
Protokół nr 4 z posiedzenia Rady Osiedla Falenica
z dnia 16.09.2015r

      W dniu 16.09.2015r odbyło się zebranie RO Falenica. Obecnych było
   8 radnych oraz zaproszeni goście załącznik 1

Porządek zebrania
1.Otwarcie obrad i powitanie gości
2.Przedstawienie planu konsultacji
3.Dyskusja na temat ważnych spraw w Osiedlu Falenica.
4.Zamknięcie obrad.

Ad1.
Obrady otworzyła  Przewodnicząca RO H.Kroszczyńska. Powitała zaproszonych gości i 
radnych, stwierdziła  prawomocność obrad i podała porządek który zebrani przyjęli.
Ad.2
Przewodnicząca nakreśliła zasady współpracy Rady z organizacjami działającymi  w Osiedlu,
oraz radnymi UD. Zwróciła uwagę iż wszystkim powinno zależeć na dobru Osiedla i jego 
mieszkańców i należy się wspierać w realizacji podejmowanych działań.
Następnie przedstawiła plan konsultacji dotyczących centrum Falenicy.
Poinformowała iż RO poparła grupę inicjatorów konsultacji  i złożyła wniosek w tej sprawie
do Burmistrza Dzielnicy Wawer Pana Łukasza Jeziorskiego 17.07.2015r.Wniosek
został przyjęty ,dzielnica przeprowadzi konsultacje w połączeniu z realizacją zadania 
publicznego zgłoszonego przez P.U.Stanowską i P.A.Tomaszczyka w ramach inicjatywy 
lokalnej.
Następnie przedstawiła plan konsultacji organizowanych dla mieszkańców i kupców i 
zachęcała do udziału i aktywizowania swoich stanowisk.
Nastąpiła dyskusja na temat konsultacji.
W czasie dyskusji zebrani prezentowali swoje oczekiwania, zgłaszali problemy .
P.U.Stanowska poinformowała o warsztatach plenerowych w dniu 04.10.2015r
oraz  o spotkaniach  z uczniami miejscowych szkół.
P.J.Wiśnicki  zauważył iż warto teraz działać zanim powstanie ostateczna koncepcja 
przebudowy bazaru.
P.L.Wośko ,Prezes TMF krytycznie odniosła się do organizowanych przez dzielnicę na 
wniosek RO konsultacji. Poinformowała iż tą sprawą zajmuje się od wielu lat. Uważa że 
inicjatywa powiela się z działaniami SARP-u.
W odpowiedzi Przewodnicząca RO stwierdziła iż podczas rozmowy z Burmistrzem nie 
uzyskała informacji o tym że ktoś inny złożył wniosek o konsultacje.
P.A.Wojda radny, poparł inicjatywę ,stwierdził że należy rozmawiać z mieszkańcami.
P.Wiśnicki podał informację nt warsztatów 04.10.2015.Mają to być pomysły na centrum 
Falenicy przedstawione w formie artystycznego wyrazu przez mieszkańców.
Zwrócono uwagę na tereny objęte konsultacjami ich funkcję,ilość fundusz oraz potrzebę 
zaangażowania się w powstawanie koncepcji miejscowych specjalistów oraz młodzieży.
Ad.3
W dyskusji na temat Osiedla poruszono wiele problemów.

P.Wośko podjęła temat cmentarza . Cmentarz jest cały czas oprotestowywany, przez RO 
Aleksandrów, obecnie projekt jest wstrzymany z uwagi na brak dostępu do drogi. Czekamy na 



decyzje m.st.Warszawy. P.L.Wośko  stwierdziła , iż nie życzy sobie aby Rada Osiedla 
zajmowała się sprawą cmentarza w Aleksandrowie  .
Przewodnicząca RO widzi jednak potrzebę  spotkania z RO Aleksandrów w tej sprawie.
Pan Tomaszczyk podjął temat linii kolejowej i przewidywanych zmian.
Ustalono że warto złożyć pismo do PKP – jak informacje w Internecie mają się do 
rzeczywistości.
Pan Wojda podjął temat biblioteki. W najbliższym czasie  brak środków  w dzielnicy na 
budowę nowego obiektu. Warto przy konsultacjach pomyśleć o siedzibie na ten cel.
Jest to ważny element życia kulturalnego.
Pan Wilczyński ,który o nową bibliotekę zabiega od kilku lat zebrał informacje na  temat 
wynajmu większego lokalu ale są to bardzo wysokie kwoty i dzielnica nie pokryje takich 
kosztów. Stanowisko zastępcy burmistrza Dzielnicy Wawer jest takie iż Falenica może się 
starać o budynek SOP-u bo  nie ma funduszy na budowę nowej biblioteki. 
 Przedstawiciel kupców stwierdził że biblioteka na nowym bazarze nie spełni swojej roli i 
trzeba szukać odrębnej lokalizacji.
Następnie omawiano   problem ulic w Osiedlu Falenica.
Do następnego spotkania Zarząd RO zbierze informacje i przedstawi radnym priorytetowe 
zadania  w sprawie utwardzenia ulic i zaproponuje te o które należy wystąpić do Burmistrza 
Dzielnicy.
Przedstawicielka Falenickiego Towarzystwa Kulturalnego zapoznała zebranych z pismem 
wystosowanym do Prezesa RWE z prosbą o przekazanie budynku dawnej „Gminnej 
Elektrowni Falenica” na cele publiczne,np.koncertowe lub wystawiennicze.
Większość radnych poparła prośbę FTK. Pan Wilczyński przedstawił informacje 
dot.elektrowni na podstawie pisma ,które  okazał. Stoen nie przekaże budynku na cele 
kulturalne o co Zabiega Towarzystwo Kulturalne.   

Ad.4
Przewodnicząca podziękowała zebranym za przybycie i zamknęła obrady.

                                                              Przewodnicząca Rady Osiedla Falenica

                                                                             Helena Kroszczyńska


