Protokół z posiedzenia Komisji Społecznej
Rady Gminy Suchy Las
dnia 25.04.2018 roku.

1.

Otwarcie posiedzenia.

2.

Powitanie gości i członków Komisji.

3.

Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.

4.

Przyjęcie protokołu z dnia 06.04.2018 roku.

5.

Spotkanie z Zespołem Pieśni i Tańca Chludowianie.

6.

Sprawy bieżące.

7.

Wolne głosy i wnioski.

8.

Zakończenie posiedzenia

Ad. 1 – 3.
Przewodniczący Komisji Społecznej K. Pilas otworzył posiedzenie Komisji. Powitał członków
Komisji i zaproszonych gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy
obecności.
Ad. 4.
Protokół z dnia 06.04.2018 roku został przyjęty 4 głosami za, 1 osoba wstrzymała się od
głosu.
Przewodniczący KS – zawsze z przyjemnością do Was przyjeżdżamy.
Pani M. Jabłuszewska – widzieliśmy przed chwilą próbę dzieci, które dołączyły do nas we
wrześniu. Przyszły one z grupy przedszkolnej, a ich instruktorem jest wychowanek zespołu.
Mamy jeszcze 4 wychowanków instruktorów, którzy również tańczą. Finanse mają się dobrze,
Potrzeby są zawsze i każdy pieniądz jesteśmy w stanie dobrze zagospodarować. Doceniamy
kwotę na ten rok – 200 tys. zł. Naszym sukcesem jest to, że mamy ludzi, którzy chcą to
robić. Jest nas ok. 110 – 120. Jest grupa trzon, która wszystko trzyma w ryzach. Zespół
sprzyja wszystkim chętnym i nie ma ograniczeń. Wieli godzi obowiązku dorosłego życia z
tańcem. Poza tym, że działamy w Chludowie, to prowadzimy również zajęcia na ul.
Konwaliowej w Suchym Lesie. Już mamy zgłoszenia na letni obóz. Dajemy wspólne koncert
z orkiestrą. To są wspaniałe momenty i przeżycia.

Radny Z. Hącia – pamiętam, jak zespół się rodził. Jesteście inicjatorami i siłą tego zespołu.
Pani M. Jabłuszewska– mamy rodziców, którzy się angażują i mamy już następców. O to
jesteśmy spokojni, to nas cieszy. Rodzice jeżdżą jako wychowawcy na obozy. Zawsze można
na nich liczyć i są świetnie zorganizowani. Forma stowarzyszenia zwaliła nam robotę na plecy.
Są inne zespoły działające przy domach kultury, my robimy wszystko amatorsko, a u innych
są profesjonaliści. Po 6 latach bycia stowarzyszeniem odczuwamy różnicę.
Przewodniczący KS – przeniesiecie się do baru.
Radny Z. Hącia – wydział Zamówień Publicznych pan Wójt mają już umowę na bar i dziś
miał wójt ją podpisywać. Realizacja zakończona ma być na koniec listopada 2019 roku. Całą
renowacją ma zająć się firma specjalizująca się w zabytkowych budowlach. Ze strony urzędu
ma to nadzorować Karol Krause.
Przewodniczący KS – kto będzie administrował tym budynkiem? Czy to będzie filia CkiBP,
czy dom wiejski?
Radny Z. Hącia – OPS chce tam zrobić klub seniora, am być tez aula dla szkoły i siedziba
koła gospodyń.
Pani M. Jabłuszewska – ważna sprawa to taka, że musi tam być ktoś odpowiedzialny za
sprzątanie. W remizie jest horror. Nie ma nawet sprzętu do podstawowego zapewnienia
czystości. Jak nie ma gospodarza, to nie ma też porządku.
Radna U. Ćwiertnia – w każdej świetlicy jest opiekun, który dostaje za to pieniądze.
Pani M. Jabłuszewska– warto o tym pomyśleć już teraz.
Radny R. Tasarz – nie wyobrażam sobie, że jeśli ma tam być filia CkiBP, to nie byłoby tam
pań sprzątających.

Przewodniczący KS – może zostanie powołany inny organ, który to poprowadzi.
Radny R. Tasarz – jeśli setki osób będą się tam przewijać, to organizacyjnie musi być to
dopilnowane.
Radny G. Rewers – w świetlicach są pieniądze na środki czystości i sprzątanie, należy to
wykonać.
Radny R. Tasarz – a jak Państwa stroje?
Pani M. Jabłuszewska– bardzo dużo, nie mieścimy się w garderobie. W projekcie
garderoba jest mniejsza niż mamy obecnie. Jest ciasno, a stroje muszą być w garderobie,
bo musi być do nich dostępność. Rozmawialiśmy z kilkoma osobami o garderobie, ale ktoś
musiał nas źle zrozumieć. Nie mamy strat, czyszczenie jest na koszt stowarzyszenia.
Najczęściej zużywają się buty. Wynagrodzenie jest dla akordeonisty i instruktorów – jest to
ich praca.
Radny Z. Hącia – dożynki odbędą się w ostatnią sobotę sierpnia, czy będzie jakiś
dodatkowy program?
Pani M. Jabłuszewska – tak. Złożyliśmy wniosek o 7 tyś, zł na scenę, został on odrzucony.
Złożyliśmy ponownie – są to w końcu dożynki gminne.
Przewodniczący KS – gmina łaski nie robi. To powinno być przyznane z automatu.
Pani M. Jabłuszewska – jest mi żal, że gmina nie ma pomysłu na Chludowian. Zadzwonił
do nas kiedyś Pan Andrzejewski z Promocji z propozycją udziału przy przyjeździe gości z
Isenhagen. Nasza aktywność ograniczyła się do trzymania wstęgi przy otwarciu ławeczki
Bogusławskiego. Potem kolejny telefon z Promocji, czy weźmiemy udział w filmie (telefon 3
dni przed wydarzeniem), żeby cytuję: „dzieciaki się pokręciły”. Czuję żal i nie smak. Folklor
u nas w gminie nie jest modny.
Radna U. Ćwiertnia – czy komitet obchodów 800 – lecia coś zaproponował?

Pani M. Jabłuszewska – Pan Andrzejewski rok temu mówił, że z okazji 800 – lecia będzie
dla nas wiele zadań. Nikt się nie odezwał!!!. Byliśmy w międzyczasie we Francji na koncercie
życia. Mamy świadomość, że są miejsca, gdzie to co robimy bardzo się podoba, ale żeby
przez rok nic nie wymyślić? Żal i niesmak!!!
Radny Z. Hącia – czy podczas Dni Gminy nie można było zamiast szarpaniny, pokazać
wasze umiejętności?
Pani M. Jabłuszewska – w tym roku zorganizowaliśmy występ w CK i BP, wynajęliśmy
salę. Rozprowadziliśmy plakaty, ale nikogo z gminy nie było. Wszystko idzie przez urząd.
Gdzieś sprawa ugrzęzła. Nie wiem, czy chodzi tu o naszą nieumiejętność kontaktu? Wójt jest
za współpracą, a w tym roku nie ma nic.
Radny R. Tasarz – przecież można wprowadzić harmonogram. To jest proste jak drut.
Przewodniczący KS - wymiany ludzi są najbardziej istotne. Dzieci się uczą i poznają
własną kulturę. Mamy co pokazać.
Radny Z. Hącia – uważam, że orkiestra też jest za mało wykorzystywana.
Pani M. Jabłuszewska – zachęcam przyjść na próbę dla dorosłych, założyć baletki i
zobaczyć ile wysiłku trzeba, aby zrobić minutę programu. 3 lata trwało, zanim mogliśmy coś
pokazać, proszę mi wierzyć, że był to ogromny stres. Nasz choreograf jest fantastyczny. Są
to setki godzin by nad sobą zapanować.
Przewodniczący KS – Wójt mówił, że sportowcy, to najlepszy ambasadorzy. Uważam, że
Wy robicie to samo.
Pani M. Jabłuszewska – byliśmy u premiera Malty. Gdy poszłam do Promocji po upominki
dla niego, dostałam proporczyki i ręce mi opadły. Poszliśmy więc do sklepu i kupiliśmy coś,
co byłoby godne do podarowania. Wciąż musimy przedzierać się przez pewne dysfunkcje.
Dostaliśmy stary roll – up. Czy tak mamy się promować? Uratowało nas to, że z domu dziecka

z Szamotuł otrzymaliśmy pięknie robione ręcznie kubki z logo Chludowian i je ofiarowaliśmy.
To nic wielkiego, a za to piękne rękodzieło.
Radny R. Tasarz – niebezpieczeństwo jest w tym, że jak się wypalą, ci którzy obecnie
działają, to nie będzie chętnych. Jeśli ktoś działa, a nie jest zauważony, to się w końcu wypali.
Jest to obawa obecnych czasów. Stowarzyszenia nie robią tego dla siebie, ale dla innych. A
inni niestety myślą odwrotnie.
Pani M. Jabłuszewska – gdyby nie finansowanie z gminy, nie działalibyśmy z takim
rozmachem.
Radny Z. Hącia – charakterystyczna rzecz jest taka, że to społeczność tworzy te
wydarzenia. Spartakiada trwa 2 tygodnie. Jest 400 zawodników, wiele dziedzin sportu. Mamy
przykład Chludowian. Będzie turniej orkiestr dętych na dzień dziecka i matki, a wójt przyznał
4 tyś zł po ciężkich błaganiach.
Radny R. Tasarz – w ten sposób gasi się zapal społeczników.
Przewodniczący KS – nie ma osoby odpowiedzialnej za działania sportowe. Nie ma granicy,
że do dane momentu finansujemy my, a potem rodzice, jeśli chcą ponad standard. W
obecnej chwili – potrzebom nie ma końca. Musimy znaleźć więcej środków, albo wyznaczyć
granice.
Pani M. Jabłuszewska – często spotykamy się z informacją, że nawet mieszkańcy nie
wiedzą, że mają taki zespół na swoim terenie.
Radny G. Rewers – informuję Państwa, w nawiązaniu do komisji z udziałem stowarzyszeń
sportowymi, że wszystkie nasze boiska spełniają wymogi do III ligi.
Pani M. Jabłuszewska – jesteśmy w stały kontakcie z naszymi przyjaciółmi z Hiszpanii.
Ludzie potrzebują tego, co robimy i jest to dla nas zapłata za poświęcenie.
Przewodniczący KS – macie w nas obrońców. Jeśli możemy pomóc, to proszę nas

angażować. Na sesji powiem, że gmina nie mam pomysłu na nasze perełki gminne.

Na tym posiedzenie KS zakończono.
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