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Quo vadis Dolsku?
To pytanie przychodzi mi na 
myśl, gdy coraz mocniej angażu-
ję się w życie społeczne naszej 
małej ojczyzny. I nie mam tym 
razem na myśli lokalnej sytuacji 
politycznej, z balansującym na 
granicy poparciem burmistrza, 

który w czerwcu stosunkiem głosów 8:7 otrzymał od rad-
nych absolutorium; nie mam na myśli zmiany personalnej 
w parafii w Dolsku, w której pożegnaliśmy niezwykle pra-
cowitego ks. Tomasza Bulińskiego; nie mam też na myśli 
sposobu funkcjonowania połączonych z podstawówką 
oddziałów gimnazjalnych szkoły, którą z powodzeniem 
przez osiemnaście lat zarządzała „Zasłużona dla Miasta 
i Gminy Dolsk” Barbara Wierzbińska; i nie mam wreszcie 
na myśli stanu finansów naszej gminy, jakości dróg gmin-
nych ani też  braku obwodnicy.

Zadając tytułowe pytanie odnoszę się do dokumentu, któ-
ry stanowi załącznik do jednej z uchwał Rady Miasta i Gmi-
ny Dolsk z 2014 roku pod nazwą Strategia Rozwoju Miasta 
i Gminy Dolsk na lata 2014 – 2022. Nie trzeba ukończyć 
filozofii, ani urodzić się Einsteinem, aby wiedzieć, że natu-
ralne warunki przyrodnicze nadały naszej gminie charak-
ter rolniczy. Użytki rolne zajmują ponad 72% powierzchni 
gminy, a lasy blisko 20%. Połączenie z licznie występują-
cymi tu jeziorami i urokliwym położeniem sprawia, że jed-
ną z podstawowych funkcji gminy winien być wypoczynek 
i turystyka. Tymczasem pomimo tak oczywistych faktów 
nasza gmina nie ma jasno określonej strategii turystycz-
nej, ani też promocyjnej.  W zależności od potrzeb, jeste-
śmy miastem kóz i róż lub krainą dziesięciu jezior (dlacze-
go nie dwunastu?). Ale żaden z wymienionych walorów nie 
jest dostatecznie wyeksponowany, ani promowany. Wy-
gląda to trochę jak jezioro w Dolsku: z jednej strony mamy 
piękny rynek oraz plażę, a po drugiej stronie ośrodek na 

Podrzekcie, który zamiast się rozwijać - cofa się i kurczy. 
W czasach, gdy aktywność ruchowa bije szczyty popoular-
ności należy chyba zwrócić uwagę ku szlakom pieszym i ro-

werowym w obszarze gminy oraz otworzyć się na jeziora, 
których mamy aż dwanaście. Trudno znaleźć mieszkańca 
gminy, który je wszystkie wymieni, dlatego warto przy-
pomnieć ich nazwy, w kolejności od najmniejszego do naj-
większego: Dolskie Małe, Ostrowieczko (Turek), Mełpin I, 
Brzednia, Mełpin II, Trąbinek, Nowiec (Błażejewskie), Lu-
biatówko, Ostrowieczno, Dolskie Wielkie, Grzymisławskie,  
Cichowo-Mórka. Chętnych do poznania dolskich jezior za-
praszamy do udziału w naszej wakacyjnej akcji Poznajemy 
sołectwa 2 - odkrywamy Krainę Dwunastu Jezior. 

Nr 13 Kuriera dotyczy wydarzeń z drugiego kwartału  - 
podkreślam to celowo, ponieważ nadal spotykam się z py-
taniami o to kiedy ukaże się kolejny Kurier. Przypomnę 
zatem, że wydajemy kwartalnik, w którym opisujemy 
wydarzenia z ostatnich trzech miesięcy. Bieżące wydanie 
ukazuje się wyjątkowo później niż zwykle, ponieważ zale-
żało mi, aby umieścić relację z pożegnania „lidera aktyw-
ności” - księdza Tomasza Bulińskiego. Z racji objętości, 
tradycyjnie nie jesteśmy w stanie przekazać wszystkie-
go, co działo się na terenie naszej gminy. Organizatorom 
imprez i wydarzeń przypominamy, że nasze łamy są do 
Waszej dyspozycji, ale ponieważ nasze pismo tworzą 
dwie osoby - nie zawsze jesteśmy w stanie wszędzie do-
trzeć. Jeżeli zatem chcecie, aby o Waszych wydarzeniech 
informować na naszych łamach, musicie podjąć trud 
kontaktu ze mną lub z Błażejem Skorupką. Podkreślam 
to na każdym kroku i podtrzymuję, że jesteśmy otwarci 
na wszelkie inicjatywy i zapraszamy do współtworzenia 
Kuriera Dolskiego poprzez pisanie artykułów o Waszych 
sprawach na łamach gminnego wydawnictwa. Niezmien-
nie warunkiem ukazywania się Kuriera Dolskiego jest  
zapewnienie źródeł finansowania, które w części po-
krywają reklamy firm działających na terenie gminy. 
Tym razem dziękuję następującym firmom: Gabinet  
Stomatologiczny i Laboratorium Protetyczne OPTIDENT  
- Sylwia Adamska, Zakład Usługowo-Handlowy - Dariusz 
Ratajczak, Makstol Maciej Kociński, INTERmedi@ Spółka 
Jawna ze Śremu, Biuro Rachunkowe Agata Przybysław-
ska-Mizgalska, PPHU Rol-Zbyt Ewa Wawrzyniak, CUBE 
27 Studio Projektów Architekt Barbara Liber-Skarbek, 
Kamieniarstwo Janusz Łabenda z Małachowa, ALU-GUM 
Daniel Grzegorek z Drzonku.

Zapraszam do lektury! 
Tomasz Frąckowiak
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DZIEŃ DZIECKA W WIESZCZYCZYNIE
Relację z obchodów Dni Dziecka rozpoczyna-
my od imprezy organizowanej przez nasze 
Stowarzyszenie. Już po raz czwarty zorgani-
zowaliśmy Dzień Dziecka na sportowo, tym 
razem 27 maja w Wieszczyczynie. 

Impreza rozpoczęła się u podnóża punktu 
widokowego w Dolsku, skąd kilkudziesię-
cioosobowa grupa dzieci wraz z opiekuna-
mi wyruszyła rowerami do Wieszczyczyna, 
odwiedzając po drodze siedzibę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Masłowie i rozwiązując 
quest pt. „Król i wieszcz”. 

Quest polegał na odgadnięciu dziesięciu ha-
seł związanych z „królami” sportu oraz auto-
rami baśni i bajek. 

Niezwykle ciekawie przedstawił nam funk-
cjonowanie i historię Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Masłowie druh Benedykt Włodar-
czak. 

Po dotarciu do Wieszczyczyna na dzieciaki 
czekały konkurencje sprawnościowe oraz 
ciasta i napoje. 

Sporym zainteresowaniem cieszyły się prze-
jażdżki traktorem, ale nic nie było w stanie 
przebić w ten gorący dzień zabawy z wodą, 
którą zafundowali nam strażacy ochotnicy 
z Masłowa. 

Było również ognisko i wspólne piecze-
nie kiełbasek oraz upominki i dyplomy dla 
wszystkich dzieci, które skorzystały z Dnia 
Dziecka. 

Sołectwo w Wieszczyczynie było współor-
ganizatorem imprezy, którą z dotacji dofi-
nansował Urząd Miasta i Gminy Dolsk. Pełna 
relacja fotograficzna znajduje się na naszej 
stronie internetowej www.dolsk.info.pl oraz 
na naszym profilu: https://www.facebook.
com/DLK2020/. 

Dziękujemy osobom fizycznym, instytucjom 
i organizacjom za wsparcie naszej imprezy. 
Szczególne podziękowania kierujemy do: 
Vas Księginki, Poj-Kon Małachowo, Gimna-
zjum w Dolsku, OSP Masłowo, INTERmedi@ 
Sp. Jawna, Surówki Grześkowiak, Optident 
Sylwia Adamska, PPMB Bosta Beton, Jacek 
Ciachowski, Krzysztof Jankowiak, Sołectwa 
Wieszczyczyn, Urzędu Miasta i Gminy w Dol-
sku. Do zobaczenia za rok!

 
Tomasz Frąckowiak
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DZIEŃ DZIECKA I FESTYN RODZINNY
TRĄBINEK - 27 maja 2017 r. Sołtys Trą-
binka wraz z Radę Sołecką zorganizowali 
Dzień dziecka na sportowo. Organizatorzy 
zadbali o wiele wiele atrakcji dla dzieci, 
m.in. zjeżdżalnie dmuchane, konkurencje 
sportowe w ramach „Drugiego dziesięcio-
boju trąbińskiego” oraz turniej siatkówki 
plażowej. Na zakończenie imprezy roze-
grano mecz piłki nożnej: dzieci kontra 
dorośli. Organizatorzy zadbali również 
o poczęstunek i pamiątkowe medale dla 
najmłodszych. 

WIESZCZYCZYN - 28 maja już po raz 
czwarty na ogrodach proboszczowskich 
przy Kościele św. Rocha w Wieszczyczy-
nie został zorganizowany Parafialny Fe-
styn Rodzinny. Pogoda tego dnia mocno 
dopisała, a to przełożyło się na wysoką 
frekwencję wśród widowni. Podczas wy-
darzenia mogliśmy zobaczyć wiele wy-
stępów dzieci, pokazy taneczne, a także 
skorzystać z innych atrakcji jak np. prze-
jazd bryczką, malowanie twarzy, grill, lo-
teria fantowa czy stoisko z słodkościami 
i gadżetami. Za oprawę muzyczną festy-
nu odpowiadał zespół „Pagost” (Bracia 
Walewscy). Zabawa trwała niemalże do 
północy, a na parkiecie za każdym razem 
znajdowało się wiele tańczących par. To 
na pewno cieszyło organizatorów, a także 
wszystkie osoby pomagające przy przygo-
towaniu festynu.

KOTOWO - 3 czerwca 2017 roku w Koto-
wie, podczas rodzinnego festynu z okazji 
Dnia Dziecka, nastąpiło oficjalne prze-
kazanie wszystkim mieszkańcom nowo 
powstałej świetlicy. Nie dysponujemy 
zdjęciami gier i zabaw z dziećmi, za to na 
stronie Dolska, znajdują się zdjęcia z uro-
czystego otwarcia świetlicy, którego do-
konał fundator - Wojciech Mróz oraz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka 
(zdjęcia pochodzą z serwisu www.dolsk.
pl). 

DOLSK - w dniach 2-4 czerwca w Dol-
sku został zorganizowany Dzień Dziecka 
z inicjatywy miejscowej jednostki OSP we 
współpracy z Samorządem Mieszkańców. 
Pierwszego dnia na orliku odbył się mię-
dzy innymi turniej w piłkę nożną. Kolejne-
go dnia impreza przeniosła się na boisko 
szkolne. Tam można było liczyć na wiele 
atrakcji dla najmłodszych, zobaczyć wy-
stępy artystyczne, pokaz motocykli żuż-
lowych, wziąć udział w loterii cegiełkowej 
czy wypuścić baloniki w kierunku nieba. 
Nie zabrakło także kawiarenki i stoisk 
gastronomicznych, z których publiczność 
chętnie korzystała. Z kolei ostatniego 
dnia pierwotnie chciano zorganizować za-
wody strażackie, jednak plany te popsuły 
niekorzystne warunki atmosferyczne. Od-
był się jedynie pokaz psów ratowniczych 
z OSP Mosina, a także konkurs na naj-
twardszego strażaka. Cała impreza wypa-
dła jak najbardziej pozytywnie, a dolskiej 
jednostce OSP należą się słowa uznania za 
podjęcie inicjatywy i trud włożony w or-
ganizację całości wydarzenia.

DRZONEK - tradycją już się stało, że wolon-
tariusze wraz z opiekunami i Radą Sołecką 
organizują Dzień Dziecka w Drzonku. W tym 
roku odbył się dnia 15 czerwca. Dla dzie-
ciaków było wiele konkursów oraz zabaw, 
m.in. rzut ringo, podbijanie piłki, przeciągnie 
liny, malowanie twarzy itp. Dorośli mogli się 
sprawdzić natomiast w slalomie w policyj-
nych auto-goglach. Dodatkowo można było 
zaprezentować na scenie swoje talenty. Naj-
młodsi mogli również bawić się na zamku 
dmuchanym. W trakcie trwania zabawy wy-
stąpił teatrzyk „Świnki Rusocinki”, który za-
prezentował bajkę pt. „Trzy świnki”. Dziecia-
ki bardzo chętnie oglądały przedstawienie. 
Specjalnymi gośćmi tego dnia byli policjanci 
p. Mateusz Snela i p. Dawid Wojciechowski 
oraz strażacy z Dolska. 

Dzieciaki mogły wejść do radiowozu oraz 
wozu strażackiego i przez chwilę poczuć się 
jak policjant lub strażak. Każdy z uczestni-
ków po konkurencjach otrzymywał upomi-
nek, słodycze oraz na zakończenie imprezy 
medal. Ponadto dla dzieci i młodzieży Rada 
Sołecka przygotowała lody, soki i kiełbaski 
z grilla.

Błażej Skorupka i Tomasz Frąckowiak
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ODKRYWAMY KRAINĘ DWUNASTU JEZIOR
Dwa lata temu nasze Stowarzyszenie zorganizowało pierwszą 
wakacyjną akcję pod hasłem „Poznajemy sołectwa Gminy Dolsk 
- wakacje na rowerze”. W siedmiu wyprawach rowerowych 
między 11 lipca a 29 sierpnia 2015 r. wzięły udział 73 osoby.  

Średnio w każdej wyprawie brało udział około dwudziestu 
uczestników w różnym wieku. Tylko dwóm osobom udało się 
uczestniczyć we wszystkich siedmiu wyprawach, zdobywając 
zarazem 19 pieczątek potwierdzających pobyt we wszystkich 
19 sołectwach gminy Dolsk. Byli to Linda Ciachowska i Prze-
mek Nowak. Jak będzie w tym roku? Przekonamy się już od 
najbliższej niedzieli 9 lipca, bo tego właśnie dnia rusza druga 
edycja naszej wakacyjnej akcji, która otrzymała dodatkowe 
hasło „Odkrywamy krainę dwunastu jezior”. Naszym celem, 
oprócz odwiedzin w sołectwach jest dotarcie do każdego 
jeziora znajdującego się w granicach naszej gminy. W tym 

roku partnerem akcji została firma Świat Roweru ze Śremu, 
która ufunduje dla wszystkich dzieci - uczestników naszych 

wypraw upominki, a dla osoby z największą liczbą pieczątek 
- nagrodę! Zapraszamy zatem w lipcowe niedziele: 9, 16, 23 

i 30 oraz sierpniowe soboty: 12, 19 i 26 o godz. 9:00 na rynek 
w Dolsku, skąd wyruszamy w podróż. Powrót planowany jest 
ok. godz. 12:00, ale jak pamiętamy z pierwszej edycji, były 

takie wyprawy, z których nie 
chciało się wracać! Szczegóły 
każdego wyjazdu zamieści-
my każdorazowo na naszej 
stronie internetowej oraz na 
naszym profilu na Facebook. 

Zapraszamy!

Tomasz Frąckowiak
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KLEKOTKI
„Wczoraj kury tak gdakały, nasze jajka 
oszalały, malowały się w paseczki i w kó-
łeczka, i wstążeczki. Teraz wszystkie krzy-
czą Hurra! Wesołego Alleluja!” Taki i inne 

wierszyki usłyszeli mieszkańcy Dolska, 
którzy o poranku w Wielki Czwartek 

otwarli drzwi swoich domów. W tradycyj-
ne Klekotki najmłodsi dolszczanie prze-
chadzają się od domu do domu, by złożyć 
świąteczne życzenia, a w zamian otrzymują 
słodycze lub jajka. Od trzech lat w akcję kul-
tywowania zanikającego obyczaju włączy-

ło się Stowarzyszenie na rzecz wspierania 
aktywności lokalnej w Gminie Dolsk. 

Postanowiliśmy połączyć wieloletnią tra-
dycję radosnego klekotania z akcją zbiórki 
słodyczy dla podopiecznych Domu Dziecka 
w Bodzewie, których od kilku lat wspiera-

my. Staramy się zatem zachęcić dzieci, aby 
po pierwsze brały udział w kultywowaniu 
tej wielkanocnej tradycji, a po drugie po-
dzieliły się zebranymi słodyczami i w ten 
sposób uczyły się pomagać innym. Do na-
szej akcji włączają się rzecz jasna od same-
go początku także dorośli mieszkańcy Dol-
ska, którzy również przekazują słodycze 
i owoce dla dzieci z Domu Dziecka.

Do godz. 11:00 w Wielki Czwartek moż-
na było dostarczać słodkie upominki do 
siedziby Katolickiego Domu Kultury, na-
stępnie członkowie Stowarzyszenia (Syl-
wia Adamska, Krystyna Trybuś i Jacek 
Woroch) wraz grupą dzieci udali się do 
Bodzewa, by przekazać kilkadziesiąt kilo-
gramów słodyczy i owoców dzieciom, któ-

re nie opuściły Domu Dziec-
ka na przerwę świąteczną. 
„Babcia Krysia” upiekła jak 
co roku pyszne babki majo-
nezowe, a Duszpasterstwo 
Dzieci Jutrzenka przygoto-
wało kartkę z życzeniami na 
Wielkanoc.

Aby zachęcić młodych 
mieszkańców Dolska do kul-
tywowania lokalnej trady-
cji, przed przyszłorocznymi 
Klekotkami nasze Stowa-
rzyszenie, wspólnie w fir-
mą Makstol Macieja Kociń-
skiego, planuje organizację 
warsztatów tworzenia koła-
tek dla dzieci i dorosłych.

Tomasz Frąckowiak

EKSTREMALNA DROGA PO RAZ TRZECI
7 kwietnia w parafii pw. św. Michała Archanioła w Dolsku 
odbyła się trzecia edycja Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. 
Polegała ona na nocnym pokonaniu trasy Dolsk-Osieczna, 
która liczyła blisko 41 kilometrów. Czyn ten miał wyzwolić 
w uczestnikach siłę do walki z własnymi słabościami oraz 
do zmierzenia się z niesprzyjającymi sytuacjami losowymi 
czy niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi napo-
tkanymi na trasie, co potwierdzają sami zainteresowani:  

- Na EDK byłam dwa 
razy. Za pierwszym ra-
zem nie doszłam do celu, 
dlatego w tym roku so-
lidnie postanowiłam 
przejść w końcu całą tra-
sę. To prawdziwa droga 
przełomu. Nie ma być 
łatwo i nie jest. Każdy ki-
lometr odczuwa się do-
tkliwiej, zmęczenie się 
zwiększa, a siły maleją. 
Jednak dzięki modlitwie, 
a także obecności same-
go Chrystusa wszystko 
można pokonać wszyst-
kie przeciwności - myślę, 
że właśnie do powstania 

takich wniosków utworzono Ekstremalną Drogę Krzyżową 
– powiedziała jedna z uczestniczek tegorocznej edycji, Agata 
Busz.

W tym roku na zmierzenie się z tym wyzwaniem ostatecz-
nie zdecydowało się 60 osób. Liczba ta byłaby większa, 
jednak część zapisanych wystraszyła się niesprzyjają-
cej aury i padającego deszczu. W roku ubiegłym na trasę 
wyruszyły 84 osoby. Warto dodać, że wśród uczestników 
nie zabrakło wielu osób z pobliskich miejscowości, którzy 
z różnych względów zdecydowali się wybrać trasę mającą 
swój początek w Dolsku. Całość przedsięwzięcia rozpoczę-
ła się jednak mszą świętą w Kościele pw. św. Michała Ar-
chanioła o godzinie 20:00. Po niej kapłan udzielił każdemu 
chętnemu indywidualnego błogosławieństwa. Uczestnicy 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej otrzymali także specjalne 
pakiety, które miały zapewnić porządek i bezpieczeństwo 

w czasie pokonywania trasy. Zawierały one mapkę, rozwa-
żania poszczególnych stacji, odblask, a także szczegółowy 
opis ponad 40-kilometrowego odcinka. Następnie wszyscy 
w kilkuminutowych odstępach wyruszali w drogę, a zde-
cydowana większość zgodnie z planem dotarła do sanktu-
arium w Osiecznej w godzinach porannych.

Podsumowując, Ekstremalna Droga Krzyżowa odbyła się 
niemal w każdym zakątku świata np. w Wiedniu, Chicago 
czy Arizonie. Ogółem wzięło w niej udział ponad 60 tysięcy 
uczestników. Kolejna edycja tego przedsięwzięcia za rok. 
Już teraz gorąco zachęcamy do udziału!

Błażej Skorupka
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KOZI JARMARK
3 maja – ta data od kilku lat może kojarzyć się 
mieszkańcom naszej gminy nie tylko z kolejną 
rocznicą uchwalenia Konstytucji, ale również 
z corocznym Kozim Jarmarkiem. W tym roku 
odbył się on po raz kolejny. Z powodu nie-
sprzyjających warunków atmosferycznych 
impreza nie odbyła się na rynku lecz została 

przeniesiona do sali widowiskowej. Wyda-
rzenie rozpoczęło się w bardzo ciekawy spo-
sób. Została bowiem zaprezentowana nowa 
kózka, która od tego momentu towarzyszy 
na rynku tej starszej dolskiej kozie. Symbo-
licznego odsłonięcia figurki dokonały dzieci 
z przedszkola, Burmistrz Henryk Litka, a tak-
że p. Teresa Kamińska, która jest fundatorem 
nowej kózki. Nie brakowało także innych cie-

kawych atrakcji. Na scenie zaprezentowały 
się dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli, 
lokalna młodzież czy Chór Lutnia. Nie za-
brakło również pokazu iluzjonistycznego, 

występu grup tanecznych Projektu Mimi-
ka, a także koncertu zespołu THE COLT’S.  
Tworzą go uczniowie śremskiego liceum, 
w tym również mieszkańcy naszej gminy. 

Warto wspomnieć też o atrakcjach okołofe-
stynowych takich jak np. dmuchany zamek, 
stoiska z zabawkami i gastronomią lub ma-
lowanie twarzy. Wydarzenie jak najbardziej 
można zaliczyć do udanych. Całość przebie-

gła zgodnie z planem, a na sali zgromadziła 
się bardzo duża ilość widowni, która zdecy-
dowała się spędzić majówkowe popołudnie 
właśnie w ten sposób.

Błażej Skorupka

BALLADYNA
25 marca w sali widowiskowej w Dolsku 
uczniowie z dolskiego gimnazjum wysta-
wili ponad dwugodzinną sztukę opartą na 
dramacie Juliusza Słowackiego pt. „Balla-
dyna”. Siedemnastu młodych aktorów do-
skonale wcieliło się w grane na scenie role, 
do czego przygotowały ich trzy opiekunki: 
Zdzisława Dłużak, Beata Szafraniak i Ewa 
Śmieińska. Przedstawieniu towarzyszy-
ły liczne efekty dźwiękowo-świetlne oraz 
interesująca scenografia i muzyka, która 

dodatkowo wpływała na jeszcze lepszy 
odbiór występu przez widownię. Kilku-
miesięczny trud włożony w przygotowanie 
tego spektaklu doceniła licznie zgromadzo-
na publiczność, która po występie nagro-
dziła aktorów gromkimi oklaskami. Osoby, 
które zdecydowały się spędzić ten wieczór 
w sali widowiskowej mogły skorzystać 
z poczęstunku. 

Błażej Skorupka

REKLAMA 
W KURIERZE 

DOLSKIM?

kurier
@

dolsk.info.pl
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FESTYN W LUBIATOWIE
W sobotę 13 maja w Lubiatowie został zor-
ganizowany Festyn Rodzinny. Wydarzenie 
rozpoczęło się od uroczystego otwarcia 

sceny letniskowej przez Burmistrza Hen-
ryka Litkę oraz sołtysa Edwarda Wróblew-
skiego. Z kolei poświęcenia dokonał ksiądz 
Tomasz Buliński. Potem zgromadzeni lu-
dzie również nie mogli narzekać na brak 
atrakcji, ponieważ działo się naprawdę 
dużo. Dzieci mogły wziąć udział w zaba-
wach z klaunem, skorzystać z dmuchanych 
zamków, ciuchci, a także pobliskich huśta-
wek oraz uczestniczyć w wielu grach i kon-
kursach. Poza tym nie zabrakło prezentacji 
lokalnych talentów, występu cheerleade-
rek, dzieci, pokazu jazdy maszyną żużlową 
i sprzętu strażackiego, koncertu damskie-
go zespołu „Impresja”, a także możliwości 

skorzystania z wielu stoisk z gastronomią 
czy zabawkami. 

W późniejszej części wydarzenia rozpo-
częła się zabawa taneczna z grupą „Amigo 
Band” z Książa Wielkopolskiego. Parkiet 
wypełnił się bardzo szczelnie, a impreza 
trwała do białego rana. Warto dodać, że 
punktualnie o północy nastąpiło symbo-
liczne wypuszczenie baloników szczęścia 
do nieba.

Podczas trwania festynu została przepro-
wadzona zbiórka pieniędzy na leczenie 
Szymona Skorupińskiego, który zmaga się 
z nowotworem – chłoniakiem.

Błażej Skorupka

KONCERT ANNY
13 maja w Katolickim Domu Kul-
tury odbył się koncert znanej 
nam już wokalistki – Anny Że-
browskiej. Artystka zaśpiewała 
największe polskie przeboje lat 
70 i 80, m.in. „Małgośka”, „Baju 
baj” czy „Tyle słońca w całym 
mieście”. Publiczność, która tego 
dnia dość szczelnie wypełniła 
salę koncertową wielokrotnie 
wyrażała swoje zadowolenie 
i wyrazy podziwu poprzez grom-
kie brawa, a także dołączanie 
się do śpiewania wykonywanych 
utworów. Warto wspomnieć 
również o przygotowanej cieka-
wej scenografii, wpływającej na 
jeszcze lepszy odbiór piosenek 
przez słuchaczy. Na zakończe-
nie około półtoragodzinnego 
koncertu wokalistka otrzymała 
bukiet kwiatów oraz wyrazy po-
dziękowania od księdza Tomasza 
Bulińskiego.

Błażej Skorupka

DZIEŃ OTWARTEJ STRAŻNICY
W niedzielne popołudnie 7 maja na placu przy 
dolskiej remizie odbył się II Dzień Otwartych 
Strażnic organizowany przez miejscową jed-
nostkę OSP. Podczas imprezy zgromadzona 
społeczność miała możliwość zobaczyć po-
kaz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zazna-
jomić się z zasadami udzielania pierwszej 

pomocy, zwiedzić remizę oraz pojazdy stra-
żackie. Poza tym można było zapoznać się 
z umundurowaniem strażaków, wziąć udział 
w różnych zabawach i konkurencjach. Do-
datkową atrakcją był przyjazd zabytkowej 
sikawki konnej z Małachowa. Czynna była 

także kawiarenka, gdzie istniała możliwość 
skosztowania pysznych wypieków, a także 

wypicia ciepłej kawy lub herbaty. W czasie 
trwania wydarzenia nastąpił także moment, 

w którym na ręce strażaków został prze-
kazany nowy sprzęt ratowniczy o wartości 
kilkunastu tysięcy złotych m.in. defibryla-
tor automatyczny AED. Należy wspomnieć, 
że podczas części oficjalnej część strażaków 
otrzymała także specjalne odznaczenia. Całą 
imprezę mimo niesprzyjającej aury jak naj-
bardziej należy zaliczyć do udanych. Pozosta-
je czekać na kolejne inicjatywy ochotników 
z dolskiej jednostki OSP!

Błażej Skorupka
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Największy sukces i największa porażka 
w parafii w Dolsku? 

Na pierwszym miejscu do obowiązków 
księdza należy sprawowanie sakramen-
tów w parafii, dlatego nie można tego oce-
niać w kategorii sukcesów. Jednak w dzia-
łalności kapłańskiej w parafii najbardziej 
cieszy mnie to, że udało mi się zachęcić 
dzieci i młodzież do udziału w grupach 
duszpasterskich, co tak właściwie nie 
było dla mnie szczególnie trudne, ponie-
waż realizowałem to z powodzeniem rów-
nież w poprzednich parafiach. Tutaj mogę 
mówić o sukcesie, że udało mi sie prze-
konać do siebie ludzi, bo przecież na po-
czątku niektórzy wróżyli mi, że za rok już 
mnie w Dolsku nie będzie. W tym kontek-

ście do niepowodzenia mógłbym zaliczyć 
fakt, że przez sześć lat działania w Dolsku, 
pomimo podjętej próby nie udało mi się 
porozumieć z częścią dolskich strażaków.

Jak ksiądz ocenia kondycję naszej wspól-
noty parafialnej dziś, w porównaniu do 
sytuacji, którą zastał po objęciu probo-
stwa? 

Czy ta kondycja jest lepsza niż była to się 
okaże po moim odejściu tak naprawdę. 
Bo jeżeli będzie tak jak czasami bywa, że 
ksiądz odchodzi i wszystko się sypie, i Ci 
którzy są w różnych grupach i duszpaster-
stwach powiedzą: ksiądz odszedł, to ja też 
odchodzę, to okaże się, że ta kondycja była 
słaba. I to bez względu na to jaki ksiądz 
przyjdzie, chociaż uważam, że nowy pro-
boszcz będzie kontynuował wiele działań. 
Każdy ksiądz ma także prawo po swojemu 
ustawić pracę grupy. Trzeba to zaakcepto-
wać i się tego trzymać oraz zawierzyć i za-
ufać nowemu księdzu. A jeżeli ludzie będą 
pracować z nowym proboszczem, to ozna-
cza, że kondycja parafii wzrosła. Jeżeli 
natomiast wszystko się rozsypie bardzo 
szybko, to nie jest zawsze wina nowego 
księdza, tylko czasami też poprzednika, 
który przywiązał bardziej ludzi do siebie, 
niż do Pana Boga.

A w kontekście finansowym? W 2014 
roku w wywiadzie dla Kuriera Dolskiego 
powiedział ksiądz, że zadłużenie naszej 
parafii wynosiło 110 tys. zł. Jakie jest 
dzisiaj?

Tamto zadłużenie wynikało z kredytu, 
który parafia zaciągnęła na remont Kato-
lickiego Domu Kultury. W tej chwili kredyt 
jest całkowicie spłacony. Przyspieszyłem 

to spłacenie, 
ponieważ nie 
chciałbym, aby 
parafia witała 
nowego księ-
dza długami, bo 
wiem, że nie jest 
to łatwe, kiedy 
ksiądz obej-
muje pierwsze 
p r o b o s t w o . 
Nie ma zatem 
z a d ł u ż e n i a , 
a wręcz prze-
ciwnie, nowy 
proboszcz bę-
dzie miał tro-
chę środków na 
rozruch.

Pomówmy za-
tem o inwesty-
cjach, które 
aktualnie re-
alizowane są 
w parafii. Mam 
tu na myśli wy-
konanie ogrze-
wania kościoła 
farnego, w co 

wielu parafian nie wierzyło oraz remont 
kościoła św. Wawrzyńca. 

Uważałem, że gdybym pozostał w parafii 
do przyszłego roku, to w przyszłym roku 
byśmy oddali kościół św. Wawrzyńca już 
całkowicie wyremontowany, razem z ołta-
rzami. Po bodajże około trzydziestu latach 
od jego zamknięcia. W tej chwili kończy 
się brukowanie terenu przykościelnego 
i ekipy, które układają kamień polny będą 
już realizować prace w kierunku drogi as-
faltowej. Prace mają się zakończyć przed 
odpustem św. Wawrzyńca. Jeśli chodzi 
o wnętrze, to udało się zakończyć prace 
w zakrystii, kościół został wytynkowany 
i jest malowany. Z tych poważnych prac 
pozostanie położenie płytek i złożenie 
ołtarzy oraz renowacja (być może uda się 
to zrobić), bądź zakup nowych ławek. Nie 
znalazłem niestety żadnych zdjęć bocz-
nych ołtarzy, zachowały się wyłącznie 
fotografie głównego ołtarza. Planowałem 
natomiast, aby w głównym ołtarzu umie-
ścić obraz św. Wawrzyńca, zamiast św. 
Mikołaja. Z innych prac, rozpoczęliśmy 
w ubiegłym tygodniu remont kapliczki, 
która znajduje się po lewej stronie przy 
wjeździe do lasu w stronę Miranowa. Z ka-
pliczki została zdemontowana figura pie-
ta oraz krzyż. Nowy proboszcz nie musi 
się obawiać, ponieważ udało się znaleźć 
sponsorów, którzy sfinansują ten remont.

Tak jak Pan wspomniał, wielu nie wierzy-
ło, że ogrzewanie zostanie zrealizowane. 
Nawet na kolędzie ludzie twierdzili, że 
nie warto dawać ofiary, bo i tak tego nie 
będzie. Bardzo mi zależało, aby jeszcze 
przed moim odejściem nowy piec z Włoch 
dojechał i to się udało. W poprzednią nie-
dzielę można go było obejrzeć. Jeszcze 
przyjedzie dodatkowy osprzęt łącznie 
z palnikiem i nowy proboszcz będzie mu-
siał piec zamontować i trzeba go będzie 
uruchomić. Najważniejsze, że piec stoi 
i w najbliższą zimę, po podłączeniu gazu 
będzie można z niego korzystać.

Ile rodzin przyłączyło się do apelu i prze-
kazało datek na ogrzewanie?

Około jednej trzeciej rodzin. Dzięki tym 
osobom, które się zmobilizowały i nawet 
w ratach wpłacały środki przez kilka mie-
sięcy, możemy się dzisiaj cieszyć tym, że 
piec stoi już w Dolsku.

Pomówmy teraz o tym jak wygląda prze-
kazanie parafii w praktyce? 

Na początku otrzymuję z Wydziału Eko-
nomicznego Kurii tzw. obiegówkę i muszę 
odwiedzić różne instytucje, np. Archiwum 
Archidiecezjalne, Seminarium Arcybisku-
pie, czy Caritas, aby otrzymać potwier-
dzenia, że parafia z niczym nie zalega. 
I dopiero gdy zdobędę potwierdzenia na 
całej liście, że wszystko jest w porządku, 
wówczas umawiam się z szefem Wydzia-
łu Ekonomicznego Kurii i moim następcą 
na tzw. „Tradycję”, czyli odbiór parafii 

i przekazanie parafii następcy. Sporządza 
się wówczas protokół co w parafii jest, 
czego nie ma, wraz z księgą inwentarzo-
wą i księgą kasową. Następca przyjmuje 
wszystko do wiadomości podpisuje proto-
kół i oficjalnie przejmuje parafię.

Jaką radę proboszcz z sześcioletnim 
stażem dałby swojemu następcy, czyli 
proboszczowi, który obejmuje pierwsze 
probostwo? 

Nie mam zielonego pojęcia jaką radę. Wy-
daje mi się, że za bardzo radzić nie moż-
na. Każdy jest inny i inaczej podchodzi do 
pewnych spraw. Jeśli chodzi o kościół, to 
wiadomo, że tą niewidzialną głową ko-
ścioła jest Chrystus - On założył ten ko-
ściół. I trzeba od samego początku Jemu 
ufać. Bo pewne sprawy, które uważałem, 
że się nie da zrobić, że to jest niemożliwe 
w tej parafii, potem bardzo łatwo z po-
mocą Bożą się udawało. Finanse naszej 
parafii nigdy nie były wysokie, a proszę 
zobaczyć ile inwestycji udało się tutaj zro-
bić i ja nie mam pojęcia skąd te pieniądze 
się brały. Gdybym ja to wszystko obliczył, 
to by okazało się, że te wszystkie prace, 
które myśmy tu wykonali, przekraczają 
wielokrotnie środki, które zebraliśmy ze 
składek. Pan Bóg tym wszystkim kieruje 
i trzeba Panu Bogu zaufać.

Jak ksiądz odbiera otrzymanie tytułu 
Zasłużony dla Miasta i Gminy Dolsk? 

Byłem powiem szczerze bardzo zasko-
czony. Uważam, że ja tutaj niczym się 
nie zasłużyłem, tylko robiłem to, co do 
mnie należy i nie jest to wcale przesadna 
skromność. A i tak bym niczego nie zrobił, 
gdybym sam to robił. Miałem duży sztab 
ludzi, którzy mi w tym pomagali. Wie-
lu ludzi zbierało środki oraz ofiarowało 
swoją pracę na rzecz parafii całkowicie 
za darmo lub po kosztach. Ja naprawdę 
w wielu sprawach się nie orientowałem, 
ale zawsze mogłem liczyć na życzliwość 
parafian, zatem nie wiem, czy akurat za-
sługuję na tę odznakę. 

Czy chciałby ksiądz coś przekazać za 
pośrednictwem Kuriera swoim parafia-
nom?

Tak! Bardzo ważną sprawę. Przyjmijcie 
nowego proboszcza z otwartymi ramio-
nami, z radością, z uśmiechem. To Pan 
Bóg wysyła księdza, a nie biskup. Tak jak 
mówiłem wcześniej kościół nie jest insty-
tucją biskupa, czy papieża, ale to Pan Bóg 
tym wszystkim rządzi. Cieszcie się i raduj-
cie, że dostajecie nowego proboszcza, bo 
taka jest wola Pana Boga i trzeba to przy-
jąć i uszanować. Twórzcie nadal tą rodzi-
nę parafialną, jak to było do tej pory, albo 
jeszcze lepiej.

z ks. Tomaszem Bulińskim 
rozmawiał Tomasz Frąckowiak
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30 czerwca 2017 r. ksiądz Tomasz Buliń-
ski odprawił ostatnią mszę św. jako pro-
boszcz parafii pw. św. Michała Archanio-
ła w Dolsku. Kościół farny wypełnił się 
parafianami pragnącymi podziękować za 
sześcioletnią posługę kapłańską ks. To-
masza w dolskiej parafii. W uroczystym 
pożegnaniu wzięły udział liczne delega-
cje, które z nieukrywanym wzruszeniem 
żegnały swojego duszpasterza. W imie-
niu parafian za sześcioletnią posługę 
proboszcza Tomasza Bulińskiego tymi 
słowy dziękował Pan Jerzy Grzelka:

Czcigodny Księże Proboszczu!

W imieniu całej parafii dziękujemy Panu 
Bogu, że ścieżkę Twego życia poprowadził 
do Dolska. Minęło zaledwie 6 lat i nastał 
czas pożegnania. I chociaż smutek wkra-
da się do naszych serc, powinniśmy posłu-

chać rady św. Pawła: „W każdym położeniu 
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża”.

Dlatego dziś z radością dziękujemy Tobie 
za te 6 lat przeżyte razem, za msze św., 
nabożeństwa oraz całą posługę duszpa-
sterską. Niech to podziękowanie obejmie 
również Twoich rodziców. Dzięki ich wy-
chowaniu mogliśmy przez te lata obcować 
z wartościowym i pracowitym człowie-
kiem, dzięki któremu przedsięwzięcia wy-
dawało by się niemożliwe stały się możli-
wymi.

Dom katolicki odzyskał dawny blask, 
a może jest jeszcze piękniejszy, i służy 
życiu duchowemu parafii. A sanktuarium 
św. Wawrzyńca będzie niebawem piękną 
czynną świątynią. Nie sposób wymienić 
wszystkich znaczących dzieł, także tych 
duchowych, które podjąłeś w naszej para-
fii. Dziękujemy, że pokazałeś iż wiele moż-
na, trzeba tylko naprawdę chcieć.

Życzymy Bożego Błogosławieństwa, opieki 
Matki Bożej i naszych patronów - Micha-
ła Archanioła i św. Wawrzyńca. Do życzeń 
dołączamy kwiaty, prezent i jeszcze drugi 
prezent, którego nie da się owinąć wstążką 
- to modlitwa.

Za wszystko składamy Tobie Bóg Zapłać!

Proboszcz Tomasz Buliński swoją pracą 
w naszej parafii bardzo szybko zjednał 
sobie mieszkańców gminy Dolsk. Dlatego  
tak wiele osób przyszło na mszę poże-
gnalną. 

Delegacje wręczały proboszczowi kwia-
ty i upominki. Z pewnością jednym z cie-
kawszych prezentów, które otrzymał od 
swoich parafian jest obraz „Ks. Tomasz 
w ramionach Matki Bożej” namalowany 
z inicjatywy katechetki Barbary Fur-
manowskiej. Na zamówienie rodziców 
dzieci ze szkoły podstawowej w Dolsku 
wykonał go artysta plastyk z Pyszącej 
Marek Piasecki. Obraz został wręczony 
proboszczowi w czasie mszy pożegnal-
nej.

Proboszcz Buliński z pewnością na długo 

zapisze się w pamięci mieszkańców gmi-
ny Dolsk, ponieważ parafia przeżywała 
w tym czasie prawdziwy renesans i to 
zarówno w sferze duchowej, jak i mate-
rialnej. Remonty kościołów, ogrzewanie, 
dom katolicki, parking przy cmentarzu 
to tylko kilka haseł, które będą nam się 
kojarzyły z księdzem Tomkiem. Młodzież 
z pewnością zapamięta swojego duszpa-
sterza z wielu wspólnych wyjazdów, im-
prez i spotkań, które ksiądz inicjował.

Tomasz Frąckowiak

MSZA O ZDROWIE
W środę 31 maja w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Błażejewie odpra-
wiona została Msza Św. o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia duszy 
i ciała dla ks. Henryka Schwanke. Wśród licznie przybyłych uczestników 
nabożeństwa, można było spotkać strażaków z całego dekanatu. Ksiądz 
Henryk Schwanke był przez piętnaście lat proboszczem w błażejewskiej 
parafii, a obecnie wraca do zdrowia po ciężkiej chorobie.

Tomasz Frąckowiak
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Ciężko, nawet na dwóch stronach na to prze-
znaczonych, zmieścić się z opisem wszyst-
kich spraw, którymi zajmowała się Rada 
Miasta i Gminy w Dolsku w minionym okre-
sie, tj od XXIX sesji z 29 marca, aż do XXXII 
sesji z 21 czerwca 2017 r. Do najważniej-
szych należały z pewnością sprawy oświa-
ty, w tym dostosowania sieci szkół podsta-
wowych i gimnazjum do nowego ustroju 
szkolnego i co się z tym wiąże określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin nauczycielom, którym powierzono 
stanowiska kierownicze. Dyskusja w tym 
punkcie wzbudziła spore emocje, a zdezo-
rientowani radni jeszcze w czasie krótkiej 
przerwy w obradach ustalali kształt zmian 
w oświacie, co oznaczało, że w trakcie obrad 
pojawiły się inne propozycje od ustalonych 
podczas posiedzenia komisji. Po przerwie 
Przewodnicząca Rady złożyła wniosek 
o zmniejszenie liczby oddziałów z 20 do 19. 
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultu-
ry i Sportu złożył natomiast wniosek, aby 
okres funkcjonowania uchwały zmniejszo-
no z dwóch lat na jeden rok. Oba wnioski 
formalne zostały przez radę przyjęte. Po-
nieważ wygaszane gimnazjum będzie funk-
cjonowało jeszcze przez dwa lata, radni za 
rok będą musieli ponownie pochylić się nad 
tematem funkcjonowania dwóch wicedy-
rektorów w połączonej szkole podstawowej. 

W omawianym okresie radni zapoznali się 
z szeregiem sprawozdań jednostek organi-

zacyjnych, różnych komisji (rady oraz Miej-
sko-Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych), a także 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprawozdanie 
złożone przez Prezesa Miejsko-Gminnego 
OSP RP Benedykta Włodarczaka zostało 
poprzedzone osobistym apelem strażaków 
w sprawie środków, które zdaniem prezesa 
zostały im niesłusznie obcięte w ubiegło-
rocznym budżecie. Poniżej obszerny frag-
ment listu poprzedzającego sprawozdanie:

[...]Szanowni Państwo, ostatnio strażacy 
wszystkie remonty i drobne naprawy wyko-
nują sami‚ żeby dać pewien obraz posłużę się 
przykładem z Masłowa: po pożarze w Mełpi-
nie konieczna była wymiana pumpy wodnej, 
kapitalny remont zbiornika, który ciekł (prace 
trwały cztery wieczory), naprawa systemu 
alarmowania, który nie zadziałał podczas 
pożaru domków w Ostrowiecznie i jednostka 
nie wyjechała. Części pozyskaliśmy od stra-
żaków z Pyszącej, a druhowie z Małachowa 
- z Wyrzeki, bo Śrem wymienia na nowe syste-
my. Pozostał nam jeszcze ręczny hamulec, do 
którego nie ma już części i przerobiliśmy od 
przyczepy, a bawiąc się założyliśmy sobie ra-
dio. I tak jest w wszystkich jednostkach. Myśle-
liśmy, że tą pracą zarobimy na drobny sprzęt, 
ale nam się zabiera środki, a potem mówi że 
nie wykorzystujemy. I chłopaki tracą chęci. 
My Ochotnicy nie różnimy się wyglądem od 
Państwowej Straży, ale wozy bojowe tak - 39 

lat Masłowo. My 
je kochamy, ale 
na nie też przyj-
dzie czas. Ja też 
156 razy bratem 
udział w różnych 
z d a r z e n i a c h , 
a dzisiaj koniec. 
To my widzimy 
oczy tych, któ-
rym żywioł za-
biera dorobek 
życia, a gdy przy-
jedzie straż, to 
wstępuje nadzie-
ja. A gdy przyj-
dzie nam czekać 
na Śrem około 
20 minut, to aby 
usiąść i płakać. 
Jest to tylko za-
rys codziennych 
p r o b l e m ó w . 
Zawsze podzi-
wiam strażaków 
z Dolska - mając 
trzy wozy, ilość 
sprzętu, ratow-
nictwo drogowe 
i przedmedyczne, 

i wszystko to trzeba ogarnąć profesjonalnie 
i zgodnie z przepisami, a są one coraz trud-
niejsze. Proszę. o przejście przez drzwi straż-
nic i podejmując decyzje widzieć wszystko od 
środka, bo to jest nasze wspólne dobro.

Kolejnym istotnym wątkiem poruszanym 
przez radnych były drogi. Temat pojawiał 
się kilkakrotnie w różnych kontekstach. 
W trakcie obrad XXX sesji, radni przyjęli 
apel w sprawie budowy obwodnicy Dolska 
o następującej treści: Rada Miasta i Gminy 
Dolsk kieruje do samorządu Województwa 
Wielkopolskiego apel następującej treści: 
Rada Miasta i Gminy Dolsk jako organ stano-
wiący Gminy Dolsk apeluje do Sejmiku Woje-
wództwa Wielkopolskiego i osobiście do Mar-
szałka Województwa Wielkopolskiego o pilne 
uwzględnienie w „Planie transportowym dla 
województwa Wielkopolskiego w perspekty-
wie 2020 roku” budowy obwodnicy Dolska. 
Wystosowując apel Rada Miasta i Gminy Dolsk 
wyraża swoje poparcie dla działań podejmo-
wanych w tej sprawie od szeregu już lat przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk oraz ostat-
nio bezpośrednio przez mieszkańców Dolska 
w postaci petycji. Powodem intensyfikacji 
zabiegów o budowę obwodnicy jest istotne po-
gorszenie warunków życia mieszkańców, spo-
wodowane znaczącym wzrostem natężenia 
ruchu na przebudowanej drodze wojewódz-
kiej nr 434, biegnącej przez rynek miasteczka. 
Tysiące pojazdów przemieszczających się każ-
dej doby przez wąskie ulice są źródłem hałasu 
i zanieczyszczeń powietrza a drgania wywo-
ływane przez pojazdy ciężarowe są przyczyną 
niszczenia budynków posadowionych w bez-
pośrednim sąsiedztwie pasa drogowego. 

Jak pamiętamy, inicjatorem podjęcia zdecy-
dowanych działań mających na celu wybu-
dowanie obwodnicy był pan Jerzy Grzelka, 
który 3 października 2016 r. złożył w dol-
skim magistracie podpisaną przez ponad 
ośmiuset mieszkańców miasta petycję. Od 
tamtego czasu doczekaliśmy się stosownej 
zakładki na stronie www.dolsk.pl, z której 
możemy zapoznawać się z kolejnymi działa-
niami w tej sprawie. Przyjęty przez radnych 
apel jest w zasadzie odpowiedzią na pismo 
Wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka ze 
stycznia br., z którego wynikało że budo-
wa obwodnicy nie została ujęta w „Planie 
transportowym dla województwa Wiel-
kopolskiego w perspektywie 2020 roku”. 
W kolejnym piśmie do burmistrza z marca 
tego roku wicemarszałek podtrzymał swoje 
stanowisko, stąd przyjdzie nam najpewniej 
czekać do „najbliższej aktualizacji planu”. 
Także w trakcie obrad XXX sesji, mieszka-
niec Księginek odnosząc się do prowadzonej 
z urzędem korespondencji, w której zarzucał 
burmistrzowi, że nie otrzymał w terminie 

odpowiedzi na wysłane zapytanie, poruszył 
kwestie dotyczące utrzymania i przeglą-
dów dróg gminnych. W punkcie Wolne gło-
sy i wnioski wywiązała się krótka dyskusja 
między burmistrzem a mieszkańcem, z któ-
rej dowiedzieliśmy się, że urząd nie prowa-
dzi przeglądów dróg, o ile nie planuje na nich 
działań inwestycyjnych. Ciągiem dalszej tej 
sprawy była skarga złożona przez miesz-
kańca Księginek na działalność burmistrza. 
Podczas kolejnej XXXI sesji radni odrzucili 
skargę uznając, że organem właściwym do 
jej rozpatrzenia winien być Wojewódzki Sąd 
Administracyjny.

Ostatni raz temat dróg powrócił podczas 
XXXII sesji, która odbyła się 21 czerwca. 
W wolnych głosach i wnioskach radny Jaro-
sław Kaczmarek, podzielił się informacją, 
że będąc indagowanym przez mieszkańców 
Mełpina, Lubiatówka i Lubiatowa w kwestii 
drogi nr 4073P Mełpin - Dolsk, spotkał się 
w tej sprawie ze Starostą Śremskim Zeno-
nem Jahnsem. Jak powiedział dość tajemni-
czo radny Kaczmarek, temat drogi jeszcze 
w tym roku i to w bardzo krótkim czasie 
zostanie podjęty, czego sobie i mieszkań-
com życzy. Ponieważ sprawa remontu dro-
gi na tym odcinku poróżniła w ubiegłym 
roku burmistrza i radnych, co doprowadziło 
w konsekwencji do niezrealizowania zapla-
nowanej przez starostę inwestycji, zapyta-
łem radnych w jaki sposób planują ten temat 
zrealizować. Z otrzymanej informacji wyni-
ka, że radni planują inicjatywę uchwałodaw-
czą, w której zakładają montaż finansowy 
mający pozwolić sfinansować w przyszłym 
roku wspólną inwestycję z powiatem, bez 
konieczności zaciągania dodatkowego zo-
bowiązania w mocno obciążonym spłatami 
kredytów budżecie. Jak pamiętamy obciąże-
nie budżetu stanowiło właśnie przysłowio-
wą kość niezgody pomiędzy burmistrzem 
a radnymi, którzy nie wyrazili wówczas 
zgody na zwiększenie zobowiązań gminy. 
Zakładany montaż finansowy przewidu-
je przeznaczenie na realizację wspólnego 
przedsięwzięcia drogowego następujących 
środków: 100 tys. zł z uzyskanej w tego-
rocznym budżecie nadwyżki z ubiegłego 
roku, 400 tys. zł z tegorocznej nadwyżki 
z podatku od elektrowni wiatrowych, która 
pojawiła się po zmianie przepisów, oraz 700 
tys. z przyszłorocznego wpływu z podatku 
od elektrowni wiatrowych. Brakujące 100 
tys. zł zostanie pokryte również z przyszło-
rocznego budżetu. Jeśli ten plan się powie-
dzie, to jest szansa, aby nie tylko naprawić 
10 kilometrowy odcinek drogi powiatowej, 
której stan techniczny jest fatalny, ale może 
również stanowić dodatkowy impuls do 
zrealizowania innych inwestycji drogowych 
w partnerstwie z powiatem.
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XXXII sesja Rady Miasta i Gminy Dolsk prze-
biegała w dwóch odsłonach. W pierwszej 
najważniejszym punktem było wręczenie 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk od-
znaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” 
pani Barbarze Wierzbińskiej i ks. Probosz-
czowi Tomaszowi Bulińskiemu. Zaproszeni 
na sesję goście musieli jednak wcześniej 
wysłuchać  informacji burmistrza i prze-
wodniczącej rady z działalności międzyse-
syjnej. Sądzę, że warto w przyszłości prze-
myśleć  sposób wręczania tych odznaczeń, 
aby wzbogacić go o jakąś (choćby skromną) 
oprawę, która nada temu aktowi bardziej 
uroczysty charakter. O odznaczonych prze-
czytają Państwo więcej na kolejnej stronie 
Kuriera.

Po półgodzinnej przerwie w obradach, 
nastąpiła druga odsłona, w której najważ-
niejszymi punktami było zatwierdzenie 
rocznego sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2016 rok oraz udzielenie absolutorium dla 
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

Po przedstawieniu sprawozdania, a także 
informacji o stanie mienia komunalnego 
oraz opinii RIO (Regionalna Izba Obrachun-
kowa - sprawuje nadzór prawny i meryto-
ryczny nad podejmowanymi uchwałami 
rady oraz opiniuje w każdym roku budżet 
gminy i sprawozdanie burmistrza z wyko-
nania budżetu w poprzednim roku), radni 
zatwierdzili sprawozdanie trzynastoma 
głosami za, przy dwóch wstrzymujących.

Przed przystąpieniem do głosowania nad 
absolutorium, Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Henryk Grycz przedstawił 
wnioski opracowane na podstawie prze-
prowadzonych kontroli, następnie wszyscy 
przewodniczący komisji rady przedstawili 
opinie w sprawie wykonania budżetu za 
2016 rok, po czym Przewodnicząca Rady 
Miasta i Gminy Dolsk Janina Pawełczyk od-
czytała uchwałę RIO w sprawie wyrażenia 
opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta i Gminy Dolsk w sprawie absoluto-
rium dla Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk.

Jak pamiętamy z ubiegłego roku, po raz 
pierwszy w historii naszej gminy i chyba 
całego powiatu, Burmistrz Henryk Litka 
nie uzyskał absolutorium, ponieważ sied-
miu rajców głosowało za i taka sama ilość 
radnych wstrzymała się od głosu.

W tym roku o przyznaniu burmistrzowi ab-
solutorium zadecydował jeden głos. Ośmiu 
radnych podniosło rękę za udzieleniem 
absolutorium (Jadwiga Chojnacka, Henryk 
Grycz, Krystian Mejza, Lidia Pieprzyk, Ro-

man Ratajczak, Jan Rzepczyński, Wiesława 
Szermelek, Jacek Woroch), natomiast sied-
miu wstrzymało się od głosowania (Marek 
Jurga, Jarosław Kaczmarek, Andrzej Mi-
chałowski, Aneta Niewrzendowska, Janina 
Pawełczyk, Zenon Rusiak i Hieronim Szcze-
paniak.

Jak można wywnioskować z głosowania, 
zarówno w roku bieżącym, jak i ubiegłym 
radni nie kwestionują w całości działal-
ności finansowej sprawowanego przez 
Henryka Litkę urzędu, ponieważ w obu 
przypadkach zdecydowana większość była 
za zatwierdzeniem rocznego sprawozda-
nia finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu - uchwały ważniejszej 
z punktu widzenia funkcjonowania gminy. 
Należy zatem uznać, że wstrzymywanie się 
od głosowanie jest wyrazem dezaprobaty 
radnych w stosunku do wybranych obsza-
rów działalności burmistrza, czemu dali 
upust w opiniach komisji. 

W stosunku do ubiegłego roku jeden 
z najmłodszych radnych - Krystian Mejza 
w przeciwieństwie do ubiegłorocznego 
głosowania, tym razem zagłosował „za”. 
Obserwując młodego radnego w czasie gło-
sowania, wydaje się że sam do końca nie 
wiedział jaką decyzję podjąć. Radny Mejza 
jako jeden z nielicznych składa swoim wy-
borcom za pośrednictwem portalu spo-
łecznościowego „raporty” z działania w ra-
dzie. Trzy tygodnie przed głosowaniem nad 
absolutorium radził się jeszcze wyborców:

Ostatni dzień maja a więc czas podsumo-
wać działalność w Radzie Miasta. W tym 
miesiącu odbyłem wizytę na plaży miejskiej 
przy ulicy Wczasowej w Dolsku. Plaża iks lat 
temu funkcjonowała bardzo dobrze a teraz 
wypoczywających tam osób jest coraz mniej 

w związku z czym kierownik Ośrodka Sportu 
wyraził chęć sprzedaży tego terenu (dotych-
czas z pieniędzy Ośrodka dopłaca się sporą 
część pieniędzy do prawidłowego funkcjo-
nowania tego terenu). Temat do dyskusji i do 
podjęcia w późniejszym terminie. [...] Czas 
na miesiąc czerwiec a więc głosowanie nad 

absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gmi-
ny w Dolsku za rok 2016. Ponieważ Radny 
wybierany jest przez mieszkańców i ma kie-
rować się wolą wyborców zwracam się z py-
taniem czy w waszej opinii Burmistrz oraz 
pracownicy Urzędu zasłużyli na przyznanie 
absolutorium. Zachęcam do komentowania 
i wyrażania swoich opinii co pomoże mi pod-
jąć odpowiednią decyzję!

Jak to na Fejsbuku - mało było odważnych, 
aby wprost 
wskazali radne-
mu odpowiedź 
w sprawie gło-
sowania. 21 
Czerwca, czyli 
po głosowaniu, 
radny zamieścił 
na swoim profi-
lu oświadczenie 
w sprawie pod-
jętej decyzji:

Burmistrz Dol-
ska Henryk Litka 
otrzymał dziś 
od Radny Miasta 
i Gminy w Dolsku 
absolutorium za 
rok 2016. Chodź 
wynik głosowa-
nia był 8 głosów 
,,ZA” przy 7-dmiu 
wstrzymujących 
to chyba ten mój 
głos ,,ZA” prze-
ważył nad całym 
jego wynikiem. 
Dla mnie była 
to również cięż-

ka decyzja do podjęcia ale Regionalna Izba 
Obrachunkowa wydając pozytywną opinie 
zaznaczając przy tym że sytuacja Gminy 
jest trudna a przez cały rok 2016 Burmistrz 
nie zadłużał Gminy a ewidentnie oszczędzał 
była dla mnie przekonująca przy tym aż 111 
tysięcy złotych stanowi nadwyżka budżeto-
wa, która ma zostać przekazana na drobne 
remonty i zapłatę za oświetlenie uliczne na 
terenie naszej Gminy. Pozostali Radni zwró-
cili uwagę na równie istotne punkty m.in. na 
podpisanie umowy z firmą zewnętrzną na 
utrzymywanie zieleni na rynku w Dolsku czy 
budowę przyłącza prądowego w Ostrowiecz-
nie bez naszej wcześniejszej zgody, braki pro-
tokołów z komisji i Sesji Rady na stronach 
BIP-u czy zły kontakt Burmistrza z Radą jeśli 
chodzi o przepływ informacji. Wszystkie te 
punkty były również ważne i istotne. Wiado-
mo każdy ma swoje zdanie. Czy postąpiłem 
dobrze czy nie to już każdy sam niech oceni. 
Ale zmiany w naszym magistracie stanowczo 
by się przydały - wybory za rok!

Każdy z nas - wyborców, może i powinien 
mieć własne zdanie w sprawie podejmo-
wanych decyzji dotyczących naszej „małej 
ojczyzny”. Bardzo łatwo jest krytykować, 
ale znacznie trudniej ponosić ciężar od-
powiedzialności za podjęty wybór. Każdy 
radny odpowiada przed swoimi wyborca-
mi, którym rozlicza się z podjętych wybo-
rów. No właśnie - rozlicza? Który z Waszych 
radnych, drodzy mieszkańcy złożył Wam 
ostatnio raport ze swoich działań w Ra-
dzie Miasta i Gminy Dolsk? Jak zauważył 
Krystian za rok wybory, obyśmy wówczas 
podjęli dobre decyzje, z których nas - wy-
borców - rozliczy wyłącznie historia.

 Tomasz Frąckowiak

ABSOLUTORIUM — to potwierdzenie przez radę gminy, że burmistrz 
prawidłowo zrealizował budżet gminy, czyli zgodnie z prawem wydał 
publiczne pieniądze. Absolutorium jest rodzajem kontroli rady gminy 
nad burmistrzem w zakresie wykonania budżetu i jest wyrazem osta-
tecznej oceny działalności burmistrza. Rada analizuje i ocenia szcze-
gółowe sprawozdanie burmistrza z wykonania budżetu gminy, a na-
stępnie, na specjalnej sesji,  podejmuje uchwałę  w sprawie udzielenia 
lub nieudzielania absolutorium. Jest to najważniejsze głosowanie dla 
burmistrza, ponieważ wtedy dowiaduje się, czy jego działania są ak-
ceptowane przez radnych, czyli przedstawicieli mieszkańców. 
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KONIEC SZKOŁY
Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 było au-
tomatycznie zakończeniem działania dolskiego 
Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich. 
Uroczystości podzielono jak zwykle na dwa dni. 
W czwartek 22 czerwca po mszy św. w kościele 
farnym, uczniowie, nauczyciele, rodzice i za-
proszeni goście spotkali się w sali widowisko-
wej. Absolwenci odebrali z rąk wychowawców 
świadectwa i zaświadczenia o wynikach egza-
minu, a najzdolniejsi otrzymali wyróżnienia 
oraz nagrody za szczególne osiągnięcia. Rodzi-
ce wyróżnionych uczniów otrzymali natomiast 
listy gratulacyjne. Na zakończenie uroczysto-
ści uczniowie klas II i III wystąpili w krótkiej 
części artystycznej przygotowanej dla star-
szych kolegów. Dzień później, t j. w piątek 23 
czerwca 2017 r., ze względu na złe warunki 
pogodowe uroczystości wręczenia świadectw 

dla klas I i II przeniesiono do sali sportowej. Tu 
również w pierwszej kolejności wręczone zo-
stały świadectwa dla uczniów z wyróżnieniem. 
Wychowawcy wręczyli również nagrody za 
bardzo dobre wyniki w konkursach oraz tytuły 
sportowca roku oraz gimnazjalisty roku.

Nie obyło się bez wzruszeń, zwłaszcza gdy od-
śpiewany został po raz ostatni hymn szkoły 
i wyprowadzono sztandar. W bardzo emocjo-
nalnym przemówieniu dyrektor Gimnazjum im. 
Powstańców Wielkopolskich Barbara Wierz-
bińska podziękowała wszystkim współpracow-
nikom za osiemnaście lat wspólnej pracy.

Tomasz Frąckowiak

ZASŁUŻENI DLA MIASTA I GMINY DOLSK

31 maja 2017 r. Rada Miasta i Gminy pod-
jęła uchwałę o nadaniu dwóch tytułów 
„Za zasługi dla Miasta i Gminy Dolsk” - 
Barbarze Wierzbińskiej i ks. Tomaszowi 
Bulińskiemu. W trakcie XXXII sesji Rady 
Miasta i Gminy Dolsk, która odbyła się 
21 czerwca 2017 r., miała miejsce uro-
czystość wręczenia odznaczeń. Prezen-
tujemy zatem krótkie notki biograficzne 
zasłużonych.

Barbara Wierzbińska - urodzona 30 
listopada 1965 r. W latach 1985-1990 
odbyła studia magisterskie na Uniwer-
sytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
na wydziale Biologii. Ukończyła również 
studia podyplomowe w zakresie wycho-
wania przedszkolnego, w zakresie zarzą-
dzania oświatą, ponadto studia podyplo-
mowe o kierunkach: pedagogika sztuki 
i technika w szkole. W grudniu 2006 roku  
uzyskuje stopień awansu zawodowego 
nauczyciela dyplomowanego.

Pracę zawodową Barbara Wierzbińska 
rozpoczęła w 1990 roku w Przedszko-
lu Samorządowym w Przeźmierowie. 
Od 1999 roku, aż do dziś pełni funkcję 
dyrektora Gimnazjum im. Powstańców 
Wielkopolskich w Dolsku. W latach 80-
tych była instruktorem Związku Harcer-

stwa Polskiego, w latach 2007 - 2015 była 
członkiem Rady Parafialnej, a od 2013 
r. jest członkiem Bractwa Kurkowego 
w Dolsku. 

Ksiądz Tomasz Buliński - urodzony 
4 kwietnia 1968 r. magister i licencjat 
teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 
25 maja 1997 roku z rąk ks. abp. Jerzego 
Stroby. W 1995 roku jako neoprezbiter 

został skierowany przez Arcybiskupa 
Jerzego Strobę do Parafii pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Grodzisku 
Wielkopolskim, gdzie pełnił posługę do 
1997 roku. Od 1997 do 2002 roku był 
wikariuszem w Parafii Matki Bożej Zwy-
cięskiej w Poznaniu, w latach 2002 - 2007 
w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Nowym Tomyślu, a następnie w la-
tach 2007 - 2011 w Parafii pw. św. Mał-
gorzaty w Gostyniu. 2 lipca 2011 roku 
obejmuje pierwsze probostwo w Parafii 
pw. św. Michała Archanioła w Dolsku, 
gdzie pracuje do 30 czerwca 2017 roku. 
1 Lipca 2017 roku został mianowany pro-
boszczem parafii pw. Chrystusa Odkupi-
ciela w Poznaniu.

Tomasz Frąckowiak
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POZNAJEMY SOŁECTWA - BŁAŻEJEWO

Wieś Błażejewo położona jest we wschod-
niej części gminy, 7 km od Dolska, na grani-
cy z gminą Książ Wielkopolski, przy drodze 
powiatowej nr 4080. Malowniczo położona 
wśród lasów i pól, na terenach pomoreno-
wych, w oddaleniu od infrastruktury prze-
mysłowej, zachwyca spokojem i pięknem 
naturalnego środowiska.

Błażejewo znajduje się w strefie chronione-
go krajobrazu, na obszarze rezerwatu ”Bra-
ma Lodowcowa”, w pagórkowatej okolicy. 
W najbliższym rejonie wsi, na powierzchni 

ok, 17 ha, znajdują się złoża torfu - borowi-
ny o znaczeniu leczniczym. Wśród licznych 
pagórków znajdują się urokliwe oczka po-
lodowcowe i większe jeziorka. Na północ-
ny-wschód i południe od wsi rozciągają się 
większe obszary leśne

Pierwsza wzmianka o Błażejewie pocho-
dzi z 1391 roku, kiedy to miejscowość sta-
nowiła własność Dziersława z Błożejewa. 

W pierwszej połowie XV wieku wieś nale-
żała do Mikołaja i Paszka Błażejewskich, 
a następnie do 1445 roku do Wincentego 
z Błażejewa i jego żony Katarzyny. Ci sprze-
dali majątek Jerzemu z Chojna. W 1496 roku 
Błażejewo przeszło w ręce Piotra Błażejew-

skiego, a następnie jego syna Jana. W roku 
1645 właścicielem został Stanisław Ko-
łudzki, który następnie przekazał majątek 
swoim synom: Michałowi i Andrzejowi. Od 
nich w roku 1673 wieś odkupił wielkopol-
ski szlachcic A.F. Konarzewski i przekazał 
fundacji na świętej Górze w Gostyniu przy 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. Do 
roku 1945 fundacja (wyłączając okres ka-
saty zgromadzenia XX Filipinów w latach 
1876-1919) była nierozerwalnie związana 
z klasztorem świetogórskim.

Największym bogactwem Błażejewa jest 
drewniany kościół św. Jakuba Apostoła 
z 1676 roku. Ufundował go założyciel Ora-
torium Filipa Neri na Świętej Górze kolo 
Gostynia - Ks. Stanisław Grudowicz. Ko-
ściół zbudowano dla drwali wyrębujących 
okoliczne lasy potrzebne dla wznoszonej 

wówczas świątyni na Świętej Górze. Odno-
wiono go gruntownie w roku 1778. Wokół 
kościoła stoją drewniane rzeźby, przed-
stawiające św. Jakuba, Matkę Boską Nie-
pokalaną, Dzieciątko Jezus, św. Filipa i św. 
Tadeusza oraz popiersie Marii Karłowskiej. 
Rzeźby wykonane w lipowym i czereśnio-
wym drewnie przez okolicznych artystów 
ludowych: czesława Ptaka z Siedmiodro-
gowa i Bernarda Włodarczaka z Masłowa. 
Całość otoczona jest dwoma alpiariami 
z roślinami rosnącymi w Himalajach (mchy, 
iglaki, skalniaki).

Od 2000 roku kościół w Błażejewie jest sa-
modzielną parafią, której proboszczem jest 
ks. Jacek Niesyto COr, który zastąpił wie-
loletniego proboszcza ks. Filipina Henryka 
Schwanke.

Błażejewo liczy obecnie 161 mieszkańców 

na stałe zamieszkujących sołectwo, jak 
również jednego mieszkańca mieszkają-
cego tymczasowo (stan na dzień 28 lutego 
2017 roku). 

Mieszkańcy mogą pochwalić się świeżo 
wyremontowaną świetlicą wiejską i zago-
spodarowanym, pięknym placem zabaw. 
Remont finansowany był z funduszu so-
łeckiego, a prace były wykonane przez 
mieszkańców w czynie społecznym. Na 
świetlicy prowadzone są zajęcia plastyczne 
i sportowe dla najmłodszych. Dzieci często 
grają w tenisa stołowego, ale równie chęt-
nie uczestniczą w akcjach sadzenia drzew, 
czy rajdach rowerowych. W roku bieżącym 
plac zabaw został wzbogacony o pole do 
siatkówki i nowe huśtawki. 

W Błażejewie wspólnie obchodzonych jest 
wiele uroczystości, m.in. Dzień Dziecka, Mi-
kołajki, jak również Dzień Kobiet. Podczas 
Dnia Dziecka dzieci i rodzice biorą udział 
w konkurencjach sportowych, a podczas 
spotkania z Mikołajem najmłodsi miesz-
kańcy wioski tworzą przepiękne kartki 
świąteczne oraz zdobią pierniki, co spra-
wia im ogromną frajdę. 

We wsi działa także Ochotnicza Straż Po-
żarna. Podczas ubiegłorocznych zawodów 
pożarniczych strażacy z Błażejewa zajęli III 
miejsce. Drużyna dziewcząt zajęła II miej-
sce, a chłopców miejsce III. Natomiast dru-
żyna pań otrzymała honorowy puchar.

Sołtysem wsi Błażejewo jest Kinga Rataj-
czak-Kwaśnik, a w skład Rada Sołeckiej 
wchodzą: Andrzej Nowacki, Adam Bachorz, 
Waldemar Cieślak, Marcin Kazimierczak.

W roku bieżącym Błażejewo jest organi-
zatorem Dożynek Gminnych. Mieszkań-
cy serdecznie zapraszają do uczestnic-
twa w obchodach tegorocznego święta 
plonów Gminy Dolsk. Dożynki odbędą 
się 20 sierpnia 2017 r.

Kinga Kwaśnik, Sołtys



Str. 14 | Czerwiec 2017 r. Kurier Dolski www.dolsk.info.pl

MTB W DOLSKU
9 Kwietnia w Dolsku odbyła się kolejna z edycji im-
prezy kolarskiej „Bike Cross Maraton”. Uczestnicy 
mieli do wyboru dwie formy wyścigu tj. dystans mini 
(28 km) lub dystans mega (59 km). Start i meta zosta-
ły usytuowane w ośrodku Villa Natura, a trasa wiodła 
przez urokliwe okoliczne tereny. Do Dolska tego dnia 
zjechało się ponad 700 kolarzy. Mimo sporej ilości 

chętnych do startu całe przedsięwzięcie przebiegło 
bardzo sprawnie. Wydarzenie jak najbardziej spełni-
ło swoje założenia i usatysfakcjonowało uczestników, 
a także organizatorów. Warto dodać, że w wyścigu 
wzięło udział siedmiu mieszkańców naszej gminy.

Błażej Skorupka

MORSY Z KRA DOLSK
2 Kwietnia nowopowstały Klub Morsów 
K.R.A. Dolsk zakończył swój pierwszy sezon 
morsowania w gminie Dolsk. Na zaprosze-
nie naszego klubu na „gostyńską plażę” do-
tarła silna grupa działającego już kilka lat 
Klubu Morsów Mrozoodporni z Krzywinia. 
Wprawdzie tego dnia aura nie przypominała 
już zimowej, to jednak nasze morsy mają za 
sobą kilka spotkań „na minusie”, w tym ką-
piel w Brzedni dzień przed Finałem WOŚP. 
Po wspólnej kąpieli, w której uczestniczyło 
kilkoro dzieci, morsy rozpoczęły biesia-
dowanie przy ognisku. Życzymy członkom 
klubu, aby zawsze dopisywało im zdrowie, 
potrzebne aby wchodzić do lodowatej wody!

Tomasz Frąckowiak

MARATON FITNESS

23 kwietnia na sali sportowej w Dolsku odbył się kilkugodzinny Maraton Fitness 
zorganizowany przez Klub KSA Fitness Zone we współpracy z MGOSIR-em. Ce-
lem imprezy było propagowanie wśród społeczeństwa aktywności fizycznej oraz 
dbania o własne zdrowie. Zajęcia były bardzo intensywne i wymagające, jednak 
przebiegały w przyjaznej atmosferze. Jest to zasługa prowadzących, którzy bar-
dzo angażowali się w swoje zadanie, a także uczestników. Ci z kolei bardzo licznie 
przybyli na salę gimnastyczną, ale również chętnie angażowali się we wszystkie 
proponowane przez instruktorów ćwiczenia. Nie zabrakło również dodatkowych 
atrakcji takich jak np. pomiar i analiza składu masy ciała, stoisko z suplementami 
czy catering dietetyczny. Na zakończenie wśród uczestników rozlosowano nagrody 
oraz upominki, co wpłynęło na jeszcze lepszy odbiór tego niecodziennego sporto-
wego wydarzenia.

Błażej Skorupka



Str. 15 | Czerwiec 2017 r. Kurier Dolski www.dolsk.info.pl

MEMORIAŁ MICHAŁA STRYCZYŃSKIEGO I D10
Za nami już XXIII edycja Memoriału Michała Stryczyńskie-
go. Organizatorzy imprezy opracowali rywalizacje bie-
gowe w różnych kategoriach wiekowych i dystansowych, 
a chętnych do pojawienia się na starcie po raz kolejny nie 
brakowało. 20 maja w Dolsku była niemal idealna pogoda 
do biegania, co z pewnością mocno cieszyło wszystkich 
zgromadzonych. Odbyły się biegi dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych, marsz Nordic Walking, a przede wszystkim bieg 
„Dolska Dycha” wiodący tradycyjnie przez Lubiatówko, 
Lubiatowo i Kotowo. Wzięło w nim udział blisko 150 osób. 
Każdy uczestnik tego biegu otrzymał pamiątkowy medal  
oraz mógł liczyć na posiłek regeneracyjny. Z kolei spośród 
wszystkich biegaczy rozlosowano atrakcyjne nagrody. Nie 
brakowało także atrakcji dla dzieci m.in. dmuchanego zam-
ku, a także stoisk z zabawkami czy gastronomią. Tak więc, 
już teraz niezdecydowanych zachęcamy do wzięcia udziału 
w Memoriale Michała Stryczyńskiego w przyszłym roku!

Warto dodać, że podczas imprezy miała miejsce uroczy-
stość pośmiertnego nadania medalu „Młodego Bohatera” 
Marcie Kowalskiej. Odebrała go mama dziewczynki - Ewe-
lina Kowalska, z rąk dyrektora Szkoły Podstawowej w Dol-
sku - Wojciecha Dudzińskiego. Inicjatywa związana z od-
znaczaniem młodych bohaterów, polega na uhonorowaniu 
dzieci, które wykazują się czynami godnymi naśladowa-
nia. Martusia była bardzo sympatycznym i empatycznym 
dzieckiem, pomagała innym ludziom oraz zwierzętom, a po 
śmierci jej organy, zgodnie z życzeniem małej Marty i jej ro-
dziców,  zostały przekazane do przeszczepu, co bez wątpie-
nia jest zachowaniem godnym najwyższej pochwały.

Błażej Skorupka

Najlepsze mieszkanki Gminy Dolsk:  
Katarzyna Burdajewicz, Agata Grzelka, Kasia Nowacka

Najlepsi mieszkańcy Gminy Dolsk:  
Waldemar Konieczny, Tomasz Frąckowiak, Bohdan Nowak
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REGATY ŻAGLODESKARSKIE
10 i 11 czerwca 2017 r. na jeziorze Dolskim Wielkim odbyły 
się XXII Otwarte Regaty Żaglodeskarskie Sekcji LKS Zawisza 
Dolsk o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk. Na starcie 
tegorocznych zawodów stawiło sie osiemnastu zawodni-
ków z całego kraju, ponieważ impreza wpisana jest również 
w Amatorski Puchar Polski Windsurfing. W czasie dwóch dni 
zmagań z wodą oraz wiatrem, przeprowadzono cztery kon-
kurencje: długi dystans, formuła, raceboard i slalom. Z suk-
cesami startowali zawodnicy LKS Zawiszy: Tomasz Kómoch, 
który zajął pierwsze miejsce w slalomie i drugie miejsce 
w długim dystansie oraz Paweł Kurnatowski, który uplaso-
wał się na trzecim miejscu w długim dystansie.

Tomasz Frąckowiak

25 LAT PRACY PANA ZENONA
Po 50 latach pracy zawodowej, 
w tym 25 latach pracy w Dolsku, 
znany z pewnością wszystkim by-
walcom ośrodka wypoczynkowego 
na Podrzekcie, Pan Zenon Rataj-
czak, przechodzi w tym roku na 
emeryturę. Zenon Ratajczak uro-
dził się 2 maja 1951 roku. We wrze-
śniu 1965 rozpoczął naukę zawodu 
w Cukrowni w Miejskiej Górce. Po 
zakończeniu nauki rozpoczął pracę 
w Odlewni Żeliwa w Śremie, a na-
stępnie w 1983 roku przeniósł się 
do śremskiej filii Zakładów Techniki 
Medycznej z Poznania. 17 Września 
1992 roku rozpoczął pracę w Dol-

sku, początkowo w strukturze Urzę-
du Miasta i Gminy, a po utworzeniu 
nowej jednostki - znalazł zatrudnie-
nie w MGOSiR. Od samego początku 
swojej pracy w naszej gminie był go-
spodarzem ośrodka wypoczynko-
wego na Podrzekcie. 25 kwietnia br. 
Panu Zenkowi minęło 50  lat pracy 
zawodowej i jak deklaruje, z dniem 
1 października tego roku, w wieku 
66 lat, przejdzie na zasłużoną eme-
ryturę. Gratulujemy zacnego jubile-
uszu i już dziś życzymy wszystkiego 
najlepszego na emeryturze!

Tomasz Frąckowiak


