom piłkarski 
tej ligi. Drużyny, które stawiały się na mecze 
o wyznaczonej godzinie były zdenerwowane, 
ale w ogóle im się nie dziwię. Nie wynik po-
winien się liczyć, a dobra zabawa, jednak jak 
widać niektóre drużyny o tym zapomniały. 
Organizatorzy muszą pomyśleć jak zapobiec 
w przyszłym roku takim sytuacjom, że co dru-
gi - trzeci mecz ktoś będzie pauzował, bo dany 
zespół jest nieobecny. Dziękuję organizatorom 
za możliwość poprowadzenia tych rozgrywek 

w tym roku i myślę, że jeśli wszystko się ułoży 
po dobrej myśli i organizatorzy zechcą to chęt-
nie pomogę w rozgrywkach również w następ-
nej edycji. Chętnie służę pomocą! - powiedział 
arbiter rozgrywek, Przemysław Czajka.

W lidze zagrało dziewięc zespołów, a były to: 
Bracholki, PKS Młodziki, Małachowo, Mię-
dzychód, FC Wieszczyczyn, LKS Lubiatowo, 
Pyra Poznań, Dolsk oraz Elmat Błażejewo. 
Niestety trzy ostatnie drużyny z wymienio-
nych powyżej nie dokończyły rozgrywek 
z powodu trzykrotnego niewstawienia się 
na swoich spotkaniach.

Zwycięzcami Dolskiej Ligi Halowej 
2016/2017 została drużyna Bracholków, 
która w ramach nagrody otrzymała puchar, 
medale, szampana, piłkę nożną, a także dar-
mowy wyjazd na mecz Lecha Poznań lub 
Unii Leszno. Na drugim miejscu uplasowali 
się piłkarze z Małachowa, a trzecie miejsce 
zajął zespół PKS Młodziki. Te drużyny otrzy-
mały pamiątkowy puchar, medale oraz piłkę 
nożną. 

Królem strzelców tej edycji rozgrywek zo-

stał zawodnik Bracholków z 26 trafienia-

mi na koncie - Mateusz Michałowski, któ-

ry otrzymał specjalną statuetkę oraz bon 

w wysokości 50 zł na zakupy w sklepie „Stre-

fa Sportu” w Śremie.

Kibice także mogli liczyć na różnego typu 

nagrody. Często na Facebooku odbywały się 

zabawy na wytypowanie wyniku danego 

spotkania. Pierwsza osoba, której udała się 

ta sztuka otrzymywała słodki upominek. 

Natomiast podczas ostatniej finałowej kolej-

ki spotkań wśród publiczności zostało wy-

losowane zaproszenie w wysokości 25 zł do 

pizzerii „Bar Max” w Dolsku.

Wyniki Dolskiej Ligi Halowej 2016/2017:

1. Bracholki 
2. Małachowo 
3. PKS Młodziki 
4. Międzychód 
5. FC Wieszczyczyn 
6. LKS Lubiatowo

Drużyny zdyskwalfikowane z powodu niew-

stawienia się na trzy swoje mecze to: 

7. Dolsk 
8. Elmat Błażejewo 
9. Pyra Poznań

Warto dodać, że w styczniu wszystkie ze-

społy rywalizowały również w osobnych 

rozgrywkach o Puchar Dolskiej Ligi Halo-

wej 2016/2017. Do wielkiego finału awan-

sowała drużyna Bracholków, która pewnie 

pokonała w nim swoich rywali z Małachowa 

5:2, zdobywając tym samym prestiżowe tro-

feum.

Dodajmy iż, kolejna edycja Dolskiej Ligi Ha-

lowej rozpocznie się w listopadzie bieżącego 

roku.

Błażej Skorupka, Krystian Mejza




