
P R O T O K Ó Ł     Z    P O S I E D Z E N I A    R A D Y    O S I E D L A- F A L E N I C A

                                   z  dnia  29.03.2016

Na spotkaniu obecni byli:

1. Czesław Biń

2. Anna Łętowska-Jaroni

3.Helena Kroszczyńska

4. Bartosz Mróz

5. Jan Pieńkowski

6. Marek Wilczyński

7. Jacek Wiśnicki

8. Małgorzata Wysocka

P o r z ą d e k      s p o t k a n i a:

I.  Wymiana informacji  na temat bazaru, ustalenie stanowiska na kolejne spotkanie zaplanowane na 
31.03.2016

II. Podsumowanie spotkania z WARBUD-em ( osoby,które były obecne) w sprawie POW

III. Podsumowanie projektów falenickich budżetu partycypacyjnego

IV. Pikniki szkolne jako wydarzenie "ogólno-falenickie" i ewentualny udział w nich RO ( np. 
dyżury ,możliwość spotkań, itp) 

a) 8.05.2016 SP 124

b) 11.06.2016  ZS 111

V. Przedyskutowanie kwestii spotkania z mieszkańcami dotyczącego planowanych inwestycji w 
Falenicy w najbliższych latach

VI. Sprawy różne

ad I/  Co do ostatecznej wersji bazaru, nie na jeszcze jednoznacznego stanowiska. Pan J. Wiśnicki 
zgłosił postulat poszerzenia skrzyżowania Filmowa/Walcownicza z wyniesionym przejściem dla 
pieszych. Postulowano też przeniesienie przystanków autobusowych z ul. Bystrzyckiej. Podniesiona 
została również sprawa możliwości zainstalowania fotowoltaniki oraz zwrócenie się inwestora do 
Wydziału Estetyki Miasta w celu ustalenia spraw takich jak -szyldy itp.



ad II/  W kwestii budowy obwodnicy Warszawy, mieszkańcy Wawra chcą ,by zrobić tunel, Jednak ze 
względów finansowych WARBUD taką możliwość odrzuca; proponuje estakadę, nasyp, "wannę"

My jako RO-Falenica, skontaktujemy się z RO-Miedzeszyn i podejmiemy  wspólne działania

ad III/  Żaden wniosek nie odpadł. W dniach 14.03 - 31.05.2016 odbędzie się weryfikacja projektów, a 
do 24.06.16 będzie można głosować. Planujemy jako RO spotkanie najpierw z radnymi np. p. Wojdą, 
Godlewskim i uzyskanie od nich bliższych informacji na temat inwestycji, a potem spotkanie z 
mieszkańcami

ad IV/  Odnośnie pikników 8.05,2016 i 11.06.2016 ostateczne decyzje zostaną podjęte na naszym 
następnym spotkaniu

ad V/  Planowana jest budowa m. in. 

  - ul Kłodzkiej

  - budynków komunalnych przy ul. Włókienniczej, Ciepielowskiej

  - parkingu przy PKP

  - ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Bysławskiej

Jak powiedziano w punkcie III, RO chce spotkać się najpierw z radnymi dzielnicy, a potem 
zorganizować spotkanie z mieszkańcami w sprawie w/w inwestycji

ad VI/  Na zebraniu obecny był p. Borowski, który w imieniu mieszkańców zgłosił dwie kwestie:

- a) sprawa słupów przy dworcu PKP Falenica

- b) tereny leśne w środku osiedla blokują rozwój dzielnicy

ad b) Zgodnie z ustawą tereny te są nie do ruszenia i RO nie jest władna, aby zmienić taką ustawę; nie 
mamy inicjatywy ustawodawczej. Jako RO możemy jedynie poprzeć projekt p. Borowskiego.

Dnia 3.02.2016 odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej, na którym m.in. poruszono sprawę 
powołania w naszej dzielnicy Rady Seniorów. Rada Seniorów ma statut, który został zatwierdzony 
przez większość dzielnic w Warszawie. Podczas posiedzenia zgłoszono zastrzeżenia co do trybu 
wyboru członków Rady. Pojawiły się głosy kwestionujące Statut Rady Seniorów. Rady Osiedli w 
Wawrze miały się ustosunkować do tego statutu. RO-Falenica popiera statut w obecnej formie 
(ewentualne zmiany mogą powstać w wyniku wspólnego uzgodnienia na najbliższym posiedzeniu 
Komisji Społecznej).



Uwagi końcowe:

- Zwrócono uwagę, że z falenickich parkingów korzystają głównie mieszkańcy Michalina i Józefowa 
(bo taniej koleją z Falenicy), a w niewielkiej mierze ludzie przyjeżdżający na targ i do "Fali"

- Należy poprawić komunikację w centrum Falenicy (więcej znaków drogowych <zakazu>)

- Sprawa cmentarza nie rusza do przodu ( ksiądz Proboszcz nie chce na ten temat rozmawiać)


