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Drodzy Czytelnicy,

Za nami pierwszy kwartał 2020 r., w który wkroczyli-
śmy pełni energii do działania. Hucznie przywitaliśmy
Nowy Rok, a najmłodsi z radością czekali już na ferie
zimowe. Choć śniegu w tym roku nie było, to zajęcia zor-
ganizowane przez jednostki gminy zrekompensowały
jego brak i na niejednej buzi pojawił się uśmiech.

Mamy za sobą wystąpienia i spektakle – zjawiskowe
przedstawienie „Czerwony Kapturek” w wykonaniu „Po-
zytywnie zakręconych”. Mówiliśmy też o miłości za po-
mocą muzyki, literatury i tańca.

W naszej gminie zostały zorganizowane akcje ukazu-
jące dobro ludzkich serc – coroczny finał WOŚP czy tur-
niej „Gol dla Dawidka”. Nie zapomnieliśmy również
o datach ważnych dla naszej gminy, czym było upamięt-
nienie 75. rocznicy wyzwolenia Dolska spod okupacji
hitlerowskiej czy przygotowanie przez uczniów szkoły
podstawowej w Dolsku 101. rocznicy zakończenia zwy-
cięskiego Powstania Wielkopolskiego. Do tego doszły
sukcesy utalentowanych uczniów naszej gminy. Te i wie-
le innych przedsięwzięć udało nam się zrealizować. Jed-
nakże z przyczyn od nas niezależnych na chwilę musieli-
śmy się zatrzymać...

Okazuje się, że rutynowe, zwykłe i niekiedy nudne sy-
tuacje nabierają innego wymiaru. Tym bardziej bądźmy
dla siebie wyrozumiali i nie zapominajmy o szacunku
wobec drugiego człowieka.

Udanej	lektury	w	zaciszu	domowym	

Wydawca	„Kwartalnika	Gminy	Dolsk”:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk
e-mail: biblioteka@dolsk.pl      www.biblioteka.dolsk.pl
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SSyyttuuaaccjjaa		eettnnooggrraaffiicczznnaa		ww		GGmmiinniiee		DDoollsskk		

Na	stronie	internetowej	Gminy	Dolsk	znajduje	się	
podsumowanie	 zeszłego	 roku	 pod	względem	 liczby	
ludności.	Oto,	jak	prezentuje	się	 ludność	naszej	gmi-
ny	w	liczbach.	

W 2019 r. na terenie Gminy Dolsk zameldowanych
było łącznie 5.834 stałych mieszkańców, z czego najwię-
cej  -  1.541  -  w  mieście  Dolsk  (stan  na  dzień 31  grudnia
2019 r.). Całkowita liczba mieszkańców w porównaniu
z rokiem ubiegłym zmalała o 15 osób.

W zeszłym roku urodziło się 69 nowych mieszkań-
ców Gminy Dolsk, w tym 39 chłopców i 30 dziewczynek.
Jedno urodzenie zostało zarejestrowane w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Dolsku. Najczęściej nadawanym imie-
niem męskim było Wojciech, zaś najwięcej dziewczynek
otrzymało imię Hanna.

W 2019 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dolsku za-
rejestrowano 57 małżeństw, z czego 24 były to śluby
cywilne, a 33 – śluby konkordatowe.

Nastąpiło 60 zgonów mieszkańców Gminy Dolsk,
a w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dolsku zostały zareje-
strowane 32 zgony.

SSttyyppeennddiiaa		ddllaa		ssppoorrttoowwccóóww		

8 stycznia  2020 r.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy Dolsk  –
Pani Barbara Wierzbińska wręczyła utalentowanym za-
wodniczkom stypendia sportowe. To zaszczytne wyróż-
nienie otrzymały:
- Malwina	 Jarosiewicz uprawiająca Taekwondo ITF

w Akademii Taekwondo Drache w Lesznie;
- Zofia	 Kowalska uprawiająca Taekwondo ITF

w Uczniowskim Klubie Sportowym Taekwondo
Dolsk.

W spotkaniu uczestniczyli także rodzice zawodni-
czek, Zastępca Burmistrza – Pani Mirella Godawa, Prze-
wodniczący Rady Miasta i Gminy Dolsk – Pan Romuald
Nawrot, członek komisji opiniującej wnioski o przyzna-
nie stypendium – Pan Jacek Woroch oraz Pani Beata Cia-
chowska – inspektor ds. oświaty i działalności gospodar-
czej.

Pani Burmistrz pogratulowała zawodnikom dotych-
czasowych osiągnięć i życzyła dalszych sukcesów
w uprawianych przez nich dyscyplinach sportowych.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

2288..		FFiinnaałł		WWiieellkkiieejj		OOrrkkiieessttrryy		ŚŚwwiiąątteecczznneejj		
PPoommooccyy		ww		DDoollsskkuu		

Już	 po	 raz	 kolejny	 w	 naszej	 gminie,	 tym	 razem	
35	wolontariuszy,	kwestowało	na	rzecz	Wielkiej	Or-
kiestry	 Świątecznej	 Pomocy.	 Zebrane	 pieniądze	 zo-
staną	przeznaczone	na	dziecięcą	medycynę	zabiego-
wą.	

Tym razem Stowarzyszenie na rzecz wspierania ak-
tywności lokalnej w Gminie Dolsk zaprosiło gości do Ka-
tolickiego Domu Kultury. 12 stycznia 2020 r. już od godz.
10.30 można było skosztować wypieków przygotowa-
nych przez Koła Gospodyń Wiejskich w „Kawiarence pod
żaglami”.

Popołudniu natomiast wystąpili m. in.: Julia Maj-
chrzak, rodzeństwo: Ola, Gabrysia i Kuba Brzozowscy
wraz z Hanią Polaszek oraz podopieczni Studia Melody
Julii Bartkowiak-Wojciechowskiej ze Śremu.

Na uczestników 28. Finału WOŚP w Dolsku czekały
również inne atrakcje: Retro Taxi – przejażdżki Fiatem
125p. oraz salon fryzur i paznokci. W tym czasie odbywa-
ły się także tradycyjne licytacje, w trakcie których nie
mogło zabraknąć złotego serduszka.

Współorganizatorami wydarzenia były: Koła Gospo-
dyń Wiejskich z: Międzychodu, Mełpina i Pokrzywnicy,
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nowieczek oraz
sołectwa: Błażejewo, Kotowo, Lipówka, Lubiatowo, Ma-
słowo, Międzychód, Nowieczek i Pokrzywnica, a także
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dolsku.

Kwota, którą udało się zebrać w tym roku w naszej
gminie wynosi 22.904,94 zł.

www.dolsk.pl A k t u a l n o śc i 	 Strona 2
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7755..		rroocczznniiccaa		wwyyzzwwoolleenniiaa		DDoollsskkaa		ssppoodd		
ookkuuppaaccjjii		hhiittlleerroowwsskkiieejj		

Przedstawiciele	 Gminy	 Dolsk	 upamiętniając	
75.	rocznicę	wyzwolenia	Dolska	spod	okupacji	hitle-
rowskiej	 złożyli	 kwiaty	 przy	 pomniku	 Bohaterów	
Ziemi	Dolskiej.	

Wydarzenia II wojny światowej miały wpływ na na-
sze miasto. Już na samym początku tych okrutnych dzie-
jów, 20 października 1939 r., w ramach Operacji Tan-
nenberg na ksiąskim rynku rozstrzelano 10 mieszkań-
ców gminy Dolsk: Alojzego Burdajewicza, Ignacego Biele-
rzewskiego, Tadeusza Bielerzewskiego, Antoniego Ję-
drzejczaka, Ludwika Kossowicza, Andrzeja Mazurkiewi-
cza, Jaromira Milickiego, Stanisława Nowaka, Tomasza
Paula i Andrzeja Święcickiego.

Następnie rozpoczęły się masowe wysiedlenia i osa-
dzanie w niemieckich obozach koncentracyjnych. Nie-
jednokrotnie nękani przez okupanta, nie raz spoglądali
śmierci w oczy. Upragniona wolność w końcu nadeszła
i wlała nadzieje w stargane życiem serca Polaków.

Żyjąc w ciągłym strachu, musieli dostosowywać się
do restrykcyjnych rozporządzeń dotyczących każdej
dziedziny życia. 21 stycznia 1945 r. doszło do symbolicz-
nego przekazania przez Burmistrza Koppe władzy nad
miastem władzom polskim, z Janem Poprawskim na cze-
le.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

KKoonnkkuurrss		MMiikkrrooddoottaaccjjii		

13	 lutego	2020	r.	w	sali	widowiskowej	w	Dolsku	
odbyło	 się	 spotkanie	 z	doradczynią	Centrum	PISOP,	
które	 dotyczyło	 Konkursu	 Mikrodotacji	 Wielkopol-
ska	Wiara.	

Uczestnicy spotkania dowiedzieli, w jaki sposób uzy-
skać mikrodotację, w maksymalnej kwocie 5.000 zł, na
wsparcie działań podejmowanych przez aktywnych
mieszkańców oraz organizacje pozarządowe.

Projekty konkursowe można było wysłać od 14 lute-
go do 9 marca (do godziny 12:00).

Celem konkursu była przede wszystkim aktywizacja
różnych grup wiekowych, integracja społeczeństw oraz
rozwiązywanie lokalnych problemów na terenie woje-
wództwa wielkopolskiego.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

SSppoottkkaanniiee		zz		ssoołłttyyssaammii		ggmmiinnyy		DDoollsskk		

17	 lutego	2020	r.	w	sali	widowiskowej	w	Dolsku	
odbyło	 się	 spotkanie	 Burmistrza	 Miasta	 i	 Gminy	
Dolsk	–	Pani	Barbary	Wierzbińskiej	z	sołtysami	gmi-
ny	Dolsk.	

W spotkaniu wzięli również udział: Pani Mirella Go-
dawa – Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk, Pani Magdalena
Surmicka – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk, Pani Izabela
Bartkowiak – Kurator Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Śremie, Pani Daria Rosiak – Dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej w Dolsku, Pani Ilona Skorupka – pracownik Re-
feratu Gospodarczego oraz Pani Kinga Przykłota – Z-ca
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Pani Burmistrz omówiła zmiany dotyczące gospo-
darki odpadami obowiązujące od stycznia 2020 r. Przed-
stawione zostały nowe zasady odbioru odpadów ze świe-
tlic wiejskich oraz związane z tym koszty.

Wśród spraw poruszonych na spotkaniu znalazły się
także kwestie związane z funkcjonowaniem świetlic
wiejskich oraz pracą ich opiekunów.

Pani Izabela Bartkowiak przedstawiła sołtysom moż-
liwość, by zostać organizatorem prac wykonywanych
przez osoby dozorowane na cele społeczne w danym
sołectwie.

Sołtysi otrzymali także plakaty i zaproszenia na wy-
darzenia kulturalne, które odbędą się w najbliższym cza-
sie w naszej gminie.

www.dolsk.pl A k t u a l n o śc i 	 Strona 3
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II		eettaapp		bbuuddoowwyy		śśwwiieettlliiccyy		ww		KKssiięęggiinnkkaacchh		
zzaa		nnaammii		

Zadanie	 „Budowa	 świetlicy	wiejskiej,	boiska	 tra-
wiastego	 do	 piłki	 nożnej,	 placu	 zabaw	 oraz	 utwar-
dzenia	 terenu	 i	parkingu	w	Księginkach”	realizowa-
ne	 jest	w	dwóch	etapach.	Pierwszy	etap	 został	wła-
śnie	zakończony.	

Na przedmiotowe zadanie w ramach pomocy na ope-
racje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kultu-
ralne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Gminie
Dolsk przyznane zostało dofinansowanie w wysokości
63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych opera-
cji.

Suma kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi
764 000,01 zł, w tym odpowiednio koszt I etapu stanowi
kwotę 564 000,01 zł, a koszt II etapu to 200 000,00 zł.

W ramach realizacji II etapu zaplanowano zagospo-
darowanie otoczenia wokół budynku świetlicy wiejskiej.
Projekt przewiduje utwardzenie terenu przy obiekcie
wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi oraz wy-
konanie mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne z na-
wierzchnią trawiastą oraz ogrodzenie placu zabaw. Za-
montowana zostanie także lampa parkowa oraz mostki
ogrodowe, które będą oddzielać budynek świetlicy od
części rekreacyjnej.

Fot. Urząd Miasta i Gminy Dolsk

	

LLuussttrroo		pprrzzyy		uulliiccyy		KKoośścciieellnneejj		

Za	sprawą	radnej	Rady	Miasta	i	Gminy	Dolsk,	Pani	
Moniki	 Gmerek,	 w	marcu	 zostało	 zamontowane	 lu-
stro,	 dzięki	 któremu	 kierowcy	 bezpiecznie	 wyjadą	
z	ulicy	Garncarskiej.	

Podziękowania za zrozumienie potrzeb mieszkańców
i pozytywne rozpatrzenie wniosku należą się również
Panu Dominikowi Różyckiemu – Dyrektorowi Powiato-
wego Zarządu Dróg w Śremie.

Fot. Monika Gmerek

AAppeell		jjeeddnnoosstteekk		ssaammoorrzząąddoowwyycchh		

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną
w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pra-
cowników jednostek samorządowych wystosowana zo-
stała prośba o ograniczenie wizyt bądź całkowite ich
zaniechanie w poniżej wymienionych miejscach i w mia-
rę możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną lub
pod odpowiednim numerem telefonu.

Urząd	Miasta	i	Gminy	Dolsk, tel. 61 28 25 001, adres
e-mail umig@dolsk.pl, więcej informacji na stronie
www.dolsk.pl.
Od 23 marca 2020 r. wprowadzona zostaje ewidencja
osób wchodzących do budynku urzędu. Na wejściu trze-
ba będzie podać imię i nazwisko oraz dane do kontaktu.
Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów jedynie
w przypadkach rejestracji zgonu, po wcześniejszym zgło-
szeniu telefonicznym 61 28 25 001 wew. 37, lub e-mail
usc@umig.dolsk.pl.
Dokumentację do urzędu należy przekazywać korespon-
dencyjnie.
W godzinach pracy UMiG Dolsk można wrzucić podania,
pisma, korespondencję do specjalnie przygotowanej
skrzynki podawczej znajdującej się za kratą na schodach
w budynku urzędu. Pozostawiona tam korespondencja
zostanie zarejestrowana w książce podawczej.
Dokumenty wymagające potwierdzenia odbioru będą
odsyłane pocztą tradycyjną.

Kasa	 Rolniczego	 Ubezpieczenia	 Społecznego,
tel. 61 28 37 869 lub 61 28 32 720, więcej informacji na
stronie www.krus.gov.pl.

Zakład	Ubezpieczeń	Społecznych, tel. 22 560 16 00,
adres e-mail cot@zus.pl, więcej informacji na stronie
www.zus.pl.

Związek	Międzygminnego	 „Centrum	Zagospoda-
rowania	 Odpadów	 –	 SELEKT”	 w	 Czempiniu,
  tel. 61 28 26 303 / 61 28 23 358 / 61 28 26 311

www.dolsk.pl A k t u a l n o śc i 	 Strona 4
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tel. kom. 731 400 065, 731 400 095, 731 500 034, adres
e-mail czo.selekt@czempin.pl, więcej informacji na stro-
nie www.selekt.czempin.pl.
Wszystkie Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych zlokalizowane na terenie gmin z dniem 17 marca
2020 r. zostają zamknięte do odwołania.

Urząd	Skarbowy	w	Śremie, tel. 61 28 36 501, więcej
na stronie www.wielkopolskie.kas.gov.pl/urzad-skarbowy-w-
sremie infolinia dotycząca rozliczenia PIT tel. 61 28 11
161; 61 28 11 149; 61 28 11 117, Infolinia Krajowej In-
formacji Skarbowej (KIS) tel. 22 330 03 30 (z telefonów
komórkowych), 801 055 055 (z telefonów stacjonar-
nych), +48 22 330 03 30 (z zagranicy). Pomoc techniczna
ws. usługi Twój e-PIT - info.epit@mf.gov.pl, pomoc tech-
niczna przy obsłudze systemu e-Deklaracje – info.e-
deklaracje@mf.gov.pl.

Przychodnia	 Zespołu	 Lekarza	 Rodzinnego	 „Fa-
milia”	w	Dolsku. Wszystkie wizyty w Przychodni od-
bywają się tylko i wyłącznie po konsultacji telefonicznej
pod numerem 61 28 25 837. Jednocześnie jest to numer
telefonu przeznaczony do porady telefonicznej bezpo-
średnio z lekarzem. Nie jest to numer przeznaczony do
powtórek leków!
Uruchomiony został drugi numer telefonu, pod którym
tylko i wyłącznie można zgłaszać powtórki leków
61 28 43 102.
Punkt pobrań materiału do badań zawiesza swoją dzia-
łalność do końca marca z możliwością przedłużenia tego
okresu.
Odwołane są wszystkie badania profilaktyczne oraz
szczepienia do końca marca z możliwością przedłużenia
tego okresu.

NZOZ	 „Dentysta”	 Dolsk, tel. 61 28 25 425, 574 401
676, 502 242 219. Przyjęcia pacjentów z dniem 17 marca
2020 r. do odwołania zostają czasowo zawieszone.

Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w	Dolsku, tel. 61
28 25 700, więcej na stronie www.zgk.dolsk.pl.
Stan wodomierza można podawać telefonicznie lub po-
przez stronę internetową. Faktury będą dostarczane wy-
łącznie drogą elektroniczną na wskazany przez klienta
adres mailowy.

PPoommoocc		ddllaa		oossóóbb		ssttaarrsszzyycchh		

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	 informuje,	by	osoby	
starsze,	 wymagające	 pomocy	 w	 codziennych	 spra-
wach,	zgłosiły	się	do	ww.	ośrodka	w	Dolsku.	

Jednocześnie zwraca się z uprzejmą prośbą do Sołty-
sów gminy Dolsk o informowanie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Dolsku o osobach, które nie mogą liczyć na
wsparcie najbliższej rodziny, a w tym trudnym czasie
należy im bezwzględnie pomóc.

Dane kontaktowe do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dolsku:

tel. 61 28 25 426 lub 577 900 195
e-mail: ops@dolsk.pl

SSttrraażżaaccyy		ppoommaaggaajjąą		oossoobboomm		ssttaarrsszzyymm		

Z inicjatywą dotyczącą pomocy osobom starszym wy-
szli również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dolsku. Chętnie zrobią oni zakupy (tylko podstawowe
produkty) w czynie społecznym na terenie miasta Dol-
ska. Osoba ponosi koszt zakupów.

PPoommoocc		ddllaa		sszzppiittaallaa		

Ochotnicza	 Straż	 Pożarna	 w	 Dolsku,	 Ochotnicza	
Straż	Pożarna	w	Masłowie	wraz	 z	panem	Bartoszem	
Mikołajczakiem	oraz	Panią	Beatą	Nowicką	organizu-
ją	zbiórkę	najpotrzebniejszych	rzeczy,	która	wspiera	
szpitale	w	czasie	aktualnego	kryzysu.	

Artykuły można zostawiać przed sklepem żelaznym
u Pani Beaty Nowickiej (przed szybą wystawową od go-
dziny 8:00 do godziny 16:00). Po godzinie 18:00 rzeczy
można zostawiać przed wejściem do remizy lub gdy
drzwi będą otwarte w przedsionku wejścia.

Zbiórka ta również odbywa się przed sklepem spo-
żywczym w Masłowie.

Do najbardziej potrzebnych artykułów zalicza się:
wodę, środki higieniczne, mydło, środki antybakteryjne,
ręczniki papierowe, chusteczki czy papier toaletowy.

Piękna inicjatywa pokazująca chęć niesienia pomocy
innym.

Fot. Beata Nowicka
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FFeerriiee		ww		nnaasszzeejj		ggmmiinniiee		

Styczeń	 i	 luty	 to	 czas	 długo	wyczekiwanych	 ferii	
zimowych.	Choć	i	tym	razem	nie	można	było	liczyć	na	
śniegowe	 szaleństwo,	 jednostki	naszej	gminy	 zorga-
nizowały	różnorodne	zajęcia,	by	umilić	czas	nie	tylko	
najmłodszym.	

Atrakcje	w	Szkole	Podstawowej	
im.	J.	Kusocińskiego	w	Dolsku	

Podczas tegorocznych ferii zimowych na dzieci ze
szkoły podstawowej w Dolsku czekało mnóstwo zabawy.
Uczniowie pojechali do Leszna do „Zaczarowanego Świa-
ta”, by móc tam oddać się sportowym szaleństwom.

Wyjątkową atrakcją tegorocznych zimowych wakacji
bez wątpienia był wyjazd do ośrodka paintballu lasero-
wego Dystrykt – Laser Tag w Śremie. Uczniowie musieli
wykazać się analitycznym myśleniem oraz celnością. Nie
mogli pozwolić sobie na powolność, a skuteczne wyszu-
kiwanie kryjówek było jedną z szans na przetrwanie.

Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku

Jednak to nie był koniec sportowych zmagań w szkole
podstawowej. Uczniowie mogli również wybrać się do
Villi Natura na bowling lub też uczestniczyć w zajęciach
zorganizowanych w sali sportowej, podczas których nie
zabrakło badmintona czy rozgrywek w piłkę koszykową
i siatkową.

Ferie zostały zakończone wyjazdem klasy VI b do Po-
znania, do Cinema City Kinepolis, gdzie uczniowie obej-
rzeli film „Doktor Dolittle”.

Wydarzenia te zostały zrealizowane dzięki wsparciu
Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dolsku.

Zimowe	wakacje	w	Szkole	Podstawowej	
im.	J.	Brzechwy	w	Masłowie	

Uczniowie szkoły podstawowej w Masłowie nie mogli
narzekać na jednolitość przygotowanych dla nich atrak-
cji. Było coś i dla ciała, i dla ducha.

Uczniowie wybrali się do ośrodka paintballu lasero-
wego Dystrykt – Laser Tag w Śremie, gdzie doskonalili
swoje umiejętności pracy w grupie, spostrzegawczość
i sprawność fizyczną.

Klasa VIII zmierzyła się w potyczkach matematycz-
nych, a w ramach odprężenia wybrała się do Śremu, by
tym razem rywalizować podczas rozgrywek bowlingo-
wych. Nie mogło zabraknąć również pysznego poczę-
stunku.

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Uczniowie z koła teatralnego „Pozytywnie zakręceni”
zapoznali się z pracą Teatru Nowego w Poznaniu. „Mło-
dzież miała okazję zajrzeć do garderoby, zaplecza tech-
nicznego, kabiny akustyków i oświetleniowców, jednak
największe wrażenie zrobiły na młodych adeptach sztuki
aktorskiej warsztaty charakteryzatorskie” – o czym moż-
na przeczytać w relacji z wyjazdu na stronie szkoły.

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Finał	turnieju	w	Counter	Strike	

Podczas ferii 5-osobowe drużyny stanęły do rywali-
zacji w pierwszym drużynowym turnieju Counter Strike
– grę komputerową przeznaczoną do rozgrywki wielo-
osobowej. W zawodach wzięły udział 4 drużyny.
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Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

Natomiast dla najmłodszych uczniów Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Masłowie został zorganizowany
wyjazd do Kina Słonko w Śremie, gdzie dzieci obejrzały
film pt. „Młody renifer Alex”.

EEkkooffeerriiee		ww		BBiibblliiootteeccee		

Biblioteka	Publiczna	Miasta	i	Gminy	Dolsk	zorga-
nizowała	 w	 tym	 roku	 zajęcia	 związane	 z	 tematyką	
ekologiczną.	Ochrona	 środowiska,	 dbanie	 o	 przyro-
dę,	 wykorzystywanie	 surowców	 wtórnych	 to	 tylko	
niektóre	zagadnienia,	które	były	podejmowane	pod-
czas	tegorocznych	ferii.	

Na pierwsze spotkanie przyjechali strażnicy leśni
z Nadleśnictwa Piaski. Dzieci dowiedziały się, na czym
polega praca w nadleśnictwie, a także poznały zasady
bezpiecznego poruszania się po lesie. Uczestnicy spotka-
nia mieli okazję wsiąść do profesjonalnego radiowozu.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Dzieci miały również możliwość uczestniczyć w zaję-
ciach artystycznych, które odbywały się pod hasłem:
„Art-Eco”. Warsztaty, podczas których uczestnicy wyko-
nali: kule do kąpieli, kolorowe mozaiki, pacynki oraz bre-
loczki do kluczy, poprowadziła Pani Katarzyna Mendyka.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Podczas zimowych wakacji w sali widowiskowej
w Dolsku odbyło się także przedstawienie „Uczą króla
dzieci segregacji śmieci” w wykonaniu artystów z Teatru
Edukacji i Profilaktyki „Maska” w Krakowie. Młodzi wi-
dzowie poznali biedronkę Basię. Wspólnie udało im się
przekonać króla Śmiecisława do segregowania śmieci.
Przy pomocy młodych widzów biedronka wraz z królem
sporządzili królewskie zarządzenia dotyczące zasad dba-
nia o przyrodę. Następnie dzielne przedszkolaki pomogły
posprzątać wysypane śmieci.

Przedstawienie zostało zrealizowane dzięki wsparciu
Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Dolsku.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Podczas ostatnich zajęć z cyklu „Ekoferie w Bibliote-
ce”, dzięki uprzejmości Pana Macieja Kocińskiego, Pani
Martyny Kocińskiej oraz Kacpra Kocińskiego, dzieci bu-
dowały budki lęgowe dla ptaków. Uczestnicy zajęć po-
znali różne gatunki ptaków oraz rodzaje budek lęgo-
wych. Dowiedzieli się, jak prawidłowo zrobić i przymo-
cować taką budkę. Na zakończenie wszyscy udali się do
parku, by przywiesić kilka domków dla ptaków.

www.dolsk.pl W y d a r z e n i a 	k u l t u r a l n e 	 Strona 7



Kwartalnik Gminy Dolsk W y d a r z e n i a 	k u l t u r a l n e 	 Nr 5 / kwiecień 2020 r.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

FFeerriiee		nnaa		lluuzziiee		zz		MMGGOOSSiiRR		

Miejsko-Gminny	 Ośrodek	 Sportu	 i	 Rekreacji	
w	Dolsku	 zaprosił	 dzieci,	 młodzież	 i	 dorosłych	 do	
wspólnej	sportowej	zabawy.	Nie	zabrakło	rywalizacji	
i	mnóstwa	pozytywnej	energii.	

Dzieci i młodzież wzięły udział w dwóch seansach ki-
na sferycznego. Filmy wyświetlane w specjalnej kopule
obejrzało prawie 30 uczestników.

Fot. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku

W tym roku nie mogło zabraknąć także rolkowego
szaleństwa, które rozgrywało się w sali sportowej w Dol-
sku. Dzieciaki wzięły udział w różnych konkurencjach
sportowych na rolkach.

Na zakończenie pierwszego tygodnia ferii dzieci
i młodzież ponownie spotkały się w sali sportowej, by
tam uczestniczyć w zajęciach przygotowanych przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Ludowy
Klub Sportowy „Zawisza” Dolsk.

2 lutego 2020 r. odbyły się Mistrzostwa Gminy Dolsk
w Tenisie Stołowym. Pierwsi do rywalizacji stanęli senio-
rzy. Rozgrywki odbywały się w 2 kategoriach wieko-
wych. Nagrody wręczył Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pan Witold Opielewicz.

Ferie zimowe w naszej gminie zakończyły się drugim
turniejem w ramach Mistrzostw Gminy Dolsk w Tenisie
Stołowym. Tym razem do sportowej rywalizacji przystą-
pili chłopcy i dziewczęta, podzieleni na 3 kategorie wie-
kowe: klasy I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-VIII.

Fot. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku

SSppeekkttaakkll		TTeeaattrraallnnyy		„„CCzzeerrwwoonnyy		KKaappttuurreekk””		

Jak	w	niebanalny	sposób	przedstawić	znaną	 i	 lu-
bianą	baśń	„Czerwony	Kapturek”?	Wie	o	tym	Szkolne	
Koło	Teatralne	 „Pozytywnie	zakręceni”	wraz	 z	opie-
kunami.	

Grupa teatralna „Pozytywnie zakręceni” działająca
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Masłowie wraz
z opiekunami Panią Beatą Szafraniak oraz z Panią Mag-
daleną Socha przygotowała spektakularne przedstawie-
nie z okazji Dnia Babci i Dziadka.

24 stycznia 2020 r. mieszkańcy Gminy Dolsk również
mieli możliwość, by obejrzeć ten spektakl w sali widowi-
skowej w Dolsku i spędzić przesympatyczny wieczór.
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Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

WWaalleennttyynnkkii		ww		GGmmiinniiee		DDoollsskk		

Miłość	ma	różne	oblicza,	a	uczucie	to	można	oka-
zywać	na	milion	sposobów.	14	 lutego	to	zdecydowa-
nie	jeden	z	najważniejszych	dni	dla	wszystkich	zako-
chanych.	 Ogólnopolskie	 Stowarzyszenie	 „Z	 Muzyką	
do	Ludzi”,	Biblioteka	Publiczna	Miasta	i	Gminy	Dolsk,	
Miejsko-Gminny	 Ośrodek	 Sportu	 i	 Rekreacji	 w	Dol-
sku,	 Studio	Tańca	ANIMA	 oraz	 LKS	 „Zawisza”	Dolsk	
przygotowali	dla	mieszkańców	wyjątkowe	spotkania.	

Walentynkowy	Koncert	„Magia	miłości”	
w	Ostrowieczku	

14 lutego 2020 r. miał miejsce koncert walentynkowy
„Magia miłości”. Odbył się on w urokliwym dworku Ma-
rianna w Ostrowieczku. W pierwszej części Pani Ewa
Biały, Pani Magdalena Szymańska oraz Pan Tomasz Bi-
berstajn zaprezentowali najpiękniejsze fragmenty litera-
tury i muzyki klasycznej. Goście mieli okazję usłyszeć:
„Orfeusza i Eurydykę” Glucka, „Humoreskę” Dvoraka,
„Arię” Ruttera, „Medytację” Messeneta oraz „Syrinx” De-
bussy’ego.

Po krótkiej przerwie na kawę i słodki poczęstunek
Pan Tomasz wprowadził gości w klimat filmów roman-
tycznych, grając najbardziej znane i lubiane piosenki
o miłości. Nie mogło zabraknąć utworów „Czekasz na tę
jedną chwilę” Seweryna Krajewskiego, „Niech mówią, że
to nie jest miłość” Piotra Rubika oraz „My Heart Will Go
On” Céline Dion.

W podróż po literackim i muzycznym świecie zapro-
sili Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Z Muzyką do Ludzi”
oraz Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Walentynkowe	warsztaty	taneczne	
„Z	miłości	do	tańca”	

16 lutego 2020 r. w sali sportowej MGOSiR odbyły się
warsztaty taneczne „Z miłości do tańca”.

Do wspólnej aktywności zachęcali: Miejsko-Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku, Studio Tańca ANI-
MA, Mażoretki LKS „Zawisza” Dolsk oraz instruktorki:
Joanna Kowalska, Marcelina Binasiewicz i Justyna Choj-
nacka.

W warsztatach mogli wziąć udział zarówno dzieci, jak
i dorośli. Nikt nie mógł się oprzeć muzyce, która wpra-
wiała w dobry nastrój.

W trakcie warsztatów został zorganizowany również
maraton podbić piłkarskich, który wygrała Julia Drożak,
wykonując 153 podbicia piłki.

Na uczestników wydarzenia czekało także stoisko
wędrujących książek, przygotowane przez pracowników
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk oraz kawia-
renka prowadzona przez panie z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Dolska.

Fot. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku
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110011..		rroocczznniiccaa		zzaakkoońńcczzeenniiaa		zzwwyycciięęsskkiieeggoo		
PPoowwssttaanniiaa		WWiieellkkooppoollsskkiieeggoo		

101	 lat	 temu	 zakończyło	 się	 zwycięskie	Powsta-
nie	 Wielkopolskie,	 w	 którym	 uczestniczyli	 również	
mieszkańcy	Dolska	 i	okolic.	By	uczcić	 ten	dzień	 tra-
dycyjnie	 już	 uczniowie	 Szkoły	 Podstawowej	 im.	
J.	Kusocińskiego	w	Dolsku	zaprosili	na	uroczystą	pa-
triotyczną	wieczornicę.	

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

21 lutego 2020 r. w sali widowiskowej w Dolsku
uczniowie klasy VII i uczennica klasy VI pod opieką Pani
Ewy Jakubiak i Pani Katarzyny Mazurek zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny. Podczas koncertu Pani Iwona
Jurga, Pan Bartosz Kołakowski oraz Pan Lech Nawrocki
wykonali także piosenki o tematyce patriotycznej.

W trakcie wydarzenia został uroczyście wprowadzo-
ny sztandar ufundowany przez mieszkańców Dolska
w I rocznicę Odzyskania Niepodległości. Prezentacji do-
konał Pan Henryk Litka. Goście mieli także możliwość
obejrzenia trofeów Bractwa Kurkowego w Dolsku, które
przedstawił jego Prezes – Pan Jan Ciszewicz.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Uroczystości zakończone zostały wystrzałem armat-
nim oraz pokazem sztucznych ogni. Uczestnicy wieczor-
nicy otrzymali biało-czerwone goździki.

Organizatorzy: Szkoła Podstawowa im. J. Kusociń-
skiego w Dolsku, Rada Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej im. J. Kusocińskiego w Dolsku, Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy Dolsk, Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Dolsku, Bractwo Kurkowe w Dolsku.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

DDnnii		oottwwaarrttee		IIzzbbyy		RReeggiioonnaallnneejj		ww		DDoollsskkuu		

Izba	 Regionalna	 w	 Dolsku	 powstała	 w	 1985	 r.	
i	mieściła	się	wówczas	w	Miejsko-Gminnym	Ośrodku	
Kultury	 przy	 ul.	 Śremskie	 Przedmieście.	 13	 lutego	
1987	roku	została	przekazana	znajdującej	się	w	tym	
samym	budynku	Bibliotece	Publicznej	Miasta	 i	Gmi-
ny	Dolsk.	W	1991	r.	wraz	 z	Biblioteką	została	prze-
niesiona	na	parter	budynku	Urzędu	Miasta	 i	Gminy	
Dolsk.	Od	2007	r.,	dzięki	pomyślnej	realizacji	projek-
tu	Sektorowego	Programu	Operacyjnego	„Restruktu-
ryzacja	 i	modernizacja	sektora	 żywnościowego	oraz	
rozwój	 obszarów	 wiejskich	 2004-2006”	 w	 zakresie	
działania	„Odnowa	wsi	oraz	zachowanie	dziedzictwa	
kulturowego”,	 Izba	 zajmuje	 wyremontowane	 po-
mieszczenia	na	drugim	piętrze	ratusza.	

W  dniach  od  26  do  28  lutego  2020  r.,  z  okazji
35. rocznicy powstania Izby Regionalnej, odbył się cykl
spotkań pod hasłem „Odkrywamy tajemnice Dolska”.

W  inauguracyjnym  pierwszym  spotkaniu  26  lutego
2020 r. uczestniczyli m.in. Burmistrz Miasta i Gminy
Dolsk – Pani Barbara Wierzbińska, Przewodniczący Rady
Miasta i Gminy Dolsk – Pan Romuald Nawrot wraz
z Radnymi Rady Miasta i Gminy Dolsk, Z-ca Burmistrza –
Pani Mirella Godawa oraz Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku – Pan Witold Opie-
lewicz. Obecny był także były Burmistrz Henryk Litka, za
którego kadencji, nastąpiły istotne zmiany w funkcjono-
waniu Izby Regionalnej.

Zebranych gości przywitała Dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej Miasta i Gminy Dolsk – Pani Daria Rosiak, po
czym przekazała głos Pani Wiesławie Szermelek – twór-
cy zbiorów Izby Regionalnej w Dolsku, która przypo-
mniała wszystkim zebranym ideę i historię utworzenia
tego miejsca.

www.dolsk.pl W y d a r z e n i a 	k u l t u r a l n e 	 Strona 10



Kwartalnik Gminy Dolsk W y d a r z e n i a 	k u l t u r a l n e 	 Nr 5 / kwiecień 2020 r.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

DDzziieeńń		KKoobbiieett		zz		KKaabbaarreetteemm		RReewweerrss		

7	marca	2020	r.,	z	okazji	Dnia	Kobiet,	mieszkańcy	
naszej	gminy	zostali	zaproszeni	przez	Bibliotekę	Pu-
bliczną	Miasta	 i	 Gminy	 Dolsk	 oraz	Miejsko-Gminny	
Ośrodek	Sportu	 i	Rekreacji	w	Dolsku	na	popołudnie	
z	Kabaretem	Rewers.	

Gości przywitał Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Dolsku – Pan Witold Opielewicz,
następnie życzenia wszystkim Paniom złożył Przewodni-
czący Rady Miasta i Gminy Dolsk – Pan Romuald Nawrot.

Janusz Rewers, Sławomir „Słowik” Kaczmarek oraz
Urszula Zdanowicz-Łabiak przedstawili skecze z życia
codziennego, przeplatane tematyką zdrowotną. Nie za-
brakło wizyty u mechanika, problemów z RODO czy po-
rad typu „Jak przetrwać w związku?”. Błyskotliwy język
i wyostrzony dowcip rozbawiły dolską publiczność. Naj-
więcej emocji wzbudziły historie, w których pojawiały
się znane przez wszystkich miejscowości naszej gminy.
Hitem wieczoru okazały się „Kacze Doły”.

W tym dniu dla każdej z Pań z okazji ich święta przy-
gotowane były kwiaty, które wręczali Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Dolsk – Pan Romuald Nawrot oraz
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Dolsku – Pan Witold Opielewicz.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

DDzziieeńń		KKoobbiieett		ii		DDzziieeńń		MMęężżcczzyyzznn		

We	wtorek,	10	marca	2020	r.	w	sali	bankietowej	
„Maxima”	 w	 Dolsku	 odbyło	 się	 spotkanie	 z	 okazji	
Dnia	Kobiet	 i	Dnia	Mężczyzny,	zorganizowane	przez	
Polski	 Związek	 Emerytów,	 Rencistów	 i	 Inwalidów,	
koło	Dolsk.	

W uroczystości wzięło udział 80 osób. Życzenia z oka-
zji tych wyjątkowych świąt złożyła wszystkim Prezes
koła – Pani Wiesława Szermelek. Spotkanie minęło
wszystkim w radosnej atmosferze, pełnej rozmów przy
słodkim poczęstunku.

Fot. PZERiI koło Dolsk
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7755..		rroocczznniiccaa		wwyyzzwwoolleenniiaa		ssppoodd		ookkuuppaaccjjii		
hhiittlleerroowwsskkiieejj		

Z	 okazji	 75.	 rocznicy	wyzwolenia	 spod	 okupacji	
hitlerowskiej	Miejsko-Gminny	 Ośrodek	 Sportu	 i	Re-
kreacji	w	Dolsku	oraz	Ludowy	Klub	Sportowy	„Zawi-
sza”	 Dolsk	 zaprosili	 na	 coroczny	 Turniej	 Halowej	
Piłki	Nożnej.	

19 stycznia 2020 r. w sali sportowej w Dolsku do ry-
walizacji sportowych przystąpili młodzi piłkarze. Stawiło
się 6 drużyn, które zaklasyfikowały się na następujących
miejscach:
1. Warta Śrem rocznik 2008
2. Warta Śrem rocznik 2009
3. Wisła Borek Wlkp.
4. Adalbertus Dalewo
5. Avia Kamionki
6. Zawisza Dolsk

Fot. Ludowy Klub Sportowy „Zawisza” Dolsk

TTuurrnniieejj		cchhaarryyttaattyywwnnyy		
„„GGooll		ddllaa		DDaawwiiddkkaa””		

26	stycznia	2020	r.	w	sali	sportowej	w	Dolsku	od-
był	 się	wyjątkowy	 turniej	halowej	piłki	nożnej	 „Gol	
dla	Dawidka”.	

16 drużyn walczyło o zwycięstwo. Pierwsze miejsce
zajął zespół KZBD z Krzywinia, który w finale pokonał
w rzutach karnych drużynę Krobstyń.

W tym dniu tak naprawdę nie było przegranych, po-
nieważ każdy, kto włączył się w akcję zasługuje na miano
zwycięzcy.

Cały dochód z turnieju (zarówno z opłat wpisowych,
jak i z prowadzonej kawiarenki) został przeznaczony na
leczenie 2-letniego Dawida – mieszkańca gminy Dolsk,
walczącego od urodzenia z genetyczną chorobą tzw. Klą-
twą Ondyny.

Fot. Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dolsku

PPooddiiuumm		ww		mmiinnii		ppiiłłccee		ssiiaattkkoowweejj		
ddzziieewwcczząątt		ii		cchhłłooppccóóww		

26 lutego 2020 r. reprezentanci szkoły podstawowej
w Dolsku wzięli udział w zawodach ZSZ w ramach w ra-
mach Igrzysk Dzieci o Mistrzostwo Powiatu Śremskiego
w mini piłce siatkowej dziewcząt i chłopców czwórek
siatkarskich. Zawody te odbyły się w Szkole Podstawo-
wej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie.

Drużyna chłopców zajęła II miejsce i srebrne medale,
zdobywając V- ce mistrzostwo powiatu, natomiast dru-
żyna dziewcząt – III miejsce.

Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku
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SSoołłeecckkii		DDzziieeńń		BBaabbccii		ii		DDzziiaaddkkaa		

Dzień	Babci	 i	Dziadka	to	jeden	z	najważniejszych	
dni	 w	 roku	 dla	każdego	przedszkolaka.	25	 stycznia	
grupa	 przedszkolna	 „Żabki”	 wzięła	 udział	 w	 Sołec-
kim	Dniu	Babci	 i	Dziadka	w	 świetlicy	w	Mszczyczy-
nie.	

Pani Sołtys – Sabina Hoffmann złożyła wszystkim
babciom i dziadkom życzenia z okazji ich święta oraz
zaprosiła do wspólnego świętowania.

„Żabki” zaprezentowały przybyłym gościom jasełka
po góralsku. Nie zabrakło również piosenek i wierszy-
ków z okazji Dnia Babci i Dziadka. Publiczność nagrodzi-
ła młodych artystów brawami, a Pani Sołtys obdarowała
upominkami.

Na zakończenie uroczystości wszyscy goście spędzili
czas na wspólnych rozmowach przy słodkim poczęstun-
ku.

Fot. Zespół Przedszkoli w Dolsku

SSppoottkkaanniiee		zz		ssiioossttrrąą		zzaakkoonnnnąą		

W	 lutym	w	dolskiej	parafii	gościła	siostra	zakon-
na	 Emma.	 W	 tym	 czasie	 odwiedziła	 grupy	 przed-
szkolne	w	naszej	gminie.	

7 lutego 2020 r.  grupa „Jeżyki”  z  Międzychodu przy-
witała gościa z Ukrainy.

Fot. Zespół Przedszkoli w Dolsku

Siostra Emma wyjaśniła dzieciom, czym jest zakon
oraz zaprezentowała swój strój. Ponadto opowiedziała
przedszkolakom bajkę o Miłości Pana Jezusa. Najwięcej
entuzjazmu wzbudziło jednak wspólne wykonanie pio-
senki w języku ukraińskim.

27 lutego 2020 r. siostra Emma odwiedziła również
grupę przedszkolną „Żabki” z Mszczyczyna, a także grupy
przedszkolne w Dolsku.

Fot. Zespół Przedszkoli w Dolsku

PPooddrróóżżee		BBaallttaazzaarraa		GGąąbbkkii		

26 lutego 2020 r. uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Pod-
stawowej im. J. Brzechwy w Masłowie oraz przedszkolaki
z Wieszczyczyna obejrzeli przedstawienie pt. „Podróże
Baltazara Gąbki” w wykonaniu grupy teatralnej z Krako-
wa.

Młodzi widzowie z zaciekawieniem obejrzeli spek-
takl. Mieli również możliwość osobiście w nim uczestni-
czyć, co zostało przyjęte z wielkim entuzjazmem.

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie
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SSttuuddiioo		ffoottooggrraaffiicczznnee		ww		pprrzzeeddsszzkkoolluu		

O	tym,	w	jaki	sposób	robi	się	zdjęcia	 i	co	jest	po-
trzebne,	by	 efekt	był	 zadowalający,	dowiedziały	 się	
dzieci	 z	 grupy	 przedszkolnej	 „Pszczółki”	 z	 Ostro-
wieczna	oraz	„Jeżyki”	z	Międzychodu.	

26 lutego 2020 r. do Ostrowieczna i Międzychodu
przyjechał fotograf, który zaprezentował dzieciom profe-
sjonalny sprzęt fotograficzny oraz opowiedział o swojej
pracy. Dzieci oglądały albumy ze zdjęciami oraz zapozna-
ły się z podstawowymi pojęciami związanymi z fotogra-
fią. Przedszkolaki mogły również wcielić się w rolę foto-
grafa.

Fot. Zespół Przedszkoli w Dolsku

TTrreenneerr		ssppoorrttoowwyy		ww		MMaałłaacchhoowwiiee		

2	marca	2020	r.	grupa	przedszkolna	 „Biedronki”	
z	Małachowa	 gościła	 u	 siebie	Pana	 Łukasza	Walcza-
ka,	 trenera	 sportowego	 z	 Akademii	 Ruchu	 zvINNA	
w	Gostyniu.	

Pan Łukasz przypomniał dzieciom o korzyściach ak-
tywnego spędzania wolnego czasu oraz zachęcił do
uprawiania sportu. Poza tym najmłodsi uczestniczyli
w zajęciach sportowych przygotowanych przez gościa.

Fot. Zespół Przedszkoli w Dolsku

WWaarrsszzttaattyy		kkoossmmeettyycczznnee		ww		OOssttrroowwiieecczznniiee		

3 marca 2020 r. sala przedszkolna w Ostrowiecznie
zamieniła się w fabrykę kosmetyków naturalnych. Panie
z Pracowni ArtZagroda przybliżyły dzieciom proces two-
rzenia i komponowania naturalnych kosmetyków.

Przedszkolaki poznały metody łączenia kosmetyków
i pozyskiwania zapachów, a następnie samodzielnie
przygotowały peeling do ciała, sól do stóp oraz kolorowe
kule do kąpania.

Fot. Zespół Przedszkoli w Dolsku

TTeeaattrrzzyykk		„„TTrrzzyy		MMaaggiicczznnee		SSłłoowwaa””		
ww		MMaałłaacchhoowwiiee		

4	 marca	 2020	 r.	 grupy	 „Pszczółek”,	 „Żabek”	
i	„Krasnali”	 odwiedziły	 grupę	 „Biedronek”.	 Przyje-
chały	do	Małachowa,	by	wspólnie	obejrzeć	 spektakl	
teatralny	„Trzy	magiczne	 słowa”	w	wykonaniu	akto-
rów	z	teatru	„Herbi”	z	Leszna.	

Dzieci przypomniały sobie, jak ważne jest używanie
trzech magicznych słów: proszę, dziękuję i przepraszam.
Młodzi widzowie z zapartym tchem oglądali przedsta-
wienie, a także mieli możliwość, by bezpośrednio w nim
uczestniczyć.

Fot. Zespół Przedszkoli w Dolsku
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FFiinnaalliiśśccii		kkoonnkkuurrssóóww		ww		sszzkkoołłaacchh		ppooddssttaa--
wwoowwyycchh		GGmmiinnyy		DDoollsskk		

Rok	2020	bardzo	dobrze	 zaczął	 się	 zarówno	dla	
szkoły	podstawowej	 w	Dolsku	 jak	 i	dla	 szkoły	pod-
stawowej	 w	 Masłowie.	 A	 to	 za	 sprawą	 niezwykle	
uzdolnionych	 uczniów,	 którzy	 zdobyli	 zaszczytne	
miejsca	w	konkursach.	

XXXV	Wojewódzki	Konkurs	Recytatorski	

18 stycznia 2020 r. Jagoda Szymczak zakwalifikowała
się do finału XXXV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU RECY-
TATORSKIEGO w kategorii klas 1–3. Po przesłuchaniu
31 uczestników jury wybrało uczennicę klasy 2b.

Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku

22 lutego 2020 r. Szkołę Podstawową im. J. Brzechwy
w Masłowie w półfinale XXXV Wojewódzkiego Konkursu
Recytatorskiego reprezentowała Julia Mazurkiewicz.
Uczennica klasy VI zakwalifikowała się do ścisłego finału.

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

29 lutego 2020 r. w Młodzieżowym Domu Kultury
nr 2 w Poznaniu odbyły się doroczne przesłuchania lau-
reatów szkolnych etapów XXXV Wojewódzkiego Konkur-
su Recytatorskiego pod patronatem Kuratora Oświaty.

Wzięły  w  nich  udział dwie  uczennice  8  klasy  Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku: Zofia
Frąckowiak i Michalina Szyba. Uczennice zaprezentowały
fragmenty prozy. Spośród 47 uczniów Zosia zakwalifi-
kowała się do ścisłego finału.

Powiatowy	Zespołowy	Konkurs	Matematyczno-
Przyrodniczy	

4 marca 2020 r. odbył się Powiatowy Zespołowy
Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy, zorganizowany
przez nauczycieli z Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana
Pawła II w Śremie pod patronatem Wielkopolskiego Ku-
ratora Oświaty.

W konkursie wzięli udział uczniowie z dwunastu
szkół podstawowych powiatu śremskiego, w tym
uczniowie ze szkoły podstawowej w Dolsku. W ciągu
5 godzin musieli zmierzyć się z zadaniami z dziedziny:
matematyki, fizyki, chemii, biologii i geografii.

Uczniowie reprezentujący szkołę w Dolsku: Zosia
Frąckowiak, Kaja Busz, Antek Bąk i Wiktor Szymaniak,
zajęli 3 miejsce.

Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku

DDzziieeńń		BBaabbccii		ii		DDzziiaaddkkaa		
ww		mmaassłłoowwsskkiieejj		śśwwiieettlliiccyy		

12 lutego 2020 r. uczniowie klas 1-3 ze szkoły pod-
stawowej w Masłowie zaprosili swoich dziadków do
świetlicy wiejskiej w tej samej miejscowości.

W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć piose-
nek, wierszy i tańców dedykowanych najwspanialszym
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babciom i dziadkom. Rodzice zadbali o słodki poczęstu-
nek. Natomiast dla każdej babci i dziadka zostały przygo-
towane upominki przez milusińskich.

Wszyscy chętnie również skorzystali z fotobudki
przygotowanej specjalnie na tę okazję.

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

KKaawwiiaarreennkkaa		lliitteerraacckkaa		„„MMiiłłoośśćć		jjeesstt		
ww		kkaażżddyymm		zz		nnaass””		ww		MMaassłłoowwiiee		

17	 lutego	2020	 r.	 z	 okazji	Walentynek	 w	 szkole	
podstawowej	w	Masłowie	została	otwarta	wyjątkowa	
kawiarenka.	

Podczas przerw uczniowie prezentowali utwory
o miłości. Mieli również okazję, by wykazać się znajomo-
ścią najbardziej znanych par literackich, cytatów i związ-
ków frazeologicznych, oczywiście związanych z tematyką
miłości. A najodważniejsi spróbowali sił w tworzeniu
własnej poezji miłosnej.

Przygotowaniem tak urokliwego miejsca zajęli się
uczniowie klasy VI oraz VII.

Fot. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Masłowie

LLeekkccjjaa		ww		IIzzbbiiee		RReeggiioonnaallnneejj		

19	 lutego	2020	r.	uczniowie	Szkoły	Podstawowej	
im.	 Jana	Brzechwy	w	Masłowie	zwiedzili	 Izbę	Regio-
nalną	 w	 Dolsku	 oraz	wysłuchali	 krótkiego	 opowia-
dania	w	zaciszu	biblioteki.	

Pani Wiesława Szermelek oprowadziła gości po Izbie
i opowiedziała historie znajdujących się tam ekspona-
tów. Szczególną uwagę zwróciła na zbiory związane
z tematyką szkolną. Zainteresowanie uczniów wzbudziły
również pozostałe działy tematyczne.

W bibliotece Pani Magdalena Szymańska przeczytała
dzieciom „Bajkę o ślimaku Kacperku”. Następnie ucznio-
wie wykazali się znajomością najbardziej znanych baśni
i bajek oraz wzięli udział w kilku konkurencjach i zaba-
wach.

Fot. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Dolsk

FFoorruumm		wwoolloonnttaarriiaattuu		ww		CChhrrzząąssttoowwiiee		

19	 lutego	 2020	 r.	 3	 wolontariuszy	 działających	
w	Szkole	Podstawowej	im.	J.	Kusocińskiego	w	Dolsku	
wraz	 z	 opiekunem	 panią	 Joanną	 Kaptur-Konieczną	
i	panem	dyrektorem	Wojciechem	Dudzińskim	wzięli	
udział	w	IV	Międzygminnym	Forum	Wolontariatu.	

Spotkanie przebiegało pod hasłem „Ekologia” i zosta-
ło zorganizowane przy współpracy z Urzędem Miasta
i Gminy Dolsk, Urzędem Miasta i Gminy Książ Wlkp.,
Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związku Organizacji
Pozarządowych oraz Centrum Kultury z Książa Wlkp.

Wolontariusze szkół, w tym uczniowie gminy Książ
Wlkp., spotkali się w Szkole Podstawowej w Chrząstowie.
Celem zorganizowania forum było wsparcie już działają-
cych kół wolontariatu, grup wolontariuszy, jak również
zainspirowanie do nowych działań. Zaproszeni wolonta-
riusze, koordynatorzy i organizatorzy wolontariatu mieli
możliwość wzięcia udziału w spotkaniu o charakterze
edukacyjnym i integracyjnym oraz w warsztatach tema-
tycznych i w debacie.
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Zwieńczeniem spotkania było posadzenie dębu Grze-
gorz, którego dokonali przedstawiciele wolontariuszy
wraz z dyrektorami i organizatorami.

Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku

UUcczznniioowwiiee		ggmmiinnyy		DDoollsskk		zzwwiieeddzzaajjąą		PPoollsskkęę		

Pogoda	niestraszna	nikomu,	kiedy	można	coś	cie-
kawego	zobaczyć.	W	tym	sezonie	wycieczki	rozpoczę-
li	uczniowie	klasy	pierwszej	 i	drugiej	ze	szkoły	pod-
stawowej	w	Dolsku.	

26 lutego 2020 r. uczniowie klas: 1a, 1b, 2a i 2b zwie-
dzali Poznań w dość nietypowy sposób. Dzieci podróżo-
wały zabytkowym tramwajem – bimbą. Pani konduktor
pokazała im najważniejsze zabytki, budowle i znane
miejsca oraz przytoczyła legendy związane z miastem
Poznaniem. Uczniowie poznali kilka słów w gwarze po-
znańskiej oraz uczyli się języka migowego.

Następnie klasy udały się do Teatru Muzycznego na
spektakl pt. „Koziołek Matołek i zagadka ratuszowej wie-
ży”. Dzieci uczestniczyły w poszukiwaniach poznańskich
koziołków. Wraz z detektywem Koziołkiem Matołkiem,
wielkopolską Pyrą i Rogalem rozwiązywali zagadki oraz
poznawali regionalne tańce.

Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku

CCzzyy		ttoo		jjaa		mmaamm		ssiieećć,,		cczzyy		ssiieećć		mmaa		mmnniiee??		

Internet	 jest	 niebywałym	 dobrodziejstwem	 uła-
twiającym	pracę	wielu	ludziom.	Dzięki	niemu	można	
się	 bez	 problemu	 porozumiewać	 i	 wysyłać	 różne	
wiadomości.	 Jednakże	 niekontrolowany	 czas	 spę-
dzony	 przed	 telefonem	 może	 stanowić	 zagrożenie,	
o	czym	 przypominają	 uczniowie	 klasy	 2	 b	 Szkoły	
Podstawowej	im.	J.	Kusocińskiego	w	Dolsku.	

Uczniowie klasy 2 b pod opieką Pani Marleny Pasz-
kowiak przygotowali teledysk, w którym zaprezentowali
utwór „Sieć” z repertuaru Małe TGD. Obsługę techniczną
zapewnił pan Bartosz Kołakowski.

Młodzi artyści zwrócili w ten sposób uwagę na poja-
wiający się problem nadużywania Internetu i zbyt nad-
miernego korzystania z telefonów. Nagranie można obej-
rzeć na stronie internetowej www.spdolsk.pl lub
https://youtu.be/DrMOFHYtSTE.

LLeekkccjjaa		fflloorreettuu		zz		mmeeddaalliissttaammii		MMiissttrrzzoossttww		
EEuurrooppyy		MMłłooddzziieeżżoowwccóóww		

1 marca 2020 r. Eliza Królak oraz Wojciech Kwieciń-
ski uczestniczyli w nietypowej lekcji. Wzięli udział
w treningu szermierczym z brązowymi medalistkami
Mistrzostw Europy Młodzieżowców oraz ich trenerem –
Mateuszem Witkowskim. Zajęcia odbyły się w Centrum
Białej Broni w Poznaniu.

Spotkanie to było nagrodą, którą uczniowie zdobyli
w konkursie „ŻYWE POWSTANIE” organizowanym przez
Instytut Poznański.

Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku
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CCyyffrroozzyy		ii		CCyyffrraakkii		ppooddąążżaajjąą		śśllaaddaammii		
bbiisskkuuppaa		CCzzaarrttoorryysskkiieeggoo		

Pod	 tą	 tajemniczo	 brzmiącą	 nazwą	 ukrywa	 się	
grupa	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej	im.	J.	Kusociń-
skiego	w	Dolsku	wraz	z	opiekunem	Panią	Anną	Waż-
bińską-Busz.	Młodzież	bierze	udział	w	projekcie	Sa-
morządu	 Województwa	 Wielkopolskiego	 Cyfrowa	
Szkoła	Wielkopolsk@	2020.	Grupa	badawcza	poszu-
kuje	 informacji	o	biskupie	Czartoryskim.	W	grudniu	
odwiedzili	Izbę	Regionalną	w	Dolsku	oraz	skorzystali	
z	zasobów	Biblioteki	Publicznej.	

Nietypowe	zwiedzanie	dolskiej	szkoły	

27 lutego 2020 r. grupa projektowa wybrała się na
zwiedzanie „białej szkoły”, jednego z nielicznych budyn-
ków pochodzących z okresu działania biskupa Teodora
Czartoryskiego. Przewodnikiem uczniów po nieodkry-
tych dotąd zakamarkach szkolnych był Dyrektor – Pan
Wojciech Dudziński.

Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku

Obraz	biskupa	Teodora	Czartoryskiego	w	Poznaniu	

5 marca 2020 r. Cyfrozy i Cyfraki wraz z opiekunem
Panią Anną Ważbińską-Busz oraz z Dyrektorem szkoły
podstawowej w Dolsku – Panem Wojciechem Dudziń-
skim wyruszyli do Poznania. W czasie wyjazdu uczestni-
kom projektu towarzyszyła grupa uczniów klas piątych
i siódmych.

Uczniowie zwiedzili Stary Rynek oraz poznali historię
tego miejsca. Następnie udali się do Poznańskiej Fary, by
tam odkryć jej tajemnice. W południe grupa miała okazję
zobaczyć znane trykające się koziołki na wieży ratuszo-
wej oraz posłuchać hejnału.

W Muzeum Archidiecezjalnym na Ostrowie Tumskim
młodzież obejrzała eksponaty pochodzące z Dolska oraz
portret biskupa Teodora Czartoryskiego. Na zakończenie
wyjazdu grupa zwiedziła także Poznańską Katedrę i jej
podziemia.

Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku

W	osiemnastowiecznym	Dolsku	

W marcu grupa badawcza pod opieką Pani Anny
Ważbińskiej-Busz wykonała gazetkę szkolną na podsta-
wie zebranych informacji dotyczących rodziny biskupa
Teodora Czartoryskiego oraz życia w osiemnastowiecz-
nym Dolsku. Zdolni uczniowie namalowali model pałacu
biskupiego.

Fot. Szkoła Podstawowa im. J. Kusocińskiego w Dolsku
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