PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Zarządu Osiedla Michałowice z dnia 14.05.2014 r
Obecni na zebraniu: Paweł Cichocki, Grażyna Matysiak, Roman
Bedyński, Helena Nasalska, Janusz Sieciński, Maria Marczak
Goście: lista obecności
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
Protokół przyjęto jednogłośnie bez poprawek.
Przewodniczący Zarządu Osiedla zapoznał obecnych z
odpowiedziami Wójta na korespondencje:
- w sprawie wspólnego biletu: - nic się nie zmieniło, istnieje zespół
przedstawicieli zainteresowanych gmin – trudno określić
perspektywę zakończenia prac zespołu.
- wmurowanie pamiątkowych tablic dla uczczenia pamięci rotmistrza
Pileckiego i H. Łagodzkiego nastąpi razem z otwarciem po
remoncie poprzedniego budynku Gminy. Propozycja treści napisów
na tablicach ma być poddana konsultacji społecznej (umieszczona
na stronie internetowej....) i zaakceptowana przez Urząd Gminy i
Zarząd Osiedla
- w sprawie nowych urządzeń gimnastycznych na terenie skate parku
Gmina wystąpiła do inwestora z odnośnym pismem i czeka na
odpowiedź
- sprawę usuwania odchodów psich reguluje ustawa śmieciowa, a
policja ma po zgłoszeniu ukarać mandatem właściciela psa, sprawę
tę mamy poruszyć na zebraniu ogólnym mieszkańców w obecności
komendanta policji gdyż dotychczasowe zgłoszenia nie przynoszą
oczekiwanego skutku, obecność policji wykorzystamy do
zadawania i innych pytań przez mieszkańców
Zarząd będzie organizował akcję ulotkową w tej sprawie i chce w
porozumieniu z kościołem dotrzeć do niezdyscyplinowanych
właścicieli psów. Bez aktywności wszystkich mieszkańców w tej
sprawie niewiele da się zrobić.

2. Realizacja przedsięwzięć z funduszu Zarządu Osiedla
Obecnie dobiega końca wiosenna tura gimnastyki, następna tura
będzie kontynuowana od drugiego tygodnia września 2014 r.
Gimnastyka była bardzo wysoko oceniona przez uczestników zajęć,
których przedstawiciele przyszli na zebranie i domagali się
kontynuowania zajęć, musieliśmy wielokrotnie potwierdzać, że druga
tura gimnastyki się odbędzie.
Kurs komputerowy zyskał też uznanie uczestników, którzy prosili,
żeby kolejne zajęcia prowadziła ta sama osoba.
Po wakacjach proponowane jest kontynuowanie kursu tańca
towarzyskiego, który został entuzjastycznie przyjęty przez
mieszkańców Michałowic.
3.Sprzątanie po psach na terenie osiedla Michałowice
Omówiono w punkcie 1
4.Uwagi do inwestycji ul. Żwirki i Wigury
Z uwagi na nieobecność osób wnioskujących o wprowadzenia tego
tematu do porządku zebrania, punkt ten nie był omawiany.
5.Sprawy wniesione
- Sołtys wsi Michałowice poprosił o dofinansowanie ze środków
Osiedla Michałowice biegu rodzinnego – podchodów dla rodzin z
terenu Michałowic, bieg ten miałby się odbyć 14.06.2014 r.
Zostaliśmy przekonani co do celowości imprezy ale
wnioskowaliśmy o rozpatrzenie możliwości połączenia go z dniem
Michałowic. Pani sołtys ma zwrócić się w tej sprawie do wydziału
kultury naszej gminy i dojść do porozumienia. Zarząd wydał
wstępną zgodę na dofinansowanie w granicach 4000zł.
- zaproponowano powołanie animatora kulturalnego organizującego
zajęcia w dawnym budynku gminy, który będzie naszym „domem
kultury”, sprawę tę powierzamy wydziałowi kultury naszej gminy
- pani Maria Ziółkowska kieruje za naszym pośrednictwem pytanie
do Wójta czy gmina korzysta ze „środków unijnych” dla

aktywizacji seniorów jako załącznik artykuł o fundacji promocji
rekreacji KIM
- drugą sprawą zgłoszoną przez panią Ziółkowską jest
skomunikowanie autobusowe Michałowic z Warszawą
Pan P.Cichocki zaproponował wykorzystanie istniejących linii
autobusowych i po zapoznaniu się z trasami autobusów
kursujących z Ursusa do Opaczy i dalej proponuje co następuje:
-Autobus 177 który ma ostatni przystanek w Ursusie na ulicy
Spisaka potem skręca w lewo i po przejechaniu kilkuset metrów
staje przy WKD Opacz, mógłby skręcić w prawo i pojechać przez
Michałowice ulicami Jesionową, Raszyńską Szkolną i zatrzymać
się zamiast przy WKD Opacz przy rondzie w Opaczy położonym
niedaleko stacji WKD Opacz i dalej pojechać starą trasą
-autobus 307 który kończy trasę w Opaczy mógłby pojechać dalej
prosto skręcić w prawo na rondzie i przez nowy wiadukt dojechać
do ulicy Polnej, skręcić w lewo w Szkolną w prawo w Raszyńską
dalej Jesionową do alej i dojechać do docelowego przystanku w
Opaczy.
Opisane powyżej zmiany wydłużyłyby nieznacznie istniejące linie
a mieszkańcom Michałowic zwłaszcza tym bez samochodów
rozwiązałoby wiele życiowych spraw takich jak dojazd do kościoła,
dojazd na targ w Ursusie oraz alternatywne połączenie z Warszawą
Mamy nadzieję, że koszt realizacji powyższego projektu, lub
podobnego w skutkach projektu po negocjacjach z przewoźnikiem,
nie zachwieje budżetem Gminy, a ułatwianie życia codziennego
mieszkańców osiedla jest przecież główną troską naszych władz
samorządowych.
Proponowany termin następnego spotkania Zarządu 24.09.2014r

