PROTOKÓŁ NR 1/2022
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OSIEDLA KOMORÓW
w dniu 10.01.2022 r.
Pierwsze w 2022 r. posiedzenie Zarządu Osiedla Komorów („ZOK”) odbyło się w dniu 10 stycznia 2022
roku w Komorowie przy ul. Ceglanej 2d.
W posiedzeniu tym udział wzięli następujący członkowie ZOK:
(1) Michał Jeżewski – Przewodniczący,
(2) Andrzej Jurewicz;
(3) Małgorzata Szymańczyk;
(4) Łucja Tałandziewicz,
(5) Małgorzata Wejtko, oraz
(6) Anna Ziółkowska.
Posiedzenie ZOK otworzył jego Przewodniczący - Pan Michał Jeżewski. Następnie, na posiedzeniu
poruszone zostały następujące kwestie:
1.

Harmonogram pracy Zarządu na rok 2022
Obecni na posiedzeniu członkowie ZOK dyskutowali nad budżetem na rok 2022 i planowanym
podziałem tych środków, w tym w szczególności na zajęcia i warsztaty, imprezy i spotkania
integracyjne dla mieszkańców, pokazy filmowe i kino plenerowe, itp.
Pani Łucja Tałandziewicz poinformowała, że przed rozpoczęciem roku złożyła stosowne wnioski
o zawarcie umów z wykonawcami i wykonawczyniami następujących zajęć, jakie mają być
prowadzone dla mieszkańców osiedla w okresie pierwszego półrocza: (1) joga (3.900 zł brutto),
(2) taniec dla młodzieży( 2.850 zł brutto), (3) plastyka dla dzieci – dwie grupy wiekowe (łączna
kwota 5.506,16 zł brutto), (4) pilates (4.050 zł brutto), (5) latino solo (4.050 zł brutto) oraz (6)
zumba (3.300 zł brutto).
Pani Małgorzata Wejtko zaproponowała, aby kupić licencję na korzystanie z programu Canva
(projektowanie plakatów). Zobowiązała się ustalić, jaki jest koszt takiej licencji.
Pani Wejtko chciałaby także zorganizować zajęcia tai-chi w plenerze dla mieszkańców – od
kwietnia 2022 r. do czerwca 2022 r. Planowany koszt takich zajęć to 300 zł brutto za jedno
spotkanie (łącznie kwota 3.600 zł brutto). Pani Małgorzata Wejtko zgłasza ponownie pomysł na
zorganizowanie wymienialni książek; chciałaby także przeznaczyć 2.000 zł na komunikację oraz
5.000 zł na warsztaty nt. radości życia.
Pan Andrzej Jurewicz, aby zorganizować piątkowe wieczory filmowe potrzebuje na umowę
zlecenia z Panem Michałem Sabałą kwotę 3.960 zł (wieczory filmowe dwa razy w miesiącu). Pan
Andrzej chciałby także kontynuować sobotnie spotkania filmowe dla dzieci połączone z
możliwością konsultacji psychologicznej dla rodziców, ale aktualnie brak jest osoby, która
mogłaby poprowadzić takie konsultacje. Pan Andrzej planuje zaprosić do Warsztatu teatr: „I tak
zagramy” – grupa teatralna licząca 5 aktorów, która wystawia bardzo ciekawe przedstawienia.
Ostatnie ich przedstawienie w Komorowie: „Zamieszanie ze świętami” zgromadziło wielu
widzów. Koszt takiego spotkania to 1.500 zł (raz na kwartał). Pan Andrzej planuje także w
Warsztacie: „Gry bez prądu” dla rodzin i dzieci – łączna kwota 1.400 zł; modelarstwo dla dzieci i
młodzieży– 165 zł za godzinę raz w miesiącu (825 zł brutto łącznie), jeśli Pan, który do tej pory
prowadził te zajęcia podejmie się ich kontynuacji. Chciałby także zorganizować 3-4 pokazy kina
plenerowego na pl. Paderewskiego w miesiącach wiosenno-letnich.
Pani Anna Ziółkowska poruszyła kwestię konieczności konserwacji rzutnika do odtwarzania
multimediów w Warsztacie.

Zarząd dyskutował także o wniosku Młodzieżowej Rady Gminy dotyczącym zorganizowania z
funduszu sołeckiego angielskiego dla dzieci/młodzieży. ZOK chciałby zorganizować taką grupę
konwersacyjną, niezbędne jest jednak w tym celu znalezienie stosownego lektora/lektorki. Pan
Andrzej Jurewicz podjął się ustalenia, kto mógłby poprowadzić taką grupę.
Pani Anna Ziółkowska zgodziła się zorganizować przy wsparciu pozostałych członków ZOK dwa
wieczory muzyczno-taneczne dla mieszkańców, w kwocie 7.000 zł-10.000 zł za spotkanie. Na
organizację spotkania sportowo-towarzyskiego „aktywny Komorów” ZOK postanowił
zabezpieczyć środki w wysokości 8.000 zł.
Pani Małgorzata Wejtko podjęła się przygotowania informacji pisemnej dla mieszkańców osiedla
o Centrum Inicjatyw Kulturalnych, jakie zostanie zrealizowane w Komorowie.
Na tym posiedzenie zakończono.
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