PROTOKÓŁ NR 2/2020
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OSIEDLA KOMORÓW
w dniu 24.02.2020 r.
Kolejne posiedzenie Zarządu Osiedla Komorów („ZOK”) odbyło się w Komorowie w dniu 24 lutego
2020 roku.
W posiedzeniu tym udział wzięli następujący członkowie ZOK:
(1) Michał Jeżewski – Przewodniczący,
(2) Andrzej Jurewicz;
(3) Dariusz Ogiński;
(4) Małgorzata Szymańczyk,
(5) Łucja Tałandziewicz,
(6) Małgorzata Wejtko, oraz
(7) Anna Ziółkowska,
a także zaproszeni goście: Pani Joanna Kowalczyk i Pan Maciej Polarczyk - radni Gminy Michałowice
oraz Hanna Barlak – prezeska TPMOK.
Posiedzenie ZOK otworzył jego Przewodniczący - Pan Michał Jeżewski. Następnie, na posiedzeniu
poruszone zostały następujące kwestie:
1.

Sprawa nieruchomości przy ul. Spokojnej 5 w Komorowie
Radni Maciej Polarczyk i Joanna Kowalczyk omówili sprawę działki na ul. Spokojnej. Działka
została utwardzona. Radni omówili działania Gminy i Powiatu w tej sprawie. Radni i ZOK będą
monitorować przebieg tej sprawy.

2.

Termin i organizacja pikniku „Zielono mi”
Dyskutowano o terminie wydarzenia. Padła propozycja zmiany daty wydarzenia na dzień 16
maja 2020 r. – do uzgodnienia z Panią Wójt Małgorzatą Pachecką i UG.
Zgodnie z informacją przedstawioną przez Panią Hannę Barlak planowane jest spotkanie z Mają
Popielarską. W tym roku planowany jest wykład pt. „Niech nasze ogrodzenia staną się zielone”.
Pani Joanna Kowalczyk oraz Pani Łucja Tałandziewicz zadbają o organizację występu Mai
Popielarskiej. Planowane jest także – jak co roku - stanowisko z roślinami do kupienia
(prawdopodobnie Państwo Łazuccy z Komorowa).
Omawiano kwestię organizacji stoisk z żywnością i napojami. Zdecydowano o zaproszeniu do
udziału w wydarzeniu lokalne kafejki oraz KGW – tą sprawą zajmą się Pani Anna Ziółkowska wraz
z Panią Dominiką Małgowską. Pani Dominika będzie także odpowiadać za organizację stanowisk
aktywności mieszkańca; Pan Dariusz Ogiński zarezerwuje dwa foodtracki.
Pani Hanna Barlak przedstawiła wstępny program artystyczny pikniku. Planowane są
następujące wydarzenia: występ Pani Agnieszki Grochowicz z piosenkami Wojciecha
Młynarskiego „Truskawki z Milanówka”, nadanie imienia Wojciecha Młynarskiego skwerowi przy
pergoli oraz przemarsz stamtąd na pl. Paderewskiego orkiestry; występ kapeli muzycznej, moda
lat 50-tych i pokaz mody przebranych mieszkańców; występ lub przedstawienie teatralne o życiu
i twórczości Wojciecha Młynarskiego; potańcówka wieczorna dla mieszkańców przy muzyce na
żywo (prawdopodobnie zespół Przemysława Skałuby).

3.

Budżet na działalność ZOK w roku 2020
Pani Hanna Barlak poruszyła kwestię finansowania spotkania świątecznego dla mieszkańców
planowanego w grudniu 2020 r. Dyskutowano nad koncepcją i organizacją tego spotkania oraz
kiermaszu świątecznego.
Członkowie ZOK dyskutowali także o wydatkach na organizację zajęć i warsztatów dla
mieszkańców, wydarzeń kulturalnych i sportowych, imprez integracyjnych, zakupów, itp.
Wskazano na konieczność zakupu wzmacniacza i dodatkowych krzeseł do sali głównej w
Warsztacie. Omawiano także kwestię organizacji pokazów kina plenerowego dla mieszkańców
raz w miesiącu w miesiącach VI, VII i VIII.
Zarząd ustalił następujący planowany (szacunkowy) podział środków z funduszu osiedla na rok
2020 (w łącznej wysokości 76.100 zł):
1. kwota 2.500 zł zostaje przeznaczona na zakupy, dokarmianie i sterylizację bezdomnych
zwierząt na terenie Osiedla Komorów;
2. z łącznej kwoty 22.600 zł przeznaczonej na organizację w tym roku wydarzeń
sportowych Zarząd zdecydował o sfinansowaniu:
a) do końca czerwca b.r. następujących wydarzeń i warsztatów dla mieszkańców w
łącznej kwocie 7.800 zł: zajęcia jogi, zajęcia zdrowy kręgosłup, pilates oraz treningi
na siłowni,
b) na kontynuację wskazanych wyżej zajęć i warsztatów w okresie IX-XII oraz na
organizację imprezy sportowej „Aktywny Komorów” – pozostałą część tej kwoty w
wysokości 14.800 zł;
3. z łącznej kwoty 51.000 zł przeznaczonej na organizację w tym roku wydarzeń
kulturalnych Zarząd zdecydował o sfinansowaniu:
a) do końca czerwca b.r. następujących wydarzeń kulturalnych i warsztatów dla
mieszkańców w łącznej kwocie 19.150 zł: organizacja wieczorów filmowych i
animacji filmowych, zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, gry planszowe dla
dzieci i młodzieży, taniec latino solo, taniec dla młodzieży, zumba, tańce w kręgu
oraz spektakle teatralne,
b) na kontynuację wskazanych wyżej zajęć i warsztatów w okresie IX-XII oraz na
organizację imprez tanecznych i koncertów – pozostałą część tej kwoty w wysokości
31.850 zł.
Zarząd ustalił także następujący planowany (szacunkowy) podział środków z funduszu
przyznanego na działalność kulturalną w Warsztacie na rok 2020 (w łącznej wysokości 29.500 zł):
1. do końca maja b.r. z tego funduszu zostaną sfinansowane: zajęcia ceramiki dla dzieci,
zajęcia tanga argentyńskiego dla dorosłych, brydż oraz warsztaty modelarstwa dla
młodzieży – w łącznej kwocie 10.500 zł;
2. na zakupy potrzebne do organizacji warsztatów, wydarzeń kulturalnych i imprez dla
mieszkańców wraz z utrzymaniem pomieszczeń świetlicowych – przeznaczono kwotę
7.500 zł;
3. pozostała kwota w wysokości 11.500 zł zostanie przeznaczona na organizację
warsztatów, wydarzeń kulturalnych i imprez dla mieszkańców – w okresie od czerwca do
grudnia b.r.
Uzgodniono także, że Pani Małgorzata Wejtko nawiąże kontakt z Panem Walichnowskim z UG w
sprawie zmiany i reorganizacji strony internetowej Zarządu.
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4.

Sprzątanie Komorowa
ZOK zdecydował, że sprzątanie Komorowa wspólnie z mieszkańcami zostanie zorganizowane w
sobotę 28 marca 2020 r.

Na tym posiedzenie ZOK zakończono. Przewodniczący Zarządu zaprosił jego członków na następnie
posiedzenie wyznaczając jego termin na dzień 6 kwietnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 20:00.
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