RAPORT
Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
„Falenica nasze Centrum”

Opracowała: Dorota Głażewska - koordynator ds. konsultacji z mieszkańcami w Urzędzie
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

Warszawa, styczeń 2016 r.
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PODSTAWA PRAWNA
Konsultacje zostały przeprowadzone na wniosek Rady Osiedla Falenica.
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia
11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
m.st. Warszawy
§ 14. Konsultacje przeprowadzane przez dzielnicę m.st. Warszawy przeprowadza
się:
1) gdy wymagają tego przepisy ustaw;
2) w innych sprawach należących do zakresu działania dzielnicy m.st. Warszawy:
a) z inicjatywy zarządu dzielnicy m.st. Warszawy,
b) z inicjatywy rady dzielnicy m.st. Warszawy,
c) na wniosek:
- młodzieżowej rady dzielnicy m.st. Warszawy,
- jednostki niższego rzędu działającej w danej dzielnicy m.st. Warszawy,
- grupy co najmniej 200 mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy
posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy,
- co najmniej 15 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.
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1.

Cel konsultacji

Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców na temat funkcji, jaką powinno
pełnić centrum Falenicy.
Liczyliśmy na opinie w sprawie planowanej modernizacji targowiska przy
ul. Walcowniczej oraz terenów wokół, należących do m.st. Warszawy.
Obszarem podlegającym konsultacjom były tereny miejskie znajdujące się w obrębie
ulic: Filmowej, Trocinowej, Podjazd, Czerwonego Kapturka, Patriotów, Frenkla.
Na podstawie konsultacji została opracowana koncepcja urbanistyczna terenów
zielonych przylegających do targowiska oraz koncepcja architektoniczna targowiska.
Teren objęty konsultacjami:
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2.

Jednostki zaangażowane w proces konsultacji

1. Rada Osiedla Falenica – wnioskodawca (konsultacje zostały przeprowadzone
na wniosek Rady Osiedla. Po wyłonieniu zespołu architektów Rada Osiedla
nie miała wpływu, ani na kształt, ani na dalszy przebieg konsultacji). Rada
Osiedla pomagała w promocji i upowszechnianiu efektów.
2. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wawer – inwestor
3. Pracownia architektoniczna VGR – wykonawca koncepcji
4. Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy – koordynator procesu konsultacji
społecznych

3.

Metodologia

Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących etapach:
Przygotowanie planu konsultacji – wrzesień 2015 r.
Opracowanie ankiety internetowej – wrzesień 2015 r.
Ankieta w formie elektronicznej – 2- 26 października 2015 r.
Opracowanie i udostępnienie wyników ankiety elektronicznej – listopad 2015 r.
Inicjatywa lokalna pn. „Falenica nasze Centrum” – 4 października 2015 r.
Wyłonienie wykonawcy projektu architektonicznego i urbanistycznego –
5 października 2015 r.
7. Spotkania robocze z wyłonionym w przetargu zespołem architektów.
Spotkania miały na celu zebranie informacji o ramach projektowych takich jak:
plany zagospodarowania, obecne zabudowania, prawa własności gruntów itp.
W trakcie całego procesu odbywały się spotkania robocze pomiędzy zespołem
architektów, ZGN Wawer, Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju
Gospodarczego
oraz
Zastępcą
Prezydenta
m.st.
Warszawy
– wrzesień – grudzień 2015 r.
8. Spotkanie informacyjne dla mieszkańców – 8 października 2015 r.
9. Spacer badawczy – 17 października 2015 r.
10. Warsztaty dla mieszkańców oraz kupców – 19, 27 października 2015 r.
11. Udostępnienie ankiety dla młodzieży oraz dodatkowe spotkanie z osobami
zainteresowanymi sportem na terenie osiedla Falenica – 15 listopada 2015 r.
12. Prezentacja przygotowanych koncepcji – zebranie uwag mieszkańców
i kupców – 17 listopada 2015 r.
13. Prezentacja ostatecznych koncepcji – 1 grudnia 2015 r.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4.

Uczestnicy i promocja

Promocja
Promocja rozpoczęła się od realizacji inicjatywy lokalnej zorganizowanej przez
mieszkańców Falenicy: Panią Urszulę Stanowska oraz Pana Andrzeja Tomaszczyka.
Warsztaty twórcze FALENICA – NASZE CENTRUM
Logo promujące zarówno warsztaty jak i całe konsultacje zostało zaprojektowanie
przez Panią Urszulę Stanowską w ramach przygotowań do inicjatywy lokalnej.

Wzięło w nich udział ponad 100 osób. Dzieci i młodzież zajęły się działaniami
twórczymi w pracowniach malarskiej i graficznej (do dyspozycji były farby, kredki,
plastelina i mnóstwo innych materiałów plastycznych).
Dorośli dyskutowali z animatorami pozostałych pracowni, korzystając
z przygotowanych planów centrum osiedla. Szczególnie aktywna była pracownia
literacka prowadzona Panią Barbarę Wizimirską, autorkę książek poświęconych
historii Falenicy. Pracownię odwiedziło ponad 20 osób, miały one okazję do rozmowy
o kształcie centrum z osobą, która jest znawcą historii Falenicy.
Również w pracowni urbanistycznej toczyły się długie debaty jak zagospodarować
centrum osiedla.

Relacja Video dostępna pod adresem
https://www.youtube.com/watch?v=D8h0IfVF6hw
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W czasie warsztatów można było już wypełnić ankietę na temat zagospodarowania
centrum Falenicy, która była także dostępna w wersji elektronicznej.
W tym samym czasie odbywała się cykliczna impreza dzielnicowa „Kolej na Wawer”,
co ułatwiło promocję całego procesu konsultacji.
Na peronie stacji PKP w Falenicy, gdzie odbywała się duża cześć imprezy,
ustawiono namiot zachęcający mieszkańców do wypowiedzenia się na temat
wyglądu centrum Falenicy – stoisko to zorganizowano przy współpracy Rady Osiedla
(Pani Helena Kroszczyńska oraz Pan Jacek Wiśnicki). Punkt miał także na celu
poinformowanie mieszkańców o zbliżających się konsultacjach.
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Oficjalnie promocja konsultacji rozpoczęła się od plakatu informacyjnego, który był
rozwieszany przed każdym z etapów konsultacji w następujących lokalizacjach:
tablice ogłoszeń na terenie osiedla, siedziby Urzędu Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy, filie WCK Falenia oraz Aleksandrów, targowisko, okoliczne sklepy.
O konsultacjach zostali także poinformowani wszyscy odbiorcy newsletteru Urzędu
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
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Ulotka informacyjna – ulotka była rozpowszechniania w strategicznych miejsca
osiedla oraz dzielnicy takich jak: DH Fala, targowisko, Urząd Dzielnicy Wawer
m.st. Warszawy, Filia WCK Falenica, szkoły podstawowe, przedszkola, sklepy
osiedlowe, kioski.

O wszystkich spotkaniach mieszkańcy byli informowani także za pomocą strony
internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Facebooka Urzędu Dzielnicy
oraz Rady Osiedla Falenica.
Strona internetowa Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy:
http://wawer.warszawa.pl/pl/news/mieszkancy-zdecydowali-o-przyszlosci-centrumfalenicy
Strona internetowa konsultacji społecznych oraz Facebook:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacja/falenica-nasze-centrum
https://pl-pl.facebook.com/konsultacjespolecznewarszawa/
Facebook Rady Osiedla:
https://www.facebook.com/Rada-Osiedla-Falenica-528383423985516/
ZGN Wawer:
http://zgn-wawer.pl/index.php/modernizacja-targowiska-w-falenicy.html
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oraz na stronach:
http://radarodzicow.sp124.waw.pl/?p=812
https://radafalenica.wordpress.com/category/konsultacje/
https://www.facebook.com/events/1637012789916134/
Informacje o konsultacjach znalazły się w mediach:
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,jak-zmieni-sie-falenica-co-dalej-ztargowiskiem-ruszaja-konsultacje,181423.html
http://przegladstoleczny.pl/index.php/falenica-nasze-centrum-konsultacje-spoleczne/
http://tustolica.pl/jak-bedzie-wygladac-centrum-falenicy_71574
http://rytmwarszawy.pl/aktualnosci/czy-z-falenicy-zniknie-lokalne-targowisko/
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18942593,warszawskie-centralokalne-wybrano-10-miejsc-ktore-stana-sie.html?disableRedirects=true
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Uczestnicy konsultacji:











mieszkańcy – w szczególności osiedla Falenica i okolic,
kupcy,
przedstawiciele Rady Osiedla Falenica,
przedstawiciele oświaty,
przedstawiciele Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego Urzędu
m.st. Warszawy,
przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy,
przedstawiciele Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,
Dyrektor oraz przedstawiciele ZGN Wawer,
młodzież szkolna.

Wszystkie spotkania miały charakter otwarty, lecz na warsztaty – ze względu na
system pracy architektów – odbyły się zapisy, ale przyjęto wszystkich chętnych.
W warsztatach planowano udział około 20 osób, a przybyło ich ponad 50.

5.

Harmonogram i przebieg konsultacji

1.

Spotkanie Informacyjne

8 października 2015 r. (czwartek), godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45/47
Pierwsze spotkanie informacyjno-konsultacyjne z udziałem moderatorów
i specjalistów. Spotkanie miało na celu omówienie warunków brzegowych,
bez koncepcji urbanistycznej.
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Na spotkanie przybyło około 50 osób, trwało około 2 godzin.
2.

Opracowanie i wyniki ankiety internetowej

Ankieta została opracowana przez Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz
Radę Osiedla Falenica w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
Liczba wypełnionych ankiet: 285 (internetowych 129, papierowych 156)
Termin: od 2 do 26 października 2015 r.
Wyniki ankiety zostały opracowane przez Biuro Marketingu Urzędu m.st. Warszawy.
Podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych
jest dostępne pod linkiem:
http://konsultacje.um.warszawa.pl/sites/konsultacje.um.warszawa.pl/files/falenica_raport_z_badania_0.pdf

3.

Spacer Badawczy

Spacer Badawczy obejmujący teren podlegający konsultacjom.
17 października 2015 r. godzina 14.00 – Skwer Rożek
Mimo niesprzyjającej aury w spacerze wzięło udział około 40 osób (kupcy oraz
mieszkańcy).
Spacerowiczów podzielono na grupy: kupcy, mieszkańcy w podziale na grupy
wiekowe, aby przedstawić jak najwiarygodniejszy obraz obecnej Falenicy.
Spacery prowadzone były przez zespół projektowy: badaczka Kaja Dziarmakowska,
architekci: Krystian Kwieciński i Maciej Siuda, projektant produktu i przestrzeni
sportowo-rekreacyjnych Dorota Kabała.
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Spacer badawczy/fotostory był prowadzony metodą wywiadu w trakcie
spacerowania, przyjmującą formę swobodnej rozmowy. W trakcie robione były
fotostory, rysowane mapy poznawcze, wyznaczono ważne trasy, robiono zdjęcia.

Raport ze spaceru dostępny pod linkiem:
https://photos.google.com/share/AF1QipN24yNd9Q9vlXpVWi7WGo1pJk7267UqdtBr
6BZNIJJuliMgu2pnAMrimj3WGCBtpg?key=Q2dpaGRpTExTYjRxTmdtNHZmV1A0U
WhoM05fTnRB
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4.

I Warsztaty koncepcyjne

19 października 2015 r. (poniedziałek) godzina 18.00
Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45/47
Uczestnicy: około 50
Czas spotkania: 3 godziny
Program:
I część: przedstawienie w formie prezentacji
rozwiązań architektonicznych
możliwych do wykorzystania na terenie objętym konsultacjami.
II cześć: podział na grupy warsztatowe.
Przedstawiono także ramy projektowe, które muszą być zgodne z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującymi przepisami prawa,
strukturą własności oraz wytycznymi SARP i ZGN Wawer.
W trakcie prezentacji architekci przedstawili różne rozwiązania projektowe dla
różnego typu targowisk, poparte przykładami z całej Europy: targ zadaszony,
stragany mobilne, hala targowa, zamykane pawilony, arkady, plac targowy, pasaż
handlowy, targ okazjonalny.
Mieszkańcom przedstawiono uwagi dotyczące infrastruktury centrum. Zwrócono
szczególną uwagę na stworzenie toalet publicznych, potrzebę odwodnienia,
zadbania o zieleń i problem lokalizacji biblioteki publicznej.
Następnie prowadzona była praca w grupach, wskazywano mocne i słabe punkty
konkretnych rozwiązań. Większość uczestników stanowili kupcy.
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Główne uwagi zgłoszone podczas warsztatów przez kupców oraz mieszkańców:
 zachowanie ciągłości handlu,
 drożność dojazdu,
 oddzielenie handlu obwoźnego od pawilonów,
 odwodnienie terenu targowiska,
Opis zaproponowanych rozwiązań znajduje się w prezentacji opracowanej przez
zespół architektów pod linkiem: http://zgn-wawer.pl/index.php/modernizacja/72prezentacja-koncepcji-urbanistycznej-centrum-falenicy-i-koncepcji-architektonicznejtargowiska-w-falenicy.html

5.

II Warsztaty koncepcyjne

27 października 2015 r. (wtorek) godzina 18.00
Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45/47
Uczestnicy: około 50
Czas spotkania: 3 godziny
Program:
I część: przedstawienie w formie prezentacji podsumowania poprzednich warsztatów.
II cześć: podział na grupy warsztatowe.
Tym razem w grupach warsztatowych omawiano wybrane zagadnienia projektowe
przestrzeni targowiska, terenów zielonych i sportowo-rekreacyjnych.
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6.

Warsztaty dot. sportu i rekreacji w przestrzeni publicznej
w Falenicy.

15 listopada 2015 r. (czwartek), godzina 18:30
Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45/47
Uczestnicy: około 10
Czas spotkania: 2 godziny
Warsztaty zostały zaproponowane jako działanie dodatkowe przez zespół
architektów, aby lepiej poznać potrzeby młodzieży z terenu osiedla, ponieważ
w poprzednich warsztatach nie było przedstawicieli tej grupy.
Dodatkowo w Internecie powstała ankieta dla młodzieży, wypełniło ją blisko 90 osób
w wieku 12 – 25 lat.
Spotkanie miało charakter otwarty, przeznaczone było dla:



mieszkańców Falenicy w każdym wieku, zainteresowanych sportem –
seniorów, dzieci, młodzież, dorosłych,
osób aktywnie działających w dziedzinach sportu i rekreacji w Falenicy.

Warsztaty miały na celu:




prezentację wstępnych wyników ankiety przeprowadzonej wśród dzieci
i młodzieży z Falenicy,
zebranie komentarzy mieszkańców Falenicy do prezentacji,
nawiązanie kontaktu między zespołem projektowym a lokalnymi liderami
zaangażowanymi w sprawy sportu i rekreacji.

Najistotniejsze potrzeby wskazane przez młodzież to:




brak atrakcyjnych miejsc do spędzania czasu na świeżym powietrzu,
brak możliwość uczestniczenia w nieodpłatnych zajęciach sportowych,
brak zadaszonego miejsca do spotykania się w razie niesprzyjającej aury.

Prezentacja dostępna pod linkiem: http://zgn-wawer.pl/index.php/modernizacja/72prezentacja-koncepcji-urbanistycznej-centrum-falenicy-i-koncepcji-architektonicznejtargowiska-w-falenicy.html
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7.

Przedstawienie wstępnej koncepcji urbanistycznej „Centrum
Falenicy” oraz dwóch wstępnych koncepcji architektonicznych
targowiska oraz terenów przyległych

17 listopada 2015 r. (wtorek) godzina 18.00
Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45/47
Uczestnicy: około 50
Czas spotkania: 3 godziny

Program:
I część: przedstawienie w formie prezentacji podsumowania poprzednich warsztatów.
II cześć: podział na grupy warsztatowe.
W trakcie spotkania kupcy mogli wypełnić elektronicznie ankietę, w której przedstawili
stan obecny swoich pawilonów, oraz zapotrzebowanie, jakie widzą w przyszłości.
Ankieta była przygotowana przez zespół architektów i dostępna w wersji
elektronicznej.
Koncepcja urbanistyczna:
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Prezentacja opracowanych wstępnych koncepcji dostępna pod adresem: http://zgnwawer.pl/
Niektóre uwagi uczestników spotkania:









nie ma możliwości realizacji koncepcji na terenie DH Fala,
projekt nierealny ze względu na istniejącą infrastrukturę osiedla, bardzo
wąskie ulice ograniczone zabudową co uniemożliwia wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego,
zmiany trasy autobusów wymagałyby przebudowy całej Falenicy,
planowane na centralnym placu imprezy mogą kolidować z pracą, kupców
zajmujących się handlem obwoźnym,
bardzo podobała się koncepcja budynku wielofunkcyjnego, łączącego funkcje
sportowe i kulturalne, ale też budziła niepokój ze względu na powstający hałas
podczas użytkowania,
nie spodobał się projekt zamiany siłowni plenerowej na urządzenia do street
workoutu ze względu na niedostępność tego typu urządzenia dla osób
starszych.

Koncepcja architektoniczna
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Niektóre uwagi uczestników spotkania:






uproszczony układ pawilonów odpowiada kupcom. Zwrócili jednak uwagę
na dostosowanie lokalizacji pawilonów do potrzeb związanych z dostawami,
wg kupców zaplanowano zbyt dużą liczbę pawilonów,
podkreślano konieczność zachowania handlu naręcznego na terenie
targowiska,
zwrócono uwagę na konieczność zrobienia nowej nawierzchni, kanalizacji
oraz dobrego oświetlenia,
cześć kupców postulowało budowę zadaszonych alejek pomiędzy pawilonami.

Po wysłuchaniu uwag uczestnicy spotkania podzielili się na grupy robocze, aby
doprecyzować swoje uwagi.
Ponieważ zaprezentowane koncepcje budziły wiele kontrowersji, Rada Osiedla oraz
stowarzyszenie kupców wystosowały w formie pisemnej uwagi – tabela z uwagami
została zamieszczona na końcu raportu.
Pisemne uwagi kupców do pierwszej przedstawionej koncepcji
Cytat z pisma:
Projekt zakłada zniszczenie drogich, nowo powstałych parkingów zbudowanych
z pieniędzy podatników i zgoda na jego realizację w takim kształcie oznacza
ewidentne marnotrawstwo środków publicznych.
Jednoczesna modernizacja całego terenu może zakłócić ciągłość
zagwarantowaną w umowie ustnej z Wiceprezydentem Warszawy.

handlu

Poniżej przedstawiamy nasze zastrzeżenia dotyczące poszczególnych elementów
projektu.
PROJEKT BAZARU PRZEWIDUJE:








Stworzenie DWÓCH całkowicie odrębnych i rozdzielonych przestrzeni
handlowych bazaru, całkowite oddzielenie pawilonów od handlu naręcznego
– jest to zaprzeczeniem tradycji tego miejsca, niszczy jego specyficzny
charakter i klimat, a oprócz tego utrudni klientom robienie zakupów.
Brak STAŁEGO zadaszenia nad stanowiskami handlu obwoźnego oraz
zadaszenia alejek pomiędzy pawilonami to ignorowanie postulatów i potrzeb
mieszkańców i kupców.
ZNISZCZENIE drogiego, nowo wybudowanego parkingu i zastąpienie obecnie
istniejących warunków handlu obwoźnego warunkami znacznie gorszymi.
Marnotrawienie pieniędzy podatników!
Bardzo CHAOTYCZNE i przypadkowe ulokowanie pawilonów, brak ciągów
komunikacyjnych i dostępności – rozwiązanie dużo bardziej niekorzystne od
obecnie istniejącego!!! Stworzenie kilku małych ryneczków oraz wielu
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zakamarków będzie komplikowało, przedłużało i utrudniało proces robienia
zakupów i nie będzie służyć ani mieszkańcom, ani kupcom (brak drożności
dojazdu potrzebnego do przyjmowania dostaw.
Planowana zbyt duża liczba pawilonów nieodpowiadająca potrzebom
i możliwościom tego miejsca (zignorowanie ankiet przeprowadzonych wśród
kupców!) NIE ZOSTAŁA PRZEPROWADZONA INWENTARYZACJA ILOŚCI
DZIAŁAJĄCYCH PAWILONÓW.
Niezagwarantowanie zabezpieczenia mienia właścicieli pawilonów i kupców
handlu obwoźnego — brak ogrodzenia CAŁEGO terenu handlowego.
Zła lokalizacja szaletu miejskiego, zbyt centralnie oraz zbyt blisko pawilonów
spożywczych, niezgodnie z przepisami sanitarnymi.

PROJEKT ŚCIANY WSPINACZKOWEJ oraz TORU DO JAZDY:










Ulokowanie tego elementu projektu na miejscu nowego, drogiego parkingu
zbudowanego za pieniądze podatników.
Zła lokalizacja spowoduje konflikt interesów użytkowników tej przestrzeni.
Ściana wspinaczkowa oraz tor byłyby użytkowane w ciągu całego tygodnia
w czasie trwania handlu na bazarze oraz SZCZEGÓLNIE w DNI TARGOWE.
Urząd
Miasta
ponosiłby
pełną
odpowiedzialność
cywilną
za
BEZPIECZEŃSTWO użytkowników tej przestrzeni.
Jeśli użytkownikami mają być jedynie osoby pełnoletnie – powinien być
zatrudniony pracownik sprawdzający wiek osób korzystających z tego miejsca.
Jeśli użytkownikami mają być dzieci, konieczne jest zatrudnienie opiekunów
w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa.
Jak Urząd Miasta zamierza ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO mieszkańcom
i kupcom, gdy przestrzeń handlowa pokrywałaby się z przestrzenią
rekreacyjną?
Budynek mieszczący ściankę wspinaczkową, otwarty na plac, miałby pełnić
również funkcję muszli koncertowej, jest to kompletnym absurdem. Planowane
zwykle w podobnym czasie imprezy oraz koncerty kolidowałyby z pracą
kupców handlu obwoźnego.

ZMIANA TRASY KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ:


Projekt nierealny do zrealizowania ze względu na istniejącą infrastrukturę
osiedla i bardzo wąskie ulice ograniczone zabudową. Wiele z nich dopiero
niedawno zostało zmodernizowanych (kanalizacja, nowa nawierzchnia).

ARCHITEKTURA ZIELONA:


Planowany szpaler drzew wzdłuż ul. Walcowniczej oraz ul. Trocinowej
zaanektuje i znacznie zmniejszy przestrzeń handlową, jak również utrudni
komunikację i transport towarów na teren bazaru.
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Planowane zasadzenie sosnami spowoduje znaczne zaśmiecenie ulic
nieustannie spadającymi szyszkami i igłami oraz zakwaszenie gleby
i trudności z utrzymaniem trawy na trawnikach.

PROJEKT SIŁOWNI PLENEROWEJ DLA SENIORÓW:




Uważamy, że zrealizowany powinien zostać projekt, który zyskał poparcie
społeczne (wiele osób wśród nas poparto jego zgłoszenie). Był to projekt
siłowni plenerowej przeznaczonej dla osób starszych, a nie zaproponowane
drążki i drabinki do street workoutu.
Urządzenia adresowane do innych grup wiekowych powinny być traktowane
jako dodatkowy element projektu.

PODSUMOWANIE
Nasuwają nam się pytania o celowość przeprowadzania planowanych zmian, jeśli
zmiany te nie poprawią istniejących warunków handlu, zniszczą lokalną tradycję
i koloryt miejsca, spowodują marnotrawienie pieniędzy podatników i mogą pozbawić
miejsc pracy i środków do utrzymania kilkaset rodzin.
Centrum naszego osiedla wymaga modernizacji, ale zmiany powinny być
przemyślane a nie chaotyczne.
Niewątpliwie na terenie bazaru konieczna jest:
 budowa sprawnego systemu kanalizacyjnego, odwadniającego również
pobliskie ulice,
 nowa nawierzchnia,
 dobre oświetlenie,
 nowe ogrodzenie,
 zadaszenie stanowisk handlu obwoźnego (podobnie jak wykonano to
w Otwocku), zadaszenie alejek pomiędzy pawilonami
 modernizacja istniejących pawilonów.
Jednak obecny kształt bazaru i ulokowanie miejsc handlu obwoźnego i pawilonów
jest nierozerwalnie związane z klimatem, charakterem i tradycją tego miejsca
i zmienianie tego usytuowania zniszczy tę tradycję.
Postulujemy modernizację stanu technicznego bazaru, zadaszenie stanowisk handlu
obwoźnego i alejek oraz modernizację istniejących pawilonów bez zmieniania
obecnego usytuowania.
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Pisemne uwagi Rady Osiedla Falenica do pierwszej przedstawionej
koncepcji:
Idąc za głosem mieszkańców, uważamy że:







nie zostało uwzględnione prawo własności terenu (teren przed Falą),
nie można likwidować dopiero co wybudowanego parkingu (róg ulicy
Bystrzyckiej /Walcowniczej), można natomiast nadać temu miejscu możliwość
wykorzystania go jako plac , np. handel naręczny, ale tylko w soboty,
komunikacja ulicą Frenkla i Filmową nie jest dobrym rozwiązaniem (wąskie
ulice), można natomiast skierować autobusy w ul. Patriotów i Ochoczą,
skwer przed placem zabaw przy ulicy Frenkla wymaga tylko uporządkowania
alejki, ławeczki itp. Parking do niewielkiej poprawy np. likwidacja wysepek,
na terenie bazaru w miejsce planowanego parkingu róg Trocinowej
i Bystrzyckiej umieścić stały codzienny handel naręczny.

(…)
Prezentacja obydwu koncepcji dostępna pod linkiem:
http://wawer.warszawa.pl/sites/default/files/zdjecia/falenica_wstepne_koncepcje_proj
ektowe_0.pdf
8.

Przedstawienie koncepcji urbanistycznej „Centrum Falenicy” oraz
koncepcji architektonicznych targowiska oraz terenów przyległych

1 grudnia 2015 r. (wtorek) godzina 18.00
Szkoła Podstawowa nr 124, ul. Bartoszycka 45/47
Uczestnicy: około 100
Czas spotkania: 3 godziny
Program: na spotkaniu zaprezentowano koncepcję urbanistyczna oraz
architektoniczną.
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Koncepcja urbanistyczna

Część I Część urbanistyczna
http://wawer.warszawa.pl/sites/default/files/zdjecia/falenica_koncepcje_projektowe_1
-74.pdf
Koncepcja architektoniczna

Część II Część architektoniczna
http://wawer.warszawa.pl/sites/default/files/zdjecia/falenica_koncepcje_projektowe_7
5-104_2.pdf
W przygotowanych koncepcjach zespół architektów odniósł się do uwag
z poprzedniego spotkania. Uwzględnił między innymi: zachowanie części handlu
naręcznego na terenie targowiska, nie tylko na obrzeżach, pozostawienie budynku
biblioteki jako odrębnego poza terenem targowiska, dodanie parkingu na obwodzie
parku, w pierzei ul. Walcowniczej umieszczenie pawilonów o atrakcyjnych witrynach
z funkcją usługową.
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Pisemne uwagi Rady Osiedla Falenica do drugiej przedstawionej koncepcji:
„ W związku z pismem z dn. 8.12.2015 r., jako Rada Osiedla Falenica, chcemy
podkreślić, że większość z nas pozytywnie ocenia ostateczną koncepcję
urbanistyczną centrum Falenicy. Cieszy, że architekci odnieśli się do uwag
zgłaszanych przez mieszkańców oraz kupców, bardzo pozytywnie oceniamy
uwzględnienie w projekcie kolejnych etapów kształtowania centrum. Jednocześnie
dziękujemy za otwartość na dalsze rozmowy dotyczący tej części projektu, która
budzą największe emocje, czyli terenu targowiska.
Podobnie jak w przypadku centrum, także jeśli chodzi o projekt targowiska,
architekci wykazali dużą wrażliwość na głos strony społecznej. Pozytywnie oceniamy
uproszczenie koncepcji bazaru przez wytyczenie prostych alejek oraz umiejscowienie
handlu straganowo-naręcznego na obrzeżach bazaru. Dzięki temu bazar pozbawiony
zostaje „martwych stref”. Stragany będą generować ruch także od mniej
wyeksponowanych stron targowiska (ulice Trocinowa i Filmowa). Wyprostowanie
Trocinowej oraz szpaler drzew, zapewni stosowną odległość posesji znajdujących się
przy tej ulicy od targowiska. Wydaje się, że w pełni plastyczna kubatura pawilonów,
dzięki możliwości dowolnego ich łączenia, będzie sprzyjała zarówno kupującym jak
i handlującym, choć tu oczywiście ostatnie słowo powinni mieć przyszli najemcy.
Spośród proponowanych koncepcji bazaru więcej zwolenników ma druga
z wersji z placykiem i przestrzenią otwartą pozwalającą na przejście przez środek
bazaru nawet poza godzinami handlu. Jest to przestrzeń zapraszająca inne formy
usług, np. gastronomię, co może wpłynąć na rozwój funkcji społecznych bazaru.
To, co budzi nasz mniejszy entuzjazm, jest zadaszenie. Nie podnosimy kwestii
estetycznych, bo tu głosy są podzielone. Wydaje się jednak, że zadaszenie w tej
formie jest przede wszystkim kosztowne i to zarówno w konstrukcji, jak
i w utrzymaniu, jednocześnie według nas nie podnosi znacząco wartości użytkowej
inwestycji. Według nas – a głosy w tej sprawie są wyjątkowo zgodne – lekkie
zadaszenie powinno obejmować przede wszystkim kupców naręcznych
i straganowo-samochodowych, co znacząco poprawi estetykę tej przestrzeni oraz
komfort kupujących i sprzedających. Jeśli chodzi o bazar, to proponujemy również
lekkie zadaszenie alejek (choć tu wadą może być brak światła lub zbytnie
nasłonecznienie – w zależności od użytych materiałów, brak przewiewu oraz według
nas niekorzystna zmiana postrzegania bazaru na rzecz hali targowej).
Zwolenników wśród mieszkańców i radnych ma też propozycja zastosowania przy
pawilonach zwijanych markiz dla ochrony towaru oraz klientów od deszczu i słońca.
Generalnie jesteśmy zwolennikami tanich w budowie i eksploatacji, funkcjonalnych
oraz estetycznych rozwiązań.
Kolejnym zagadnieniem, do którego chcemy się odnieść, są toalety.
Uważamy, że rozmieszczenie sanitariatów powinno zapewniać łatwy dostęp osobom
z każdej części bazaru, a także obsługiwać pobliski plac zabaw. Postulujemy
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o przynajmniej dwie lokalizacje na bazarze, w tym
na obrzeżach, czynną także poza godzinami pracy bazaru.

jedną

zlokalizowaną

W pracach projektowych zniknęła, dość często podnoszona przez
mieszkańców, kwestia komunikacji rowerowej. Postulujemy, żeby w obrębie bazaru
powstało także miejsce obsługi rowerzystów (MOR) oraz zadaszony parking dla
rowerów, znany z ulic i placów zachodniej Europy.„

6.

Wnioski z konsultacji

Należy pamiętać, że przedstawione rozwiązania są koncepcją a nie projektem
wykonawczym. Należy się nimi kierować przy realizacji przedsięwzięć na terenie
osiedla Falenicy, ale nie jest to jednoznaczne z wykonaniem wszystkich zawartych
w nich rozwiązań.
Najistotniejsze inwestycje na terenie jak m in. odwodnienie terenu oraz kanalizacja,
powinny być realizowane na bieżąco bez względu na realizowanie koncepcji
zmieniającej obraz centrum Falenicy.
Niecelowa jest też likwidacja wybudowanych kilka lat temu parkingów. Przebudowa
istniejącej infrastruktury powinna odbywać się etapowo w miarę zachodzących
w okolicy zmian. Stworzenie koncepcji pozwoli w dalszej perspektywie na realizację
części zaproponowanych rozwiązań, wykorzystanie ich przy tworzeniu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Falenica.
Przedstawiona przez architektów koncepcja urbanistyczna, pomoże mieszkańcom
w realizacji ich wizji m.in. poprzez budżet partycypacyjny, mogą oni tym samym
wpływać na otaczającą ich przestrzeń i zagospodarować ją według swoich potrzeb.
Konsultacje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Najbardziej aktywna
okazała się grupa kupców. Uczestniczyli oni we wszystkich spotkaniach od początku
procesu.
Duża grupa mieszkańców dołączyła do konsultacji dopiero w fazie przedstawiania
koncepcji.
W związku z licznymi uwagami do ostatecznej koncepcji architektonicznej
targowiska, zgłoszonymi przez kupców oraz mieszkańców, jej opracowanie zostało
przeniesione na rok 2016.
Pomimo zakończenia procesu konsultacji nadal trwają spotkania mające na celu
dojście do kompromisu pomiędzy władzami, kupcami i mieszkańcami.
Wszystkie opracowania dostępne są na stronie http://zgn-wawer.pl/
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