
 Protokół 6 z zebrania Rady Osiedla  Falenica 19.11.2015r

Porządek
1. Otwarcie zebrania i powitanie gości
2.Przyjęcie protokołów z poprzednich 2 zebrań
3.Wnioski z konsultacji
4.Plany pracy Rady Osiedla.
5.Sprawy różne

Ad 1
Przewodnicząca rady p.Helena Kroszczyńska powitała zebranych. Było obecnych 7 z 9 członków 
rady.
Powitała gości i przedstawiła porządek zebrania. Do porządku w sprawach różnych p.Borowski 
zaproponował sprawę planu zagospodarowania Falenicy. P.B.Mróz zaproponowal omówienie spraw 
różnych po pkt 2.Zebrani wyrazili na to zgodę,
Ad 2
Pani przewodnicząca przedstawiła zebranym Protokoły z zebrań 19.09.15 i 19.10 15.Poinformowała 
iz przesłano je droga mailowa z prośba o naniesienie uwag .Nikt takich uwag nie zgłosił 
P.M.Wilczyński zaprotestował stwierdzając iż nie w pełni są przedstawione jego wypowiedzi na 
zebraniu 19.09br.Dotyczy to pisma w sprawie elektrowni oraz uwag w wypowiedziach p.L.Wośko. 
P.Kroszczyńska zauważyła iż protokolantka wychodziła wcześniej z zebrania i nie nastąpiło 
szczegółowe protokołowanie po jej wyjściu.  W sprawie wypowiedzi p.Wośko poinformowała iż 
protokoły są upubliczniane po ich zatwierdzeniu a nie wcześniej .Z uwagi na spostrzeżenia 
p.Wilczyńskiego p.Maciak zauważyła, iż wypowiedzi są często wielowątkowe i może warto je 
nagrywać aby nikt nie miał uwag co do ich jakości lub braku. W związku z uwagami do protokołu 
p.Kroszczyńska zaproponowała dopisanie : „P.M.Wilczyński przedstawił informacje dot elektrowni 
na podstwie pisma ,które okazał. Stoen nie przekaże budynku na cele kulturalne o co zabiega 
Towarzystwo Kulturalne.”
„P.L.Wośko stwierdziła, iż nie życzy sobie aby Rada Osiedla zajmowała się sprawą cmentarza w 
Aleksandrowie”.
P.Kroszczyńska omówiła ponownie sprawę  cmentarza. Zajmuje się tą sprawa zespół 5 osobowy.
P.Kroszczyńska zapytała zebranych czy maja uwagi do tego protokołu. P.Wilczyński podjął temat 
biblioteki. Stanowisko z-cy burmistrza Dzielnicy Wawer jest takie iż Falenica może się starać o 
budynek Sopu bo nie ma funduszy na budowę nowej biblioteki. Po naniesieniu zmian nastąpiło 
głosowanie 6 osób za przyjęciem protokołu 1 osoba wstrzymała się za przyjęciem protokołu z 
19.09.15.Protokół został przyjęty.
Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z dn 19.10.br.Nikt nie miał uwag 
do protokołu.Za przyjęciem było 6 osób,1 się wstrzymała .Protokół został przyjęty.
Ad 5
Sprawy różne
P.Borowski  przedstawił sprawę dot ponownego zwrócenia się do Dzielnicy o prace nt planu 
przestrzennego zagospodarowania Falenicy. Warto pamiętać aby urząd nie wydawał zezwoleń na 
działalność szkodliwą dla obywateli i środowiska co np. ma miejsce przy  ul.Zapomnianej. 
P.Kroszczyńska stwierdziła iż warto napisać w tej sprawie ale bez podawania  szczegółów. Nastąpiła 
dyskusja nt w której wzięli udział .p.Pasierbiński, p.Biń, p.Wilczyński.P.Wilczyński zasugerował 
obecność zainteresowanych podczas spotkania Komisji Ładu Przestrzennego w dzielnicy. P.Biń 
zasugerował aby tą sprawą zajął się p.Wilczyński ,który odmówił stwierdzając, iż jest członkiem 
Rady ale nie ma takich uprawnień.
P.Wojciechowska przedstawiła pismo w sprawie oświetlenia przy ul.Podkowy prosząc o akceptacje 



wniosku, który złoży w dzielnicy. Zebrani poparli wniosek a przewodnicząca zaakceptowała go 
podpisem na w/w piśmie.
Ad.3
P.Kroszczyńska  stwierdziła, że Rada nie ma uprawnień do prowadzenia  konsultacji, Na nasz 
wniosek one się odbyły ale sprawą ich zajmuje się urząd. Architektów zatrudnił p.Kuranowski 
dyrektor ZGN .P.Wisnicki stwierdził że jest zwolennikiem takich procesów bo mieszkańcy mają 
szanse się wypowiedzieć. Odbyły się 4 spotkania i 1 ankieta w której wzięło 330 osób. Nie 
przeceniałbym roli Rady Osiedla.
p.Biń zauważył iż modernizacja bazaru rozszerza się i wychodzi poza jego teren co dot handlarzy w 
sobotę a jest to niewłaściwe.
P.Mróz podał 1 aspekt -zadowolenia iż odbyły się konsultacje, jest strona fb ,która jest często 
odwiedzana iż Rada wyszła z takim działaniem do mieszkańców
2 aspekt-koncepcja przekształcania zielonego zakątka i ul.Frenkla nie podoba mi się 
.Przekształcenie parkingu przy u Frenkla też dobrym rozwiązaniem.
p.Kroszczyńska stwierdziła iż na parking wydano spore kwoty i może się to spotkać z negatywnym 
odbiorem części mieszkańców Przedstawiła zebranym pismo dot parkingu na terenach PKP. 
Uważam również ze nie należy likwidować parkingu ani zmieniać trasy autobusów.
P.Wilczyński stwierdził iż wcześniej nie pojawiły się żadne uwagi podczas warsztatów a osoby 
wykonujące projekt są niekompetentne.
P.Borowski zauważył iż w piśmie należy podać warunki brzegowe i należy podać co nam nie 
odpowiada bo nie jesteśmy specjalistami w tym względzie.
P.Mróz zauważył  iż autobusy na ul Bystrzyckiej w soboty powinny zmienić trasę np. na ul Patriotów.
P.Wiśnicki nie zgadza się na zmianę charakteru ul Trocinowej, Przystanki przy PKP są właściwe i 
pomyślane dla podróżnych .Jestem orędownikiem placu miejskiego w zaplanowanym miejscu, 
umieszczenie biblioteki też jest właściwe. Jest to śmiały plan, każdy pewnie będzie miał uwagi do 
niego np. kupcy.
P.Borowski stwierdził iż należy pamiętać iż Falenica to 2 części i należy je skonsolidować.
P.Wilczyński dodał iż umieszczenie żłobka jest bezsensowne, brakuje miejsca dla kupców w soboty 
Nie należy niszczyć tego co zrobiono za kwotę 850tys zł.
Po opuszczeniu sali przez gości i p.Wilczyńskiego zebrani sformułowali uwagi do przedstawionego 
planu i pismo w tej sprawie skierowali do burmistrza.
Dodatkowo p.Mróz podał informacje o harmonogramie budżetu partycypacyjnego na 2017r
P.Wiśnicki zaproponował spotkania z radami osiedli. Wyznaczono następne zebranie na 10.12br 
godz 18.00 i zaproszenie  Rad Osiedli Miedzeszyna ,Aleksandrowa , Nadwiśla.
Z uwagi na zajęcie się sprawami bieżącymi pkt 4 przenosi się na inne zebranie Rady.

Przewodnicząca podziękowała zebranym .Na tym zebranie zakończono.

W załączeniu lista obecności członków Rady.

                                                                                  Przewodnicząca Rady Osiedla Falenica

                                                                                            Helena Kroszczyńska 


