
PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego
w dniu 20 stycznia 2017 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. Daria Rosiak Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dolsku
2. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w

Dolsku.

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Jacek Woroch, który powitał
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawił proponowany porządek obrad posiedzenia
Komisji:

1. Zapoznanie się z planem działań na 2017 rok przez MGOSiR oraz kalendarzem
gminnych imprez sportowych.

2. Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych na 2016 rok – nowe inicjatywy.

Ad1, 2.  Przewodniczący Komisji poprosił Darię Rosiak Dyrektora Biblioteki Publicznej w
Dolsku aby wraz z Witoldem Opielewiczem Kierownikiem MGOSiR w Dolsku przedstawili
kalendarz imprez kulturalnych na 2017 rok.

Przedstawiony Komisji Oświaty, Kultury i Sportu kalendarz imprez stanowi załącznik do
protokołu.
W związku ze zbliżającymi się Feriami Zimowymi w roku szkolnym 2016/2017 Komisji
Oświaty, Kultury i Sportu szczegółowo przedstawiono zaplanowane atrakcje dla dzieci i
młodzieży, którym dominująco przewodniczy akcent zabaw sportowych  tj. rozgrywki
Turnieju Drużynowego dziewcząt i chłopców badminton, Turniej mini Piłki Siatkowej,
Turniej Piłki Nożnej chłopców oraz Mistrzostwa Gminy Dolsk w tenisie stołowym. Ponadto
MGOSiR w swej ofercie zorganizował wyjazd na lodowisko do Gostynia oraz wyjazd na plac
zabaw pod dachem-Leszno.
Jak co roku ferie w Bibliotece wypełnią uczestnikom wolny czas spędzony w miłej
atmosferze podczas zajęć plastycznych. Nowością w tym roku jest spotkanie z muzyką
prowadzone przez przedstawiciela Stowarzyszenia „Z Muzyką do Ludzi” Ewą Biały z
możliwością zapisania się na zajęcia nauki gry na instrumencie. Propozycja ma na celu
zbadanie czy proponowane zajęcia znalazłyby swoich wielbicieli. Jak co roku nie może
zabraknąć w ofercie przedstawienia teatralnego. Przy współpracy z Teatrem Maska z
Krakowa Biblioteka Publiczna w Dolsku zorganizowała przedstawienie pt. „Misio-Tulisio”.

Komisja Oświaty Kultury i Sporu uznała powyższą propozycję spędzenia wolnego czasu w
okresie ferii za ciekawą.

Odnosząc się do kalendarza imprez na rok 2017 szczególną uwagę zwrócono na:
· Turniej piłki siatkowej z okazji 20-lecia UKS Kusy w Dolsku.



· Organizacja corocznego Festynu Kulturalnego Kozi Jarmark zwróciła uwagę radnej
Wiesławy Szermelek kierującej pytanie w którym roku budżet festynu mógł
pochwalić się największymi środkami do dyspozycji?
Daria Rosiak wyjaśniła, że w roku 2012 organizacja festynu piała do dyspozycji
największe środki jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że ówczesne obchody
Festynu Kulturalnego Kozi Jarmark zbiegły się z uroczystym zakończeniem
inwestycji „Przebudowa rynku”. Możliwość zaangażowania środków unijnych miała
duże znaczenie.

· Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Dolska, które zostały rozszerzone o
możliwość uczestniczenia naszych milusińskich.

· Wpisano również Festyn Parafialny w Wieszczyczynie na prośbę Proboszcza Parafii,
jak również Festiwal Róż organizowany przez Parafię w Dolsku.

· X Turniej  Sołectw Gminy Dolsk – wyjaśniono ,  że Sołectwo Mełpin już trzeci raz z
rzędu zdobył puchar na stałe. Uznano, że tegorocznego gospodarza wytypują sołtysi
na zebraniu sołeckim.

· Dni Ziemi Dolskiej „Wianki 2017” z uwagi na ograniczenie środków w budżecie
tegoroczne Wianki uatrakcyjnią lokalni artyści. W związku z dylematem
zorganizowania spektaklu fajerwerków wpisanego w tradycję i punkt kulminacyjny
imprezy Wianki Witold Opielewicz zaproponował spotkanie z radnymi i rozmowę
dotyczącą budżetu i możliwości jakie organizatorzy mają do dyspozycji .

Przewodniczący Jacek Woroch w imieniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wyraził pełne
poparcie w podjętych działaniach.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Jacek Woroch


