PROTOKÓŁ
Z posiedzenia Zarządu Osiedla Michałowice z dnia 5.02.2014 r
Obecni na zebraniu:
- członkowie Zarządu Osiedla: Paweł Cichocki, Maria Marczak ,
Helena Nasalska , Grażyna Matysiak , Janusz Sieciński , Roman
Bedyński
- goście: Agnieszka Krynicka
1.Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
Po uzupełnieniu listy obecności o Grażynę Matysiak protokół
przyjęto jednogłośnie.
2.Realizacja przedsięwzięć z funduszu Zarządu Osiedla.
W najbliższych dniach dobiegną końca rozpoczęte w zeszłym
roku zajęcia z tańca towarzyskiego , kurs komputerowy i gimnastyka.
Wszystkie te zajęcia były bardzo wysoko ocenione przez uczestników.
W roku bieżącym postanowiono w wyniku burzliwej dyskusji
rozszerzyć dostęp do zajęć gimnastycznych poprzez przeniesienie ich
do szkoły co pozwoli na udział w nich większej liczby uczestników.
Zajęcia będą odbywały się od 1 marca br. we wtorki o godzinie 1818.30 i soboty o 13-13.45. Informację w formie ogłoszeń przygotuje
Maria Marczak. Informacja ta będzie adresowana do Mieszkańców
Osiedla bez określania kryteriów wiekowych. Planowane są dwa
trzymiesięczne cykle zajęć jeden rozpocznie się jw. a drugi po
wakacjach.
Nową edycję kursu tańca towarzyskiego chcemy rozpocząć w
miesiącu wrześniu 2014 roku.
Kurs komputerowy w związku z mała ilością chętnych będzie
organizowany co dwa lata, najbliższy w 2015 roku.
Pozostałe zajęcia będą prowadzone tak jak w zeszłym roku po
zgłoszeniu się na nie odpowiedniej ilości osób.

Zarząd Osiedla ma się zwrócić do Wójta z propozycja, aby
urządzenia gimnastyczne przewidziane do zakupu z funduszu osiedla
w tym roku zainstalować na terenie skate parku. Przy tej okazji Zarząd
wystąpi do Wójta o uzupełnienie wyposażenia o huśtawki dla dzieci,
których brak na tym terenie
3.Omówienie problemów poruszanych na zebraniu ogólnym w
sprawie decyzji Ministra na temat Majątku Michałowice.
Powyższa sprawa odbiła się szerokim echem w miejscowej
społeczności. Zebranie okazało się bardzo potrzebne i dostarczyło
mieszkańcom wielu nowych wiadomości w tej sprawie.
Zarząd osiedla będzie kontynuował działania informacyjne w tej
sprawie. Zarząd zapoznał się z inicjatywą pani Lawrans – Radnej
pow. Pruszków. Zarząd zamierza w imieniu mieszkańców osiedla
podjąć akcję informacyjną na forum Sejmu RP (spotkanie z Posłem z
naszego terenu) i Rzecznika Praw Obywatelskich.
4.Sprzątanie po psach na terenie osiedla Michałowiceustosunkowanie się do głosów z forum internetowej strony osiedla.
Roman Bedyński przeczytał wpisy dot. w/w sprawy i zaczęła się
dyskusja z udziałem przybyłego na zebranie gościa. W wyniku
dyskusji podjęte zostaną następujące działania:
- Zarząd we współpracy z Urzędem Gminy opracuje i
rozpowszechni ulotkę informacyjną, przypominającą właścicielom
psów o obowiązku sprzątania odchodów do specjalnie
zainstalowanych na terenie osiedla pojemników. Zostanie przywołana
podstawa prawna, oraz sankcje dotyczące osób nie przestrzegających
przepisów orz tryb ich egzekwowania.
Zarząd podejmie próbę włączenia naszej szkoły i duszpasterzy
naszej parafii w akcję propagandową w tej sprawie. Długoterminowa,
konsekwentna akcja powinna przynieść spodziewany efekt – czyste
chodniki i trawniki w naszym osiedlu..
5.Sprawy wniesione.
Pan Janusz Sieciński wystąpił z inicjatywą wmurowania tablic
upamiętniających dokonania rotmistrza Pileckiego i kapitana Henryka
Łagodzkiego, których imiona nadano sąsiadującym ze szkołą rondom.
Propozycję wystąpienia do Wójta i do Rady Gminy zaakceptowano

jednogłośnie. Jako miejsce umieszczenie tablic proponuje się ścianę
szkoły lub bezpośrednie sąsiedztwo obu rond.
Pani Krynicka Agnieszka wystąpiła z inicjatywą montażu
dodatkowych koszy na śmiecie jednocześnie wyraziła zgodę na
montaż kosza obok jej posesji.
Zarząd wystąpi do Wójta z prośba o informację na temat
aktualnego stanu procesu zmierzającego do udostępnienia
mieszkańcom gminy tzw. „biletu zbiorczego” i perspektywy
zakończenia tych działań.
Termin następnego zebrania ustalono na 14 maja 2014 r. godzina
19.00

………………………………
Roman Bedyński
.

