Protokół z wyjazdowego posiedzenia Komisji społecznej z dnia 24.04.17 r. godz. 18:00
Temat: spotkanie w OSP Chludowo z zespołem Chludowianie

Przewodniczący powitał zgromadzonych i rozpoczął posiedzenie o godzinie 18:10. Stwierdził
prawomocność obrad na podstawie listy obecności; 5/6 członków obecnych.
Głosowanie za wydaniem pozytywnej opinii dla:
Uchwały o przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
- 5 głosów za
Jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie.
Uchwały w sprawie zmiany statutu OPS:
- 5 głosów za
Jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie.
Uchwały w sprawie Programu rewitalizacji:
- 5 głosów za
Jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie.
Uchwały w sprawie przeprowadzenia wyborów w Suchym Lesie-Wschód:
- 5 głosów za
Jednogłośnie zaopiniowano pozytywnie.
Oświadczenia Rady Gminy:
- 2 głosy wstrzymane
- 3 głosy za
Zaopiniowano pozytywnie.
Radni zdążyli obejrzeć końcówkę zajęć młodzieżowej grupy chludowianskich tancerzy.
Grupa liczyła 14 dzieci. Tańcom akompaniował akordeon. Przewodniczący K. Pilas wyraził
zachwyt związany z uczestnictwem w spotkaniu z zespołem Chludowianie. W zachwyt wprawił go
także niedawno odbyty festiwal teatralny. Jest to zachwycające. Chludowo wystąpiło w jednym
spektaklu i zdaniem przewodniczącego wypadli świetnie. W każdym spektaklu można było wyłonić
aktorskie perełki. Dziewczynka grająca postać gęsi była ewidentne niepowtarzalna. Właściwie
pielęgnowany warsztat i odpowiednie kierowanie młodzieżą może doprowadzić do tak wspaniałych
skutków, jak poprzedni występ Chludowian w Katowicach. Piątkowe wystąpienia teatralne
wymagały ponad godziny obrad jury. Przewodniczący wspomniał, iż niegdyś miało miejsce
posiedzenie, w którym chludowianie zostali urażeni, jednak Komisja odcina się od słów, które
wtedy padły. Przewodniczący poprosił, aby zespół zaprezentował swoje najnowsze dokonania i
plany.
Od stycznia miały miejsce:
4 koncerty jasełkowe w których brał udział cały zespół
2 koncerty kolędowe, w których wystąpił chór
Koncert karnawałowy chóru z orkiestrą
Obóz szkoleniowy w Murzasichlu, warsztaty regionalne w GOK Poronin

Koncert zespołu z okazji dni folkloru w społecznej jedynce w Poznaniu
Koncert chóru z oprawą mszy świętej w sobocie
Gorzkie żale w domu misyjnym werbistów
Grand prix o puchar czarnych diamentów Katowicach
Co w najbliższym czasie:
Oprawa artystyczna rajdu Bogusławskiego
Koncert majowy w ogrodzie przysmaków
Warsztaty taneczne i chóralne dla dorosłych w Radgoszczy
Warsztaty i koncerty w ramach IV chludowskich spotkań z folklorem
Festiwal w Czarnogórze
Dożynki w Chludowie
Koncert na festynie parafialnym Królowej Pokoju
Koncerty dożynkowe w Rokietnicy i Pleszewie
Wyjazd na koncerty do Bretanii
Warsztaty letnie dla dzieci w ostrzycach i młodzieży w Przyjezierzu
Występy na festynach odpustowych, Boże Ciało i przy innych lokalnych okazjach.
Zespół w ostatnim czasie powiększył się liczbowo o ok. 15 dzieci.
Nabyto stroje śląskie dla grupy dorosłych.
Członkowie zarządu podkreślili, iż dość późno ogłaszane są konkursy, ale jeśli byłaby
możliwość przyspieszenia procedur ogłaszania konkursów i wydawania środków, byłoby to
znacznym ułatwieniem. W obecnej sytuacji trzeba było w okolicy ferii oczekiwać na pieniądze.
Przewodniczący K. Pilas oznajmił, iż w urzędzie jest teraz jedna osoba odpowiedzialna za
stowarzyszenia. Radny G. Rewers zapytał, czy przyjęcie tego pana może wpłynąć na sprawność
ogłaszania konkursów. Radny M. Jankowiak zaproponował zmianę uchwały w celu
uporządkowania opłat. Przewodniczący K. Pilas zapytał, co przyniosły rozmowy o warunkach
przebudowy budynku (Stary Bar). Członkowie zarządu oznajmili, iż pan, z którym prowadzono
rozmowy już nie pracuje. W efekcie otrzymano projekt zupełnie inny niż w rozmowach. Radny
R.Tasarz oznajmił, iż nie wyobraża sobie pracy takiego zespołu, w tak dysfunkcyjnym
pomieszczeniu. Ponadto radny zaznaczył, iż mówił, żeby zburzyć tamten budynek i postawić nowy,
ciągłe remonty mogą go tylko zgubić. Podkreślano, iż plan zakładał, że ma to być aula szkolna,
jednakże otrzymany projekt zupełnie nie zgadza się z ustaleniami.
Radni mieli okazję obserwować zajecia grupy seniorów.
Przewodniczący podziękował i życzył zespołowi pomyślności, a także bardzo pogratulował
dotychczasowej działalności.
Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji o godzinie 19:20.
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