
PROTOKÓŁ NR 8 
 

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego 
w dniu 16 września 2015 roku 

 
Komisja w składzie: 

1. Jacek Woroch Przewodniczący Komisji 
2. Wiesława Szermelek członek komisji 
3.  Krystian Mejza członek komisji 

Ponadto w komisji udział wzięli: 
1. Małgorzata Konieczna Stowarzyszenie „Klub Miłośników Księginek”. 
2. Romuald Nawrot Bractwo Kurkowe 
3. Tomasz Frąckowiak Stowarzyszenie na rzecz wspierania aktywności lokalnej w 

Gminie Dolsk 
4. Dorota Cieślak Stowarzyszenie NA RZECZ ROZWOJU WSI NOWIECZEK 

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch, który powitał 
członków Komisji, zaproszone osoby i poinformowała że dzisiejszym tematem spotkania jest 
wysłuchanie informacji przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy 
Dolsk na temat ich działalności. 
 
W pierwszej kolejności Przewodniczący Komisji poprosił Małgorzatę Konieczną pełniącą 
rolę przedstawiciela Stowarzyszenia „Klub Miłośników Księginek” o przedstawienie 
dotychczas podjętych działań. 
Małgorzata Konieczna poinformowała że stowarzyszenie działa od tego roku a jego 
najważniejszym zadaniem jest integracja mieszkańców wsi oraz wspieranie rozwoju 
społecznego kulturalnego i gospodarczego Księginek. W ramach tych działań jako pierwszą 
imprezę integracyjną zorganizowano dzień dziecka. Obecnie działania stowarzyszenia 
nakierowane są w stronę dzieci z zaangażowaniem dorosłych. Myślimy że w ten sposób 
zachęcimy starszych do uczestnictwa w spotkaniach. 
Krystian Mejza  zapytał ilu członków liczy stowarzyszenie? 
Małgorzata Konieczna odpowiadając na pytanie poinformowała że obecnie jest 24 
członków. 
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował za przedstawienie działań 
stowarzyszenia informując że istnieje wiele źródeł z których można pozyskać dofinansowanie 
dla organizacji pozarządowych. 
 
Następnie poproszono Bractwo Kurkowe w osobie Romualda Nawrota o nakreślenie działań 
organizacji. 
Romuald Nawrot chcąc przybliżyć długowieczną działalność Bractwa Kurkowego 
przedstawił pokrótce historię funkcjonowania i jego reaktywację. Celem nadrzędnym jest 
krzewienie świadomości patriotycznej i obywatelskiej oraz odpowiedzialności względem 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkie podjęte działania prowadzone są w duchu tradycji. 
Kończąc swoją wypowiedź poinformował że Bractwo Kurkowe w Dolsku otwarte jest na 
współpracę z innymi zrzeszeniami. 
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch trafne było zorganizowanie turnieju strzeleckiego 
dla gimnazjalistów, które spotkało się z aprobatą. 
 
Tomasz Frąckowiak reprezentant Stowarzyszenia na rzecz wspierania aktywności 
lokalnej w Gminie Dolsk omówił podjęte dotychczas działania, które miały na celu 
wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i integracji społecznej. Poprzez 



organizację imprez kulturalnych, konkursów oraz współpracę z innymi organizacjami i 
instytucjami stowarzyszenie osiąga aktywizację i integrację środowiska lokalnego. 
Nawiązując do organizowanych uroczystości Tomasz Frąckowiak poinformował, że na stałe 
w kalendarzu zrzeszenia wpisał się udział w takich imprezach jak Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Sprzątanie Świata czy obchody rocznicy wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. 
 
W międzyczasie na spotkanie dotarła Pani Dorota Cieślak, która reprezentowała 
stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Nowieczek. Tak jak poprzednie stowarzyszenie za cel 
obrało sobie wspieranie rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Nowieczek. 
11.07.2014r. jest datą powstania stowarzyszenia, które w obecnie liczy sobie 30 członków. 
Dotychczas zorganizowane imprezy w formie wycieczek rowerowych, quizów oraz spotkanie 
z Mikołajem miały na celu integrację społeczeństwa. Dorota Cieślak poinformowała również 
o podjętej próbie pozyskania funduszy. 
 
Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i 
wyczerpujące przygotowanie informacji z działalności zaproszonych stowarzyszeń dodając, 
że spotkanie to miało na celu wymianę informacji. 
 
Zakończono posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. 
 
Protokolant         Przewodniczący Komisji 
Magdalena Pawłowska      Jacek Woroch 


