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PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbytego
w dniu 12 czerwca 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 Miasta i Gminy Dolsk
2. Witold Opielewicz kierownik MGOSiR w Dolsku

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

1. Wysłuchanie informacji na temat stanu przygotowań do imprezy „Wianki 2017”
oraz propozycji imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w czasie
wakacji letnich.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan przygotowania ośrodka do sezonu letniego,
infrastruktura techniczna – Plaża Miejska.

Ad.1.
Przewodniczący Komisji poprosił Darię Rosiak i Witolda Opielewicza o przedstawienie
programu Dni Ziemi Dolskiej - Wianki 2017.
Daria Rosiak przedstawiła program dwudniowej imprezy, który obejmował zarówno
imprezy sportowe jak i kulturalne.
Stałym punktem corocznych obchodów Dni Dolska jest konkurs wianków, który zawsze
wzbudza dużo emocji. Należy wspomnieć, że organizatorzy prócz nagród przewidzianych dla
laureatów konkursu, jak co roku przygotowali dla wszystkich uczestników nagrody
pocieszenia. Nad całością tego konkursu czuwa komisja składająca się z radnych, sołtysów
oraz innych osób wytypowanych przez bibliotekę. Uczestnicy wieczoru Wianki 2017 będą
mieli okazję bawić się w rytmach muzyki Disco Polo przy gwiazdach: Danielo, Jumper i
Etna. Całość sobotniego wieczoru zakończy pokaz fajerwerków oraz zabawa taneczna.
Kierownik  MGOSiR  w  Dolsku jako współorganizator Wianki 2017 dodał, że został
przygotowany szereg imprez sportowych: turniej piłki nożnej dla trampkarzy, mecze LKS
Zawisza- Korona Piaski (IV liga).
Ponadto należy dodać, iż Bractwo Kurkowe w Dolsku w tym roku obchodzi 350 rocznicę
powstania.
Jak co roku organizatorzy starają się opracować program wianków tak, ażeby każdy mógł dla
siebie znaleźć coś interesującego.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu została poinformowana również o licznych propozycjach
imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży organizowanych w okresie wakacji
letnich.

Ad.2.
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Następnie Komisja Oświaty, Kultury i Sporu wraz z Kierownikiem Miejsko-Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dolsku udała się na Plażę Miejską w celu realizacji tematu.

Witold Opielewicz poinformował komisję o ofercie punktu gastronomicznego
wydzierżawionego osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jak również
możliwości spędzenia czasu na plaży w sposób aktywny. Do dyspozycji wypoczywających
są: siłownia na świeżym powietrzu, wypożyczalnia rowerków wodnych i kajaki.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu zainteresowała się monitoringiem, w który obiekt został
wyposażony, a mianowicie zasięgiem kamery skierowanej na ścieżkę prowadzącą do parku.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Jacek Woroch podziękował wszystkim za przybycie i zakończył
posiedzenie.

Protokolant Przewodniczący Komisji
Magdalena Pawłowska Jacek Woroch


