
Protokół z posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów

w dniu 12 sierpnia 2020 r.

Obecni:

l.Anna Schulz - przewodnicząca

2-Wiestaw Pietruszak - z-ca

3.Maria Biedzlńska" sekretarz

4.Danuta Wigz - członek

5.Krystyna Żak - członek

6-HaIina Mazur - członek

7.Krystyna Witaszek - członek

8.Maria Wojtysiak - członek

Porządek obrad M RS:

l. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku zebrania.

3. Sprawa organizacji Cecyliady/ udział wszystkich zespołów

gminnych.

4. Dyskusja nad wznowieniem publikacji Zygmunta Marcinkowskiego

o historii Drezdenka.

5. Omówienie organizacji Koncertu Kolęd w 2021 r.

§. Dyskusja nad sposobami rozpowszechnienia informacji

aa temat memoriału im. Bolesława Witkowskiego.



7. Dyskusja nad nadaniem imienia Bolesława Witkowskiego ścieżki

rowerowej Drezdenko - Rąpin.

8. Złożenie propozycji odnośnie projektowanego parku przy remizie

OSP w Drezdenku.

9. Propozycje wniosków Rady Seniorów do budżetu Gminy Drezdenko

na 2021 r.

10. Zakończenie posiedzenia.

Głos zabrała pani Anna Schulz witając przybyłych członków

komisji. Stwierdziła/ że jest kworum i będzie można podejmować

decyzje. Przyjęto zaproponowany porządek posiedzenia jednogłośnie.

Na wstępie pan Wiesław Pietruszak zabrał głos w sprawie

organizacji Cecyiiady w listopadzie tego roku. Zorganizowane one

będą w kościele Przemienienia Pańskiego w Drezdenku. Kościół

pomieści około 218 osób. Zaproszone chóry mogą zaprezentować

dwie pieśni.

Przewodnicząca stwierdziła/ że aby wznowić publikację Zygmunta

Marcinkowskiego o historii Drezdenka należy uzyskać zgodę żony.

Następnie ustalić czy Jest możliwość drukowania w takiej formie jak

poprzednio. Musi ktoś być zleceniodawcą i ogłoszony przez Urząd

Gminy przetarg na ten projekt.

Organizację koncertu kolęd w styczniu 2021 r. powierzono Klubowi

Senior + Drżeń.

Następnie przystąpiono do dyskusji nad punktem 6. Głos zabrała

Krystyna Żak/ która omówiła przebieg corocznego spotkania

o memoriał im. Bolesława Witkowskiego. Uczestnicy dzieleni są na

trzy grupy/ pokonują swoją trasę. Potem jest ognisko i rożno.



Uzgodniono/ że w pierwszym kwartale w gazecie drezdeneckiej

zamieszczony będzie tekst o panu Bolesławie Witkowskim jego życiu

i działalności.

Bolesław Witkowski:

- przewodniczący PZEiR od 2002-2014 r.

- radny gminy 1998-2002 r

- ławnik w sądzie przez 3 kadencje

założyciel klubu seniora Drżeń

- reprezentant PZEiR przy powstaniu DUTW w Drezdenku.

Po dyskusji postanowiono/ że Rada Seniorów wystąpi z wnioskiem do

Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na wykonanie chodnika

w miejscowości Klesno oraz ścieżki rowerowej na wysokości drogi nr

160 z Klesna do Zagórza.

prooozycje, które zostaną podane do budżetu Urzędu Gminy na

rok 2021 o dofinansowanie.

l. Organizacja Cecyliadv na 2021 rok

2. Organizacja przeglądu kolęd i pastorałek 2021 r.

Na tym zakończono posiedzenie.

Protokołowała Maria BiedzińsKc


