
PROTOKÓŁ NR 7/2019 

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU OSIEDLA KOMORÓW 

w dniu 10.10.2019 r. 

Kolejne posiedzenie Zarządu Osiedla Komorów („ZOK”) odbyło się w Komorowie w dniu 10 
października 2019 r. 

W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie ZOK:  

• Michał Jeżewski – Przewodniczący, 

• Andrzej Jurewicz; 

• Małgorzata Szymańczyk, 

• Łucja Tałandziewicz,  

• Małgorzata Wejtko, oraz 

• Anna Ziółkowska, 

a także zaproszony gość: Pani Hanna Barlak – prezeska Stowarzyszenia Towarzystwo Przyjaciół Miasta 
Ogrodu Komorów „Komorowianie”. 

Posiedzenie ZOK otworzył jego Przewodniczący - Pan Michał Jeżewski. Następnie, na posiedzeniu 
poruszone zostały następujące kwestie: 

• Informacje nt. obchodów Dnia Niepodległości i Imprezy świątecznej dla mieszkańców 

Pani Hanna Barlak przedstawiła informację nt. organizacji Dnia Niepodległości – na pl. 
Paderewskiego w Komorowie (poniedziałek 11.11.2019 r. start o godz. 14:00). Towarzystwo 
„Komorowianie” proponuje, aby wciągnąć mieszkańców do wspólnego odtańczenia poloneza 
pod hasłem: „101 par na 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”. Przed tym 
wydarzeniem planowane jest przeprowadzenie dwóch warsztatów, aby nauczyć uczestników 
układu poloneza - prawdopodobnie w dniach 30 października i 8 listopada 2019 r. Wydarzenie 
finansuje i organizuje Gmina Michałowice. Padła propozycja, aby tego dnia (11.11) wieczorem 
zorganizować w sali multimedialnej UG pokaz filmu „Piłsudski” albo „Legiony”. Padła również 
propozycja, aby zaprosić grupę rekonstrukcyjną w celu zaprezentowania ubiorów wojskowych z 
epoki. 

Impreza świąteczna planowana jest przez Stowarzyszenie w dniu 14. grudnia (w sobotę) w 
Warsztacie. Członkowie ZOK zastanawiali się z Panią Hanną Barlak nad programem wydarzenia. 
Wstępnie ustalono, że w tym dniu odbędzie się kiermasz wyrobów i wypieków świątecznych, np. 
w godz. 13:00-15:00, a o godz. 16:00 rozpocznie się koncert zespołu pod nazwą Zelowskie 
Dzwonki - dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla. Towarzystwo „Komorowianie” ma 
fundusze na ten cel, tj. na opłacenie cateringu, dekoracji i wynagrodzenia dla zespołu. 
Następnie, planowane jest wspólne śpiewanie kolęd. 

Zespół Kumy planuje także grudniowe spotkanie ze śpiewaniem kolęd dla mieszkańców. 

Pani Anna Ziółkowska poinformowała, że ZOK planuje zorganizowanie w Warsztacie imprezy z 
muzyką francuską na żywo w dniach 16.11.2019 r. albo 24.11.2019 r. Ewentualnie koncert 
saksofonisty p. Skałuby a potem potańcówka do muzyki mechanicznej. Szczegóły związane z 
organizacją tego wydarzenia zostaną przedstawione na następnym posiedzeniu ZOK. Pan 
Andrzej Jurewicz zgłosił propozycję zaproszenia teatru w celu zorganizowania przedstawienia dla 
mieszkańców.  

  



 

• Kwestie związane z budżetem 

Pani Małgorzata Szymańczyk przedstawiła informację nt. budżetu, jakim ZOK aktualnie dysponuje.  

Uzgodniono, że ze środków, jakie pozostały w budżecie, Pani Małgorzata Wejtko wyda 300 zł na listy 
(wraz z kopertami) do mieszkańców osiedla zapraszające ich do komunikacji z Zarządem, w 
szczególności zachęcające do zapisania się na newsletter dystrybuowany drogą elektroniczną. Z 
planowanych 2.000 zł na komunikację, wydane także zostanie 1.000 zł na opłacenie osoby, która 
doręczy takie listy mieszkańcom (umowa zlecenia).  

Na organizację imprezy świątecznej zaplanowano fundusz w wysokości 2.800 zł. Do tej pory na ten 
cel nie wydano żadnych środków. Zdecydowano, że członkowie ZOK zgłoszą propozycje 
rozdysponowana tej kwoty na nowy cel/nowe cele. 

Członkowie ZOK dyskutowali nad podziałem środków pozostałych w funduszu sołeckim do wydania 
do końca grudnia 2019 r. 

Na tym posiedzenie ZOK zakończono. Przewodniczący Zarządu zaprosił jego członków na następnie 
posiedzenie wyznaczając jego termin na dzień 18. października 2019 r. (piątek) godz. 19:00. 

Protokół sporządziła Łucja Tałandziewicz 


