PROTOKÓŁ NR 2/2022
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OSIEDLA KOMORÓW
w dniu 04.04.2022 r.
Posiedzenie Zarządu Osiedla Komorów („ZOK”) odbyło się w dniu 4 kwietnia 2022 roku w Komorowie
przy ul. Ceglanej 2d.
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,
(7) Anna Ziółkowska.
Posiedzenie ZOK otworzył jego Przewodniczący - Pan Michał Jeżewski. Następnie, na posiedzeniu
poruszone zostały następujące kwestie:
1.

Dyskusja nad budżetem na II połowę roku 2022
Obecni na posiedzeniu członkowie ZOK dyskutowali nad budżetem na rok 2022 i planowanym
podziałem tych środków, w tym w szczególności na zajęcia, warsztaty, imprezy i spotkania
integracyjne dla mieszkańców, pokazy filmowe i kino plenerowe, itp.
Od połowy maja ZOK planuje wznowić i kontynuować do czerwca zajęcia Tai-chi, a potem od
września do nadejścia chłodów z uwagi na to, że są to zajęcia plenerowe – kwota 3.600 zł.
Pan Andrzej Jurewicz planuje zorganizować raz w miesiącu w soboty w Warsztacie „Gry bez
prądu” (gry planszowe) w łącznej kwocie 1.440 zł/rok.
Konieczne są przesunięcia środków w ramach kultury na latino solo, pilates, plastykę i taniec
dla młodzieży. Pani Małgorzata Szymańczyk dokona przeliczenia poszczególnych pozycji
budżetu i zaproponuje określone wnioski do UG o przesunięcie środków.
Padł pomysł zorganizowania koncertu muzycznego dla mieszkańców osiedla. Tematyka
muzyczna do ustalenia.
Dzieci i młodzież z Ukrainy postanowiono zaprosić na zajęcia plastyczne dla starszych (10+),
oraz młodszych (6-9 lat) odbywające się we wtorek i środę, oraz na taniec dla młodzieży
(poniedziałek) w salach ZSO w Komorowie.
Zdecydowano o przeznaczeniu 10.000 zł na zorganizowanie koncertu w dniu 21.05.2022 r.
podczas spotkania integracyjnego dla mieszkańców pt. „Zielono Mi” organizowanego przez
Stowarzyszenie „Komorowianie”.
Pani Małgorzata Wejtko zaproponowała, aby kwotę 5.000 zł przeznaczyć na nasadzenia
niskiego żywopłotu wzdłuż ulicy Podhalańskiej. ZOK zgodził się z tą propozycję i przygotuje
stosowny wniosek do UG.

2.

Prace nad stroną internetową ZOK komorow.pl
Pan Darek Ogiński poinformował, że wykonawca nowej strony internetowej Pan Piotr Wykurz
przygotował szablon strony internetowej i obecnie trwa przeniesienie zawartości obecnej
strony do nowego szablonu.

3.

CIK

Przewodniczący poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem inwestycji.
4.

Placyk po poczcie
Przewodniczący poinformował, że za dwa tygodnie zostaną nam przedstawione dwa projekty
zagospodarowania terenu – placyku po poczcie. Padła propozycja, aby posprzątać ten teren
podczas akcji społecznej (ZOK, wolontariusze, społecznicy, Ekobrygada).

5.

Willa przy ul. Krasińskiego 34
Przewodniczący poinformował, że wśród społeczników komorowskich pojawił się pomysł, aby
w tzw. Willi „Grabowskich”, wzniesionej w 1933 r. według projektu Bohdana Lacherta i Józefa
Szanajcy, wpisanej do rejestru zabytków, zorganizować ośrodek badawczy i konferencyjny
miast ogrodów. W tej sprawie odbyło się spotkanie z marszałkiem województwa, w którym
uczestniczyła również Pani Wójt, aby zdecydować o przeznaczeniu tego miejsca.

6.

Remonty ulic Okrężnej i Berylowej
Przewodniczący przedstawił informacje na temat bieżących i planowanych remontów.
Aktualnie trwa remont ulicy Okrężnej; realizowana jest kanalizacja deszczowa na tej ulicy.
Została też podpisana umowa na wykonanie projektu przebudowy ulicy Berylowej.

7.

Spotkanie z mieszkańcami
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Przewodniczący zrelacjonował przebieg tego spotkania. Mieszkańcy Pęcic są przeciwni
organizowaniu w tym miejscu jakichkolwiek plaż, kąpielisk czy innych miejsc spotkań. Na
spotkaniu przedstawione zostały 3 wersje zagospodarowania tego terenu, od najmniej
ingerującej w środowisko naturalne do wersji, która bardzo zmienia krajobraz tego miejsca. To
było ostatnie spotkanie i konsultacje z mieszkańcami. Na kolejnym etapie zostanie
przygotowywana koncepcja zagospodarowania tego miejsca.
Na tym posiedzenie zakończono.
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