
Protokół 

z Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Komorów 

z dnia 22.09.2022 r.  

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Komorów, które odbyło się w dniu 22 września 2022 

roku w ZSO w Komorowie o godzinie 18.00 (pierwszy termin) i 18.30 (drugi termin) otworzył 

Michał Jeżewski – Przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów. Przewodniczący Zarządu 

przywitał przybyłych gości oraz przedstawił poniższy porządek obrad zebrania.  

Porządek obrad Zebrania:  

1. Otwarcie zebrania 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Wybór sekretarza 

4. Przyjęcie protokołu z Ogólnego Zebrania Mieszkańców z dn. 29.09.2021 r. (protokół 

do wglądu na stronie www.komorow.pl – dział zarząd) 

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z realizacji uchwał i wniosków z zebrania z 

dnia 29.09.2021 r. 

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu od dnia 29.09.2021 r. 

do 22.09.2022 r. 

7. Przyjęcie uchwały o nowym podziale środków finansowych dla jednostki pomocniczej 

gminy – Osiedla Komorów na rok 2022 

8. Przyjęcie uchwały o podziale środków finansowych dla jednostki pomocniczej gminy 

– Osiedla Komorów na rok 2023 (kwota 107.019,90 zł) 

9. Propozycje do budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 

10. Omówienie problemów związanych z budową „paszkowianki” 

11. Wolne wnioski 

 

Ad: pkt 1  

1. Zebranie otworzył Przewodniczący Zarządu Osiedla Komorów - Michał Jeżewski 

2. W Zebraniu uczestniczyli mieszkańcy osiedla, wg. listy obecności 30 osób (26 osób 

uczestniczyło od początku zebrania – reszta dotarła w trakcie) oraz:  

-  Wójt - Małgorzata Pachecka  

-  Przewodnicząca Rady Gminy - Beata Rycerska 

-  Radni - Joanna Kowalczyk, Marek Biskot, Maciej Polarczyk 

-  Urzędnik Gminy – Wojciech Grzeniewski 

- Dzielnicowy – Mariusz Szymanek 

3. Przewodniczący Zebrania stwierdził ważność zebrania w II terminie, bez względu na liczbę 

obecnych stałych mieszkańców Osiedla uprawnionych do głosowania. Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Ad: pkt 2   

Zatwierdzono porządek obrad.  

Wynik głosowania: 26 osób za, nikt się wstrzymał, nikt nie był przeciw. 

http://www.komorow.pl/
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Ad: pkt 3 

Na sekretarza Ogólnego Zebrania Mieszkańców wybrano Łucję Tałandziewicz.  

Wynik głosowania: 25 głosów za, 2 osoby się wstrzymały, nikt nie był przeciw. 

Ad: pkt 4 

Za przyjęciem protokołu z Ogólnego Zebrania Mieszkańców z dnia 29.09.2021 r. było 24 

uczestników zebrania, przeciw 0 ,wstrzymało się od głosu 3 mieszkańców. 

Ad: pkt 5 

Przewodniczący Zarządu złożył ustnie sprawozdanie z realizacji przez Zarząd uchwał i 

wniosków z zebrania z dnia 29.09.2021 r. 

Ad: pkt 6 

Przewodniczący Zarządu złożył ustnie sprawozdanie z działalności Przewodniczącego i 

Zarządu Osiedla za okres od dnia 29.09.2021 r. do dnia 22.09.2022 r. 

Ad: pkt 7 

Podjęto Uchwałę nr 1/2022 w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 

2022 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Wynik głosowania: za uchwałą – 25 osób, wstrzymało się – 5 osób, przeciw – 0 

Ad: pkt 8 

Przewodniczący i Zarząd zgłosili następujące przedsięwzięcia na 2023 rok: 

Sport (kwota – 30 500 zł) 

1. Usługi - organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo- rekreacyjnych dla mieszkańców 

osiedla (m.in. zumba, pilates, fitness, joga itp.) – 17 000 zł 

2. Umowy zlecenia - organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców osiedla (m.in. zumba, pilates, fitness, joga itp.) – 8 000 zł 

3. Zakupy przemysłowe - organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców osiedla (m.in. zumba, pilates, fitness, joga itp.) – 3000 zł 

4. Zakupy spożywcze - organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców osiedla (m.in. zumba, pilates, fitness, joga itp.)  – 2500 zł 

Kultura (kwota 76 519,90 zł) 

1. Usługi - organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną 

oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców osiedla (m.in. 

warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, wyjazdy, szkolenia, 

wykłady i prelekcje dla mieszkańców, pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, pikniki, 

potańcówki) – 40 519,90 zł 

2. Umowy zlecenia - organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością 

kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców osiedla 

(m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, wyjazdy, 

szkolenia, wykłady i prelekcje dla mieszkańców, pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, pikniki, potańcówki) – 30 000 zł 

3. Zakupy przemysłowe - organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością 

kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców osiedla 

(m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, wyjazdy, 

szkolenia, wykłady i prelekcje dla mieszkańców, pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, pikniki, potańcówki) - 3000 zł 
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4. Zakupy spożywcze- organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością 

kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego dla mieszkańców osiedla 

(m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatrzyki, koncerty, wyjazdy, 

szkolenia, wykłady i prelekcje dla mieszkańców, pokazy filmowe, spotkania z ciekawymi 

ludźmi, pikniki, potańcówki) – 3000 zł 

Nikt z obecnych nie zgłosił innych propozycji do budżetu Osiedla Komorów na 2023 r. ani nie 

zgłosił poprawek. 

Wyniki głosowania za przyjęciem uchwały nr 2/2022 w sprawie uchwalenia wniosku o 

przyznanie środków z funduszu osiedla:  

za było 30 uczestników zebrania, przeciw 0, wstrzymało się od głosu 0 

Uchwała została przyjęta. Treść uchwały w załączeniu (załącznik nr 3). 

Ad: pkt 9 

Przewodniczący Zarządu zebrał propozycje uczestników zebrania do budżetu Gminy 

Michałowice na rok 2022: 

1. Pani Joanna Kowalczyk: 

Wnioskuje o nasadzenie krzewów, aby oddzielić infrastrukturę lodowiska na terenie ZSO od 

AMD. 

Ulica Sportowa – wniosek o skablowanie linii energetycznej, odtworzenie trawników po 

wykonywanych tam pracach budowlanych, posadzenie drzew na poboczach drogi. 

Pani Wójt odpowiedziała, że na chwilę obecną skablowanie tych linii nie jest planowane, ale 

planowane są prace w ulicy AMD; ten wniosek trzeba podzielić na 2 etapy, gdyż w jednym 

etapie nie uda się tego zrealizować. 

Pani J. Kowalczyk wnioskowała, aby w związku z przebudową ulicy Jana Pawła II dosadzić 

drzewa w lukach, które tam powstały. 

Pani Wójt odpowiedziała, że w tym roku do końca września zostanie przygotowania koncepcja 

nasadzeń drzew i krzewów na terenie całej Gminy, i wówczas będzie wiadomo, gdzie takie 

prace mogą zostać wykonane. 

2. Pan Grzegorz Gajda: 

Wnioskuje o wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Harcerskiej. Pani Wójt odpowiedziała, 

że będzie to możliwe dopiero wówczas, gdy ulica ta będzie ulicą jednokierunkową. 

Wnioskuje o udostępnienie mieszkańcom przenośnego wc na boisku w Komorowie. Pani Wójt 

w odpowiedzi na ten wniosek zachęcała do korzystania z wc w szkole, która pozostaje otwarta 

w godzinach, w których boisko jest udostępniane mieszkańcom. 

3. Pan Maciej Polarczyk: 

Zapytał o realizację przez Gminę wniosków składanych przez niego na rok 2022 – czy to zostało 

zrealizowane: 

1) zmiana organizacji ruchu dla Komorowa – Pani Wójt odpowiedziała, że Urząd Gminy 

zamówił koncepcję organizacji ruchu na terenie całej gminy obejmującym ok. 155 km; w 

marcu 2023 r. przypada termin odbioru tej koncepcji, wówczas będą konsultacje społeczne 

nt. tej koncepcji; 

2) nasadzenia zieleni w ul. Ireny, aby oddzielić chodnik dla pieszych od pasa drogowego – 

Pani Wójt: stosowne nasadzenia zostaną zrealizowane do końca października; 
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3) wniosek – rozpoznanie rozwiązań własnościowych i wykonanie projektu drogi rowerowej 

wzdłuż al. Kasztanowej w Komorowie / Pęcicach – P. Wójt: skutecznie będzie się można 

ubiegać o wprowadzenie takich rozwiązań, dopiero po uregulowaniu spraw 

własnościowych na tym terenie. 

4. Pan Michał Jeżewski – wnosi o wygospodarowanie środków na projekt i realizację placyku 

po starej poczcie w Komorowie. 

5. Pan Piotr Połowicz – wnosi o sporządzenie koncepcji okablowania linii energetycznych w 

całym osiedlu; składa również wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją 

świetlną na AMD – sygnalizacja świetlna najazdowa; P. Wójt odpowiedziała, że to jest droga 

powiatowa i wniosek ten zostanie złożony do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. 

 

Ad: pkt.10 

W sprawach wniesionych głos zabierali: 

Pani Lidia Pilich: poruszyła kwestię remontu AMD i zainstalowanych spowalniaczy w ul. 

Ireny. 

Pani Wójt Małgorzata Pachecka zabrała głos odnośnie skablowania całej miejscowości: jest to 

ogromne przedsięwzięcie, które musi znaleźć źródła finansowania; gmina finansuje 

projektowanie takich przedsięwzięć lub negocjuje z PGE, aby to ono je przeprowadziło; 

obecnie jest kablowana linia Kosmepol II - 8 km przebiegu z Brwinowa w kierunku Pruszkowa 

– jej skablowanie poprawi sytuację również w Komorowie – bo nie będzie awarii 

spowodowanych wichurami i zerwaniem linii, będzie skablowanie Nadarzyńskiej, Sportowej i 

AMD; objęcie reszty osiedla projektem skablowania jest bardzo kosztowne i trzeba się 

zastanowić, czy jest to racjonalne z punktu widzenia finansowego; część ulic będzie miało tzw. 

warkocze zamiast zwykłych cienkich przewodów, które mają spięcia w trakcie burz; są też inne 

miejscowości, które mają swoje potrzeby; Pęcice i Michałowice też wystąpiły z takimi 

wnioskami; im mniej awarii z sieciami, tym mniej problemów ma PGE i ono zasadniczo sjest 

tym skablowaniem linii zainteresowane, ale jest to proces na lata, ale on się toczy. 

Pan z sali zgłosił, że na jego nieruchomości ma wkrótce stanąć słup elektroenergetyczny; 

chciałby wiedzieć, kto za to zapłaci. Pani Wójt odpowiedziała: PGE płaci za skablowanie i za 

zastąpienie linii warkoczem, Gmina tylko wskazuje ulice, gdzie jest taka potrzeba.  

Pani Wójt odnosząc się do sprawy remontu Alei Marii Dąbrowskiej ponownie podkreśliła, że 

jest to droga powiatowa. Została opracowana koncepcja modernizacji, która z kolei  nie została 

zaakceptowana przez Konserwatora Zabytków. Starostwo Powiatowe ponownie przygotowało 

projekt i złożyło go do Konserwatora w celu dokonania uzgodnień. Konserwator zażądał 

sporządzenia analizy dendrologicznej; Gmina doprojektowała rozwiązania, aby drogi gminne 

dochodzące do AMD nie były zalewane. Gmina tylko dostaje rozwiązania do uzgodnień, ale 

sama tego nie projektuje. Po stronie Gminy Michałowice leżało wykonanie projektu 

skablowania i oświetlenia w ciągach ulicy – Gmina ma już na to pozwolenia na budowę. 

Oświetlenie gmina wykona jeszcze w tym roku, a skablowanie wykona PGE w przyszłym roku 

lub jeszcze w tym – w zależności od posiadanych środków finansowych. Sygnalizacja świetlna 

w AMD jest projektowana na skrzyżowaniach z ul. Waldemara i ul. Kotońskiego oraz 

planowane jest wyniesione skrzyżowanie z ul. Podhalańską. Czyli są rozwiązania 

wymuszające spowolnienie ruchu na AMD. Jest możliwe przejecie drogi przez gminę. Dobrym 

momentem będzie chwila, w której Starostwo wykona już remont tej ulicy. Przejęcie dróg jest 

kosztowne, bo trzeba te drogi też remontować, a nie tylko sprzątać czy odśnieżać. Nie ma tu 
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oczywiście możliwości przejęcia gruntu pod taką drogą; tu wchodzi w grę tylko przejęcie 

zarządu nad taką drogą. 

Pan Połowicz prosi o tymczasową sygnalizację świetlną w AMD – w celu spowolnienia ruchu; 

Pani wójt odpowiedziała, że zwróci się do powiatu z takim wnioskiem, koszt wykonania takiej 

sygnalizacji to około 300.000 złotych; Pani Wójt nie wie, czy starosta uzna ten wydatek za 

potrzebny, skoro niebawem będzie przeprowadzony remont tej drogi. 

Następnie, Pani Joanna Kowalczyk przedstawiła sprawę planowanej realizacji tzw. 

„paszkowianki”. Wyjaśniła, że tym mianem określana jest droga, jaka ma stanowić łącznik 

miedzy trasą A2 a trasą S8 – jej pierwszy etap ma przebiegać równolegle do autostrady A2, 

drugi etap od drogi 719 od l’Oreal do S8 – przez bagna, teren kolejki WKD potem boisko 

szkolne w Granicy, a następnie trasa ta ma prowadzić przez las; zostały opracowane trzy 

warianty przebiegu przez las. Został już rozstrzygnięty przetarg na projekt na drogę w dwie 

strony plus drogi serwisowe – około 40 km - bez wcześniejszych analiz, jaki każdy z tych 

wariantów wygeneruje ruch, ani jakie będą konsekwencje poszczególnych rozwiązań; Joanna 

Kowalczyk wskazała, że my jako mieszkańcy Komorowa zapłacimy wysoki koszt społeczny i 

ekologiczny – wycięcie lasu na dużym obszarze – cały Komorów będzie słyszał tę 

paszkowiankę, będziemy od terenów południowych oddzieleni tą drogą – od Strzeniówki i 

Nadarzyna. 

P. Kowalczyk poinformowała także, że 15.07.2022 r. radni i lokalne stowarzyszenia wystąpili 

do marszałka województwa o to, aby przedstawił on analizy ruchu wskazujące, czy ta droga w 

ogóle jest potrzebna i w jakim zakresie jest potrzebna. Projekt jej przebiegu bez jakichkolwiek 

analiz ruchu został jednak zlecony do wykonania. Realizacja tej inwestycji wygeneruje 

olbrzymie koszty finansowe a przede wszystkim wysoki koszt środowiskowy; ww. badania 

miały być dostarczone do 15.10.2022 r.; w okolicach lutego 2023 roku ma być na ten temat 

dyskusja publiczna wśród mieszkańców; Stowarzyszenie Zielona Granica od 3 lat angażuje się 

w budowanie sprzeciwu społecznego wobec realizacji tego projektu, aby podnieść świadomość 

działkowców i lokalnych mieszkańców organizuje protesty, składa petycje, itp. Więcej 

informacji można na ten temat uzyskać na stronie: paszkowianka.pl. Najbliższy protest 

planowany jest 8.11 o godz. 11:00 - będzie on organizowany przeciwko budowie tej drogi; P. 

Kowalczyk prosi o podpisanie się pod petycjami i monitorowanie sprawy. 

Pan Jacek Tomaszewski – pyta o stanowisko gminy w tej sprawie – Pani Wójt: Gmina 

Michałowice ma studium z 2011 roku, gdzie przebieg Paszkowianki jest przewidziany, wzdłuż 

ul. Barbary i dalej w kierunku Nadarzyna – jest to dokument planistyczny, który nie jest 

źródłem prawa miejscowego. Pani Wójt wskazała, że nie jesteśmy w stanie podjąć uchwały o 

uchwaleniu jakiegokolwiek m.p.z.p., który byłby niezgody z tym studium. Były 3 kadencje i 

żadna rada gminy nie podjęła prac ani uchwal o tym, aby usunąć te rozwiązania ze studium. 

Wiele lat temu pomiędzy lokalnymi wójtami i burmistrzami zostały uzgodnione rozmaite 

korytarze przebiegu tej drogi; te prace planistyczne mają 40 lat i są oparte na bardzo starych 

rozwiązaniach, wówczas zachodnie Mazowsze było w innej sytuacji, obecnie jest dostęp do 

dróg A2 i S8, więc w pierwszej kolejności powinna zostać wykonana analiza, która nam da 

odpowiedź na pytanie o to, jaka ta droga powinna być i czy jest w ogóle potrzebna, bo przetarg 

został ogłoszony na przebieg bardzo szerokiej drogi. Bez przeprowadzenia szczegółowych 

analiz nie można się jednoznacznie opowiedzieć ani „za” ani „przeciw” tej budowie, bez 

względu na to, co mówią sąsiednie samorządy. Pani wójt zabiegała o sporządzenia takiej 

analizy, i ona miała powstać. Podobnie argumentował wójt Zwoliński, że zanim projektant 

przystąpi do opracowania koncepcji przebiegu tej trasy, muszą zostać przeprowadzone analizy 

tego typu. Trzeba zdawać sobie sprawę, że jeśli powstanie tzw. „Brwinowianka”, tj. łącznik od 



6 
 

A2 do drogi 719 – to po to, aby obsłużyć centra logistyczne w Brwinowie, tereny inwestycyjne 

tam położone i rozładować korki na tym obszarze. Drugi powód to upłynnienie ruchu z 

Brwinowa na A2 – jeżeli zostanie zbudowana Brwinowianka będzie tzw. wąs do Brwinowa – 

to jest dobre rozwiązanie dla Brwinowa, podobnie dla Pruszkowa jest to dobre rozwiązania, 

dla Nadarzyna – to też jest dobre rozwiązanie, gdyż obawa jest taka ze samochody przejadą 

przez Brzozowa, Pruszkowską, Główna i Błońską do Nadarzyna – wójt Nadarzyna tego nie 

chce, aby ruch tamtędy był skanalizowany. Te dwie gminy są więc żywotnie zainteresowane 

budową tej drogi. Pani Wójt Pachecka chciałaby dostać analizę, w jakich aspektach ta droga 

może być nam potrzebna. Na poziomie emocjonalnym Pani Wójt poważnie zastanawia się nad 

koniecznością jej wybudowania, gdyż budowa ta oznacza wycięcie ok. 10 ha lasów oraz trzeba 

pamiętać o tym, że droga ta podzieli miejscowości i obniży komfort życia części mieszkańców 

Gminy Michałowice. 

Pan Tomaszewski zapytał, czy Gmina Michałowice jest w dialogu z Województwem? Wójt 

odpowiedziała, że t,ak, Gmina jest w dialogu. Chce, aby zostały przedstawione materiały, 

analizy, które wskażą argumenty przemawiające za realizacją tej drogi. Takie stanowisko Pani 

Wójt przedstawiła na spotkaniu z przedstawicielami samorządu województwa mazowieckiego. 

W dokumentach z 2011 są wskazane tylko dwa przebiegi i nie zostały tam określone parametry 

tej planowanej drogi. Drugi wariant nie jest obecnie możliwy do przeprowadzenia, gdyż w 

międzyczasie tereny planowane pod jego przebieg, zostały zabudowane. 

Pan Tomasz Wójcicki z Komorowa – opowiedział o historii rodzinnej, dziadek zakupił teren 

w Milanówku pod rekreację – wskazuje, że przez budowę tej drogi Komorów straci możliwość 

korzystania z lasu; wskazał na konsekwencje i mankamenty takiego rozwiązania. Wskazuje, 

że naszym obowiązkiem jest dbać o komfort mieszkańców. Podziękował pani wójt za 

monitorowanie tematu. Aktualności na ten temat znajdują się na stronie: paszkowianka.pl – 

warto śledzić temat na tej stronie. 

Michał Jeżewski zapytał, 1) co z Lidlem? Wójt opowiedziała, że obecnie brak jest nowych 

informacji na ten temat, poza tą, że sprawa jest w rozstrzygnięciu wojewody. Mimo tego, ze 

mają pozwolenie na budowę, obecnie dyskontu nie budują. Nie wiadomo, czy inwestor 

ostatecznie się wycofał. 

2) CIK - Czy w tym roku ogłosimy przetarg na wybór wykonawcy? Wójt nie może tego 

potwierdzić, bo musi mieć komplet dokumentów, aby ogłosić przetarg. Jest pozwolenie na 

budowę Centrum, ale nie ma projektu wykonawczego. Termin na dostarczenie tego projektu 

wykonawczego minął 16.09.2022 r. 

Następnie, Wójt przedstawiła szczegółową informację na temat inwestycji, jakie zostały 

wykonane przez Gminę w roku 2022 r. Były to m.in.: wymiana opraw sodowych na ledowe, 

koncepcja jest opracowywana jak poradzić sobie w trudnych czasach, łącznie z wyłączeniem 

świateł w nocy, parking przy ul. Ceglanej został wybudowany, jest realizowany parking przy 

ul. Kolejowej; w trakcie realizacji jest przebudowa ulicy Okrężnej, jest już dokumentacja dla 

ulicy Berylowej również w zakresie odwodnienia; będzie poidełko wody pitnej na terenie ZSO, 

modernizowany jest budynek przy ul. 3-maja 10 (dawny sklep Kokos); jest plan aby 

zagospodarować teren po poczcie; Pani Wójt wskazała także, że aktualnie modernizowane jest 

drugie mieszkanie w budyneczku na terenie ZSO, które po remoncie zostanie przeznaczone dla 

koła emerytów, aby mogli z niego korzystać w ciągu dnia w celu realizacji zajęć; ponadto, 

poinformowała, że w ul. Sieradzkiej jest wykonywany węzeł sanitarny - podłączenie do 

kanalizacji sanitarnej; przygotowywany jest także plan rozwoje kanalizacji sanitarnej w całej 

gminie; miało także miejsce zatwierdzenie projektu monitoringu dla pl. Paderewskiego, i 

części AMD. Będzie remont schodów w budynku przy ul. Turkusowej 5. 
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Pan Michał Jeżewski zapytał dzielicowego, czy my jako mieszkańcy osiedla możemy spać 

spokojnie? Dzielnicowy Szymanek wskazał, że na terenie osiedla miały miejsce następujące 

przestępstwa: 4 kradzieże od początku roku 2022, 4 włamania, 3 oszustwa i 2 przywłaszczenia. 

Joanna Kowalczyk poruszyła sprawę osób, które malują grafitti; zauważyła, że symbol „STG” 

pojawił się w wielu miejscach w Komorowie. Dzielnicowy wyjaśnił, że policja się tym 

zajmuje, podobnie jak sprawą malowanie emblematów Legii w wielu miejscach na osiedlu. Co 

da się z tym zrobić? Zabezpieczany jest monitoring. Te dokumenty nie pozwalają jednak 

spersonalizować tych osób. Dokonywane są przeszukania osób, czy posiadają sprzęt do 

dokonywania graffiti. Podejrzane są dwie osoby nastoletnie. 

Maciek Polarczyk – zapytał o przestępczość w zakresie włamań do mieszkań. Gdzie są 

największe zagrożenia i jak mieszkańcy mogą reagować? Pan dzielnicowy przekaże pani 

komendant to pytanie i przygotują dokument dla mieszkańców. 

Dzielnicowy potwierdza, że często sąsiad nie zna sąsiada i to jest problem. Zdarzyły się ostatnio 

trzy kradzieże samochodów. System bezkluczykowy w nowoczesnych autach, spisywanie 

sygnałów na tzw. „walizkę” powoduje, że kradzieże aut są coraz łatwiejsze. 

Pan Roman Tokarski ponawia prośbę o usunięcie suchej lipy naprzeciwko szkoły przy AMD-  

w dalszym ciągu nie zostało to wykonane. Pani Wójt: to sprawa dla starostwa powiatowego, 

bo w ich gestii jest zarząd drogą AMD – do nich trzeba to ponownie zgłosić. 

Zebranie zakończono o godzinie 20.36 

 

Załączniki:  

1. Lista obecności na zebraniu, 

2. Uchwała nr 1/2022 w sprawie zmiany przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na 

2022 rok, 

3. Uchwała nr 2/2022 w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu 

osiedla na 2023 rok. 

 

   Protokołowała:               Przewodniczący Zebrania:  

………………………..                                                                            ……………………………..   


