Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 18.04.2018 roku.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie gości i członków Komisji.
3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
4. Spotkanie z Dyrektorem Parku Wodnego Octopus – Panią Katarzyną Kustoń.
5. Sprawy bieżące.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia
Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie. Powitał członków Komisji i
zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności.
Ad. 4.
Dyrektor K. Kustoń – przedstawiam Państwu podsumowanie roczne po wprowadzeniu nowych
technologii. Mamy wzrost frekwencji, bez inwestowania w reklamę, o 1,5 tygodnia. Macie Państwo
podaną analizę porównawczą zużycia wody. Wzrósł koszt dotyczący uzdatniania wody. Mamy
oszczędności wynikające z nowej technologii. To, co pojawiło się na basenie (osad) nie jest wynikiem
nowych rozwiązań. Szukamy przyczyny. Jest to prawdopodobnie wytrącające się żelazo. Firma
zaproponowała filtr wytrącający żelazo z wody i nie daje 100% gwarancji. Wszystkie prawie pływalnie
się z tym borykają. Jest to nieestetyczne.
ZALETY WYBRANEJ TECHNOLOGII:
•

Bardzo dobre parametrów fizykochemiczne wody.

•

Bardzo dobra i skuteczna flokulacja (tworzenie kłaczków które zatrzymują się w górnej warstwie
filtra a ich ładunek elektryczny sprawia, że nie tworzą zbitych agregatów), w ten sposób łatwiej
i krócej trwa płukanie filtrów.

•

Zmniejszenie zużycia wody w technologii.

•

Bardzo dobre parametry organoleptyczne (smak, zapach) oraz kolor i przejrzystość wody

•

Nie tworzy się biofilm zarówno w niecce basenowej jak i w instalacji cyrkulacyjnej.

•

Zmniejszenie zużycia „chemii"

•

Zmniejszenie ilości chloru związanego i innych parametrów wody (chloraminy, chloroform,
THM)

Radny R. Tasarz – czy osad o którym Pani mówi, nie jest to problem wodociągów?

~

Dyrektor K. Kustoń – wymienniki ciepła mają miedziane podziały na jakimś fragmencie instalacji.
Może to jest przyczyną. Nie spoczniemy, póki nie poznamy przyczyny.
Przewodniczący KS K.Pilas – sam filtr nic nie zmieni, bo woda jest przeźroczysta, Dysze są zrobione
z nierdzewki. Dysze były wykręcane i nic tam nie ma. A jak wygląda infrastruktura i remonty?
Dyrektor K. Kustoń – remonty, to wymiana płytek w części natryskowej. Jest to konieczne, przy taj
ostrej chemii jak jest używana do czyszczenia. Po 10 latach użytkowania, powłoka się w końcu zdziera.
Będzie malowanie dźwigarów i w przerwie technologicznej – generalny remont zjeżdżalni. W hali
planujemy remont szatni 3 i 4 (boksy, płytki), remont agregatu wody lodowej i zakup dwóch kosiarek
samobieżnych.
Przewodniczący KS K. Pilas – czy macie statystykę - ile osób przewija się przez halę?
Dyrektor K. Kustoń - nie, nie prowadzimy takich statystyk.
Przewodniczący KS K. Pilas – jak wygląda sprawa klubu?
Dyrektor K. Kustoń – klub wyszedł na prostą. Tu mamy statystyki. Jest ok. 300 nowych klientó w
ciągu pół roku. Wieksze przychody uzyskujemy. Naszą bolączką jest w tej chwili bowling. Skierowaliśmy
propozycję dla dr. Dybka na zrobienie tam gabinetów fizjoterapii. Budynek w pełni zaadoptowany jest
na potrzeby osób niepełnosprawnych. W tym roku obchodzimy jubileusz – 10 lat pływalni i 15 – lecie
GOS.
Radny Z. Hącia – ile osób zatrudnionych jest na terenie hali? Ilu do konserwacji boisk?
Dyrektor K. Kustoń – łącznie mamy 52 etaty, w tym 9 pracowników halowych, którzy również
obsługują boiska.
Radny G. Rewers – Komisja miała spotkanie ze stowarzyszeniami. Niektórzy mieli pretensje, że jak
wynajmują halę na ul. Konwaliowej w Suchym Lesie, to musi tam być halowy.
Dyrektor K. Kustoń – tam jest dyżurka. Pracownik odpowiada za zwolnienie alarmu. Nie wyobrażam
sobie, żeby klucze od hali przekazywane były między trenerami. Przydałaby się nam bardzo bieżnia
lekkoatletyczna. W tej chwili mamy z nawierzchnią ceglastą.
Przewodniczący KS K. Pilas – ostatnio wywiązała się dyskusja – do jakiego momentu powinniśmy
wspierać inicjatywy sportowe. Od jakiego momentu zaczyna się zawodowstwo, a kończy amatorstwo.

Radny G. Rewers – dobrze, że są szkółki i są osoby chętne. Gorzej, kiedy ich zabraknie i nie będzie
kim zapełnić obiekty, które wybudowaliśmy.
Dyrektor K. Kustoń – będziemy uzupełniać granulat na Konwaliowej.
Radny G. Rewers -czy Suchary Suchy Las korzystają z boiska trawiastego?
Dyrektor K. Kustoń – zachęcamy do korzystania z tego boiska. W czerwcu układamy grafik ze
stowarzyszeniami.
Radny Z. Hącia – czy jest planowana budowa boiska w Chludowie? Użytkowane jest boisko parafialne,
ale jak zmieni się proboszcz, to może się to skończyć. Jest teren koło remizy. Kiedyś tam były bramki,
teraz nie ma nic.
Dyrektor K. Kustoń – nic nie wiem o planach gminy. Chodzi o boisko z naturalną nawierzchnią?
Radna U. Ćwiertnia – jakiś projekt był pisany dla Chludowa.
Radny Z. Hącia – żeby tylko ten teren nie był sprzedany na jakąś Biedronkę itp.
Dyrektor K. Kustoń – pracowników mam wspaniałych i z taką ekipą mogę pracować. Będę
wnioskować o podwyżkę płac. Obsługa i kasa są stanowiskami wymagającymi, jest to praca ciężka.
Przewodniczący KS K. Pilas – przewiduję trudności. Dyrektor Ogórkiewicz też chciał podwyżkę dla
pracowników i wójt się nie zgodził. Po ostatnim spotkaniu ze stowarzyszeniami widzę potrzebę
rozdzielenia stowarzyszeń sportowych od pozostałych. Będziemy te spotkania organizować w okolicach
terminy składania wniosków do budżetu.
Ad. 5.
Sprawy bieżące.
Przewodniczący KS K. Pilas – dlaczego nie byliście na przeglądzie teatrów „Dzień Dobry Sztuko”?
Był to XIII przegląd, na którym spotkało się 16 zespołów. Wręczałem główne nagrody – Wojciechy. W
całych eliminacjach wzięło udział 80 zespołów.
Radny Z. Hącia – w szkole w Chludowie zlikwidowano teatr.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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