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Dobiega końca kadencja samorządowa 2014- 2018.
Dla mnie jest to kolejna – siódma kadencja pełnienia zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji

burmistrza naszej gminy.
W ten skondensowany, obrazowy sposób chcę przedstawić Państwu najistotniejsze fakty z

tych ponad 28 ostatnich lat.
Rozwiązania prawno – organizacyjne z lat 90-tych dały samorządowi gminnemu, a od 1999

roku, również samorządowi powiatowemu i wojewódzkiemu, zupełnie nowe
uprawnienia i możliwości rozwoju.

Bardzo istotny był rok 2004. 1 maja Polska oficjalnie stała się członkiem Unii Europejskiej,
co dało nam Polakom, niespotykane szanse wzrostu gospodarczego i pokonania
dzielącego nas dystansu do najbardziej rozwiniętych państw europejskich.

Jestem przekonany, że wykorzystaliśmy te lata w naszej gminie prawidłowo. Świadczy o
tym ogrom inwestycji i innych działań porządkujących i usprawniających nasze sprawy
w obrębie samorządu gminnego.

Radni wszystkich kadencji, pracownicy samorządowi, sołtysi zawsze bardzo angażowali
się w pracę na rzecz naszej gminnej społeczności. Współpraca, dobre rozeznanie
potrzeb wspólnoty gminnej zawsze dawały znakomite rezultaty. Widać to na
przykładzie załączonego materiału przedstawiającego – w bardzo dużym skrócie -
przemiany jakie się dokonały na przestrzeni tych  trzech dekad.

„Nie rzeczywistość sama, ale serce,
z jakim ku niej przystępujemy,

daje rzeczom kształty i kolory.”
(Henryk Sienkiewicz)



Miarą działań samorządu jest ilość środków przeznaczanych na inwestycje. W gminie Dolsk
w latach 2004-2018 łącznie na inwestycje wydaliśmy ponad 40 mln zł.
Najważniejszymi wydatkami inwestycyjnymi były:
Øbudowa wodociągu we wsi Lubiatówko, Brześnica, Pokrzywnica, Mszczyczyn, Pinka i
Lipówka,
Øbudowa kanalizacji w Dolsku,
Øbudowa dróg gminnych  w Nowieczku, Kotowo-Lubiatowo, Pokrzywnica, Dolsk, Gawrony,
Lubiatowo oraz dofinansowanie drogi powiatowej Drzonek – Wieszczyczyn
Øbudowa boiska „Orlik 2012”,
Økanalizacja Drzonku, Wieszczyczyna, Księginek i Małachowa,
Øpoprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku  (plaża, park, parking przy ul. Św. Ducha),
Øprzebudowa rynku w Dolsku
Øoświetlenie ulic
Øremonty obiektów oświatowych
Øremonty świetlic i budowa wigwamów
Øinstalacje ogrzewania gazowego w obiektach komunalnych: Szkoła Podstawowa w
Masłowie i Dolsku, Gimnazjum w Dolsku, MGOSiR Dolsk, UMiG, Biblioteka Publiczna, OPS,
Øremonty i modernizacja strażnic OSP.
Ponadto pozyskaliśmy także środki w ramach tzw. projektów „miękkich” realizowanych
przez Szkołę Podstawową w Dolsku i w Masłowie, Przedszkole „Stokrotki”, Bibliotekę
Publiczną.
Wszystkie te działania miały na celu poprawę i podniesienie jakości codziennego życia
naszym mieszkańcom.
W opisywanym okresie - od 2004 do 2018 - w wydatkach inwestycyjnych (ponad 40 mln zł) -
12 mln zł to środki unijne.
Dla całości informacji dotyczących inwestycji dodam, że w okresie od 1990 do 2004 r. na
inwestycje przeznaczyliśmy ok. 15 mln zł, a jedną z największych inwestycji tego okresu był
okazały budynek sali gimnastycznej i gimnazjum.



Sala	gimnastyczna	MGOSiR	
Gimnazjum	im.	Powstańców	Wielkopolskich	w	Dolsku



Rozwój gminy widoczny jest na wszystkich obszarach aktywności
samorządowej – jego głównym celem była i pozostaje nadal poprawa
jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna.
Dzięki  dobrej aktywności w zakresie pozyskiwania środków
pozabudżetowych, w tym w szczególności  funduszom z UE udało się
zrealizować szereg inwestycji z zakresu  gospodarki komunalnej,
wodociągów i kanalizacji, utrzymania i modernizacji dróg lokalnych.



Kanalizacja sanitarna z przyłączami, przepompownie ścieków i
rurociągi tłoczne dla m. Drzonek i Wieszczyczyn gm. Dolsk wraz

z podłączeniem do istniejącej infrastruktury komunalnej w
miejscowości Borgowo gm. Śrem.

wartość inwestycji - 4.099.551,96
dofinansowanie – PROW – 2.400.000,00



Kanalizacja sanitarna z przyłączami, przepompownie
ścieków i rurociągów tłocznych dla m. Księginki i
Małachowo gm. Dolsk wraz z podłączeniem do
istniejącej infrastruktury komunalnej w miejscowości
Dolsk wartość inwestycji - 3.455.460,16



Dobra współpraca z powiatem śremskim zaowocowała porozumieniem
w ramach którego wykonano drogę Wieszczyczyn-Drzonek
wkład finansowy gminy Dolsk to kwota 1.112.265,00 zł



Modernizacje dróg m.in. w Mełpinie, Nowieczku, Małachowie;
Wykonanie parkingu przy Kościele św. Michała Archanioła w Dolsku



Modernizacja ul. Śremskie
Przedmieście w Dolsku

Przebudowa drogi gminnej w Dolsku - odcinek ulicy
Szkolnej od drogi wojew. 434 do ul. Śremskie
Przedmieście oraz budowa ul. Brzozowej”
1.374.795,14 zł – wartość dofinansowania inwestycji



Modernizacja drogi w Pokrzywnicy -
wartość wykonanych prac: 381 650,55zł

Droga wojewódzka 434 – inwestycja UMWW



6 czerwca 2014 roku odbyło się oficjalne
otwarcie nowego, zmodernizowanego rynku w
Dolsku.

To  kolejna  duża inwestycja realizowana
przez gminę Dolsk z wykorzystaniem środków
budżetu Unii Europejskiej. Tym razem
dofinansowanie pochodziło z programu Leader w
ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013.



Dolski rynek po modernizacji



Wielkim wyzwaniem przed jakim stanęły samorządy było
przejęcie oświaty i reforma związana z całkowitą zmianą
struktury szkolnictwa.

01 września 1999 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku budynku
nowej szkoły połączone z pierwszą inauguracją roku szkolnego w
historii jedynego w gminie Dolsk Gimnazjum im. Powstańców
Wielkopolskich. Historycznego przecięcia wstęgi dokonał ówczesny
wicewojewoda Jerzy Stępień oraz Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
Henryk Litka. Proboszcz dolskiej parafii ks. Zbigniew
Nowaczewski dokonał poświęcenia gmachu budynku.



Naukę w nowej szkole rozpoczęło 99 młodych mieszkańców naszej
gminy. We wnętrzu nowo oddanego gmachu, którego powierzchna
wynosiła 1260 m2 mieściło się 8 klas lekcyjnych, pracownia
komputerowa, pokój nauczycielski, świetlica, sekretariat, gabinet
dyrektora, toalety.
Młodzież naszej gminy miała dobry start na nowej drodze edukacji.
Szkoła, to jednak nie tylko budynek, ale przede wszystkim  społeczność-
nauczyciele, uczniowie, rodzice. Dlatego od samego początku
podejmowane były starania o to by nowa szkoła zaistniała w życiu
społeczności lokalnej, zyskała swoją tożsamość, rozwijała się, bogaciła
bazę dydaktyczną.
Uczniowie dolskiego gimnazjum brali  udziału w różnorodnych

konkursach, w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zawodach sportowych,
akademiach, wycieczkach, rajdach pieszych i rowerowych, w
różnorodnych projektach edukacyjnych odnosząc  liczne sukcesy na
szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i
międzynarodowym.
Wielkim sukcesem kadry pedagogicznej i dolskich gimnazjalistów  były

wyniki egzaminów gimnazjalnych, które z roku na rok były coraz
wyższe, przekraczając nawet średnie wyników ogólnopolskich.



SzkoSzkołła Podstawowaa Podstawowa
im. Janusza Kusociim. Janusza Kusocińńskiegoskiego

w Dolskuw Dolsku

SzkoSzkołła Podstawowaa Podstawowa
im. Jana Brzechwyim. Jana Brzechwy

w Masw Masłłowieowie

Po kolejnej reformie w roku 2016/2017 dorobek ostatnich 20 lat został
nam w pewien sposób zabrany. Organizacja placówek oświatowych
powróciła do dawnego kształtu – zlikwidowano gimnazja, a szkoły
podstawowe z 6-klasowych stały się 8-klasowe.

Obecnie na szkolnej mapie gminy Dolsk działają dwie szkoły:
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku ,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Masłowie.



Remont dachu na budynku
Szkoły Podstawowej

w Masłowie



„„Lekcje to nie wszystkoLekcje to nie wszystko””

Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Dolsku
składając projekt „Lekcje to nie wszystko” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2:
„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w
jakości usług edukacyjnych” znalazła się w grupie 23
szczęśliwców (z grona 161 aplikujących) uzyskując znaczącą
kwotę 193.049,00 zł na realizację m.in. dodatkowych zajęć
edukacyjnych.



Wielkim osiągnięciem gminy Dolsk jest w całości samorządowa sieć
przedszkoli zabezpieczająca potrzeby mieszkańców w zakresie
opieki i wychowania przedszkolnego.
Do dyspozycji naszych najmniejszych pociech oddaliśmy
Przedszkole Stokrotki z siedzibą w Dolsku i oddziałami
zamiejscowymi w :
Małachowie, Mszczyczynie, Wieszczyczynie, Ostrowiecznie i
stworzony dwa lata temu oddział w Międzychodzie.

Przedszkole w Dolsku

Oddział w Wieszczyczynie



„Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk”

Dużym przedsięwzięciem dla naszej placówki przedszkolnej
była realizacja projektu unijnego pt. „Nowe miejsca dla
przedszkolaków w gminie Dolsk”. Wnikliwa analiza urodzeń
oraz perspektywa napływu nowych mieszkańców, zmusiła do
poszukiwania dodatkowych funduszy w celu zapewnienia opieki
wszystkim dzieciom w wieku przedszkolnym. Po ogłoszeniu
konkursu w ramach Poddziałanie 8.1.1.   programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki zgłoszony został projekt o wartości 483 946,30 zł.
Kwota dofinansowania wyniosła 411 354,35 zł.
Dzięki zdobyciu takich funduszy utworzono nowy oddział w
Międzychodzie, a w Wieszczyczynie i w Mszczyczynie
przeprowadzono szereg prac remontowych, koniecznych w celu
dostosowania pomieszczeń na potrzeby większej liczby
przedszkolaków. Przedszkole wzbogaciło się o nowe meble i
zabawki, zakupiono sprzęt niezbędny do codziennego użytku.



„Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk”



Gminę Dolsk obok urokliwego miasta Dolska stanowi 19 sołectw.
Dynamiczny rozwój widoczny jest w każdym z tych miejsc, piękne
boiska, place zabaw, odnowione, w pełni wyposażone świetlice to efekt
współpracy lokalnych społeczności, efektywne wykorzystywanie
środków funduszu sołeckiego i zabiegi o środki pozabudżetowe.



Przebudowa i remont  świetlic wiejskich
w Rusocinie, Międzychodzie i Wieszczyczynie

kwota inwestycji – 484.093,95 zł

Rusocin

Międzychód



WieszczyczynWieszczyczyn –– w ramach projektu powstał nowy
budynek przeznaczony na świetlicę wiejską

WieszczyczynWieszczyczyn



Świetlice po modernizacji

Rusocin

Międzychód



Wielkopolska Odnowa Wsi – gmina Dolsk jako jedna
z pierwszych w województwie wielkopolskim
aplikowała do nowego programu ogłoszonego przez
Urząd Marszałkowski w Poznaniu

Drzonek
(maj 2010)

Podpisanie umowy o przyznaniu dotacji na realizację zadania:
„Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez działania na rzecz
społeczności i środowiska wsi Drzonek”



Świetlica w Międzychodzie

W sierpniu 2010 roku pozyskaliśmy kolejne środki w kwocie
9942,00 zł na realizację projektu służącego poprawie jakości życia i
aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, które przeznaczone
zostały na wyposażenie świetlicy w Międzychodzie.



Sołectwo NowieczekNowieczek zdecydowanie przoduje jeśli chodzi o pozyskanie
środków finansowych w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi



Rusocin

Masłowo



Mełpin



Lubiatówko

Kotowo



Ostrowieczno

Ostrowieczko



Błażejewo

Małachowo



Lubiatowo



Kolejny projekt w ramach programu „Wielkopolska
Odnowa Wsi” zrealizowany w Mszczyczynie

„Budowa świetlicy wiejskiej, boiska trawiastego
do piłki nożnej, placu zabaw oraz utwardzenia
terenu i parkingu w Księginkach”



Lipówka
Brześnica

Pokrzywnica

Trąbinek



Sporym wyzwaniem gminy Dolsk stały się zadania z obszaru
sportu, turystyki i rekreacji – począwszy od budowy
sali sportowej w Dolsku, poprzez kompleks boisk ORLIK 2012 i
nowoczesnego zagospodarowania plaży miejskiej w Dolsku,
po szereg imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych,
które cieszą się dużym zainteresowaniem.



Kompleks boisk wielofunkcyjnych w Dolsku
„Orlik 2012” – oddany do użytku w roku 2009



Dnia 21 kwietnia 2010 r. podpisaliśmy umowę o przyznaniu pomocy
finansowej ze środków europejskich na inwestycję realizowaną w
ramach WRPO – „Poprawa infrastruktury turystycznej w Dolsku”.
Wysokość wsparcia finansowego opiewała na kwotę 2.453.279,00 zł.
4 sierpnia 2010 roku po pomyślnie zakończonych procedurach
przetargowych Burmistrz Dolska podpisał umowę na wykonanie
powyższego zadania.
Całkowity koszt wykonania wyniósł 3 566 663,77 zł.
Inwestycja obejmowała plażę, kąpielisko, plac zabaw, korty, park
oraz parking przy ul. św. Ducha.

tak było… a tak jest…



Oddanie obiektów do użytku
08 lipca 2011



Plaża w Dolsku



Tereny sportowo-rekreacyjne
w Dolsku



Plaża w Dolsku







Turniej plażowej piłki nożnej

Zakończenie sezonu rowerowego



Niezwykle  ważnym obszarem dla rozwoju naszej gminy jest i była
działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk.
Oprócz swojej podstawowej funkcji związanej z krzewieniem
czytelnictwa, nasza biblioteka pełni funkcję centrum kulturalnego,
punktu informacji turystycznej oraz sprawuje opiekę nad Izbą
Regionalną w Dolsku.
Biblioteka Publiczna uczestniczy bardzo aktywnie w organizacji
szeregu imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym współpracując
na tym polu z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w
Dolsku.
Na swoją działalność pozyskuje także środki pozabudżetowe,
głównie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gościnna
Wielkopolska”, której członkiem jest gmina Dolsk.



Już w 2007 roku  udało się pozyskać środki pozabudżetowe na realizację
projektu: „Przebudowa i adaptacja części poddasza budynku ratusza na
Izbę Regionalną”.
Projekt zrealizowany  był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006” i opiewał na łączną kwotę 68 345,66 zł w
tym wartość dofinansowania: 44 833,00 zł.

Izba Regionalna
Biblioteki Publicznej w Dolsku



W ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013” trzykrotnie udało się natomiast pozyskać środki na
organizację imprez: „Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2010 i „Kozi
Jarmark w Dolsku”









Każdy samorząd musi mieć swoje oparcie w człowieku.
To ludzie tworzą organizacje i stowarzyszenia, które wspomagają
samorząd w realizacji jego zadań. To pracownicy jednostek
samorządowych wykonując swoje obowiązki, realizując zadania
własne gminy. To mieszkańcy nawiązują kontakty, które
przekładają się na współpracę samorządów.
To dzięki ich aktywności i wytrwałości udaje się realizować
kolejne projekty,  imprezy środowiskowe, zawody i turnieje
sportowe, festyny, sołeckie wyjazdy integracyjne.
Każdy, kto w jakikolwiek sposób angażował się w życie społeczne
ma swój udział w tworzeniu lokalnego samorządu i rozwoju
gminy Dolsk .



Bogu na chwałę, ludziom na ratunek
Na szczególne wyróżnienie spośród wielu działających
na terenie gminy Dolsk organizacji pozarządowych
zasługuje Ochotnicza Straż Pożarna



Niezwykłe osiągniecie pierwszych lat dolskiej samorządności to
nawiązanie współpracy z:
- gminą Międzylesie
- holenderskim miastem Peize (późniejsze Noordenveld)
Współpraca po dzień dzisiejszy jest bardzo owocna, przejawia się we
wzajemnej pomocy, wyjazdach młodzieży szkolnej, wspólnym udziale
w wielu projektach.

Burmistrz MiBurmistrz Mięędzylesiadzylesia
Tomasz KorczakTomasz Korczak

Dolsk, 26 czerwca 2009Dolsk, 26 czerwca 2009



Z-ca Burmistrza
Noordenveld
Jan Kemkers

Burmistrz
Noordenveld

Hans van der LaanJoke Ensing z Peize



Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń, które przyczyniły się do rozwoju
gminy Dolsk. Nie sposób przedstawić wszystkich podmiotów, organizacji i
osób, które podjęły współpracę z naszym samorządem.

Wizyta
Pani Ambasador Peru



Rada Regionalna ZGW RP - Dolsk 2009

KONFERENCJA ZWIĄZKU MIAST POLSKICH
z okazji 650-lecia Dolska

Wyjazdowe obrady Komisji Kultury Fizycznej
i Turystyki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Dolsk – 8 września 2011Wieś Wielkopolska – Wieś Europejska
Dolsk – konferencja UMWW - 2010



Dolscy samorządowcy z wizytą studyjną w Brukseli



Europejska GminaEuropejska Gmina
Europejskie MiastoEuropejskie Miasto

Starania lokalnych samorządowców, a głównie pracowników
Urzędu Miasta i Gminy Dolsk zostały uwieńczone wielkim
sukcesem.
16 września 2009 roku, w Pałacu Działyńskich w Poznaniu,
Gmina Dolsk otrzymała wyróżnienie za znaczący udział w
procesie pozyskiwania i wykorzystywania funduszy
europejskich.
W rankingu gmin województwa wielkopolskiego gmina Dolsk
znalazła się na bardzo wysokim 13 miejscu (na 230 gmin).
Dolsk zdecydowanie przoduje, zajmując 1 miejsce, jeśli chodzi o
gminy powiatu śremskiego, a trzecie wśród gmin miejsko-
wiejskich woj. wielkopolskiego.



Gmina Dolsk w gronie najlepszych

Wśród gmin miejsko - wiejskich gmina Dolsk
uplasowała się na 84 miejscu w kraju i na 5 miejscu
wśród gmin województwa wielkopolskiego.
W roku 2010 przychody ze środków Unii Europejskiej
wyniosły 341,02 zł na 1 mieszkańca a podpisane w
roku 2011 dwie umowy zapewniły gminie środki w
wysokości 593,48 zł na 1 mieszkańca.



U progu podsumowania mojej 28 letniej pracy na rzecz gminy
Dolsk, chciałbym zwrócić uwagę na osoby, bez których wszystko
to, co zostało wykonane, nie byłoby możliwe.
Są to:
-pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Dolsk,
-pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej,
-pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej,
-pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dolsk,
-pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- pracownicy wszystkich placówek oświatowych gminy Dolsk;

To grono odpowiedzialnych, wykształconych i oddanych swojej
pracy ludzi. To osoby, które na przekór wielu przeciwnościom,
potrafią zawsze odnaleźć właściwe rozwiązanie, szanując
zdobycze polskiej demokracji.



Wszystkim, ktWszystkim, któórzy w tym minionym, jakrzy w tym minionym, jakżże wae ważżnym dla naszej gminy,nym dla naszej gminy,
okresie budowania lokalnej samorzokresie budowania lokalnej samorząądnodnośści,  zostawili w niejci,  zostawili w niej „„czcząąstkstkęę siebiesiebie””
pragnpragnęę bardzo gorbardzo gorąąco podzico podzięękowakowaćć..

To byTo byłł niezwykniezwykłły i niezapomniany czas, kty i niezapomniany czas, któóry pokazary pokazałł,  jak  wiele  mo,  jak  wiele  możżemyemy
dla siebie uczynidla siebie uczynićć, obdarowuj, obdarowująąc sic sięę wzajemnie swojwzajemnie swojąą pracpracąą, zdolno, zdolnośściami,ciami,
mmąądrodrośściciąą i szacunkiem.i szacunkiem.

Niech wspomnienie tych chwil towarzyszy w realizacji nowychNiech wspomnienie tych chwil towarzyszy w realizacji nowych wyzwawyzwańń, jakie, jakie
stawia przed nami kastawia przed nami każżdy kolejny dziedy kolejny dzieńń..

Z wyrazami szacunkuZ wyrazami szacunku

BurmistrzBurmistrz
Miasta i Gminy DolskMiasta i Gminy Dolsk

((--) Henryk Litka) Henryk Litka

PamiPamięętaj,taj, żże wszystko, co uczynisz we wszystko, co uczynisz w żżyciu zostawi jakiyciu zostawi jakiśś śślad.lad.
Dlatego miejDlatego miej śświadomowiadomośćść tego co robisz.tego co robisz.

(Paulo Coelho)(Paulo Coelho)


