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WPROWADZENIE
Przedstawione w niniejszym sprawozdaniu postulaty i uwagi zostały zebrane w ramach II etapu
włączania mieszkańców w prace nad aktualizacją strategii rozwoju Warszawy. W okresie od 4
kwietnia do 11 maja 2016 r., zorganizowano:


debaty tematyczne: społeczna, gospodarcza i przestrzenna,



spotkania dyskusyjne w dzielnicach (jedno na dzielnicę),



warsztaty skierowane do pięciu grup mieszkańców, pięciu grup przedsiębiorców, a także
organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu,



dyżur „Środy ze strategią”,



spotkanie podsumowujące,

których celem było odpowiedzenie na pytanie co i jak trzeba zrobić, aby Warszawa była miastem
aktywnych mieszkańców, przyjaznym miejscem oraz otwartą metropolią. A zatem określenie jak
osiągnąć wizję Warszawy 2030 roku.
Zebrane postulaty i uwagi mieszkańców będą stanowiły punkt wyjścia, obok wizji i diagnozy
strategicznej, do określenie hierarchii celów rozwojowych Warszawy w perspektywie 2030 roku.
Informacja o spotkaniach były rozpowszechniana za pomocą następujących kanałów komunikacji:


ogłoszenia w prasie ogólnomiejskiej (w tym dodatkach lokalnych do prasy ogólnopolskiej),



ogłoszenia w prasie dzielnicowej,



ogłoszenia w radio,



plakaty dystrybuowane przez urzędy dzielnic oraz zespół #Warszawa2030 (Biuro Funduszy
Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy),



ulotki dystrybuowane przez urzędy dzielnic oraz zespół #Warszawa2030,



foldery dystrybuowane przez zespół #Warszawa2030,



informacje na portalach społecznościowych,



informacje na WWW,



zaproszenia mailowe wysyłane przez zespół #Warszawa2030 oraz urzędy dzielnic,



zaproszenia telefoniczne.

Mimo zastosowanych różnorodnych form dotarcia do mieszkańców frekwencja na spotkaniach była
niska. Z uwagi na brak zainteresowania spotkanie dyskusyjne w dzielnicy Praga-Południe oraz
warsztat dedykowany firmom-eksporterom nie odbyły się.
Prezentowane sprawozdanie zostało opracowane na podstawie transkrypcji nagrań debat oraz
spotkań dyskusyjnych w dzielnicach, a także notatek sporządzonych podczas warsztatów i dyżurów
„Środy ze strategią”.
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DEBATY
1. Debata Warszawa2030.Społeczeństwo
PANEL DYSKUSYJNY
 Należy podkreślać, jak bardzo dużą wartością jest silna pozycja Warszawy w systemie
miast Polski, jak bardzo czyni to ją konkurencyjną również w układzie
międzynarodowym. Warszawa musi jednocześnie pełnić liczne funkcje metropolitalne.
Warszawa niestety nie może być tylko ładna, zielona, dla pieszych, dla rowerzystów i tylko dla
mieszkańców, ponieważ pełni funkcje metropolitalne i centralne jako stolica Polski.
 Ograniczona dostępność mieszkań – dostępność substancji mieszkaniowej w dowolnym
modelu, czy to chodzi o kupowanie, czy na wynajem jest bardzo problematyczne.
 Zmiany w systemie edukacji i budowanie od dziecka tożsamości lokalnej – Warszawa jest
miastem przybyszy. Nie ma w programach szkół uczenia dzieci znajomości i przywiązania do
terytorium. Należy dążyć do tego by w programach szkół były elementy kształcenia
zaznajamiającego ze środowiskiem historycznym, w którym żyje młodzież, a nawet możliwości
spędzania czasu i pogłębiania tej wiedzy.
 Wykorzystanie możliwości, jakie ma urząd, do kształtowania polityki edukacyjnej na
poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych czy średnich. Należy świadomie
wykorzystywać funkcję wyrównawczą szkoły i zapobiegać polaryzacji przestrzennej.
 Zwiększenie dostępu i dopasowanie oferty poszczególnych obiektów kulturalnych i
sportowych do potrzeb osób korzystających (np. dzieci) – należy pytać osób korzystających
z oferty czego oczekują. Możliwość wpływania na ofertę będzie budowało poczucie wpływu na
to co się dzieje w mieście.
 Warszawa powinna integrować społeczeństwo, tworzyć poczucie współwłasności
 Transport przyjazny dla różnych grup mieszkańców, w tym możliwość poruszania się
samochodem w przypadku takich grup jak osoby starsze, rodzice z małymi dziećmi. Eliminacja
sklepów spowoduje upadek sklepów na niektórych ulicach ponieważ nie będą osiągalne dla
pewnych osób. Transport zbiorowy nie jest w stanie czasem zastąpić samochodu. Niezbędne
jest zwiększenie miejsc parkingowych, które umożliwiłyby rosnącej grupie mieszkańców
dotrzeć do różnych miejsc.
 Konieczność poprawy jakości istniejącej infrastruktury dla rowerów i pieszych
 Zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeby mieszkańców umożliwiających sprawne
funkcjonowanie człowieka w jego codziennym życiu, w tym eliminacja barier (np.
przestrzennych), ale także jakość wody, powietrza, zapewnienie obszarów rekreacyjnych.
 Nagradzanie kreatywności, oferowanie dobrego wykształcenia, oferowanie dobrych
warunków do zamieszkania dla ludzi wykształconych.
 Zarządzanie Warszawą musi przebiegać według świadomej polityki i koordynacji różnych
polityk w samym mieście, a nie tylko istnienia grupy ludzi, którzy mają świadomość i chcą coś
zrealizować.
 Budowanie partycypacji należy zaczynać od małych miejsc – aby zachęcić do partycypacji
przeciętnego obywatela należy zacząć działanie od małych, lokalnych miejsc, w takiej
mikroskali, jak np. Pałac Młodzieży.
 Należy wykorzystać te sieci społeczne, które już istnieją, a które czasami ulegają
osłabieniu, chociażby te już utworzone do tej pory przez NGOsy w ramach projektów (np.
finansowanych ze środków unijnych), czy grup zawodowych, seniorów.
 Konieczne stymulowanie integracji między osobami najmłodszymi i starszymi - nie ma
międzygeneracyjnych więzi pomiędzy tymi, którzy przechodzą na emerytury a młodym
pokoleniem. Takim rozwiązaniem mogłoby być inspirowane rozwiązaniem szwedzkim, gdzie
istniał dzielnicowy ośrodek, do którego przychodziły osoby starsze, aby na podstawie umowy z
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lokalną szkołą odrabiać lekcje z dziećmi. To mogłoby stanowić odpowiedź na pytanie, jak
wykorzystać potencjał tych starszych osób, jak im stworzyć warunki do godnego życia, by mieli
poczucie, że są potrzebni. Z drugiej strony odpowiedziałoby to na potrzeby młodszego
pokolenia, które często nie decyduje się na dzieci, dlatego, że nie widzi możliwości
zorganizowania opieki dla dzieci.
Miasto, mimo swej złożoności, powinno być zarządzane w sposób transparentny –
mieszkaniec musi rozumieć, co w mieście się dzieje i w oparciu o jakie zasady formułowane są
miejskie polityki. Wiedza na temat tego, w jaki sposób działają władze, sprzyjałaby włączeniu
się mieszkańców w proces tworzenia polityk.
Konieczność dalszego utrzymywania infrastruktury kulturalnej, wyróżniającej Warszawę
w kraju i na świecie, takiej jak np. Teatr Nowy. Choć talentów artystycznych w Warszawie
przybywa, udział budżetu kultury w tym czasie tej dynamicznej zmiany maleje. Także maleją
zasoby, które umożliwiłyby tym twórczym talentom kreowanie nowych idei. Duży udział w
tworzeniu kultury mają inicjatywy oddolne, prywatne, a bariera wejścia na ten rynek jest coraz
wyższa.
Konieczność otwarcia na wielokulturowość - Warszawa nie jest na pewno tak
wielokulturowa jak metropolie zachodnie, np. Berlin. Należy tę kulturalną różnorodność w
Warszawie zacząć komunikować ze sobą. Wiąże się z tym konieczność traktowania
różnorodności (czy też hiper-różnorodności), jako czegoś pozytywnego, a nie jako czegoś, co
osłabia spójność społeczną.
Zwiększenie konkurencyjności pod względem pełnienia funkcji akademickiej co najmniej
na rynku europejskim. Należy w tym celu zatrzymywać wykształcone osoby w mieście i
regionie i przyciągać osoby z Europy i świata. Z jednej strony Warszawa przyciąga 21%
wszystkich studentów przyjeżdżających do Polski z zagranicy na Erasmusa, ale bilans
Warszawy studentów przyjmowanych i wysyłanych [za granicę] jest ciągle negatywny - miasto
jest ciągle na minusie.

DYSKUSJA OTWARTA
 Potrzeba spójnej koncepcji miasta oraz zintegrowania działań różnych podmiotów w
mieście (chociażby w zakresie remontów i budowy chodników). Konieczność wykorzystania
wiedzy eksperckiej różnych grup zajmujących się danym tematem a mających na niego różne
spojrzenie – zderzenie opinii urbanistów i osób, które zajmują się problemami społecznymi. W
każdym przypadku należy ocenić jak spełniane są te inne funkcje, czy przepiękne rozwiązanie
urbanistyczne ma się jakoś do realizacji celów ekonomicznych czy społecznych.
 Warszawa powinna być przyjazna zarówno pieszym, rowerzystom, ale także
samochodom. Z miejsca zamieszkania do miejsca mieszkańcy niejednokrotnie muszą
przemieszczać się na duże odległości, dlatego że Warszawa zaczęła się rozbudowywać.
Należy także zadbać o jakość infrastruktury drogowej celem poprawy bezpieczeństwa (zarówno
ulic jak i chodników).
 Należy większą uwagę przykładać i zwiększyć nakłady na kulturę i naukę. Dzisiaj nakłady
na kulturę i na badania są zbyt niskie, i wypadamy źle porównaniu z takimi krajami, które były
za nami, jak Finlandia.
 Miasto powinno wspierać zdolnych studentów poprzez fundowanie stypendium lub wyjazdu
do dobrej, zagranicznej uczelni, aby przywieźć doświadczenie.
 Wspierania szkolnictwa wyższego poprzez oferowanie na cele rozwojowe uczelni działek po
niższych cenach.
 Wzmacnianie podmiotowości dzieci oraz rodziców w szkołach.
 Mieszkańcy muszą mieć wolność swobodę wyboru szkoły, do której poślą dzieci.
Równocześnie szkoła i zasady rekrutacji do szkół mogą być i powinny być elementem i
narzędziem polityki społecznej.
 Należy rozwijać zainteresowania i wykorzystywać określone potencjały poszczególnych
uczniów - nie wszyscy muszą bowiem zdawać maturę i iść na studia.
 Należy zadbać o jakość powietrza jako podstawę do funkcjonowania w Warszawie.
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 Należy wypracować sposób, model rozmowy z mieszkańcami, poprzez tworzenie centrów
dialogu partnerstwa i współpracy – w dzielnicach a nawet na większych osiedlach.
 Należy wykorzystywać wiedzę osób starszych, obecnie w jakimś stopniu wykluczonych,
które mogą być w różnych komisjach eksperckich, wzorem rady mędrców.
 Należy opierać politykę miasta jakiejś określonej koncepcji rozwoju - można stworzyć kilka
takich intelektualnych sektorów funkcjonalnych miasta: sektor funkcjonalny rekreacyjnowypoczynkowy promujący prozdrowotny styl życia z bogatą infrastrukturą; sektor aktywności
kulturalno-artystycznej promującej wysoko artystyczne zróżnicowane formy obcowania z
kulturą; sektor otwartej permanentnej edukacji z dostępem do laboratoriów i pracowni różnego
rodzaju, aby wreszcie edukacja rzeczywiście nadążała za tym, co dzieje się na świecie; sektor
uprawiania różnych dyscyplin sportowych kwalifikowanego sportu dla różnych grup wiekowych;
sektor funkcjonalny projektów i realizatorów innowacyjnych technologii i projektów
informatycznych.
 Potrzebny jest zdecydowanie bardziej transparentny i bardziej przyjazny oraz bardziej
merytoryczny dialog wszystkich ze wszystkimi w procesach decyzyjnych.
 Decyzje powinny być transparentne w obrębie Urzędu – decyzje, które nie są transparentne
w obrębie urzędu nie będą transparentne względem mieszkańców.
 Niezbędna jest praca nad kulturą organizacyjną miasta – trzeba się bardzo mocno
zastanawiać jak stworzyć taka kulturę organizacyjną i takie warunki, żeby ta strategia miała
szanse realizacji a nie była kolejnym „półkownikiem”.
 Konieczna jest profesjonalizacja pracy urzędu – brakuje nam w tym międzysektorowym
zarządzaniu, współzarządzaniu profesjonalizmu. Sama transparentności i partycypacja nie
wystarczą.
 Należy wdrożyć inteligentny system oszczędzania energii w parkach i ścieżkach
rowerowych poprawiający bezpieczeństwo.
 Powinna powstać baza dobrych praktyk, dobrych pomysłów zarówno możliwych do
wykorzystania przy tworzeniu strategii, ale także zarządzania nią. Np. jeśli chodzi o łączenie
młodych mieszkańców ze starszymi. W szkołach prywatnych emerytowani nauczyciele są
wynajmowani/ zatrudniani, aby pomagać w odrabianiu lekcji.

2. Debata Warszawa2030.Gospodarka
PANEL DYSKUSYJNY
 Dobrą stroną Warszawy jest możliwość odnalezienia się nie znając języka polskiego.
 Konieczność usprawniania komunikacji miejskiej – transport i infrastruktura transportowa
musi nadążać za rozwojem miasta (rosnąca liczbą mieszkańców itp.).
 Należy zmieniać wzajemne podejście i wzajemne porozumienie między urzędnikami a
przedsiębiorcami.
 Dbać o patriotyzm lokalny, który teraz ma trochę negatywną konotację. Marketing miejsca,
marketing lokalny, marketing miasta buduje się często przez produkty, które w danym miejscu
są produkowane. Miasto powinno chwalić się co produkuje się na jego terenie. Należy
promować te produkty w katalogach informacyjnych.
 Rozwijać kompetencje miękkie. Polacy są bardzo wykształceni, ale cały czas brakuje
kreatywności jak obejść problem, aby w pierwszej kolejności nie mówili „nie".
 Rozwinąć współpracę z szkołami wyższymi. Mamy bardzo dużo dobrych szkół, dobrych
studentów i często młode firmy nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele pomocy mogłyby od nich
otrzymać, i że to mogłaby być obopólna korzyść. Firma może się rozwijać, a studenci mają
korzyść poprzez pracę z realnym biznesem.
 Stworzenie możliwości uczestniczenia firmom w targach międzynarodowych. Jest to
bardzo ważna rzecz dla młodych firm. Miasto może wykorzystywać swoją współpracę z
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miastami partnerskimi, aby lokalne firmy mogły się zaprezentować i dotrzeć do potencjalnych
klientów.
Wspieranie wszelkiej międzynarodowej wymiany myśli, aby uczyć się od najlepszych.
Zapraszanie miast lub firm, wyjazdy warszawskich firm za granicę. Także wymiana myśli między
uczelniami (bardziej teoretycznie podejście do problemu) a firmami (podejście praktyczne).
Wspólne promowanie się firm i miasta.
Wprowadzić różnego rodzaju partnerstwo w imprezach z biznesem, aby lokalne firmy
mogłyby się pokazać potencjalnym klientom.
Konieczność budowania ekosystemu innowacji – Miasto inwestuje już w infrastrukturę, jak
Centrum Kreatywności czy Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Pojawiały się też takie
inicjatywy jak Campus Google.
Dbać o łatwość prowadzenia biznesu i zakładania biznesu – ważne jest dostosowanie
regulacji, nie tylko schodzenie z drogi przedsiębiorcom, ale również wychodzenie naprzód,
planowanie, rozmawianie z nimi co oni chcieliby zmienić, co dla nich jest najważniejsze w
prowadzeniu biznesu na co dzień.
Brakuje specjalizacji gospodarczej Warszawy – wskazania jakie brane są wyróżnikiem.
Należy zwiększyć współpracę/ powiązani start-upów z sektorem nauki – warszawskie
firmy pod tym względem gorzej wypadają niż średnia dla Polski.
Miasto nie powinno wspierać start-upów mających najniższe bariery wejścia na rynek czyli nie powinno wspierać się sektora IT.
Promowanie hasła "Warszawa to My" w odróżnieniu od negatywnego: „Warszafka”.
Wykorzystać pozytywne konotacje Warszawy u biznesmenów – pozytywne w zakresie
możliwości rozwoju biznesowego, ducha współpracy, kooperacji.
Kwestia pozostająca poza wpływem samorządu lokalnego – zbyt długi czas trwania arbitraż
gospodarczy. Ponadto kultura problemem jest „kultura” nie płacenia faktur.
Skrócić procesy inwestycyjne.
Rozszerzyć ofertę elektronicznych usług, aby jak największą liczbę procedur
administracyjnych móc załatwiać zdalnie.
Wspierać transfer wiedzy, poprzez mentoringu czyli przekazywania doświadczeń osób
starszych do młodszych, ale także poprzez mentoring wsteczny, czyli młodzi uczą starszych
jak sobie radzić ze zmieniająca się rzeczywistością.
Partnerstwo publiczno-prywatne w tworzeniu centrów kreatywności – centrów łączących
świat, który na naszych oczach mija, ze światem, który dopiero pojawia się za zakrętem. Miejsca
dla nowych, kreatywnych pomysłów, które realizowane są przez rzemieślników. Również centra
kreatywności branżowej. Warszawa jest na tyle dużym miastem, że może powstać kilka centrów
publiczno-prywatnych.
Podjęcie prac studialnych, aby sprawdzić czy jest potrzeba stworzenia specjalnej ulicy,
dedykowanej tradycyjnym pracowniom połączonym z nowoczesnymi myślami –
stworzenie miejsca łączącego tradycję z nowoczesnością, będącego wizytówką, atrakcją
turystyczną.
Wdrożenie idei start-upu na próbę – akcelerator start-upów.
Wspierać różne formy komunikowania się między przedsiębiorcami – w tym sieciowanie
polskich form z firmami zagranicznymi. Firmy muszą pokonać chęć konkurowania na jednych
polach, żeby móc współpracować na innych polach.
Zmieniać podejście typu „no to jest problem" lub „nie" – konieczność zmiany negatywnego
nastawienia i mówienia na początku na „nie".
Profesjonalizować podejście firm do klienta, również wewnętrznego.
Należy na Warszawę patrzeć szerzej, w granicach obszaru metropolitalnego – gminy
OMW są połączone z Warszawą.
o Usprawniać komunikację pomiędzy tymi mniejszymi ośrodkami a Warszawą
o Władze Warszawy powinny wyciągnąć rękę w stosunku do organizacji,
przedsiębiorców, pracodawców, rzemieślników z OMW.
Urząd musi rozmawiać z różnymi branżami, bo mają różne potrzeby.
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 Tworzenie w przestrzeni miasta ulic handlowych.
 Warszawa jest w fazie powstawania ekosystemu, następną będzie faza aktywizacji, potem
integracji i dojrzałości. Miasto poznaje i wykorzystuje swoje własne zasoby i ich obrębie
funkcjonuje, poznaje siebie nawzajem czyli przedsiębiorcy rozmawiają ze sobą, dochodzi do
intensyfikacji komunikacji pomiędzy nimi, nawiązywania relacji. Do tego dochodzi całe
środowisko regulacyjne, które powinno w momencie powstawania zacząć być
dostosowywane do wymagań i wychodzić oczywiście wprzód. Ponadto tworzenie się
grup specjalistów, którzy obsługują przedsiębiorców czyli specjaliści z obszaru prawa, z
obszaru księgowości czy innych obszarów, które są komplementarne dla funkcjonowania
przedsiębiorstw.
 Postępujący proces cyfryzacji musi być uzupełniany przez rozwój w procesie
analogowym. Jednocześnie sfera publiczna musi nadążać za zmianami technologicznymi.
 Należy edukować społeczeństwo (różne grupy wiekowe) w zakresie obcowania z
technologiami, aby mogli sprostać wymaganiom rynku pracy.
DYSKUSJA OTWARTA
 Wsparcie w zakresie tworzenia planu biznesowego. W USA jest organizacja, w której
emerytowani biznesmani pomagają odpowiednio przygotować dokumenty, opowiadają osobom
chcącym założyć firmę co ich czeka po założeniu działalności gospodarczej.
 Możliwości różnego wsparcia finansowego dla start-upów.
 Należy pamiętać, że start-upy to nie tylko młodzi studenci. Ludzie starsi też szukają
pomysłu, mają nutkę przedsiębiorczości w sobie i chcą z tym coś zrobić.
 Zbyt mała liczba miejsc parkingowych – Nie zawsze można korzystać z transportu
publicznego (np. odwożenie dzieci do szkoły dojazd do lekarza). Ponadto możliwość dojazdu
do punktów usługowych jest bardzo ważna.
 Tworzyć centrach kreatywności – miejsce wymiany doświadczeń. Mogłyby powstawać na
miejscach modernizowanych bazarów, ale konieczne jest zapewnienie miejsc parkingowych.
 Realizacja futurystycznego Parku Ursynów jako projektu pilotażowy strategii
Warszawa2030. Stworzenie miejsca aktywności lokalnej.
 Inwestycje w Warszawiaków – wychodzić do młodzieży i dzieci, po to żeby przyzwyczajali się,
że mogą się łączyć w grupy, że mogą poszukiwać w sposób wolny i niezależny od osób
dorosłych.
 Zadbać o finansowanie po zakończeniu dopływu środków z UE. Rozwiązaniem mogłyby
być sieci Aniołów Biznesu.
 Urząd misi promować swoją ofertę i działania skierowane do przedsiębiorców.
 Jest planowana ulica rzemieślników stworzona w ramach projektu rewitalizacji (ul. Mała). Ma
być miejscem, gdzie będziemy łączyć stare z nowym. Temu ma służyć też Centrum
Kreatywności Nowa Praga, gdzie będą pracownie, warsztaty.
 Ul. Mała z uwagi na swą wielkość może być tylko skansenem niektórych warsztatów
rzemieślniczych. Rzeczywiste warsztaty powinny być rozrzucone po całej Pradze (np. piekarnie,
punkty krawiecki, introligatorskie). Nie mogą wszyscy z całej Pragi jechać tylko na Małą.
 Zmiana podejścia rzemieślników do swojej pracy – podejście do klienta, promocja.,.
Rzemieślnicy nie potrafią rozmawiać z klientem, zachęcić klienta, niektórzy rzemieślnicy wręcz
odstręczają, jakby ten klient im przeszkadzał.
 Rozwijać szkolnictwo zawodowe. Brakuje ludzi, którzy są w stanie wykonywać kwalifikowalne
czynności. Studia nie dają tej wartości, którą może dać dobra szkoła zawodowa. W dyskursie
publicznym dyskutuje się czy wynosi się na ołtarze pojęcie innowacyjności, ale polska
gospodarka opiera się na nisko innowacyjnej wytwórczości. Do przedsiębiorców trafia młodzież
kompletnie niedostosowana do wymogów rynku. Umieją np. projektować maszyny w
trójwymiarowych programach komputerowych, ale nie potrafią stworzyć schematu, a na
podstawie płaskiego schematu stworzyć produktu. Konieczna jest współpraca i
komunikowanie się biznesu z edukacją. Potrzebne jest też kształcenie uczniów, studentów

Strona | 10



























w obsłudze coraz bardziej specjalistycznych urządzeń. Uczelnie zawodowe nie są w stanie
zapewnić takiego wykształcenia, bo nie mają na to pieniędzy.
Uczyć ludzi umiejętności praktycznych – niezależnie od rodzaju szkoły trzeba nauczyć bycia
człowiekiem praktycznym. W tym kontekście potrzebna jest pomoc, inicjatywa ze strony
biznesu.
Jak pokazują przykłady z miasta zagranicznych wyłączenie części obszaru miasta z
ruchu samochodowego pozytywnie wpływa na rozwój biznesu.
Z punktu widzenia rzemieślników brak planów zagospodarowania przestrzennego staje
się dla nich główną barierą do inwestycji i do zmiany, nawet do utrzymywania status quo.
Dlatego budowanie centrów lokalnych czy stymulowania aktywności biznesowych powinno być
skorelowane z takimi planami.
Więcej miejsc parkingowych. Problem jest szczególnie dotkliwy w przypadku starego
budownictwa.
Przyciąganie dużych inwestorów. Aby przyciągać dużych inwestorów, miasto musi móc
zapewnić dla nich pracowników. Warszawa ma bardzo niskie bezrobocie, co w tym kontekście
może być problemem.
Miejsce pracy blisko domu, kwestia rozsądnego planowania funkcji miasta. Warszawa
jest budowana bez planu i w związku z tym, nie ma czegoś takiego jak miasto modułowe, gdzie
ludzie mieszkają i jednocześnie w większości mają miejsce pracy. Konieczna jest
decentralizacja przestrzenna miejsc pracy, zapewnienie dostępu do infrastruktury społecznej.
Mimo wszystko Warszawa i tak musi budować system mobilności, aby móc się sprawnie
przemieszczać.
Bezrobocie analizować w skali metropolii warszawskiej – w takim ujęciu wcale nie jest takie
niskie (8-9%). Warszawa jest miejscem pracy dla miejscowości oddalonych nawet o 100 km.
Kwestia mieszkań jest barierą dla rynku pracy – ogranicza to mobilność ludności. Państwo
bardziej wspiera budownictwo hipoteczne niż budownictwo na wynajem. Warszawa stara się
realizować projekty pod wynajem, w tym w segmencie dla osób średniozamożnych.
Edukacja ukierunkowana na uczenie współpracy – nie jest tak, że nie jesteśmy kreatywni i
widzimy tylko problemy. Problemem jest współpraca, która umożliwia wdrażanie tych
pomysłów.
Urząd powinien promować Warszawę, w tym za pomocą kultury i sztuki .
Władze miasta potrzebują odwagi, aby niepopularne idee wypromować, ponieważ
kolejnym pokoleniom przyniosą określone korzyści.
Warszawa musi mieć konkurencyjną ofertę - p sukcesie Stanu Nevada zdecydował wysoki
poziom edukacji, doskonała opieka medyczna, niskie podatki.
Izby gospodarcze w innych państwach działają w zupełnie innych uwarunkowaniach.
Większość krajów tzw. starej Unii Europejskiej ma narodowe izby gospodarcze, które są
najczęstszym elementem systemu gospodarczego danego państwa i są finansowane z budżetu
państw. Poza tym w takiej Francji, Niemczech czy Austrii przynależność firmy do izby
gospodarczej jest w obligatoryjna.
Ułatwić funkcjonowanie firmom zagranicznym – informacje o procedurach, standardach –
trudno jest znaleźć ludzi, którzy są nastawieni na międzynarodowy biznes i mogą go
obsługiwać.
Warszawa już jest postrzegana jako miejsce wyjścia na Centralną Europę. Warszawa
powinna promować się jako ta stolica.
Urzędnicy w dzielnicach powinni pomagać w zakładaniu firm lub już istniejącym małym
firmom – jedna osoba na dzielnicę.
Rozwój dzielnic powinien być zrównoważony. Należy inwestować poza Śródmieściem.
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3. Debata Warszawa2030.Przestrzeń
PANEL DYSKUSYJNY
 System transportowy a wyznaczony horyzont czasowy – postawiony w strategii próg roku
2030 jest trochę za krótki z punktu widzenia wizji, a zbyt długi z punktu widzenia działań, które
powinniśmy robić w najbliższych latach. W myśleniu o roku 2030 nie można zapominać o
działaniach, które powinny być podejmowane w najbliższych latach, jak i o pewnej wizji miasta
znacznie dłuższej niż rok 2030.
 Zrównoważony rozwój transportu (zrównoważona mobilność) wymaga kontrolowania
popytu i kontrolowania sposobu zaspokajania popytu na transport, w to są wpisane w
takie działania jak: lepsze wykorzystanie istniejących zasobów, aktywna polityka przestrzenna,
mechanizmy fiskalne itd. Jeśli stawiamy na zrównoważoną politykę mobilności należy
wykorzystać projekt polityki mobilności miejskiej.
 Należy określić model rozwoju miasta – jeśli ograniczamy się do miasta to jak wyobrażamy
sobie jego intensywności zagospodarowania i czy dążymy do tego, aby ta intensywność się
zwiększała nawet kosztem rozwoju metropolii czy myślimy o rozwoju miasta, które się rozwija
wewnątrz, ale również w układzie pasmowym na zewnątrz. Będzie to wpływać na decyzje
dotyczące kształtowania rozwoju systemu transportowego.
 Koncepcja zielonej infrastruktury – zieloną infrastrukturę tworzą wszystkie tereny, które są
pokryte roślinnością. Ciągle w Warszawie niezałatwiona w sposób dostateczny jest kwestia
terenów pokrytych roślinnością m.in. tych, które są związane z minimalizowaniem skutków
zmian klimatycznych. Rzeczą bardzo ważną jest opracowanie koncepcji zarządzania terenami
pokrytymi roślinnością, które należą do bardzo wielu różnych podmiotów. Pewne cele czy
funkcje tych terenów powinny być świadomie zaplanowane i dlatego wymagają zintegrowanego
systemu zarządzania.
 Ograniczenie rozproszenia zabudowy.
 Potrzebna jest nowa zielona polityka w realiach gospodarki rynkowej,
 Transport powinien być oparty na transporcie publicznym oraz ruchu pieszym i
rowerowym. Niezbędna integracja polityki przestrzennej i transportowej.
 Metropolia powinna być miastem małych miast, w których wszystko jest w zasięgu pieszego
dojścia, które mają infrastrukturę społeczną.
 Problem z egalitarnością Warszawy – wiąże się to z polityką mieszkaniową. Jest Warszawa
bardzo droga i bardzo „kiepską”. Warszawa, żeby byłą przyjazna musi mieć atrakcyjne
przestrzenie publiczne również poza Śródmieściem.
 Warszawa nie może być miasta bez centrum. Warszawa nie ma serca, wokół PKiN jest
pustka. Potrzebna jest polityka ograniczania konkurencyjności podaży terenów w ramach
miasta.
 Rozróżnianie Warszawy w wymiarze lokalnym i krajowym – należy rozróżniać miasto od
stolicy, bo to dwie różne przestrzenie, które muszą współgrać, ale jednocześnie ze sobą
konkurują w przestrzeni i w czasie. Trzeba odróżniać sprawę strategii dla Warszawy od tej dla
stolicy.
 Wizje Warszawy są zależne od ewolucji, cywilizacji. Projektowanie strategii powinno polegać
nie tylko na tym, żeby przyjmować, żeby patrzeć, ale dynamicznie konfrontować
funkcjonowanie i rozwój naszej strategii ze strategiami cywilizacyjnymi. I w tym kontekście
należy zwrócić uwagę nie tylko na to co do nas przychodzi i co nas może całkowicie zmienić
lub przebudować nasz sposób myślenia, ale również należy się zastanowić co my z Warszawy
możemy wnieść do światowego sposobu funkcjonowania miast. Miasta jako społeczności i
urbanistycznej, i kulturowej, i intelektualnej, i ludzkiej, i towarzyskiej, i socjalnej itd. Ten globalny
element będzie świadczył również o Warszawie.
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 Konieczne jest pozycjonowanie miasta wobec konkurencyjnych metropolii takich jak:
Berlin, Praga, Budapeszt. Od rozwoju funkcji metropolitarnych zależy przyszłość i rozwój miasta
zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i społecznym.
 Strategia musi uwzględniać zmiany demograficzne i starzenia się ludności. Niewątpliwie w
ciągu 15 lat Warszawa stanie przed problemem konieczności przyjęcia migrantów
zarobkowych.
 Polityka mieszkaniowa – Rozwój mieszkań lokatorskich i przekonanie do nich społeczeństwa,
że jest to bardziej korzystna i wygodniejsza forma ułatwiająca także zmienność,
przemieszczanie się ludności.
 Trzeba skończyć z zamkniętymi osiedlami. Otworzyć przestrzeń dla wszystkich
mieszkańców. To jest problem wrażliwy, natomiast trzeba działać przez perswazję, przez
propagowanie innych wzorów.
 Nie rozwiązana kwestia metropolii polskich, kilka razy władza miała zamiar rozwiązać w
jakiś sposób ten problem, jednak z różnych względów dyskusja o statusie metropolitarnym
Warszawy i innych miast uległa zapomnieniu.
 Problem procesu urban-sprawl, czyli niekontrolowanego rozlewania się miasta.
Suburbanizacja, wymaga dużych nakładów finansowych dla ucywilizowania tego procesu. Nie
można ludzi zmusić do tego, żeby się skoncentrowali w mieście i przeprowadzili do
Śródmieścia, natomiast te obszary metropolitarne podmiejskie w otoczeniu centrum muszą być
w jakiś sposób cywilizowane przez poprawienie warunków zarówno komunikacyjnych, jak i
infrastrukturalnych.
 Znaczenie systemu transportowego w kontekście rozlewania się miasta grożą nam 3
scenariusze. Scenariusz pierwszy, w którym w tej chwili jesteśmy, czyli niekontrolowanego
wzrostu, zarówno jeżeli chodzi o rozmieszczenie zabudowy jak i jej intensywność, rodzaj
zabudowy wewnątrz miast jak i na zewnątrz. System, z którym dzisiaj mamy do czynienia
powoduje, że najłatwiej jest nam rozwijać tereny peryferyjne słabo obsługiwane systemem
transportowym. A ten system transportowy, który już mamy zbudowany, mógłby być lepiej
wykorzystywany. Dodatkowo następuje rozprzestrzenianie się zabudowy w strefie zewnętrznej,
co powoduje, że zwiększa się skłonność do korzystania z samochodu. Drugi scenariusz, z
którym możemy mieć do czynienia, jest przeciwny do pierwszego, czyli my jako mieszkańcy
miasta staramy się nie doprowadzić do tego, żeby ludzie się wynosili na zewnątrz. Wręcz
odwrotnie, chcemy ich zachęcić do tego, żeby wrócili z powrotem w granice miasta. Czyli
mocno ograniczamy rozwój systemu transportowego. I trzeci scenariusz pośredni, w
którym akceptujemy to, że miasto i metropolia rozwijają się także na zewnątrz, ale w
zaplanowanych przez nas pasmach i nie dopuszczamy do niekontrolowanego rozlewania się
pomiędzy tymi pasmami. Teraz powinniśmy się starać budować miasto wewnątrz, tworząc
różnego rodzaju rozwiązania, które zachęcą ludzi do powrotu do miasta, a ci którzy przyjadą do
tego miasta nie będą chcieli z niego wyjeżdżać. Z badań barometru warszawskiego wynika, że
1/3 mieszkańców Warszawy deklaruje chęć ucieczki z tego miasta, gdyby była taka możliwość.
To jest około pół miliona ludzi deklarujących taką gotowość. Gdyby im stworzyć takie możliwości
np. byliby w stanie się wybudować gdzieś na peryferiach miasta. I jest również możliwość
tworzenia systemu w takim kierunku, żeby rozwój metropolitarny następował w sposób
kontrolowany, ale żebyśmy nie musieli ponosić nieuzasadnionych kosztów związanych z
przypadkową lokalizacją zabudowy tam gdzie po prostu jest taniej czy wygodniej.
 Należy stworzyć konkurencyjny system transportowy, który da możliwość dojazdu do
Warszawy w inny sposób niż samochodem. Podział zadań przewozowych jest akceptowalny
na granicy Śródmieścia, wtedy kiedy w podróżach mamy więcej mieszkańców miasta,
natomiast udział podróży na granicy miasta transportem zbiorowym jest zdecydowanie
niewystarczający. Należy patrzeć na system transportowy jako narzędzie pozwalające na
dostęp do usług i do celów podróży.
 Konieczność zarządzania systemem transportowym zgodnie z określonymi wcześniej jego
granicami. Określenie w jakich korytarzach transportowych i w jaki sposób obsługujemy
podróże. Dzisiaj mamy taką sytuację, że po wybudowaniu układu dróg po zachodniej stronie

Strona | 13



















miasta stworzyliśmy znakomicie konkurujący z transportem publicznym transport
indywidualny. Dzisiaj dostęp samochodem z pasma zachodniego aglomeracji warszawskiej
(autostradą) jest 2-krotnie szybszy niż transportem kolejowym i jeszcze większa dysproporcja
w autobusowej komunikacji podmiejskiej. Czyli rozwijając w ten sposób metropolię sami
powodujemy sobie problemy. Powinniśmy liczyć koszty funkcjonowania systemu
transportowego w skali miasta i aglomeracji, tak żeby oferta mogła być atrakcyjna, ale na
akceptowalnym z punktu widzenia użytkowników koszcie biletów za przejazd.
Zieleń osiedlowa powinna mieć formę ogrodów osiedlowych. W warszawie jest około 6%
osiedli, w których udział terenów biologicznie czynnych wynosi ponad 60%, i to jest ogromny
potencjał do wykorzystania. Poza tym można to wprowadzać w życie także na nowych
osiedlach.
Konieczność zajęcia się ogrodami działkowymi – w Warszawie jest ich nawet więcej niż
zieleni publicznej, czyli parków i zieleńców, bo około 2,7%. Ogrodów działkowych jest około
200, ale niewiele o nich wiadomo. Należy pogłębić o nich wiedzę i znaleźć dla tych terenów
różne warianty rozwiązań.
Należy pomyśleć o terenach rolnych, o ich zachowaniu, a także pewnej możliwości ich
wykorzystania, jako terenów stanowiących zaplecze rekreacyjne. Tych terenów zwłaszcza
rolnych jest około 20%, nie wiadomo czy ten potencjał jest całkowicie utracony przez zabudowę,
która się tak rozlewa.
Wielkomiejskość jest pojęciem nieostrym. Może trzeba mówić o tym co jest ogólnomiejskie, a
co jest lokalne i trzeba twe wymiary łączyć. Łączyć poprzez podział – w zakresie kompetencji
w podejmowaniu decyzji, instrumentów planistycznych, a także uczestnictwa, partycypacji w
kształtowaniu Warszawy lokalnej i ogólnomiejskiej.
Trzeba zaktualizować Studium – Należy zrobić Studium zrównoważonego rozwoju miasta,
które będzie przede wszystkim ograniczać tereny dla nowej zabudowy i koncentrować się na
najróżniejszych formach intensyfikacji, rewaloryzacji, rozwoju wewnątrz obszaru
zurbanizowanego. Równocześnie potrzebna jest podstawa do tego, żeby ochronić strefę
przyrodniczą o znaczeniu ogólnomiejskim. Rolnictwo miejskie jest jednym z podstawowych
form użytkowania terenów niezabudowanych w mieście, po to, żeby to miasto w ogóle mogło
oddychać. Pytanie czy nie powinniśmy analizować polityki tzw. brown fields na green fields. To
znaczy tereny poprzemysłowe, pokolejowe itd. nie tylko rezerwować pod nowy rozwój. One
powinny być rezerwą na nowe tereny zielone. Problemem jest również kurczenie się terenów,
które miały być cmentarzami. Cmentarz jako park miejski jest szansą dla miasta. Należy
zwiększyć udział powierzchni biologicznie czynnej na osiedlach poprzez wydawanie pozwoleń
na budowę z odpowiednimi zapisami,
Rozwój zielonej architektury, ale także promocja rekreacji na terenach nieparkowych. Są
to inwestycje niskobudżetowe (no. ścieżka, oznakowanie, przewodniki). Należy mniej środków
przeznaczać na rewitalizację parków, a więcej na pozyskiwanie terenów nowej zieleni
publicznej.
Brakuje integracji rozwoju przestrzennego z systemem transportowym. Należy zwiększyć
policentryczność Warszawy w kontekście źródeł i celów podróży. Należy zwiększyć
rozproszenie celów podróży szczytowych. A z tym wiąże się zmiana priorytetów planistycznych.
Należy robić mpzp tam gdzie powinien być rozwój.
Lokalność wymaga zmiany struktur. Studium powinno wyznaczyć obszary małych miast w
mieście. Te miasta powinny być nie większe niż 50 tys. a nie mniejsze niż 2,5. Warszawa
powinna mieć realizowany normatyw urbanistyczny. Trzeba promować lokalność, a nie
budować kolejne wielkie centra handlowe, bo one zabijają lokalność. Ustrój Warszawy nie
ma nic wspólnego z przedstawicielstwem lokalności. Powinno się wprowadzić rady
pomocnicze, które rzeczywiście odpowiadają społecznościom lokalnym. Warszawa sobie nie
poradzi bez zmiany ustawodawstwa, które reguluje zagospodarowanie przestrzenne, które
totalnie uniemożliwia racjonalny rozwój miasta. Warszawa powinna lobbować za zmianą prawa.
Tradycja z mądrością, z doświadczeniem powinny stanowić wartość w odniesieniu do
Warszawy, którą należy pokazać. Ten element tradycji i nowoczesności jest bardzo ważny.
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Musimy pokazać, że to co robimy jest znaczące. Możemy tworzyć strategię, ale ona będzie
bardzo szybko weryfikowana przez rzeczywistość, przez współczesność. Natomiast należałoby
powierzyć budowanie tej strategii młodemu, najmłodszemu pokoleniu, czyli przede
wszystkim nastawić się na edukację. Będzie w ten sposób dynamicznie tworzona przebudowa
miasta, całość strategii, która będzie sięgała nie tylko 15 lat, ale całego pokolenia wprzód i to
chyba będzie najciekawsze. Będzie to jednocześnie nie tylko łączenie nowoczesności i
współczesności i nie tylko z tradycją, ale co ważne z przyszłością.
 Metropolitarność Warszawy i funkcje z tym związane zakłócają w różny sposób
codzienne życie mieszkańców. Natomiast ludzie, którzy mieszkają w Warszawie muszą się
liczyć z tym, że jest to stolica i jest to największa w Polsce metropolia w naszym kraju. Problem
lokalności jest także bardzo ważny, bo zapewnienia mieszkańcom pewne uniwersum.
Niezbędna jest daleko posunięta decentralizacja, oddanie pewnych prerogatyw na
szczebel niższy, tak żeby mieszkańcy brali większy udział w procesach zarządzania czy
tworzenia miasta. Problem jest tylko czy będą chcieli, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego,
że skład społeczny Warszawy jest dosyć specyficzny i jest to miasto, w którym znaczny
odsetek ludności nie urodził się tutaj, który mieszka tu stosunkowo krótko. Mamy do czynienia
ze zjawiskiem tzw. słoików, którzy są właściwie słabo zakorzenieni w Warszawie. Traktują je
jako dogodne miejsce pracy, natomiast nie utożsamiają się do końca z tym miastem.
DYSKUSJA OTWARTA
 Zgodnie z jaką teorią naukową, które również są wdrażane w praktyce, nasze miasto
będzie rozwijane? Czy według teorii, liczącej już sobie ponad 100 lat, garden city, czy compact
city, czy inteligent city, czy wreszcie najnowsza, bardzo popularna na świecie i rozwijana eco
city,? Miasto eco city to miasto ekologiczne, przyjazne, w którym jego mieszkańcom żyje się
lepiej itd. To jest cała teoria, która mówi jakie warunki powinno spełnić miasto, żeby jego
mieszkańcom żyło się lepiej. To miasto złożone z centrów, bo przy dużych metropoliach nie da
się wykluczyć przemieszczania się, czyli tych problemów komunikacyjnych ludności, ale można
je zmniejszyć.
 Zagospodarowanie przestrzeni wychodzące naprzeciw planom rozwoju – czy Warszawa
będzie miastem wieżowców czy miastem niskiej zabudowy? Nie chodzi o to, żeby
uniemożliwić ludziom jazdę samochodami, ale dać szansę jeździć takim środkiem transportu,
który jest ekologiczny i szybki. Trzeba planować rozwój przestrzenny miast i wyposażać te
przestrzenie w infrastrukturę.
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta a
strategia rozwoju – Dyskusja o strategii rozwoju i o jej aspektach przestrzennych wskazuje, że
trzeba zmienić politykę przestrzenną Warszawy. W ciągu pół roku od uchwalenia przez Radę
m.st. Warszawy zmian w Studium, stało się one nieaktualne. Jedynym umocowaniem strategii
rozwoju miasta jest jej związek ze studium – przy uchwalaniu studium należy uwzględnić zapisy
strategii rozwoju, jeżeli miasto taką strategię posiada. Jak dyskutujemy o strategii rozwoju w
grupie przestrzennej to musimy dbać przede wszystkim o to, żeby zapisy strategii miały czytelne
aspekty przestrzenne, żeby język strategii dotyczył kwestii, które nazwalibyśmy najogólniej
przestrzennymi. Sformułowania powinny być absolutnie jednoznaczne i bliski możliwie
terminologii używanej w planowaniu przestrzennym i w projektowaniu urbanistycznym. Również
po to, że jak będą kolejne podejścia do zmiany studium nie było możliwości ucieczki od
normatywu urbanistycznego, od policentryczności struktury funkcjonalno-przestrzennej
Warszawy, od wskaźników intensywności zabudowy.
 Analizując zagadnienie intensywności zabudowy – w raporcie ICS, Warszawa została
negatywnie oceniona, jako miasto, które ma niską i złą intensywność zabudowy. Z tego można
wyciągnąć prosty wniosek, jest to materiał źródłowy do strategii.
 Mamy aktualizować strategię a robimy całkiem nową strategię, bo podobno ta strategia do
2020 roku została zrealizowana. Strategia z 2005 r. oprócz misji, wizji ma 5 celów
strategicznych. Jednym z nich jest osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego, a
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cele operacyjne są takie: uporządkowanie struktury przestrzennej miasta z wyłączeniem spod
zabudowy zwartych terenów zieleni tworzących układ przyrodniczy, zorganizowanie
reprezentacyjnych przestrzeni publicznych w centralnym obszarze miasta, zorganizowanie
lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społecznej, integracja przestrzenna
lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy i rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Czy cel 5.
obecnej strategii rozwoju Warszawy został zrealizowany? Czy któryś z 5 celów operacyjnych
tego celu strategicznego został w Warszawie zrealizowany? Czy w tym sensie strategia została
zrealizowana? Dlaczego dyskutujemy o nowej strategii, kiedy jeden z pięciu celów bardzo
istotnych, identycznie zapisany w studium, nie jest zrealizowany?
Miasto musi prowadzić politykę mieszkaniową, uwzględniając jej aspekt przestrzenni oraz
aspekty dotyczące gospodarki nieruchomościami komunalnymi.
Powinna być maksymalnie szeroka partycypacja społeczna zarówno w procesie
planowania strategii, jak i w procesie planowania przestrzennego. Obecny poziom
partycypacji w planowaniu strategii rozwoju jest znacznie większy niż w 2003, 2004 i 2005 roku.
Przy formułowaniu nowej strategii powinien być bardzo klarowny język tzn., żeby uniknąć
możliwości złej interpretacji zapisów strategii rozwoju przy zmianie polityki
przestrzennej.
Należy sprostać wyzwaniom jakie niesie zmiana klimatu. Należy zadbać o przewietrzanie
miasta oraz walkę ze smogiem.
Należy podjąć działania w kierunku poprawy warunków poruszania się po Warszawie
pieszo. Co jest istotne w kontekście starzejącego się społeczeństwa. Dlatego trzeba postawić
na lokalności. Wszystko czego potrzebujemy do życia w zasięgu ruchu pieszego. Aby
wykorzystać tę lokalność, należy zadbać o bezpieczeństwo, np. żeby dzieci mogły chodzić
pieszo do szkoły muszą być chodniki.
Istotą zrównoważonego rozwoju miasta jest dokonywanie wyborów. Warszawa to nie
miasto typu Pekin czy Hongkong.
W pracach nad dokumentem jest podtrzymanie, kontynuacja założenia miasta w
zrównoważonym rozwoju. Warszawa przyjęła założenie zrównoważonego rozwoju, jako
podstawę swoich dokumentów strategicznych w roku 1998 i tę deklarację podtrzymuje. Co
pod tym pojęciem rozumiemy, tu możemy o tym dyskutować. Będą rosły potrzeby związane z
podróżowaniem pieszo, ale to nie tylko wynika z kwestii starzejącego się społeczeństwa, ale
podejścia do funkcjonowania miasta, do zachęcania ludzi do podróżowania pieszo w centrum
miasta, w Śródmieściu, w centrach lokalnych i nie tylko chodzi o osoby starsze, młodych, osoby
w średnim wieku, pracujących w biurach. Oprócz waloru odciążania systemu transportowego,
jest również walor zdrowotny itd. I miasto ma wiele do zrobienia w tym względzie i to nie tylko
w perspektywie roku 2030 czy 2050. To jest zadanie na najbliższe lata i powinno się już zacząć.
Miasto ma praktycznie już gotowe dokumenty, które miałyby służyć uporządkowaniu
planowania i projektowania infrastruktury dla pieszych, a potem ulicę po ulicy i plac po placu
przystosowywać i poprawiać. I to jest jeden z głównych elementów tej strategii, który będzie się
odnosił do tego aspektu ruchu pieszego, który w systemie transportowym strategii na pewno
będzie zauważony.
Odnośnie kwestii związanych z klimatem, mamy mapy, na których nie ma rozkładów
temperaturowych. Nie ma informacji o tym jak funkcjonują budynki, jeżeli chodzi o
temperaturę.
Ważna jest różnorodność miasta, projektowanie tak, aby były i tereny zielone i tereny
spacerowe. Ważne jest zwiększenie tej różnorodności.
Dla Warszawy opracowywany jest plan dostosowania miasta do zmian klimatu pt.: Adapt
city, ale to jest bardzo trudna sprawa, ponieważ są problemy ze zrobieniem rozkładu temperatur
w mieście, szczególnie, że potrzebne są dane z kilkudziesięciu lat.
Konflikty między pieszymi a rowerzystami – należy tworzyć spokojne trasy pieszo-rowerowe.
Prace nad strategią uwzględniają aspekt przestrzenny, nie wprowadzając podziału między
kwestie przynależne strategii i studium. To jest również proces rozmowy i dialogu. Strategia to
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jest wybór, bo jak nie ma wyboru to nie ma w ogóle potrzeby myślenia strategicznego, ale warto
w pracach nad strategią zastanowić się co jest uwarunkowaniem.
Robić plany na obrzeżach czy robić tam gdzie się budujemy? Nie ma łatwej odpowiedzi.
Dzisiaj plan zagospodarowania przestrzennego nie jest planem służącym prowadzeniu
procesów inwestycyjnych, przeznaczaniu terenu pod określone działania i zamierzenia
rozwojowe, tylko bardzo często mpzp jest jedynym dostępnym dla samorządów instrumentem
powstrzymywania zabudowy. Ustawa o ustroju rolnym została złagodzona i w dalszym ciągu
będziemy mieli przejmowanie terenów rolnych w sposób niekontrolowany pod urbanizację.
Przez takie ustawy trzeba upatrywać bardzo kontrowersyjnych instrumentów zapewniających
ład przestrzenny. Parlament przyjął zasadniczą zmianę ustawy o planowaniu
przestrzennym, mówiącą o tym, że należy przywrócić racjonalność metodologiczną
robienia studiów. Żeby to nie były plany ofertowe, żeby to nie był koncert życzeń, żeby to nie
był instrument populizmu, tylko, żeby to był autentyczny instrument działania strategicznego tzn.
ma być program, mają być warianty,
Uchwalanie planów miejscowych z roku na rok się przedłuża z powodu biurokracji.
Swego czasu były uchwalane w ciągu roku, teraz mamy już ponad 3 lata i niektóre ponad dłużej.
Bo kolejne dokumenty muszą być tworzone. To jest zagrożenie, pewne rzeczy należałoby
przyspieszyć.
Miasto się wyludnia, powstają centra handlowe na obrzeżach. Mieszkańcy nie przyjeżdżają z
powrotem do centrum miasta. Taką odpowiedzią na to zjawisko mogłaby być kultura. Kultura
zawsze przyprowadza nowe osoby: fontanny czy jakiekolwiek imprezy przy Pałacu Kultury i
Nauki, czy w innych miejscach powodują, że mieszkańcy do centrum przyjeżdżają.
Ulice handlowe, bez odnoszenia się do handlu, tu chodzi o urbanistykę, bardziej wizerunkową
może tych samych sklepów, jak również kubatury tych sklepów. Sklepy są zazwyczaj
małopowierzchniowe, to powoduje, że wielcy potentaci nie inwestują w powierzchnię, bo im
się to po prostu nie opłaca. A jeżeli nie ma dużych pieniędzy w takich sklepach to nie ma też i
mieszkańców, którzy gdzie indziej robią zakupy, w centrach handlowych.
Oprócz wizji rozwoju miasta potrzebne są prognozy potrzeb. Aktywność mieszkańców blokuje
przekonanie, że nikogo ich problemy w Warszawie nie obchodzą i że nikt nie usiłuje ich
problemów rozwiązywać. W Warszawie miejsca gdzie nie było żądnych inwestycji przez
wiele lat i nie ma mowy o żądnym rozwoju nie tylko zrównoważonym. Mieszkańcy musza
wiedzieć, w jakim kierunków ma się ich miasto rozwijać oraz kiedy i które ich potrzeby zostaną
spełnione.
Konieczność ochrony założeń urbanistycznych osiedli i kwartałów z lat 60, 70 które zostały
w określony, czytelny sposób i bliski mieszkańcom zaprojektowane. Kwestie konieczności
zmiany legislacji.
Kwestia odwrócenia modelu zarządzania miastem, która jest bardzo ważna dla
kształtowania powierzchni łączy się z aktywizacją mieszkańców i decentralizacją uprawnień.
Przypuszczać można, że lepiej będą się rządzić te lokalne miasta w miastach, lokalne
społeczności, lokalne grupy mieszkańców, mniejsze jednostki samorządowe niż miasto ogółem,
czyli to, co nie musi być ogólnomiejskie powinno być na jak najniższym szczeblu.
Nie powinna następować rozbudowa miasta, zagospodarowanie przestrzeni bez
uporządkowania planistycznego, gdyż to, co mamy w Warszawie przypomina chaos.
Dlaczego nie buduje się najpierw infrastruktury dróg, kanalizacji i całej infrastruktury miejskiej a
potem dopiero wydaje się decyzje deweloperskie. Jest to świadectwo naszej niemożności w
kształtowaniu rozwoju i przestrzeni miasta.
Należy powstrzymywać dziką reprywatyzację, bo przez to przestrzeń publiczna nie może
być odbudowana a jest zdegradowana. Powinien być priorytet celu publicznego, lokalnego,
ogólnomiejskiego nad potrzebami deweloperskimi, gospodarczymi, przemysłowymi itd.
Zanim nie powstaną miejscowe plany zagospodarowania nie powinniśmy zwracać przestrzeni,
bo są to decyzje nieodwracalne, które mogą trwale zniekształcać miasto.
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 Modelem rozwoju Warszawy to powinna być struktura pasmowa – dobrze byłoby powrócić
do dobrej tradycji w planowaniu. I dobra tendencja się ostatnio zarysowuj – wskazania na ruch
pieszy i transport publiczny, Warszawa zaczyna realizować dobry pomysł na Wisłę.
 Strategia powinna wskazać bardzo konkretnie cele. Bo mieszkańcy oczekują jasno
sformułowanych celów. Wiele programów, strategii w mieście nie powinno być totalnie
rewolucyjnych.
 Plan miejscowy a nie warunki zabudowy. Wydawane warunki zabudowy, wydawane szybciej
niż opracowywane plany są powodem chaosu w Warszawie.
 Nie ma aktywności mieszkańców jeżeli nie ma rzeczywistej delegacji uprawnień w dół.
Jeżeli 2 mln ludzi ma być centralnie zarządzane to wtedy wszystko będzie planowe.
Decentralizacja łącznie z własnym budżetem nie spowoduje dzikiej zabudowy, bo jest
procedura uzgodnień.
 Przygotowywana strategia zaowocowała pierwszą wizją projektu Futurystyczny Park
Ursynowa, który wydobywa potencjał miejsca – terenu nad tunelem na Ursynowie. Takiego
nieatrakcyjnego i bardzo trudnego do odkrycia terenu. Dzięki aktualizacji strategii mieszkańcy
zaktywizowali się i okazało się, że można tam stworzyć wiele ciekawych miejsc dla
mieszkańców.
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SPOTKANIA W DZIELNICACH
1. Bemowo
 Konieczność szybkiego uchwalenia precyzyjnych planów zagospodarowania
przestrzennego, które są egzekwowalne prawem. Przykład z Bemowa – plan dla okolic
Ratusza jest uchwalany od 11 lat i w efekcie tego pojawiają się zaburzenia przestrzeni takie jak
np. od strony południowej do domu jednorodzinnego w odległości 12 m wybudowano zgodnie
z przepisami 5-kondygnacyjny budynek.
 Weryfikacja planów budowy stacji metra – należałoby zweryfikować plany w zakresie
budowy sieci metra, tak aby odejść od ogromnych wydatków, jakie miały miejsce na pierwszym
odcinku II linii metra, gdzie stacje są zbudowane z ogromnym rozmachem. Lepiej byłoby
zbudować tańsze stacje, a zaoszczędzone środki przeznaczyć na wydłużenie linii. Przykładem
tego jest stacja Stadion, na której zbudowano peron, który ma być dla linii, która będzie
podobno, kiedyś będzie prowadziła na Gocław, ale jeszcze nie wiadomo czy ona będzie w ogóle
zbudowana. Ponadto należy tak planować stacje metra, aby były zintegrowane z istniejącymi
przystankami itp. (np. projektowana stacja metra położona przy Wola Parku jest w odległości
300 metrów od projektowanej stacji kolejowej; lokalizacja peronu i wejść do metra przy
projektowanej stacji Ratusz Bemowo).
 Budowa parkingów Park&Ride nad pętlą autobusową na ulicy Lazurowej, co spowodowałoby,
że ludzie, którzy jadą autostradą od strony Poznania i Łodzi, dojeżdżają z gmin ościennych,
mogliby zostawić samochód i dalej jechać metrem.
 Przedłużenie metra na Białołękę wykorzystując infrastrukturę Mostu Północnego, gdzie
jest wydzielone torowisko tramwajowe, do ulicy Płochocińskiej, ze stacją w miejscu, gdzie była
„zawrotka” dla tramwajów. Budowa przy ulicy Modlińskiej oraz przy ulicy Płochocińskiej
parkingów Park&Ride.
 Lobbowanie na rzecz zmiany przepisu blokującego stawkę parkingową za godzinę, co
pozwoliłoby na budowę parkingów podziemnych. Wtedy powinni znaleźć się ludzie w
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, którzy by wyłożyli na to pieniądze na budowę
parkingów na przykład pod Placem Teatralnym, pod Placem Powstańców Warszawy, bądź pod
Placem Defilad,
 Rozwiązać problem grodzonych osiedli, który niszczy mocno tkankę miejską. Np.
mieszkańcy zamkniętych osiedli wychodzą na spacer z psem i dziećmi na stare blokowiska,
gdzie można normalnie przejść.
 Rozwój gospodarczy dzielnic – wzorem innych miast wprowadzić różne instrumenty, jak
choćby specjalne strefy ekonomiczne.
 Jedna polityka dla całego miasta względem OSiRów, w tym konieczność zrównoważenia
przestrzennego dostępu (również z uwzględnieniem liczby mieszkańców przypadających na ten
teren).
 Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego w kontekście jakości powietrza. Kwestie
dbania o środowisko i czystość powietrza powinna być istotnym elementem podejmowanych
działań. W tym:
- darmowa komunikacja miejska itp.,
- nie lokowanie szkół przy ruchliwych arteriach komunikacyjnych,
- rozluźnienie ruchu na ulicach osiedlowych.
- kampania edukacyjna skierowana do mieszkańców miasta, ponieważ trzeba zacząć
od zmiany swoich przyzwyczajeń transportowych,
- komunikowanie, publikowanie informacji jaki jest poziom zanieczyszczenia
powietrza w poszczególnych dniach, tudzież prezentowanie prognoz związanych z
zanieczyszczeniem powietrza.
- nie budowanie siłowni tuż przy ulicy.
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Skierowanie strażników miejskich do tego, aby kontrolowali czy samochód spełnia
normy emisji spalin. Trzeba mieć też sprzęt, żeby mierzyć poziom zanieczyszczeń,
stacje pomiarowe.
- wprowadzenie ostrzejszych norm dotyczących emisji spalin przez samochodem
- nie promuje się w żaden sposób oprócz zezwolenia wjazdu na Trakt Królewski
samochodów hybrydowych.
- wyświetlać na budynku ratusza, budynkach szkół nawet informacje o bieżącym
stanie zanieczyszczeń powietrza tak żeby każdy naocznie mógł zobaczyć, czym
każdy tak naprawdę oddycha. Zazwyczaj tego nie widzimy.
Remont trasy S8. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oszukała mieszkańców
Bemowa, ponieważ trasa S8, która przecina dzielnicę miała być głęboko zagłębiona w tunel,
miały być wysokie ekrany, podczas gdy okazało się, że w dwóch miejscach ta trasa wychodzi
na powierzchnię.
Miasto powinno lobbować, aby w planie rozbudowy dróg nie naciskano na budowę trasy
S19 z Białegostoku do Lublina, którą nikt praktycznie nie będzie jeździł, a może warto
jest rozbudować drogę krajową numer 50? Jest to droga, która prowadzi od autostrady przez
Żyrardów, Mszczonów, Grójec, Górę Kalwarię dalej do Ostrowi Mazowieckiej i gdyby
wprowadzić tam zdecydowanie niższe stawki dla przejazdu TIRów, a zwiększyć te stawki dla
TIRów przejeżdżających przez Warszawę być może byłoby to rozwiązanie.
Likwidacja lotniska na Bemowie - lotnisko jest utrzymywane, ponieważ lobbuje za nim Pan
Gromosław Czempiński. Lotnisko powinno zostać przeniesione do Modlina lub koło
Sochaczewa (jest nieużywane lotnisko wojskowe, które wojsko chętnie odda). Nisko
przelatujące samoloty nad domami wytwarzają uciążliwy hałas.
Zagospodarowanie Góry Śmieciowej – przekształcenie w teren sportowy, np. z torem
saneczkowym, do jazdy na nartach. Zagospodarowanie tego terenu wpłynęłoby pozytywnie na
rozwój Bemowa.
Lokowanie ścieżek rowerowych wzdłuż każdej głównej ulicy w mieście. W tej chwili nie
można bez problemu przemieszczać się po mieście.
Wykorzystanie transportu kolejowego do komunikacji wewnątrz miasta. Budowa stacji
obiecanych na Bemowie koło Auchan Wola Parku oraz pod ulicą Połczyńską, gdzie jest
zbudowany parking P+R, właściwie jest odłożona.
Potrzebna jest strategia rozwoju handlu – należy określić czy bardziej stawiamy na centra
handlowe na obrzeżach miast czy może takich średniej wielkości centra handlowe, typu domy
towarowe. Czy bardziej staramy się zachować te małe sklepy i kwestie też targowisk
wielofunkcyjnych typu pchlich targów czy takich też gdzie można zrobić zakupy wszystkie
codzienne zakupy.
Przyciąganie imigrantów – zachęcać do przyjazdu do Warszawy, jeżeli jest taka wola
mieszkańców.
Centra lokalne – trzeba lokować większą ilość środków w dzielnicach, niekoniecznie potrzebna
jest większa decentralizacja.
Rozwiązanie kwestii reprywatyzacji – Miasto musi prowadzić aktywną politykę w tej sprawie.
Dopóki się tego nie rozwiąże to będzie to wpływać negatywnie na miasto, w tym sprzyjać powoli
niszczeniu niewielu pozostałych już kamienic, co widać na Woli czy innych dzielnicach, które w
pewnym sensie są ofiarą tego, że nie mają regulowanych statusów.
W parterach budynków mieszkaniowych powinny być usługi.
Zmiana przebiegu drogi S7 zgodnie z postulatami Bemowa oraz zmodernizować drogę
DK50.
Więcej szkół z eksperymentalnym systemem nauczania. Jeśli chcemy wychować
mieszkańców, obywateli, którzy są zdolni do rozwiązywania problemów, jakie niesie za sobą
współczesność, musimy ich w odpowiedni sposób edukować. Wiedza na temat efektywnego
uczenia poszerzyła się i trzeba to wykorzystywać.
Wprowadzenie bonu oświatowego - wprowadzić zasadę, że pieniądze, które są
przeznaczane na ucznia czy przedszkolaka wędrują zawsze za uczniem i wtedy rodzice
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najlepiej się zorientują, która szkoła lepiej uczy. Szkoły prywatne mogłyby uzyskać subwencje
od miasta w kwocie, jaka przypada na ucznia w formie bonu oświatowego.
 Brakuje edukacji mieszkańców w zakresie pewnych zachowań. Poza dziećmi trzeba
edukować dorosłych i młodzież. W kampaniach edukacyjnych trzeba wykorzystywać spoty
telewizyjne i angażować do nich znane osoby.

2. Białołęka
 Należy zadbać o dostępność miejsc spotkań - Aby centrami lokalnymi dzielnic nie były galerie
handlowe budowane na obrzeżach miasta a dostępność miejsc tak atrakcyjnych jak Starówka
nie była ograniczona.
 Należy podkreślić wyjątkowość Warszawy jako miasta dużych kontrastów (prawa strona vs
lewa strona Wisły).
 Należy budować atrakcyjność turystyczną Warszawy poprzez utworzenie większej liczby
obiektów widowiskowych.
 Należy podkreślić znaczenie turystyki epoki postindustrialnej, podniesienia wagi Warszawy
jako miasta, które będzie konkurencyjne turystycznie na tle pozostałych miast Polski.
 Warszawa powinna wykorzystać Wisłę jako szlak komunikacyjno-turystyczny. A także
podkreślić rolę plaży miejskiej jako jednej z najpiękniejszych plaż na świecie.
 Należy podkreślać także znaczenie Kanału Żerańskiego w kontekście podnoszenia
atrakcyjności turystycznej miasta (np. przez utworzenie trasy wodnej, kajakowej,
motorowodnej, rowerowej...).
 Konieczne jest, by w większym stopniu zadbać o kanały napowietrzające (Pole Mokotowskie),
bo w przeciwnym razie „stworzymy miasto, w którym nie będzie czym oddychać, miasto, do
którego nie da się wjechać, bo nie będzie jak, bo będzie zakorkowane, nie będzie miejsc
parkingowych”.
 Należy wykorzystać tereny leśne, pod kątem tworzenia parków leśnych, edukacji dla dzieci,
aby dzieci nie widziały tylko na zdjęciu jak wygląda łoś tylko mógłby go zobaczyć w lesie.
 Konieczność stworzenia zarówno lokalnych miejsc spotkań jak i dużych obiektów,
przyciągających ludzi z zewnątrz (np. amfiteatru).
 Miasto powinno większą wagę przykładać do kultury – należy o tę kulturę dbać i takie miejsca
jak teatry, muzea lokować też w Białołęce czy ułatwiać rozwijanie prywatnego biznesu, który
chciałby w to zainwestować.
 Konieczność utworzenia państwowej szkoły muzycznej, na Białołęce nie ma takiej instytucji.
 Należy inwestować w jakość placówek edukacyjnych, które już w dzielnicy są - powinniśmy
dążyć do tego, że to co mamy żeby stało na jak najwyższym poziomie. W tym momencie niestety
jest tak, że trochę z przymusu, ale w dużej mierze z własnego wyboru, młodzież gimnazjalna
szuka dobrych liceów w Śródmieściu, na Bielanach, na Pradze Północ. Szukają dobrej podstawy
edukacyjnej pod studia wyższe.
 Należy większą uwagę zwrócić na działania związane ze spędzaniem czasu z rodziną, z dziećmi
(tu w kontekście zwiększenia liczby ogólnodostępnych boisk sportowych). W materiałach dot.
przygotowania strategii brakuje odniesienia do sportu. W ramach dalszych prac mogłyby pojawić
się konkretne cele, np. „jedno boisko na tysiąc mieszkańców”, ale też związane ze szkoleniem i
dawaniem możliwości dzieciom, które chcą się w obszarze sportu rozwijać, i to nie tylko w piłce
nożnej, ale też innych sportach zespołowych i lekkoatletyce.
 Należy zastanowić się nad organizacją większej liczby lokalnych imprez sportowych, nie tylko
tych okazjonalnych, organizowanych przy Stadionie Narodowym.
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 Nie należy traktować Białołęki jako dzielnicy sypialnianej - odbija się to na komforcie życia jej
mieszkańców. Odgórne przypisywanie wybranym dzielnicom określonych funkcji wiąże się z
licznymi niewygodami i brakiem możliwości zaspokojenia nawet najbardziej podstawowych
potrzeb mieszkańców. Należy wspierać „harmonijne” i „bardziej zrównoważone podejście do
rozwoju”, uwzględniające zróżnicowane potrzeby poszczególnych dzielnic.
 Należy zagęszczać zabudowę w mieście, umożliwiającą dostęp do różnych usług blisko miejsca
zamieszkania, bez konieczności przemieszczania się na duże dystanse.
 Należy przywrócić koncepcję budowy parkingów podziemnych oraz rozbudowę sieci
parkingów P&R, przy założeniu wyłączenia z ruchu części miasta i zachęcenia mieszkańców do
przesiadania się do komunikacji publicznej. Należy również otworzyć śródmieście na ruch
pieszych.
 Konieczne jest wyłączenie części miasta z ruchu, tworzenie większej liczby deptaków,
przeniesienie/ tworzenie parkingów podziemnych. Równocześnie nie działanie przeciwko
przedsiębiorcom, którzy muszą do miasta wjechać samochodem.
 Większa dostępność tanich mieszkań w mieście – należałoby pomyśleć nad udziałem miasta w
budowaniu i kreowaniu budownictwa komunalnego lub zbliżonego do komunalnego.
 Należy zadbać o większą dostępność komunikacyjną nowopowstających osiedli..
 Należy większy nacisk kłaść na rozwój komunikacji szynowej, zarówno tej naziemnej
(tramwaje) jak i podziemnej (metro).
 Istotnym elementem strategii powinno być budowanie aktywności społecznej. Mieszkańcy,
aby chcieli działać, muszą widzieć swoją sprawczość. Należy pokazać mieszkańcom, że ich
aktywność ma realny wpływ na to, co dzieje się w mieście.
 W budowaniu aktywności mieszkańców należy wykorzystywać sukces budżetu
partycypacyjnego. Należy jednak skupić się nie tylko na projektach inwestycyjnych, ale również
miękkich, w kontekście potrzeb dzielnicy, np. skupionych na lokalnych domach kultury.
 Konieczne jest, aby pomysły mieszkańców, ich projekty nie były gaszone – aby nie gasić
inicjatywy mieszkańców, pomagać im przejść przez procedurę składania projektów.
 Tworzenie lokalnych (w dzielnicy) miejsc spotkań, gdzie chociażby można było pójść na kawę,
i to nie tylko dla osób aktywnych, które są w stanie przemieścić się na spotkanie na większą
odległość, ale także takich umieszczonych blisko miejsc zamieszkania, umożliwiających
spotykanie się np. osobom starszym.
 Tworzenie miejsc nie tylko dla dzieci (bo takich jest dużo), ale również dla młodzieży i osób
starszych, a także miejsc spotkań międzypokoleniowych. W kontekście zwiększania liczby
miejsc dla młodzieży, należałoby ponadto wykorzystać potencjał lokalowy gimnazjów do
organizacji wolnego czasu młodzieży.
 Nie należy pozwalać „uciekać” przemysłowi z dzielnicy. Aby tworzyć warunki sprzyjające
przyciąganiu nowoczesnego przemysłu do Warszawy, ale nie dużych, uciążliwych firm, ale
małych przedsiębiorstw. Należy przygotować tereny z dogodnym dojazdem, z obniżonymi
podatkami i z inną pomocą. Uniwersytety, które mogą rozwijać partnerstwo z zakładami
przemysłowymi, mogą tu mieć swoje laboratoria, jakieś centra wprowadzania nowych patentów
czy rozwijania licencji.
 Należy rozwiązać problemy z lokalizacją nowych biurowców i związanym z nią brakiem
infrastruktury, szczególnie drogowej (korki na jedynej drodze dojazdowej do skupiska
biurowców).
 Należy rozważyć, aby w innej dzielnicy, np. Pradze Północ czy na Annopolu, powstał drugi
„Mordor”. Biznes, firmy informatyczne – tam mogłaby być praca także dla mieszkańców
Białołęki, którzy nie musieliby przejeżdżać do pracy przez całe miasto.
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 Należy w dzielnicy pozostawić duży udział zieleni, jako „zielonych płuc miasta”. Należy wspierać
działalność gospodarczą skupiającą się wokół sportu, kawiarni (np. Starbucks), nie koniecznie zaś
przemysłu.
 Należy wykorzystać możliwości technologiczne. Technologia powoduje, że niekoniecznie
wszyscy muszą jeździć do biura, bo mogą to co w tej chwili robią w biurze zrobić w domu. Ważne
jest żeby była dobrze działająca infrastruktura i Internet w dobrej przepustowości.
 Należy zapewnić spójność co do sposobu zagospodarowania poszczególnych dzielnic oraz o
konsekwencję w realizacji zapisów – aby to, co jest zapisane w planie miejscowym odnajdowało
odzwierciedlenie w praktyce (przykład z dzielnicy, kiedy jako obiekt o wysokich walorach
architektonicznych powstała Biedronka).
 Należy wzorem podejścia balanced scorecard [przyp. Instrument zarządzania strategicznego
w biznesie] podzielić strategię na kilka działów tematycznych i w ramach nich określić konkretne
cele, potem działania i osoby odpowiedzialne za realizację.
 Zanim wizja i zapisy strategii będą konsultowane z mieszkańcami, powinny być opracowane
przez ekspertów, wypracowane różne warianty, a dopiero potem konsultowane z
mieszkańcami (dawanie im różnych opcji, już przepracowanych przez ekspertów) do wyboru.
Należy włączyć mieszkańców na etapie, kiedy będą stworzone już konkretne cele, bo mieszkańcy
(tacy zwykli, a nie ci, którzy są aktywistami i znają już ten proces budowania strategii) nie do
końca rozumieją tak ogólne zapisy, jakie zawarte są w wizji. Aby zapisy strategii tłumaczyć na
przykładach poszczególnych dzielnic, tematów bliskich mieszkańcom.
 Aby to, co zostanie zapisane w Strategii było potem realizowane – tu odniesienie do mpzp, w
których zapisy głoszą jedno a to, jak są realizowane na poszczególnych terenach to drugie.
 W Strategii powinny być przewidziane określone, konkretne środki na najważniejsze
inwestycje.
 Należy wykorzystywać potencjał mieszkańców, którzy specjalizują się w określonych
dziedzinach – aby ludzie mogli się zaprezentować, przedstawić jakąś formę autoprezentacji czy
jakiegoś swojego CV - żeby można było gdzieś wysłać żeby były w zasobach urzędu naszej
dzielnicy, tak żeby było wiadomo do czego taką osobę można włączyć.
 Strategia, tak jak zostało przedstawione w prezentacji, powinna wskazywać konkretny
kierunek - albo stawiamy na transport zbiorowy, albo na indywidualny; albo na ekologię albo na
większą produktywność.
 Motywacyjny wydźwięk strategii powinien być taki, jak w przypadku strategii biznesowej firm.
W biznesie często wizję się formułuje jako bardzo konkretne i ambitne cele; np. Coca Cola miała
swego czasu wizję, że do 2012 r. zostanie uznana za najbardziej dynamiczną firmę na rynku
napojów, z najsilniejszym portfelem marek i najbardziej wykwalifikowanym zespołem.
 Wizja powinna skupiać się na precyzyjnych zagadnieniach, takich jak spójna architektura,
ekologia, wspieranie młodych przedsiębiorców. Równocześnie istotne jest wyeksponowanie w
wizji naszej tradycji i historii.

3. Bielany
 Poprawa estetyki Bielan – Konieczne jest planowanie i egzekwowanie jak ma wyglądać
przestrzeń. Musi byś ktoś kto z kwalifikacjami i dobrym gustem, kto będzie decydował. Kwestia
ujednolicenia małej architektury np. ogrodzeń.
 Ujednolicenie słupków w całej Warszawie. Zmiana jednego elementu estetycznego, ale w
skali całego miasta.
 Ograniczenie liczby ekranów, barierek i słupków, przez które nie można przejść.
Konieczne jest ujednolicenie jak one wyglądają i kiedy są stosowane.
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 Domy kultury w każdej jednostce mieszkaniowej.
 Więcej zieleni.
 Nastawienie miasta na ludzi a nie samochody. Należy dowartościować środki transportu
przyjazne środowisku czy ruch pieszy. Naziemne przejścia dla pieszych a nie kładki czy
przejścia podziemne. Straż miejska musi skutecznie egzekwować zakazy, bo w tej chwili opłaca
się parkować na dziko na chodnikach na trawnikach, ponieważ winowajców nie spotyka żadna
kara. Uprzywilejowanie samochodu ma szereg bardzo negatywnych konsekwencji jak:
zdrowotne (zanieczyszczone powietrze, co w dużym stopniu wynika ze spalin), hałas drogowy,
rozjechane trawniki, rozjeżdżone chodniki, parkowanie przy przejściach dla pieszych. Miasto
wydaje miliardy, na co raz szersze drogi a nie można się doczekać na drogę rowerowa na
priorytet dla tramwajów na Marymonckiej.
 Planowanie Warszawy jako całość, żeby był zrównoważony rozwój, a nie, że w jednej
dzielnicy mamy spać, w drugiej mamy pracować, a w trzeciej mamy się bawić itd. Zwrócenie
uwagi nie tylko na centrum i Wisłę, ale też na inne obszary miasta. Potrzebny jest
zrównoważony rozwój.
 Warszawie brakuje prawdziwej obwodnicy. Ruch tranzytowy nie powinien iść przez
Warszawę
 Potrzebna jest dobra edukacja i informacja, a także nie popełnianie starych błędów oraz
uświadamianie ludzi w błędach.
 Pisanie i realizowanie strategii w inny sposób – wyjście od spraw dzielnicowych a nie
myślenie o całym mieście. Należy zacząć od podstaw, od pomysłów, praktyki a dopiero później
teoria na końcu. Jestem zwolennikiem działania praktycznego.
 Strategia jest przygotowywana metodycznie tak jak się nad takimi dokumentami pracuje się na
całym świecie.
 Brakuje podejścia do przedsiębiorczości, do pracy - Brakuje położenia akcentu na pracę i
na to, żeby mieszkańcy warszawy się wyróżniali większym impetem biznesowym,
intelektualnym, kreatywnością i tym wszystkim, co będzie gwarantowało sukces ludziom pracy
w roku 2030.
 Zapewnienie realizacji strategii – Jak zapisać strategię i co z nią zrobić, żeby ona była
polityko-odporna, aby kolejne władze ją realizowały.
 Aktywnych mieszkańców nie można stworzyć, trzeba ich zachęcić projektami.
 Potrzebne jest zrównoważenie ścieżek rowerowych z ulicami, nie z drogami czy
autostradami tylko ulicami. Aby było więcej ulic, bo ostatnio w Warszawie się nie projektuje ulic.
 Potrzebne są plany miejscowe zagospodarowania terenu, wskazujące gdzie tworzyć
otwarte miejsce przyjazne dla mieszkańców, ulice, ścieżki rowerowe.
 Prawo powinno zabronić rozwojowi kompostowni na Bielanach, są dwie olbrzymie
kompostownie, które właściwie zbierają śmieci z połowy Warszawy i okolic. Usunąć z Bielan
RIPOKI. Konieczne jest przestrzeganie wcześniejszych ustaleń i przepisów.
 Bielany powinny być zielone, a ludzie powinni mieć świeże powietrze i karuzelę.
 Zabezpieczenie strategii przed polityką za pomocą wskaźników rezultatu. Należy nałożyć
formalny obowiązek na władze wykonawcze, żeby wskaźniki były cyklicznie przynajmniej w
rocznym odstępie aktualizowane i weryfikowane, bo bez tego nawet doskonała strategia
skończy tak jak te wszystkie dotychczasowe.
 Miasto powinno wykorzystywać wiedzę obiektywną (poparta konkretnymi danymi) w
komunikacji z mieszkańcami, żeby tłumaczyć im dlaczego pewne rozwiązania są lepsze od
innych. Np. większość warszawiaków przerzuca ten koszt miejsc parkingowych na innych, z
publicznej kasy budujemy te miejsca parkingowe, odśnieżamy, remontujemy sprzątamy
oświetlamy a oni tylko krzyczą, że chcą więcej. Dlatego trzeba po prostu dokonać rachunku
ekonomicznego i podać mieszkańcom czarno na białym, kto za to płaci ile to kosztuje.
 Miejsca parkingowe
- Konieczna jest strategia budowania parkingów wielopoziomowych. Warszawa jest
jednym miastem, metropolią w Europie, która prawie nie ma parkingów wielopoziomowych
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i za te parkingi ludzie powinni wynajmować miejsca i płacić te roczne abonamenty, ale
mieszkańcy powinni pokrywać te koszty.
- Nie ma stolicy w Europie, która miałaby rozwiązany problem parkowania i korków. Żadne
miasto nie jest w stanie nadążyć za tymi dwoma kwestiami.
- Trzeba rozbudować cześć parkingów P&R, bo już o 7 rano nie ma na nich miejsca.
- Miasto musi wydawać pozwolenia na budowę zmuszające inwestorów do budowy
parkingów. Nie wystarczy budowanie miejsc parkingowych dla mieszkańców tych
budynków, konieczne są miejsca parkingowe dla gości.
- Trzeba zapewnić miejsca parkingowe dla osób załatwiających swoje biznesy orze 12 godziny.
- Część parkingów P&R stoi pustych.
- Miasto musi lobbować na poziomie centralnym, wśród posłów z okręgu, za korzystnymi
dla miasta rozwiązaniami w zakresie przepisów dot. wysokości opłat za parking.
- Konieczne jest obniżenie podatku od nieruchomości pod miejsca parkingowe.
Trzeba zmniejszyć liczbę samochodów w mieście. Wskaźnik samochodów na tysiąc
mieszkańców, który przekroczył już 600 w Wiedniu czy Berlinie jest o 200/300 niższy a są to
miasta nawet większe od naszego, gdzie średnie podróże do pracy są dłuższe niż w Warszawie
i korzystnie z prywatnego samochodu zapobiega się doskonała oferta transportu publicznego.
Trzeba pamiętać o zjawisku popytu wzbudzonego. Jeżeli się buduje szersze drogi i parkingi to
osoby, które nie mają samochodu są zmotywowane, żeby sobie je kupić i korzystać z tej
infrastruktury.
Postawić na ścieżki rowerowe i dobry transport. Trzeba promować, reklamować transport
publiczny.
Zwiększenie dostępności żłobków i przedszkoli.
Ograniczenie kolejek w szpitalach i przychodniach oraz informowanie mieszkańców skąd się
biorą.
Potrzebna jest strategia rozwoju służby zdrowia i faktyczna sieć szpitali.
Nowi warszawiacy muszą płacić podatki w Warszawie, aby były środki na rozwój miasta.
Stworzenie na Bielanach głównego centrum, gdzie mogliby się spotkać mieszkańcy.
Budowanie centrum aktywności lokalnej w każdej dzielnicy. Jako przykład wzorcowy można
podać CAL na ulicy Paca na Pradze Południe.
Przeciwdziałanie hałasowi lotniczemu z lotniska Babice i związanym z nim zagrożeniom,
które dotyczą Bielan, Żoliborza i Bemowa.
Zapewnienie dostępu do Kampinosu. Nie może być barier w przestrzeni. Obwodnice nie
powinny przecinać Kampinosu.
Zastanowić się nad pogłębieniem Wisły w celu uruchomienia transportu rzecznego.
Zmniejszenie ilości spalin przyczynie się do wzrostu aktywności mieszkańców w postaci
biegania.
Należy poprawić jakość powietrza, ponieważ obecnie śmierdzi.
Brakuje miejsc lekkoatletycznych – Warszawa ma potencjał dla istnienia stadionu
lekkoatletycznego. Jest wiele stadionów nieużywanych, które niszczeją.
Należy budować ścieżki rowerowe asfaltowe a nie z kostki.
Podjąć działania na rzecz ładu przestrzennego. Walka z problemem grodzonych osiedli.
Trzeba do planów miejscowych wpisywać różnego rodzaju zapisy zapewniające miejsca
parkingowe (w tym dla odwiedzających/gości), tworzenie ulic.
Organizowanie lokalnych wydarzeń na świeżym powietrzu, przeznaczonych dla szerszej
publiczności, ponieważ cierpimy na brak kapitału społecznego. Rolą miasta powinna być
integracja i dlatego organizowanie wielu imprez lokalnych, a nie dużych-centralnych.
Organizować więcej wydarzeń nad Wisłą.
Likwidacja smrodu spowodowanego obecnością kompostowni.
Potrzebny jest pomysł na Wisłę na odcinku żoliborskim i na odcinku bielańskobiałołęckim. Postulat, aby Warszawa nie dyskryminowała obrzeży miasta.
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 Konieczne jest stworzenie polityki parkingowej dla miasta z uwzględnieniem zróżnicowanych
przestrzennie potrzeb. Trzeba to podeprzeć badaniami.
 Potrzebna jest konsekwencja w realizacji złożonych dużych inwestycji komunikacyjnych.
Np. jeżeli zrealizowano inwestycje w postaci mostu północnego to trzeba zrealizować pozostałe
brakujące odcinki, żeby cała Białołęka, która zjeżdża z tego mostu nie wjeżdżała w dzielnice
Bielany tylko był ten ruch rozprowadzony i podciągnięty i podprowadzony pod S8. Jeżeli mamy
S8 to zróbmy silny lobbing, żeby skończyć połączenie S8 z S7 i wyprowadzeniem na Gdańsk.
 Konieczne jest planowanie przestrzenne – Na Bielanach jest teren 90 ha wolnych, który jeżeli
zostanie sprzedany jednemu deweloperowi, to pojawi się kolejne miasteczko Wilanów. Kolejny
przykład Serka Bielańskiego, dla którego miasto nie jest w stanie przygotować planu
miejscowego, wymyślić pomysłu, przeprowadzić przetargu.
 Bielany (jak większość dzielnic) potrzebują centrum, które będzie sercem dzielnicy,
miejscem spotkań. W ramach projektu centrów lokalnych Bielany zgłaszały ul. Kasprowicza, ale
nie dostały środków.
 Sport.
- Zwiększenie liczby basenów - Nie mam miejsca dla uczniów ze szkół, nie ma miejsca dla
normalnego człowieka. Pływacy z północnych dzielnic mają dobre wyniki i zasługują na
dobrą infrastrukturę.
- Rozwój klubu Hutnik i strzelnicy - obiekty te chcą rozwijając swoją działalność. Teren
Hutnika jest terenem miejski, ale miasto nie chce odnieść sukcesu robiąc tam porządny
kompleks sportowy. Tam był niewyjaśnione sprawy gruntowe, ale teraz już jest w gestii
miasta.
 Brakuje polityki tworzenia z Bielan dzielnicy uniwersyteckiej – trzeba zapewnić dojazd
transportem publicznym. Należy inwestować w kampus.
 Skoro oferta kultury rozwija się znacznie lepiej w kilku dzielnicach, tak jak na Bielanach, to
miasto powinno to wykorzystać i doinwestować.
 Placówki opieki zdrowotnej należy układać pod kątem starzejącego się społeczeństwa.
Potrzebne jest interdyscyplinarne podejście do problematyki zdrowotnej osób starszych, czyli
rozwój geriatrii. Trzeba pamiętać, że właścicielami placówek opieki zdrowotnej jest kilkanaście
podmiotów. Miasto myśli o swoim społeczeństwie czego przykładem jest budowa szpitala
jednego dnia na Białołęce czy szpitala na Ursynowie. Trzeba się zastanowić czy niektórych
oddziałów jest za dużo, czyli tutaj brakuje tak zwanych miejsc i łóżek dla internistycznych czy
ogólnych. Statystyki mówią, że np. ilość łóżek specjalistycznych w Polsce jest za duża w
porównaniu z innymi krajami, brakuje nam właśnie tego bezpośredniego kontaktu, czyli łóżek
internistycznych poradni takich lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Od pewnego czasu
miasto wyprzedziło już ten problem, bo już od kilku lat jest patronat miasta nad poprawą bazy
dla ludzi w opiece długoterminowej.
 Miasto powinno być przyjazne dla mieszkańców a nie dla deweloperów
 Równomierne rozłożenie stacji Veturillo.
 Równe traktowanie dzielnic, ponad podziałami politycznymi.
 W Mediatece wszystko jest za darmo, nie wiadomo czy to dobrze czy źle. Nie wiadomo, co
zrobić żeby społeczeństwo było bardziej aktywne, żeby korzystało z bezpłatnej oferty.
Lokalnych imprez na Bielanach jest bardzo dużo, w sezonie od czerwca do września to prawie
każdy weekend.
 Potrzebna jest informacja, że takie miejsca jak Mediateka maja bezpłatną ofertę. Może
powinno się współpracować z administracjami osiedli, sklepami itd.
 Mieszkańcy przychodzą na spotkania kiedy dotyczą konkretnych spraw, kiedy przyniosą
wymierne korzyści.
 Przykład Budżetu partycypacyjnego na Bielanach (w tym roku to ponad 7 milionów) pokazuje,
że „marchewka” finansowa nie działa aż tak dobrze, w zakresie przyciągania mieszkańców i
ich aktywizowania.
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 Aktywność mieszkańców rośnie, ale to jest pewien proces ewolucyjny. Warto go
przyspieszać i stymulować, ale nie należy oczekiwać, że przeskoczy się pewne rzeczy. Jest
pewna bezwładność społeczeństwa, która tak czy inaczej będzie i trzeba to skalkulować.
 Mieszkańcom trudno jest wypowiadać się o całym mieście, wolą bardziej lokalną
perspektywę, bo nie znają całego miasta, w wielu dzielnicach od dawna nie byli, jeśli w ogóle
kiedyś.
 Docenianie pomysłodawców projektów do budżetu partycypacyjnego – jeśli projekt nie
przechodzi w głosowaniu, a mimo to miasto decyduje się go realizować, to powinno się docenić
pomysłodawcę projektu, inna sprawa że nie powinno się wypaczać idei projektu. Ci, którzy
przegrali w głosowaniu nie mają żadnej korzyści z tego, że włożyli ogromny wysiłek pracy.

4. Mokotów
 Mokotów jest bardzo podzielony przez zbyt szerokie ulice, na których nie ma życia.
Przykładem tego są Wołowska, przebudowa Marynarskiej i przystosowanie jej do standardów
drogi ekspresowej, początek Puławskiej. Za mało jest policentryczności w dzielnicy. Nie ma tu
ani jednego miejsca, które by było centrum lokalnym. Mokotów stał się dzielnicą tranzytową.
 Brak przestrzeni publicznych, które są nagminnie likwidowane, zmieniane w monokultury.
Tworzona jest funkcja mieszkaniowa i pomija się jakiekolwiek inne.
 Konsekwencjami przedwojennego rozwoju Warszawy – przestrzeń poprzecinana trasami
wylotowymi, które prowadzą do Centrum ruch samochodowy do Centrum.
 Bardzo dużo zaniedbań w rozwoju dróg na Mokotowie w kierunku wschód-zachód. Są
części w Mokotowie, które praktycznie nie mają połączeń i trzeba jechać do Śródmieścia żeby
dojechać do Ochoty, albo jechać do Śródmieścia, żeby dostać się na Sadybę.
 Cały czas Warszawa się rozwija monocentrycznie, przejawem tego jest np. nieskończone
ilość remontów Krakowskiego Przedmieścia i wymiany doniczek w Śródmieściu przy braku
alternatywy, przy braku budowy czy wymiany architektury w dzielnicach otaczających
Śródmieście. Brak inwestycji, tworzenie oferty w tych dzielnicach wianuszka i to oferty
turystycznej a nie tylko kulturalnej w postaci Domów Kultury czy Centrów Kultury.
 Oferta kulturalna powinna być dla każdej grupy wiekowej, również dla osób przyjezdnych.
 Trzeba rozwijać lokalne przestrzenie, lokalne centra przestrzenne, ofertę rekreacyjną.
Możemy odzyskiwać teren, powrócić do koncepcji zielonych podwórek, powrócić do koncepcji
podwórko w gestii mieszkańców lokalnych osiedli i wspólnot, a nie dyspozycji deweloperów.
 Przyjazne miejsce jest zielone.
 Trzeba stawiać na transport miejski i rowerowy. Trzeba ograniczyć liczbę samochodów,
dróg dzielących przestrzeń.
 Trzeba tworzyć miejsca spotkań, sprzyjające interakcjom. Ważny jest układ ławek. Place
zabaw dla dorosłych.
 Stworzenie tych centrów lokalnych dla Mokotowa, aby każdy miał w promieniu jednego
kilometra możliwość dojścia do miejsca gdzie będą kawiarnie, gdzie będą ławeczki, gdzie nie
będzie hałasu, gdzie można się spotkać z sąsiadami, czy wypić kawę, czy zjeść loda, czy puścić
dziecko z psem po bezpiecznej przestrzeni.
 Mokotów jest bardzo podzielony. Służewiec, Służew, Sadyba, Siekierki itd. Tych różnych
małych społeczności jest przynajmniej 12. Mokotów jest za dużą dzielnicą i powinien być
podzielony na dwie. Górny Mokotów zostawić to co jest nad Skarpą a to co jest na dole nazwać
jako Czerniaków, bo to jest jedyna nazwa jaka obejmuje większość tego obszaru. 220 tys.
mieszkańców, które tu mieszka nie jest w stanie się zintegrować jako jedna całość. Ciągi
komunikacyjne do Śródmieścia są oddzielne dla Górnego I Dolnego Mokotowa, te obszary mają
tez swoje centra handlowe
 Trzeba budować pomostowy kapitał społeczny – musimy być otwarci na kogoś kto by mógł
tu przyjechać. Warszawa powinna być miejsce dla osób, które przyjadą z innych części świata,
żeby te osoby mogły czuć się bezpiecznie, móc wyjść też w te lokalne społeczności i nas
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inspirować do działania i żebyśmy mogli też poprzez to że mamy kontakty z ludźmi z innych
części świata, wytwarzać coś bardziej kreatywnego, wzbudzającego pożądanie, nawet na tym
poziomie merkantylnym dla innych ludzi.
Czy miasto ma w planach wyprowadzić ten ruch jak najbardziej na zewnątrz Warszawy?
Czy cały czas te 4 pasy co są np. na dolinie Służewieckiej, cały czas te pasy będą, ponieważ
są to świetne miejsca żeby zmniejszyć szerokość ulicy o te 2 pasy z każdej strony i zrobić
świetne miejsce rekreacyjne. Stworzyć takie specjalne strefy z kawiarniami. Teraz sytuację
ratują foodtracki, ale żeby było to zorganizowane, żeby były te miejsca, które będą łączyć Górny
Mokotów i Dolny Mokotów, czyli np. w okolicach Sikorskiego, żeby mieszkańcy mogli sie
zjechać z każdej strony, ponieważ już na ten moment ścieżki rowerowe prowadzą z każdej
strony naszej dzielnicy.
Podstawowy problem Górnego Mokotowa to jest zdecydowany brak infrastruktury
rowerowej wzdłuż Puławskiej do Śródmieścia i przejazdu wschód - zachód. Wyniki ankiety
wśród pracowników biurowców na Służewcu wskazują, że 44% z nich chciałoby dojeżdżać
rowerem do pracy. To są tysiące ludzi, którzy by się przesiedli z samochodów, z autobusów,
tramwajów ci co by się przesiedli z tramwajów do rowerów to ci z samochodów by się przesiedli
do rowerów i tak naprawdę rozwój dróg rowerowych tej części miasta byłby kluczowy dla
rozwiązania problemów transportowych. Od Wilanowskiej do Śródmieścia w zasadzie tam przy
pałacu Szustera jest jedyny taki łagodny wjazd na górę i tam jest możliwość żeby zrobić ciąg
rowerowy wschód - zachód, możliwość przejścia i przejazdu wschód zachód jak i północ południe w momencie kiedy Puławską zwęzimy z trzech pasów dla samochodów do dwóch i
dzielimy z tego pasy dla rowerów. To jest główny cel transportowy dla Mokotowa, rozwój tych
sieci i dróg rowerowych w szczególności zmiany Puławskiej do przystosowania jej ruchu
rowerowego, bo wtedy zachęcimy ludzi do jeżdżenia rowerami, zmniejszy sie hałas, zmniejszą
sie korki, ludzie będą zdrowsi, zaktywizujemy to lokalnie, ponieważ lidzie jadąc do tych sklepów
będą po drodze wstępować i napędzą ten handel lokalny. Na Puławskiej wystarczy prawe pasy
zamienić i ta cała zamiana jest bez ruszania krawężników po środku, bez ruszania wałów, też
na pewno musimy patrzeć na to, że budżet jest ograniczony.
Obwodnica Śródmieścia przebiegająca przez Mokotów wg miasta pomoże rozładowaniu
korków, ale w praktyce zwiększy ona przepływ tranzytowy samochodów. Będzie to
jeszcze w większym stopniu dzieliło dzielnicę.
Obwodnica miejska biegnie Rzymowskiego i Marynarską i w Studium mamy tam narysowane
duże czerwone kółeczko, które oznacza centrum lokalne, więc mamy taką absurdalną sytuację,
że jedno z centrów lokalnych miasta jest narysowane na obwodnicy. Dlatego coś powinno się
zmienić w tym względzie, bo mamy dwie wykluczające się rzeczy, albo chcemy budować
miejsce dla społeczności lokalnej albo tranzyt dla samochodów i to jest problem Służewca
i miasto musi się w końcu zdecydować czy chce żeby to była dzielnica mieszkaniowo -biurowohandlowa czy autostrada wyprowadzająca ruch.
Wykorzystać społeczną odpowiedzialność biznesu. Nie trzeba bać się deweloperów, oni
mają fundusze na takie rzeczy i bardzo chętnie by w tym uczestniczyli. Przykładem jest Nowa
Towarowa.
Wprowadzenie wymogu tworzenia wertykalnych ogrodów albo ogrodów na dachach jeśli
zbyt mała powierzchnia działki na zwykłą zieleń.
Prywatni inwestorzy muszą być włączeni w realizację strategii Warszawy.
Nie tyko zwężanie istniejących dróg, ale budowa brakujących połączeń drogowych.
Brakuje lokalnych połączeń i lokalnych dróg, a one mogą znakomicie rozłożyć ruch i zapobiegać
powstawaniu ciągle tych obwodnic śródmiejskich, pod śródmiejskich, które przecinają miasto i
dzielą.
Ogrodzenia osiedli powinny być usuwane.
Odnowa budownictwa społecznego w Warszawie. Spółdzielnie są w stanie ze sobą
integrować mieszkańców. Doświadczenie wskazuje, że bardziej dbają o powierzony teren,
interesują sie tym terenem, tworzą ofertę aktywności, rekreacji, placów zabaw, chodniki
naprawiają to czego nie robi miasto, bo nie jest w stanie w skali wszystkich osiedli i wszystkich
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zakątków miasta uczynić. Ponadto ważna jest dostępność mieszkań i poprawa standardów
mieszkaniowych (w tym liczba izb na mieszkańca) Warszawiaków, jest to również oferta dla
osób przyjezdnych
Brakuje polityki parkingowej miasta. Parkingi, miejsca postojowe, blokują przestrzeń
publiczną, blokują możliwość rozwoju aktywności, tworzenia zieleńców, przyjaznych miejsc
zdrowej okolicy. Dotychczasowe propozycje miasta są niewystarczające, bo mowa jest w
zasadzie o płatnych parkingach albo o systemach Park&Ride, które właściwie są propozycją
tylko dla peryferiów miejskich. Natomiast dzielnice wewnątrz, między Śródmieściem a
peryferiami, bardzo często mają nierozwiązany problem parkingów. Trzeba uwzględnić w
polityce miasta budowę parkingów podziemnych, np. pod boiskami. To również kwestia
organizacji tymczasowych miejsc postoju, bo wiadomo, że budżet miasta nie jest w stanie
zapewnić dzielnicom utworzenie podziemnych parkingów. Wyprowadzenie samochodów z
podwórek, uliczek osiedlowych właśnie na ulice, którymi te samochody dojeżdżają do tych
osiedli.
Potrzebna jest aktywna polityka w zakresie zachęcania ludzi do sprzedawania
samochodów. Problemem jest, że ludzie mają samochody, ale wcale z nich nie korzystają.
Wyniki badań ruchu wskazują, że połowa z samochodów nie jest ruszona z parkingów. Połowa
ludzi trzyma samochody i z nich nie korzysta, dlatego ważne jest ulepszenie transportu
publicznego i stworzenie możliwości do przemieszczania się po mieście rowerem. Stworzenie
centrów lokalnych, gdzie można sobie dojść na piechotę do kawiarni a nie pojechać
samochodem spowoduje, ze więcej osób stwierdzi, że może jednak ten samochód nie jest
niepotrzebny.
Trzeba pamiętać, że metro jest bardzo drogie i nie jest finansowane przez państwo tylko
przez samo miasto. Dlatego inwestowanie w tramwaje wydaje się sensowniejsze i
ekonomicznie i przyjaźniejsze. Koszt budowy jednej linii metra to jest 17 linii
tramwajowych. Także 17 linii tramwajowych rozwiązałoby problemy komunikacyjne
Warszawy.
Powinna być współodpowiedzialność również finansowa osób, które korzystają z
samochodu w mieście, bo zabierają przestrzeń. Osoby, które nie mają samochodu powinny
być do tego zachęcane właśnie w ten sposób, że ponoszą mniejsze opłaty a nie dokładnie takie
same.
Powinny być parkingi na peryferiach Warszawy, dla tych którzy korzystają z samochodów
tylko w weekend. Samochody, które stoją pod blokiem cały tydzień są to samochody nie na
warszawskich blach. Niestety P&R nie spełnia w tym kontekście swojej roli, ponieważ nie jest
całodobowy.
Nie powinniśmy być miastem otwartym i przyjaznym polegającym na represjonowaniu
bądź dofinansowaniu ludzi dokonujących określonego wyboru, korzystają bądź nie z
samochodu. Ograniczanie samochodów, wjazdów, bądź zwężanie ulic wymaga rozwoju
komunikacji publicznej. Powinniśmy pamiętać o proporcjonalności i etapach jakie sie dokonały.
Ludzie nie są samolubami i nie jeżdżą samochodami bo taki mają wybór i chcą zatruć
kompletnie tą Warszawę i zastawić te zielenice bo lubią tylko dlatego że muszą.
W kontekście transportu trzeba edukować, ale także prowadzić skoordynowane
działania, aby rozwój transportu publicznego nadążał za popytem.
Edukacja jest najważniejsza, ale w kwestii używania samochodów to nie jest kwestia nawet
30 lat.
Należy kształtować współodpowiedzialność Każdy powinien odpowiadać za to z czego
korzysta, również i finansowo i nie może być tak, że wszyscy finansują coś z czego nie
korzystają, gdzie mają same niekorzyści z tym związane, jak zatrute powietrze, korki itd. Musi
być uporządkowana polityka parkowania i korzystający powinni partycypować w kosztach.
dr Brzeziński na ostatnim spotkaniu powiedział, że ostatnie inwestycje, które były
przeprowadzone w Warszawie paradoksalnie zachęciły ludzi do korzystania z
samochodu, bo po prostu szybciej jest przejechać z zachodu na wschód niż komunikacją
miejską. W tym momencie komunikacja jest mimo wszystko troszeczkę marginalizowana.
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 Miasto ma bardzo dużo do zrobienia w infrastrukturze pieszej, żeby były równe chodnik,
żeby te chodniki były równej szerokości, żeby na tych chodnikach nie stały samochody, ani
słupki, które trzeba omijać, żeby przejścia dla pieszych były bezpieczne, żeby miały obniżone
krawężniki.
 Warto zwrócić uwagę co się dzieje z chodnikami po ich remoncie. Liczne przekładanie
instalacji powoduje, że są demontowane i odtwarzane nie zawsze właściwie. Przykładem jest
chodnik przy metrze Daszyńskiego, które było ponad rok temu otwarte, w niektórych miejscach
jest zdewastowany totalnie,
 Infrastruktura dla pieszych musi być dostosowana do potrzeb osób niewidomych.
 Bardzo ważna jest partycypacja publiczna i włączenie ludzi w ogóle jakiekolwiek procesy.
Konsultacje muszą być tak organizowane, aby wszyscy mieszkańcy mogli się o nich
dowiedzieć. Informacja nie może byś tylko dostępna w internecie.
 Problem roszczeń reprywatyzacyjnych co skutkuje przy braku miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dogęszczaniem podwórek i terenów zielonych poprzez
zwrot terenów rzekomo właścicielom. Najpierw miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego, a potem dopiero dogęszczania, przybudowania, gdyż w przeciwnym razie
zajmujemy tą przestrzeń w sposób nieodwracalny ją przekształcamy w taki sposób, że
mieszkańcy nie będą mieć tych terenów zielonych i nie będą mieli gdzie z nich korzystać.
Zwłaszcza dotyczy to Mokotowa tej starszej części.
 Problem niespójnej polityki rowerowej miasta. Jest to kwestia i legislacji i praktyki. To nie
jest tylko kwestia braku ścieżek rowerowych, tylko tego, że mamy bardzo złą praktykę i przepisy.
Ponieważ ulica nie mogą jechać, bo jest bardzo niebezpiecznie, bo jest wąsko i są korki.
Chodnikiem nie wolno jechać, bo zabraniają tego dorosłym ludziom przepisy, wolno tylko jechać
dzieciom z rodzicami. Jest bardzo wiele osób w wieku starszym, które chciałyby jeździć
rowerami i które nie będą jeździć w ruchu ulicznym, tylko chciałyby jeździć chodnikiem. Nie
wystarczy budowa ścieżki rowerowej, nawet nie wystarczy wyznaczyć na chodnikach ciągów
pieszych, brakuje koncepcji, aby postawić znak zakazu tam gdzie nie mogą rowery jeździć, ale
tam gdzie nie ma tych znaków dopuścić ruch rowerowy na chodnikach. Tam gdzie są te chodniki
rzeczywiście szeroki kodeks dopuszcza taką możliwość i te chodniki powinny służyć ruchowi i
pieszych i rowerzystów, gdyż nie zmusimy wszystkich do jazdy rowerem po ulicach znaczna
część użytkowników rowerów nie chce jeździć po jezdni.
 Jest duża potrzeba bycia poinformowany. Ludzie potrzebują tablic informacyjnych lokalnych,
osiedlowych. WWW Urzędu ani ogłoszenia w Urzędzie nie są wystarczające. Trzeba docierać
do ludzi bezpośrednio. Trzeba docierać przez lokalnych liderów, przez lokalnych
przedsiębiorców.
 Trzeba edukować i informować mieszkańców, aby zdawali sobie sprawę z tego, że to w
ich interesie jest interesowanie się swoim otoczeniem, np. mpzp.
 Pomysł na współpracę między miastem a deweloperami, żeby na stronie każdej
inwestycji był odnośnik do planów miejscowych, żeby każdy mógł sobie zajrzeć jak ta
okolica wygląda.
 Włączanie mieszkańców w konsultacje społeczne trzeba zacząć od poziomu podwórka i
dopiero wchodzić na coraz wyższy poziom ogólności.
 Urząd musi wyjść do mieszkańców. Nowa jakość w komunikacji z mieszkańcami. Ważny jest
bezpośredni kontakt w miejscach mieszkańców, jak np. bazary, ogródki działkowe, Brama na
Powązkach, przy kościołach. Miasto powinno zainwestować w organizacje pozarządowe, bo
często łatwiej jest dotrzeć mieszkańcowi (lokalnemu aktywiście np. finansowanemu przez
miasto) do innego mieszkańca
 Miasto powinno informować i uzasadniać, dlaczego coś toczy się tak a nie inaczej, kto za
co odpowiada.
 Młodzież - nie są to im bliskie tematy, bo nie ma edukacji w szkole na temat dobra wspólnego
przestrzeni, tego typu przedmiotów czy pogadanek. Osoby starsze wydawałoby się, że powinny
być bardziej aktywne, bo Uniwersytet Trzeciego Wieku. Dotrzeć do osób starszych można za
pomocą ośrodków zdrowia, w których można zostawić ulotki do poczytania w czasie
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oczekiwania na wizytę.
 Braki w rozwoju lokalnych stron internetowych – brakuje tego na osiedlach
 Problemem jest zanik prasy lokalnej.
 Konsultacje społeczne organizowane przez miasto nie mogą bazować na przedstawieniu
tylko jednego rozwiązania. Muszą być zaproponowane co najmniej dwa, aby ukierunkować
dyskusję.

5. Ochota
 Wiedeński model transportowy jako benchmark dla Warszawy - Wiedeń jest podobny do
Warszawy: ma podobną liczbę mieszkańców ok. 1,8 mln, ma podobną powierzchnię ok. 400
km2. Wiedeń jest uznawany, w różnych rankingach, za najlepsze miasto na świecie do życia.
Zatem warto z niego brać przykład. W wiedeńskiej strategii rozwoju wprowadzono model
transportowy, który jest konsekwentnie realizowany. Mianowicie, w 1993 r. 40% transportu
odbywało się przy pomocy transportu indywidualnego. Celem wyznaczonym na 2025 r. jest
zmniejszenie tej wartość o połowę na rzecz ruchu pieszego, transportu publicznego i ruchu
rowerowego. Udaje się z powodzeniem ten cel realizować, w 2015 r. udział transportu
indywidualnego w przewozach zmniejszył się do 27%. Dla porównania w Warszawie udział ruch
samochodowego w 1993 roku był taki do jakiego chce dążyć Wiedeń. Czyli ruch samochodowy
obejmował 25% transportu, natomiast Warszawa idzie w zupełnie przeciwnym kierunku niż
Wiedeń. Obecnie udział transportu indywidualnego wynosi 32%. Zatem ważne w warszawie
jest odwrócenie tego trendu, bo ma to bardzo negatywne skutki dla całej przestrzeni.
 Wzrost liczby samochodów a jakość powietrza – w Warszawie jest bardzo
zanieczyszczone powietrze. W centrum miasta przez większość czasu są przekraczane
normy. W centrum miasta za 2/3 zanieczyszczenia powietrza, głównie pyłami PM2,5 oraz PM10
odpowiada ruch samochodowy i autobusowy. Mamy bardzo duże korki w Warszawie, które też
się wiążą z tym, że samochód jest wykorzystywany w nadmiarze. W porównaniu do zachodnich
miast europejskich udział samochodów jest dużo większy. W Warszawie 630 samochodów
przypada na 1000 mieszkańców. Dla porównania we Wiedniu 380.
 Wzrost liczby samochodów a bezpieczeństwo – w Warszawie rocznie ginie na drogach pod
kołami 65 osób (dane za 2014 r.), w Wiedniu 21 osoby.
 Wzrost liczby samochodów a zagospodarowanie przestrzeni – wzrost ruchu
samochodowego wiąże się z koniecznością budowy kolejnych arterii, a to wiąże się
najczęściej z pogarszaniem się jakości przestrzeni dla innych użytkowników. Czego przykładem
jest np. Rondo Dmowskiego, gdzie trzeba schodzić do podziemi, nie ma żadnej infrastruktury
rowerowej, węzeł komunikacji szynowej właściwie nie istnieje. Więc albo idziemy w stronę
rozwoju transportu samochodowego i ułatwień kosztem wszystkich innych tzn. pieszym,
rowerzystów, użytkowników komunikacji zbiorowej, albo robimy tak jak Wiedeń, tzn. wspieramy
wszystko inne, a staramy się ograniczyć ruch samochodowy w mieście zwłaszcza w centrum.
Zatem postulat jest taki, żeby odwrócić trend udziału samochodów indywidualnych. Należy
wyłączyć propagowanie poruszania się samochodem. Należy pójść ścieżką kompromisu.
Zastosować wiele różnego rodzaju zachęt. Zachęcać ludzi do pozostawiania samochodów i tak
zaprojektować przestrzeń, żeby bardziej opłacało się jeździć czym innym a nie samochodem. I
niczego nikomu nie zakazując zmniejszyć udział ruchu samochodowym.
 Samochód wyznacznikiem statusu - jesteśmy ciągle krajem na dorobku. W pewnym
momencie w Polsce i w Warszawie również nastąpi przesyt samochodami, ale teraz poruszanie
się po mieście powinno to być zrównoważone i dającą szansę wszystkim. Wyeliminować należy
samochody przejeżdżają ruchem tranzytowym przez centrum.
 Obwodnice – obwodnice powinny być domknięte tak, żeby osoba, która jedzie z Ochoty na
Białołękę, czy z Ochoty na Pragę nie musiała przejeżdżać przez centrum. W Paryżu są 2 takie
obwodnice: mniejsza i większa obwodnica. I może moglibyśmy pójść w tym kierunku? Ta jedna
obwodnica po stronie południowej jest i widać wyraźnie, jak dużo osób z niej korzysta. Jeśli
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domkniemy tę obwodnicę to w sposób naturalny ruch będzie po obwodnicach. I trzeba zrobić
drugą obwodnicę, żeby ruch podwarszawski szedł też na okrągło.
Ograniczenia prędkości i kultura jazdy - jeździjmy 50 km/h po Warszawie, tylko jeździjmy
wszyscy 50 km/h po Warszawie. W Nicei światła ustawione są tak, że tylko jadąc 50 km/h można
przejechać na zielonym świetle. A jeśli choć troszkę przekroczy się dozwoloną prędkość to już
zatrzymuje czerwone światło. Na ul. Puławskiej są ustawione światła, tak aby kierowcy jeździli
50 km/h, ale nikt tam tak nie jeździ i kierowcy narzekają, że są źle światła ustawione.
Zanieczyszczenie powietrza - zanieczyszczenia powstają przez to, że zwężamy ulice, bo
największa emisja spalin jest w momencie hamowania i ponownego ruszania. A dzieje się to w
korkach albo w progach zwalniających, które są budowane nieraz zupełnie w miejscach
przypadkowych. Natomiast jak najbardziej trzeba stawiać ograniczenia prędkości w miejscach,
w których trzeba zachować wyjątkowe bezpieczeństwo: szkoły, przedszkola. Tam ruch musi
być zdecydowanie spowolniony.
Przestrzeń nie jest z gumy – na ulicy Grójeckiej ponad 80% przestrzeni zajmują samochody,
gdzie jest 3-pasmowa jezdnia w każdym kierunku, a chodniki zastawione są samochodami.
Zostają może metr dla pieszych, więc nie da się niczego zrobić bez zabrania samochodom. Tak
samo jest w Alejach Jerozolimskich, tak samo jest na Marszałkowskiej. Centrum jest
poustawiane pod samochody. Natomiast w centrum jest to fizycznie często niemożliwe, żeby
nie zabierać samochodom. Jeżeli się nie zwęzi np. Grójeckiej, to nie będzie się dało
wybudować drogi dla rowerów. Kiedy Burmistrz Kopenhagi w latach 70-tych główną ulicę w
Kopenhadze wyłączył z ruchu, to mu grożono śmiercią, za to, że samochody są dyskryminuje.
Więc samo nie się nie zorganizowało, tylko dużo ludzi włożyło w to wysiłek, żeby ograniczyć
liczbę samochodów
Parkingi podziemne – Warszawa, ta współczesna, powstała po 1945 roku. Została zbudowana
jako zupełnie nowe miasto. Nie możemy jej porównywać z innymi miastami, które powstały w
XI czy XII wieku, w których ulice w centrum są bardzo wąskie. Warszawa została
zaprojektowana jako miasto, w którym są szerokie arterie – a teraz staramy się wszystko
odwrócić. Sposobem na samochody w centrum powinny być parkingi podziemne i wtedy
samochody są sprowadzane pod ziemię. Można zbudować parkingi w partnerstwie publicznoprywatnym, a może można by było pozyskać na ten cel środki europejskie. Sprowadzenie
samochodów pod ziemię uwolni przestrzeń publiczną. I w ten sposób znajdzie się miejsce na
wytyczenie ścieżek rowerowych. W Amsterdamie jakoś wszyscy się mieszczą i piesi i
rowerzyści i samochody. Więc trzeba pomyśleć, zaplanować, wykazać się dobrą wolą i wziąć
pod uwagę potrzeby wszystkich, jedni chcą jeździć na rowerze, inni samochodem, ktoś inny
chce jeździć komunikacją miejską nie widzę możliwości, żebyśmy zmusili wszystkich do jazdy
na rowerze.
Odprowadzanie podatków w miejscu faktycznego zamieszkania – nic tak nie wiąże
mieszkańców z miastem jak płacenie podatków. Należy podjąć jeszcze większe działania, żeby
ludzie płacili podatki w Warszawie, nawet w sytuacji, gdy nie czują się z tym miastem związani.
Powstała karta warszawiaka, karta młodego warszawiaka, ale zniżki z tą kartą nie są
spektakularne. Może ci co płacą podatki w Warszawie powinni jeździć komunikacją miejską
za darmo, ale rozwiązałoby wiele problemów z ruchem samochodowym w centrum, bo gdyby
była komunikacja miejską za darmo to do pracy nie trzeba by było jeździć samochodem, bo
wtedy by się nie opłacało. W tej chwili nie opłaca mi się jeździć autobusem, bo tak naprawdę
samochodem wychodzi tylko trochę drożej.
Pomysł darmowej komunikacji wydaj się nietrafionym, bo jednak są jakieś wpływy do budżetu
ze sprzedaży biletów, a pozbywanie się tego dochodu oznaczałoby, że nie mamy środków np.
na wybudowanie metra. I to nie jest dylemat, że transport będzie darmowy albo będziemy za
niego płacić. Tylko to jest dylemat pt. albo on będzie darmowy i będzie dużo gorszej jakości,
albo będzie płatny i będzie dobrej jakości. Poza tym duże miasta, które wprowadziły transport
darmowy, Tallin z tych największych, nie doczekały się zakładanych rezultatów. Nie jest prawdą,
że jeżdżenie komunikacją miejską i samochodem jest porównywalne finansowo. Są czynniki,
które mają większy wpływ na wybór transportu publicznego, niż koszty transportu. Dużo
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ważniejsze jest to, żeby transport był nowoczesny i wygodny tzn. nowoczesne, wygodne
tramwaje z klimatyzacją, które są czyste, schludne itd. Po drugie wydaje mi się, że ten transport
publiczny powinien być uprzywilejowany w kwestii czasu, więc przede wszystkim
powinniśmy postawić na rozwój metra, choć w krótkim czasie nie rozbudujemy systemu, bo
metro jest drogie. Natomiast to co możemy zrobić to rozbudować szybką kolej miejską na
bazie warszawskiego węzła kolejowego, bo na Ochocie przy PKP Rakowiec SKM-ka jeździ raz
na godzinę dana linia, dla porównania w Berlinie raz na 10 minut. I ona funkcjonuje jak metro i
de facto jest wliczana w sieć metra. I to jest przyszłość szybkiego rozwoju transportu a la metro,
bo budowanie metra jest bardzo drogie. Ponadto należy uprzywilejować tramwaje tzn. ustawić
tak sygnalizację świetlną, żeby działała w taki sposób, żeby tramwaj miał zawsze zielone
światło. Natomiast po modernizacji sygnalizacji w Alejach Jerozolimskich jeździ mniej
tramwajów niż wcześniej, ponieważ zrobiono remonty tylko pod kątem samochodów, a nie pod
kątem tramwajów. Zieloną falę natomiast wprowadzono na Bemowie, gdzie tramwaje mają
pierwszeństwo.
Bus pasy - tam gdzie są korki należy wyznaczyć bus pasy, np. na ul. Żwirki i Wigury, na ul.
Bitwy Warszawskiej, to dotyczy też innych dzielnic. We wszelkich badaniach 2/3 mieszkańców
Warszawy opowiada się za uprzywilejowaniem komunikacji miejskiej kosztem indywidualnej,
samochodowej. Bus pasy są potrzebne, ale nie kosztem transportu indywidualnego.
W niektórych miejscach nie da się wprowadzić zmian bez zabrania samochodom, nie
wyburzymy połowy Warszawy pod nowe pasy drogowe np. na Wawelskiej. Mamy 3 pasy i obok
mamy budynki, albo możemy zrobić tam bus-pas na jednym pasie, albo tego nie robić.
Tam gdzie są 3 pasy, to oczywiście, że jeden powinien być bus-pasem, ale tam gdzie są 2 to
nie.
Na ul. Wawerskiej, kiedy w 2008 roku wprowadzano bus-pas były korki i były protesty, że jak
się wprowadzi bus-pas to będzie katastrofa, bo korki będą jeszcze większe. Na początku
pierwszego, drugiego, trzeciego dnia korki były większe, natomiast po 2 miesiącach ruch
wykorzystał taką przestrzeń jaką ma i okazało się, że korki utrzymały się na poziomie sprzed
wprowadzenia bus pasa - liczba kierowców zmalała, natomiast znacznie więcej osób zaczęło
korzystać z autobusów.
Kolej - na kolei szykują się kolejne remonty. Czyli zamiast przyspieszyć, znowu będą problemy.
Ale kiedyś te remonty się skończą. I w 2030 roku będziemy mogli oczekiwać, że ta SKM-ka
będzie jeździła częściej, szybciej i większą liczbą połączeń. Więc może trzeba przyspieszyć
prace remontowe.
Opłaty za wjazd do centrum – w Sztokholmie kilka lat temu wprowadzono opłaty za wjazd do
centrum. Oczywiście też tam była wielka dyskusja i ostry protest, więc podjęto decyzję, że opłaty
wprowadzą na próbę przez jakiś czas. Efekt był taki, że po pół roku czy roku, ci wszyscy ludzie,
co tak bardzo protestowali zmienili zdanie i stwierdzili, że to jest bardzo dobry pomysł, bo
znacząco poprawiło to poruszanie się samochodem po mieście, zmniejszyło się natężenie
ruchu i w efekcie ludzie to zaakceptowali i przyjęli do wiadomości. Może więc warto wprowadzać
rozwiązania na zasadzie próby. Jeśli przynosi to dobre efekty to zostaniemy przy tym
rozwiązaniu, jeśli nie to nie.
Ale Sztokholm jest inaczej zorganizowany – tam są centra lokalne, dzielnice Sztokholmu są
osobnymi miasteczkami, które mają wszystkie funkcje społeczne, kulturalne i polityczne,
dlatego mieszkańcy Sztokholmu nie muszą jechać do centrum, żeby zaspokoić swoje potrzeby.
Społeczeństwo obywatelskie ważne jest zaufanie mieszkańców do władzy i jeśli chcemy,
żeby mieszkańcy byli aktywni to oni muszą wiedzieć, że są potrzebni i że są słuchani. Dzielnice
powinny mieć większe środki na rozwiązywanie przyziemnych problemów mieszkańców, zbyt
mała liczba śmietników, zaniedbane podwórka, krzywe chodniki, stare ławki, brak placów zabaw
itd. W Warszawie mamy spektakularne inwestycje jak: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum
Powstania czy POLIN, bulwary. To są duże rzeczy, ale nie dotyczą codzienności mieszkańców.
Jesteśmy społeczeństwem na dorobku i na tym się ludzie skupiają. Aktywność ludzi to kwestia
pewnej zamożności społeczeństwa, która musi w pewnym momencie przekroczyć pewien
pułap, który pozwoli ludziom na znajdowanie czasu, energii, chęci na angażowanie się.
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 Zarządzanie przestrzenią należy przybliżyć do mieszkańca, bo teraz jeżeli podwórko, na
którym rządzi ZGM, nie jest sprzątane, nie jest zadbane, nie jest remontowane od wielu lat to
ten problem należałoby zgłosić Pani Prezydent. Struktura władzy w mieście jest taka, że nie
można pójść do urzędu Ochota, bo urząd Ochota nie ma nic wspólnego z ZGN-em, nie można
pójść do burmistrza Ochoty, ponieważ burmistrz Ochoty też nie ma nic wspólnego z ZGN-em.
Złym rozwiązaniem jest to, że budynki po obrysie należą do wspólnoty a pomiędzy budynkami
jest teren w zarządzie ZGN-u.
 Edukacja – trzeba zaczynać od tworzenia postaw obywatelskich od szkoły podstawowej i od
przedszkola.
 Model mieszkaniowy w Wiedniu model mieszkaniowy nie jest oparty na własnościowych
mieszkaniach budowanych przez deweloperów na kredyt, tylko 1/3 mieszkań to mieszkania
komunalne, które można za niewielką cenę wynająć. Nie trzeba się zadłużać na całe życie. To
nie jest tylko kwestia Warszawy, bo to musiałoby być uregulowania na poziomie krajowym, ale
po części Warszawa jest odpowiedzialna zarówno za budowanie mieszkań komunalnych jak i
sprzedaż tych mieszkań. Kiedyś odejdziemy od tego modelu, że każdy ma mieć mieszkanie na
własność, bo zupełnie się on nie sprawdza. Trzeba mieć nadzieję, że w przyszłości model
mieszkaniowy zmieni się na bardziej społeczny, który umożliwi ludziom wynajem mieszkań w
rozsądnej cenie. I ważne są wszystkie uregulowania, żeby wynajmujący był zabezpieczony
przed np. wyrzuceniem. Oczywiście to wymaga bardzo wielu zmian także w prawie lokatorskim
itd., ale to jest warte wpisania w strategię.
 Jakieś 40-50 lat temu mieszkanie to było coś o czym się marzyło, na co czekało się latami
odkładając pieniądze na książeczkach mieszkaniowych. Mieszkań nie było, więc ludzie chcą
mieć teraz własność. To jest dobro przekazywane z pokolenia na pokolenie, więc potrzeba
czasu na zmianę tego modelu.

6. Praga-Północ
 Podnieść bezpieczeństwo pieszych na ulicach. Potrzebne są do tego dobre nawierzchnie
ulic i chodników. W wielu miejscach nawierzchnia nie jest równa, tworzy się np. niepotrzebne
schodki (przykład przystanku przy Teatrze Powszechnym), które nie są w żaden sposób
oznaczone, co powoduje, że stają się trudne do zauważenia dla osób starszych, które ulegają
wypadkom. Oprócz cierpienia poszkodowanych trzeba obliczyć koszty zwolnień lekarskich,
świadczeń rehabilitacyjnych, potencjalnych odszkodowań. Nie robi się statystyk w tym zakresie.
Ile jest złamań z takiego wywrócenia na ulicy? W jakim wieku? Kobiety? Mężczyźni?
Powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych powinny być gładkie. Trzeba dodatkowo o
tym rozmawiać, robić konsultacje. Zaprosić ludzi korzystających z różnego rodzaju pojazdów –
rowery, wózki dziecięce, wózki inwalidzkie, elektryczne itp. i przeprowadzić konsultacje. Na
przykład po Pradze czy w Śródmieściu ludzie nie jeżdżą wózkami elektrycznymi, ponieważ
nawierzchnia jest nierówna i nie mogą swobodnie się poruszać.
 Rozważne planowanie rozmieszczenia usług. Poradnię ortopedyczną przy Szpitalu Praskim
zrobiono w miejscu, gdzie jest kostka brukowa. Wchodząc do ortopedy osoby, które siłą rzeczy
mają trudności z poruszaniem się, borykają się z tą nieprzyjazną nawierzchnią. Trzeba o tym
myśleć planując remonty czy budowy. Trzeba albo przenieść poradnię ortopedyczną albo
zmienić nawierzchnię. Funkcjonalność ponad estetyką. Trzeba myśleć, nie tylko o tym, że
coś ładnie wygląda, ale że powinno też być bezpieczne do poruszania się. Bezpieczeństwo jest
ważniejsze. Teraz coraz więcej osób porusza się z wykorzystaniem różnego rodzaju wózków,
baloników. Używamy też walizek na kółkach. Budujmy więc nawierzchnie, które nam tego nie
uniemożliwią.
 Projektowanie dla wszystkich użytkowników. Można pogodzić samochód, można pogodzić
zieleń i ścieżkę rowerową ale trzeba robić to z głową. Przykład: przejście dla pieszych przy
Dworcu Wileńskim. Światła są tak ustawione, że duża część pieszych musi je pokonywać w
dwóch etapach – nie mówiąc o osobach niepełnosprawnych. Cały czas jest konflikt między
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właścicielami samochodów, rowerów i pieszymi. Trzeba się zastanowić, spotkać i omówić
wspólnie możliwy do osiągnięcia kompromis.
Projektowanie włączające użytkowników. Przykład Berlina. Tam wózkowicze skarżyli się, że
krawężniki są za wysokie i nie mogą na nie wjechać. Urząd Miasta ustalił, że wszystkie
krawężniki na przejściach dla pieszych zlikwidowano. Ale wtedy okazało się, że osoby
niewidome nie mogły zlokalizować tych jezdni. Dopiero wtedy zaproszono do dyskusji
wszystkich użytkowników i wypracowano kompromis – krawężniki wysokie na 3 cm, które nie
stanowią bariery dla wózków a niewidomi są w stanie je rozpoznać. Tak należy przeprowadzać
dyskusję. Trzeba te środowiska zebrać i rozmawiać i znaleźć takie wyjście żeby każdemu
pasowało.
Brak koordynacji działań i współpracy między różnymi podmiotami. Za daną ulicę nie
odpowiada jedna osoba, która koordynowałaby wszystkie służby, ale wiele osób, które decydują
o różnych jej parametrach niezależnie. Kto inny o chodnikach, kto inny o ścieżkach rowerowych,
kto inny o jezdni, kto inny o szynach tramwajowych. Mnóstwo ludzi i nikt nie koordynuje całości.
Zmienić ustrój Warszawy i poprawić zarządzanie miastem. W obecnej sytuacji są: Pani
Prezydent, Rada Miasta, Urzędy, Wydziały i tak dalej. Są Rady Dzielnicowe, które mają znikomą
możliwość działania na swoim terenie, a mowa jest też o lokalności. Podział pieniędzy, pewnych
obowiązków, odpowiedzialności jest nieadekwatny. Trzeba zmniejszyć liczbę radnych
dzielnicowych i zwiększyć liczbę radnych miejskich, którzy rzeczywiście by pracowali i mieli
czas na załatwianie problemów, bo Warszawa jest rzeczywiście dużym organizmem. Niektórzy
radni dzielnicowi nie prowadzą żadnej działalności, nie organizują spotkań z mieszkańcami.
Przyspieszyć tworzenie MPZP.
Skuteczniejsze informowanie o wydarzeniach i prowadzonych działaniach. Gdyby nie
facebook trudno byłoby się dowiedzieć o spotkaniach dyskusyjnych #Warszawa2030. Trzeba
wykorzystywać kanały miejsc, w których odbywają się spotkania. Na stronie internetowej
Muzeum Warszawskiej Pragi spotkanie kiedyś było afiszowane, ale w dniu wydarzenia
informacji już nie ma. Jest mnóstwo szumów informacyjnych. Jest dużo plakatów, ulotek.
Ludzie przechodzą obok nich obojętnie, bo jest ich dużo i są takie kolorowe, tak biją w oczy, że
trudno odróżnić sprawy ważne od nieważnych. Nie jest to kwestia ilości informacji a dbania o
jakość tych informacji. Trzeba zastanowić się co należy zrobić, co powiedzieć i jak napisać
żeby to było skuteczne. I takiego myślenia brakuje.
Skupić się na informowaniu i zachęcaniu do udziału a nie na informacjach, że jakieś tam
spotkanie się odbyło. Na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Praga-Północ dominują
zdjęcia Pana Burmistrza i Pani Rzeczniczki Prasowej. Są zdjęcia i informacje, że dane
wydarzenie się odbyło, ale to niewiele mówi przeciętnym mieszkańcom. Dopiero po dwóch
dniach po pytaniu zadanym przez mieszkańca zamieszczono informacje o tym czego spotkanie
dotyczyło. Być może więcej osób byłoby spotkaniami zainteresowanych, ale dowiadują się o
nich po fakcie.
Więcej miejsc parkingowych. Jeśli namawia się mieszkańca żeby korzystał z komunikacji
miejskiej to trzeba liczyć się z tym, że On ten samochód, jeśli posiada, musi gdzieś postawić.
W pewnym wieku ludzie mają więcej problemów z poruszaniem się o własnych siłach, więc
samochód często staje się nieodzowny. Z kolei ogranicza się liczbę miejsc parkingowych, co
powoduje, że trudniej znaleźć miejsce parkingowe blisko domu i podobnie w przypadku punktów
usługowych. Jedynym wyjściem staje się robienie zakupów w centrach handlowych. Żeby ruch
samochodowy zmniejszyć, zmniejszyć prędkość i tak dalej, trzeba coś ludziom zaproponować
w zamian. Nie można kazać ludziom nie jeździć samochodami. Muszą mieć gdzieś garaż,
parking cokolwiek. Na Pradze są miejsca różne, które można wykorzystać na parkingi albo
piętrowe garaże, oczywiście to kosztuje, ale coś za coś. Parkingi pod budowanymi nowo
budynkami. Deweloperzy ich nie budują ze względu na fakt, że jest to drogie. Miasto powinno
poprawić tą kwestię, ponieważ tak być nie powinno. Z chodnika należy usunąć miejsca
parkingowe. Może nie wszystkie, ale w zamian trzeba postawić taki P&R pod ziemią.
Włączyć nowych mieszkańców w społeczność Warszawy. Do tego potrzebne jest całe
zaplecze. Teatr, zajęcia dla młodzieży. Należy budować płaszczyzny, by ludzie się docierali i
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nabierali pewnych zwyczajów. Np. jeżeli przyjeżdżasz do Warszawy to chodź prawą stroną ulicy
i nie stawaj na środku drogi, żeby było trzeba cię omijać – bo to nie miedza. W pozytywny
sposób integrować wszystkich mieszkańców – niezależnie czy są warszawiakami czy
przyjezdnymi. Ludzie napływowi nie chcą się w ogóle integrować z tą społecznością, do której
weszli.
Potrzebne są małe miejsca spotkań. Jest coraz więcej osób, których po prostu nie stać na
kawę za 5, 8 czy 12 zł, a chętnie by sobie gdzieś poszli. W Krakowie zrobiono taką
eksperymentalną kawiarnię, to się zaczęło od jakiegoś projektu, gdzie po prostu można było
przyjść, za darmo dostać kawę, herbatę jakieś tam ciasteczka. Okazało się, że projekt się
skończył a kawiarnia została. Nadal działa, cieszy się popularnością i tam przychodzą ludzie,
którzy przynoszą swoją kawę, swoją herbatę, ciasto ktoś upiecze. Potrzebne są takie miejsca
w Warszawie. Chodzi o małe miejsce, tak żeby na piechotę było nie daleko do nich dojść, żeby
się ludzie mogli spotkać. Nieduży lokal, nie musi być dobrze wyposażony, bo sami mieszkańcy
mogą sobie go zaaranżować. Potrzebny jest lokal i wynagrodzenie drobne dla kogoś kto go
otworzy, zamknie i posprząta. Ewentualnie na kawę, herbatę itp.
Estetyka przestrzeni publicznych. Obserwuje się zalew kolorowej informacji. Przechodząc
obok sklepu oklejonego plakatami czasem trudno jest ten sklep zauważyć. Trzeba te kwestie
estetyczno-informacyjne uporządkować.
Bezkolizyjne ścieżki rowerowe. Na skrzyżowaniu Targowa - Solidarności ścieżka jest
kolizyjna, na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej jest bardzo kolizyjna ścieżka i tak
dalej. Nie powinny kolidować z samochodami i z pierwszymi.
Ścieżki rowerowe nie powinny być dostępne dla rowerzystów cały rok, tylko przez 3
miesiące - kiedy tych rowerzystów jest najwięcej, bo to odbija się na kierowcach. Na
przykład trasa Świętokrzyska jest w ogólne nie potrzebna dla kierowców. Jest wąska i prowadzi
donikąd. Projekt sprzed parunastu lat jest niepotrzebny. Ścieżki powinny funkcjonować przez 3
miesiące a potem ten pas powinien być oddany pierwszym, bo bardzo mało rowerzystów jeździ
cały rok. Tworzy to tylko problem dla kierowców.
Ścieżka rowerowa powinna być cały rok, ale powinna być odśnieżona. Natomiast, nie
można patrzeć na to kto jeździ po ścieżkach, tylko kto po nich nie jeździ. Nie trzeba się
konsultować z tymi, którzy jeżdżą, ale z tymi, którzy nie jeżdżą. Ich trzeba pytać o to czemu ze
ścieżek nie korzystają.
Poprawić komunikację wewnątrz dzielnicy. Praga ma genialną komunikację z każdym
zakątkiem Warszawy ale po pracy jest tragicznie. Trudno ze Szmulek dostać się na Plac
Hallera. Ursynów ma na przykład autobus, który jeździ po Ursynowie i łączy różne części
Ursynowa. Praga ma problem. Żeby dostać się np. do Urzędu Dzielnicy trzeba jechać
tramwajem dookoła a następnie dodatkowo przejść kawałek pieszo.

7. Praga Południe
Spotkanie nie odbyło się z uwagi na brak uczestników.

8. Rembertów
 Komunikacja w kontekście prac nad strategią między organizatorami a mieszkańcami nie
działa. Kampania musi być agresywna. Mamy urzędy dzielnic, mamy radnych, więc trzeba
również do nich się zwrócić i zapytać, jak rada dzielnicy widziałaby ten rozwój i wtedy myślę
trochę szybciej dotrzemy do mieszkańców. Posiedzenia rad dzielnic są otwarte dla wszystkich
i tam należałoby przedstawić tę wizję. Kiedy każdy otrzymuje ileś wiadomości dziennie takie
spotkanie powinno być nie tylko zapowiadane na 2 tygodnie wcześniej, przypominane tydzień
wcześniej, ale jeszcze na dzień przed.
 Promocja aktywności mieszkańców - jeżeli mieszkańcy byliby bardziej aktywni to nie byłoby
problemu z pustymi miejscami na tej sali. Trzeba zrobić wszystko w tym projekcie, żeby tą
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aktywność oddolną pobudzić. Żeby ją uruchomić. Bo wtedy jest szersze spektrum. Będzie
więcej ludzi zaangażowanych, będzie więcej projektów, będzie więcej głupich projektów, ale
będzie też więcej mądrych projektów i z tego będzie można wybierać.
Warszawa na europejskiej mapie geopolitycznej – Warszawa powinna wykorzystać swoje
położenie, mogłaby stać się centrum komunikacji zachodu ze wschodem. Mamy lepszą
lokalizację niż np. Berlin, bo jesteśmy bliżej wschodu, a niedaleko zachodu.
Powierzchnie biurowe - inwestycje w powierzchnie biurowe w Warszawie i jej rozwój również
w centrum Warszawy są bardzo ważne i istotne. Nie możemy jednak zapominać o tym, że musi
być to wszystko zintegrowane z dzielnicami znajdującymi się wokół centrum tak, jak chociaż by
Rembertów.
Centra lokalne - w tej chwili bardzo rozwijają się usługi. Warszawa powinna zadbać o to a żeby
były udogodnienia w otwieraniu wszelkiego rodzaju inicjatyw usługowych i tworzenia miejsc
pracy dla lokalnych mieszkańców. Nie chodzi mi o to żeby zamykać komukolwiek drogę do
przemieszczania się i pracowania w innych dzielnicach. Natomiast powinny takie warunki być
stwarzane.
Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły chciałbym wsiąść w stojący u wybrzeży Warszawy
statek i tak jak w Berlinie z przewodnikiem płynąć w tą i z powrotem, żeby to było atrakcyjne,
tak że cały czas do tych stateczków są kolejki. Czyli to wybrzeże Warszawy jest
zagospodarowane i to dosyć fajnie. W Berlinie widać, że ludzie się bawią. Jest to dla nich fajne
miejsce. Dla mieszkańców i dla turystów. Moja propozycja jest taka, aby jeszcze bardziej
przyłożyć się do zagospodarowania wybrzeży Wisły, żeby ona stała się miejscem rekreacji dla
całej Warszawy i wszystkich dzielnic.
Ankieta dot. wizji miasta vs. aktywność mieszkańców – ankiety wypełnił jeden promil
mieszkańców Warszawy, to trochę mało żeby przedstawiać wizję. Ten jeden promil jest
aktywnych. W tej wizji, którą miasto chce się zajmować na pierwszym miejscu są aktywni
mieszkańcy. Tylko, że tej aktywności to chce 5% mieszkańców. Może jakby zsumować to
wyjdzie 15%. Tu jest porażka 26 lat demokracji, tej po 89 roku. Że tak naprawdę nie jesteśmy
aktywni. Ale aktywność nie oznacza, że mieszkańcy mają angażować w samorząd. Oni coś
robią: pracują, chodzą do szkoły, tam grają na instrumentach w domach kultury to jest
aktywność pewnego rodzaju. Natomiast nie aktywność w samorząd tylko aktywność w życie
społeczne. Żeby sąsiad z sąsiadem rozmawiał, żeby na ulicy między sobą rozmawiali, żeby
potem rady osiedli działały, potem żeby ta rada dzielnicy działała właśnie tak żeby tu przyszli
wszyscy radni. To są ci aktywni mieszkańcy.
Strona internetowa #Warszawa2030 - strona jest dość uboga. Trzeba ją wzbogacić o jakieś
treści.
Strategia dzielnicy – w Rembertowie 28 stycznia 2014 roku został przyjęty program rozwoju
dzielnicy Rembertów miast stołecznego Warszawy do 2020 z perspektywa do roku 2030-tego.
W tym programie zapisane są już konkrety. Co myślą o środowisku. Co myślą o komunikacji
miejskiej. Co myślą o przyjaznym otoczeniu? Tam to wszystko jest.
Inne dokumenty obowiązujące w mieście - należy powiązać dokumenty strategiczne,
równolegle trwa praca nad programem ochrony środowiska i spotkania dotyczące Wisły czy
ogólnie wody, może powinny być wspólne spotkania, na których będą omawiane te dokumenty?
Istotniejsze jest to próba powiązania tego co zostaje tu wypracowane z innymi programami.
Strategia ma służyć temu żeby wskazać jakie priorytety będzie miało miasto, jakie działania
będzie wzmacniać, gdzie trzeba te siły jednoczyć, gdzie trzeba wypracowywać kompromisy. A
potem, żeby miało swój dalszy ciąg w programach, a to nie zawsze ma miejsce. W programie
ochrony środowiska jest taki cel, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Ale teraz w
przypadku realizacji tego celu, jedni mogą rozumieć w ten sposób, że ograniczajmy transport
drogowy, a drudzy rozumieją to w ten sposób: budujmy nowe obwodnice żeby ten transport
mógł się szybciej przemieszczać i nie stał w korkach.
Bariery aktywności – otoczenie zewnętrzne nie zawsze pozwala być aktywnym. Od czterech
lat w ramach obchodów dni ziemi tudzież sprzątania świata we wrześniu, stowarzyszenie
Lepszy Rembertów organizowało sprzątanie Olszynki Grochowskiej. I przez 4 lata lasy miejskie
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nas w tym wspierały. Dawały worki, rękawiczki, dawały gadżety, które mogliśmy rozdawać
mieszkańcom, którzy przyszli no i chcieli tą butelkę czy tą puszkę podnieść. A w tym roku ten
sam dyrektor, który przez 4 lata pozwalał nam wchodzić do tego rezerwatu, bo formalnie trzeba
się zwrócić o pozwolenie na posprzątanie śmieci, mówi nie wolno. W tym roku tego sprzątania
nie będzie. Kto na tym straci? No wszyscy jakoś stracimy. My, którzy tam chodzimy po tym
rezerwacie traktując go, jako park spacerując, stracą też te lasy, które będą musiały wysłać
jakieś służby, które posprzątają ten bałagan. I to może zrazić mieszkańców do włączania się i
bycia aktywnym.
Drugi przykład - budżet partycypacyjny. W regulaminie ostatniej edycji budżetu
partycypacyjnego wymyślono, że jeżeli ktoś jest np. członkiem rady osiedla i jednocześnie
należy do stowarzyszenia to nie może wejść do składu zespołu do spraw zespołu
partycypacyjnego, bo ten człowiek jest nadaktywny. I ja rozumiem, gdyby był nadmiar chętnych,
ale tak nie jest. Więc tę aktywność musimy wspierać, jeżeli chcemy rzeczywiście chcemy tej
aktywności mieszkańców
Przyjazne miejsce w kontekście osiedla Kawęczyn Wygoda - to jest fajne miejsce do
mieszkania, jest położone tak lekko na uboczu pomiędzy dwoma lasami: rezerwatem Kawęczyn
i rezerwatem Olszynka Grochowska. Ale za chwilę to nie będzie przyjazne miejsce. W planach
jest wybudowanie tunelu, który jest w Rembertowie niezbędny, ponadto są zapowiedzi, że
oprócz tego tunelu powstanie 3 nowy wiadukty: Żołnierska, Chełmżyńska i trasa Olszynki
Grochowskiej. Osiedle z 3 tysiącami ludzi będzie miało w swoim zasięgu wzroku 3 wiadukty.
Rozwój przedsiębiorczości w strategii dla całej Warszawy powinna być mowa o rozwoju
przedsiębiorczości, wspomaganiu ludzi.
Lokalność mieszkańcy powinni mieć miejsca pracy w pobliżu swoich domów, żeby nie musieli
ciągle się przemieszczać.
Ruch rowerowy w centrum - tak jak w niejednym mieście europejskim w centrum miast przede
wszystkim powinien być ruch rowerowy, czyli jak najmniej samochodów. Za tym idzie, że musi
być super komunikacja miejska i parkingi, gdzie będzie możliwość przed tym śródmieściem
pozostawienia samochodu bez problemu. Wolałbym takie rozwiązanie niż jeździć 5 razy
naokoło w poszukiwaniu miejsca do zaparkowania. Na pewno dalszy rozwój komunikacji
rowerowej, a nawet ograniczanie ruchu samochodowego w centrum stolicy. Każdy ma
samochód. Każdy chce samochodem jeździć, a ulic się nie da więcej zrobić na przestrzeni, bo
musielibyśmy zacząć wyburzać budynki tak żeby postawić, zbudować jeszcze jedną drogę.
Konsultacje społeczne – nie wszystko jest konsultowane z mieszkańcami, dlatego powołana
została w Rembertowie komisja gospodarki przestrzennej zrównoważonego rozwoju, żeby do
takiego zespołu trafiały pomysły mieszkańców na zagospodarowania pewnych obszarów w
Rembertowie, a następnie przekazywane do zespołów złożonych z pracowników administracji
urzędu dzielnicy, aby stwierdzić czy coś takiego ma szansę realizacji, czy jest sens nad tym się
pochylać. Jeżeli tak to pomysły przekazywane są do odpowiednich komisji, potem do zarządu
itd. Bez włączenia dzielnicy została wybrana lokalizacja centrum lokalnego, która nie spełnia
oczekiwań mieszkańców.
Ustrój miasta – (sposób zarządzania) W tej chwili mamy administrację miasta podzieloną na
18 dzielnic. Można postawić pytanie czy jest to dobrze, czy źle? Jedni powiedzą, że bardzo
dobrze. Bo pozwala to centralnie zarządzać różnymi projektami, sprawami. Że to przyspiesza
być może realizacje różnych rzeczy, a inni odpowiedzą wprost przeciwnie. Powiedzą tak, że
być może na pewnych odcinkach to poprawia, przyspiesza i ułatwia zarządzanie, ale są całe
duże obszary gdzie ze względu na ten sposób centralny zarządzania, to nie jest najlepsze. Jak
to miasto ma być w roku 2030 a nawet wcześniej, bo, po co czekać aż do 30 zarządzane. Tak?
Czy dokonać oceny? Czy jest właściwy system zarządzania miastem? Być może szybciutko
dokonać zmiany, a może wrócić do poprzedniego, jaki był np. tam ileś do roku chyba, 2002
kiedy nie było dzielnic tylko tym samym obszarze tylko nie dzielnice a gminy. Dzielnica jest tylko
jednostką pomocniczą dla Warszawy. Więc my tu nie możemy nic, prawie nic, albo nic w danej
sprawie. Sytuacja pogarsza się jeszcze jak idziemy w dół, bo okazuje się, że pozwolono
utworzyć osiedla i rady osiedli, ale rady osiedli z kolei stały się jednostkami pomocniczymi do
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jednostek pomocniczych, jakimi są dzielnice. A może rady dzielnic w tej formie są zbędne i
wybierany burmistrz na poziomie dzielnicy nie jest konieczny, wystarczyłby dobry zarządca,
dobry dyrektor dzielnicy, który by to poprowadził. Jaka ma być funkcja rad dzielnic? Bo jeżeli
pewne programy są uchwalane na poziomie miejskim, bez udziału dzielnic to jest pewien
problem, a liczenie tylko na to, że radni mają się interesować to może te rady dzielnic są zbędne.
Jest tylko jeden dokument, który musi być opiniowany przez rady dzielnic - projekt planu
miejscowego. Jeżeli już rady dzielnic istnieją i jeżeli już mamy taki ustrój, jaki mamy to jednak
uważam, że przygotowując i pracując nad różnymi programami powinno się w to angażować
rady dzielnic, ale nie tylko w ten sposób, że zapraszać na spotkania, ale do pewnego stopnia
wejść w tryb formalny. Jednak przesyłać projekt dokumentu do rady dzielnicy, żeby się
wypowiedziała w tej sprawie.
Zieleń powinno być dużo zieleni, dużo terenów do rekreacji.
Wizje komunikacyjne. Nie ma ogólnej strategii rozwoju ciągów komunikacyjnych. Wszędzie
budujemy fragmentarycznie jako działania doraźne. Od lat mówi się o trasie Olszynki
Grochowskiej, podobnie jak o przeprawie na wysokości ulicy Wiatracznej.
Specyfika dzielnicy i przyciąganie do niej innych chciałbym, żeby Rembertów nie był między
Selgrosem na Marsa, a wysypiskiem śmieci w Michałowie. Tylko żeby tu ludzie z centrum
Warszawy przyjeżdżali, bo tu coś jest. Żeby miał ten Rembertów coś takiego, co przyciąga. Nie
tylko my jeździmy do centrum, bo tam są kina, teatry, Łazienki Królewskie, Wisła. W
Rembertowie są te tereny zielone. Trzeba coś z nimi zrobić takiego żeby otworzyć je dla i
mieszkańców Rembertowa i dla mieszkańców całej Warszawy. Tak jak ludzie jeżdżą do
Kampinosu, to niech przyjeżdżają do tych terenów leśny po poligonowych. Nasze osiedla
powinny czymś się wyróżniać. Mamy rezerwat, a na jego granicy jest pomnik Bohaterów Bitwy
Pod Olszynką Grochowską. Ono powinno przyciągać tłumy Warszawiaków. Ale żeby
mieszkańcy tu przyjechali musi być dogodne, bezpośrednie połączenie i sensowna
komunikacja. bezpośrednio dojechać, a nie będą musieli się przesiadać 3 razy. Także w takiej
futurystycznej wizji to ja bym chciał właśnie żebyśmy się czymś wyróżniali. Tak jak Warszawa
ma się czymś wyróżniać, żeby stać się tym ośrodkiem pomiędzy wschodem a zachodem, tak
jak tu powiedział Pan Tomasz Lis. To tak samo Warszawa, tak? Musi się czymś wyróżniać żeby
przyciągać, tak samo Rembertów niech się wyróżnia, tak samo niech się wyróżnia każde z
osiedli. Dziękuję.
Strategia jako fundament plan rozwoju strategii Warszawy do roku 2030, wydaje mi się, że
musi być fundamentem jakieś większej budowli. Czyli ten fundament byłby nienaruszany, jeżeli
nawet zmieni się ustrój Warszawy, czyli dalej działamy w obrębie tego fundamentu, który
zostanie stworzony. Jeżeli zmienia się władza to też ta władza jest zobowiązana żeby nie
zaczynać wszystkiego od nowa, tylko musi się trzymać ram tego pomysłu i tej strategii. Dlatego
nie ma sensu włączać kwestii zmiany ustroju Warszawy.
Korytarze transportowe - transport jest tą dziedziną, na którą miasto wydaje najwięcej
pieniędzy. W studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego określone
są korytarze transportowe. Większość radnych wystąpiła o to żeby jeden z tych korytarzy
transportowych usunąć. To jest tak zwana trasa Chełmżyńska Bis. W ramach programu
inwestycyjnego miasta jest budowany ciąg Marsa-Żołnierską nie ma w nim węzła z
Chełmżyńską Bis, natomiast będzie budowany wiadukt nad torami, który jest elementem tego
ciągu, ponieważ kolej go ujęła w studium wykonalności modernizacji linii kolejowej. Miasto się
włącza w to i wychodzi na to, że powstanie odcinek tej trasy, który zwiększy ruch tranzytowy na
starą ulicę Chełmżyńską, czyli poprzez środek osiedla Kawęczyn Wygoda, a ten fragment, który
miał być bardziej obwodnicowy do Żołnierskiej nie powstaje. Będzie jeszcze większa
uciążliwość na Chełmżyńskiej skoro dzisiaj tam są korki,
Kolej jest duży ruch pociągów, pociągi są zatłoczone, ponadto nie ma przystanku na osiedlu
Kawęczyn Wygoda, mimo że w planie zagospodarowania miasta Warszawy z 1992 roku i
poprzednich planach była tam rysowany przystanek kolejowy. A w późniejszych dokumentach
już się nie znalazł. W studium uwarunkowań go nie ma. Jak zwracamy się o to do kolei no to
nie ma mowy żeby taki przystanek był budowany.
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 Budżet partycypacyjny w kontekście aktywności mieszkańców to jest super pomysł i tutaj
powinna być jak najmniejsza ingerencja dzielnicy, bo musimy promować aktywność
mieszkańców. Bo wydaje mi się, że najlepszym powodem do tego żeby był mieszkaniec
zadowolony, który w jakiś sposób chce coś zrobić.
 Dojeżdżający do Warszawy Warszawa jest ważna nie tylko dla dzielnic, ale i dla miejscowości
wokół Warszawy i to kilkadziesiąt kilometrów wokół Warszawy, skąd codziennie przyjeżdżają
osoby do pracy. Natomiast oczywiście gdyby jeszcze można było zwiększyć tę liczbę ze
względu na takie miejsce jak Pomnik Bitwy Pod Olszynką Grochowską, czy ruch rekreacyjny
związany z lasami. Aczkolwiek też mamy duże ograniczenie, bo największy kompleks leśny jest
już poza granicą i są poligony, do których dostępność jest ograniczona, więc nie można
wytyczyć tras rekreacyjnych przez ten teren.

9. Śródmieście
 Warunkiem istnienia aktywnych mieszkańców są aktywne społeczności lokalne.
Inicjatywa nasze boiska, w ramach której sąsiedzi spotykają się grać wspólnie w sporty przez
cały rok. Jest Klub Dobra, który też organizuje zajęcia dla dzieci, gdzie mieszkańcy okoliczni
przychodzą, spotykają się i wtedy wymieniają jakieś poglądy i się aktywizują, bo zaczynają
właśnie robić cokolwiek poza pracą i zaczynają to robić w swoim najbliższym środowisku.
Trzeba byłoby się skupić na wspieraniu dokładnie tych społeczności lokalnych i właśnie
angażowaniu ich w podejmowanie decyzji. Ponadto ludzie muszą mieć zapewnione
podstawowe warunki do życia, dlatego ważne jest, żeby w jakiś mniejszych ośrodkach,
osiedlach zaangażować mieszkańców do pomocy innym.
 Brakuje w dzielnicach obrzeżnych ośrodków, miejsc, gdzie można się spotkać. Trzeba
skupiać się na całej Warszawie równomiernie, a nie tylko na tych reprezentacyjnych
częściach typu Śródmieście, gdzie przyjeżdża dużo turystów,
 Trzeba wykorzystywać dobre praktyki w zakresie mobilizowania mieszkańców
 Brakuje dobrego portalu internetowego zarządzanego przez miasto, który zajmowałby się
promocją wolontariatu. Miejsca, w którym można by skupić ogłoszenia. Wolontariat bardzo
buduje społeczność lokalną.
 Potrzebne jest forum internetowe, które byłoby przez miasto zorganizowane i
wypromowane do wymiany informacji między mieszkańcami, na poziomie
ogólnowarszawskim, ale i poszczególnych dzielnic. Pojawia się to w przypadku nowych
osiedli, ale na poziomie dzielnic tego nie ma.
 Problemy z parkowaniem – bardzo dużo osób ze Śródmieścia korzysta, ale tu nie mieszka.
Tak naprawdę 90% tu nie mieszka, ale korzysta, przyjeżdża, parkuje, idzie do restauracji itd.
Potrzebna jest obwodnica, żeby przez Śródmieście nie przechodziły główne aleje
komunikacyjne. Nie możemy udawać, że przesiądziemy się na rowery, bo my nie mamy
takiego klimatu, żeby się przesiąść na rowery.
 Miasto powinno kreować to jak ma być zabudowane, a nie czekać na deweloperów.
Ważne są plany miejscowe.
 Tworzenie for internetowych nie jest rozwiązaniem braku zainteresowanie i aktywności
mieszkańców na polu spraw miejskich.
 Powrót do idei klubów osiedlowych, które maja mniejszą barierę wejścia, są blisko
zamieszkania itp.
 Zastanowić się nad odejściem od rynkowej wartości wynajmu lokalów miejskich, aby
ratować małe sklepy.
 Aby ograniczyć ruch w centrum trzeba najpierw dać alternatywę dla tranzytu.
 Naziemne przejścia dla pieszych na al. Jerozolimskich nie są dobrym rozwiązaniem, bo
spowolnią ruch samochodowy.
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 To piesi powinni korzystać z przejść naziemnych a samochody powinny jeździć pod
ziemią. Dla większości ludzi jest wysiłkiem wejście i zejście po schodach, nie wszędzie są windy
i nie wszędzie da się zainstalować windy.
 Wpuszczenie ruchu samochodowego pod ziemię to duży koszt.
 Uspokajanie ruchu w centrum i danie priorytetu pieszym to dobry kierunek tylko pytanie
jak się przedostać i czym zastąpić Aleje Jerozolimskie, Trzeba dać alternatywę
samochodom.
 Przebudowując różne miejsca trzeba brać pod uwagę by były przyjazne dla
mieszkańców. Plac Defilad powinien być zaprojektowany w sposób przyjazny dla
mieszkańców, żeby był cień, żeby była ławka, żeby można aktywnie było spędzać czas na
zewnątrz i żeby też różne inicjatywy mogły z nich korzystać.
 Poza Centrum również powinny być miejsca, przestrzenie publiczne, w których można
spędzać czas, robić zakupy u lokalnych przedsiębiorców. Zapewnienie możliwości załatwiania
swoich spraw, bez jeżdżenia do centrum Warszawy.

10.

Targówek

 Realizacja założeń strategii Warszawy z 1998 roku, która miała horyzont czasowy do 2010
roku. Były w niej wskazane takie projekty jak obwodnica śródmiejska, trasa świętokrzyska itp.
Warto przy układaniu strategii 2030 skorzystać z tego.
 Potrzebne jest bardziej życzliwe podejście do mieszkańców ze strony urzędów. Należy
„uruchomić” niektóre urzędy, które odpowiadają za to, czy aktywność, pomysły mieszkańców
są realizowane, czy też trafiają w „próżnię”.
 Miasto powinno dotrzymywać obietnic w zakresie inwestycji, które składa mieszkańcom.
 Potrzebnych jest więcej środków na działania kulturalne na osiedlach.
 Należy koordynować inwestycje, a nie robić coś co wkrótce będzie musiało być np.
przebudowane z uwagi na inną inwestycję.
 Komunikacja jest podstawą życia na osiedlu. Linia 156 łączy Targówek z Bródnem i
Żoliborzem, ale autobus chodzi tylko jeden na pół godziny. Problemem jest częstotliwość
kursowania autobusów, również w innych przypadkach.
 Potrzebny jest parking wielopoziomowy.
 Zachowanie lokalnych obiektów takich jak stadiony.
 Informowanie mieszkańców jak rozstrzygane są sprawy, jakie są plany co do miejskich
obiektów i terenów itp.
 Umieszczać co najmniej dwie lub trzy funkcje naraz w jednym miejscu.
 Przekonać mieszkańców przyjezdnych, żeby zostawiali w mieście pieniądze (płacenie
podatków). Nie zmuszać, lecz zachęcać do integracji.
 Propozycje, aby ograniczyć cały ruch samochodowy, są no nietrafione. Ludzie nie chcą
rezygnować zupełnie z samochodów. Potrzebna jest lepsza komunikacja, potrzebny jest cały
zrównoważony rozwój z tym związany, to znaczy ścieżki rowerowe i infrastruktura dla pieszych.
Złym kierunkiem jest nie wykorzystywanie niektórych miejsc, gdzie można by było wybudować
parkingi. Złym pomysłem jest stawianie słupków we wszystkich możliwych miejscach,
słupki blokują możliwość dojazdu i tutaj dochodzimy do sedna, gdzie z jednej strony dojazdu
przez mieszkańców, ale także przez przedsiębiorców, którzy prowadzą działalności w lokalach
na dole. Przedsiębiorcy są odcinani od świat przez brak miejsc parkingowych i słupki. Przez ich
działalność jest utrudniona, czasami wręcz likwidowana.
 Problem śmieci, ich spalania w domkach jednorodzinnych.
 Trzeba rezygnować z samochodu, tak jest wszędzie, na całym świecie.
 Potrzebne są stacje monitoringu zapylenia i zaśmiecenia powietrza.
 Drogi rowerowe należy projektować użytecznie i wykorzystywać odpowiednie
przestrzenie do projektowania dróg rowerowych. Nie powinno zabierać się przestrzeni dróg na
potrzeby dróg rowerowych, jeśli te drogi są wąskie.
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 Systemowa zmiana wszystkich piecyków na piecyki gazowe. Taki program wymiany
piecyków w skali jakiegoś dużego obszaru.
 Wszelkiego rodzaju warsztaty, które są tworzone na terenie Warszawy i dzielnicy, są
pewnego rodzaju wyjściem do mieszkańców.
 Trzeba z wyprzedzeniem uzgadniać różne rzeczy z mieszkańcami, jak np. ma się zmienić
organizacja ruchu komunikacyjnego po wybudowaniu metra. Przydałyby się warsztaty typu, jak
byśmy widzieli nowe linie autobusowe, tramwajowe, jak rozłożyć ten ruch po wybudowaniu
metra. Robić to na tyle wcześnie, aby każdy mieszkaniec mógł się wypowiedzieć, w jaki sposób
ma dojeżdżać do centrum Warszawy. Takie podejście przyczyni się wzmacniania aktywności
mieszkańców.
 Problemem skomunikowania Warszawy. Warszawa będzie się rozrastać, a Targówek jest
położony na rubieżach Warszawy, jest granicą. Tu zaczyna się Warszawa, więc za tych 10 lat
na pewno Warszawa będzie dużo większa. I ci wszyscy ludzie, którzy będą mieszkać dalej od
centrum, będą przez Targówek przejeżdżać. Trzeba się skupić na zorganizowaniu potoków
komunikacyjnych. Metro kończące się na Bródnie może być za krótkie.
 Należy ustalić jak mieszkańcy chcieliby widzieć samo Bródno, sam Targówek, w jakiej gęstości
zabudowy, jak zorganizowany, jak funkcjonujący. Mieszkańcy nie chcą gęstej zabudowy,
przestrzeń powinna być bardziej otwarta, bardziej zielona, tego rodzaju zapisy powinny być
ujęte w planach zagospodarowania i w strategiach rozwoju Brudna, Targówka.
 Integracja społeczna – należy zacząć od integracji na poziomie małych osiedli, podwórek,
zespołów podwórek. Potem będzie można wyjść z jakimiś większymi imprezami plenerowymi,
festynami, co zintegruje osiedla i całe już dzielnice. To spowoduje, że mieszkańcy zaczną być
aktywni, zaczną się tym interesować i nie będą takimi odludkami jakimi są w tej chwili. Nie ma
infrastruktury, żeby takie integracje miały miejsce - placów lokalnych, społecznościowych.
Należy wspierać inicjatywy gospodarcze, które by otwierały kluby, kawiarnie, jakieś miejsca, w
których mieszkańcy mogliby się spotkać. Na pewno zwiększyć ilość placy zabaw itp.
 Prezentować, zachęcać mieszkańców do nowych, innowacyjnych form ogrzewania.
 Przeznaczyć np. 30 % budżetu na budżet partycypacyjny dla mieszkańców. Aby mieszkańcy
wiedzieli na co te pieniądze są przeznaczane.
 Mieszkańcy powinni brać udział w decydowaniu, na co idą pieniądze, ale budżet w
ogromnej większości to pieniądze, które już mają swój cel, ponieważ są placówki
oświatowe, komunikacja publiczna. Obecnie mamy sytuację, że stosunkowo niewielka grupa
osób, może zdecydować w budżecie partycypacyjnym o czymś, co może się nie podobać
bardzo dużej grupie osób i wzniecać dość skrajne emocje.
 Ograniczenie liczby sklepów monopolowych.
 W ramach budżetu partycypacyjnego wprowadzenie projektów ogólnomiejskich.
 Aby Warszawa za te 15, 20 czy 30 lat nie wyglądała jak jedna wielka zabetonowana
pustynia. Nie dopuścić do tego, żeby to były tylko jedne wąskie uliczki, które nie mają żadnej
zieleni, braku miejsca do zaparkowania, tak i żeby nie można było przejechać rowerem czy
wózkiem.
 Zieleni nie może być mniej niż obecnie. Należy zachować tą zieleń, która już jest.
 Lokować w jednym miejscu co najmniej dwie lub trzy funkcje. Bo to jest i oszczędność
terenu i oszczędność pieniędzy. Chociażby jakby ten przykład z Trockiej, gdzie zajezdnia
mogłaby łączyć funkcję również i parkingu wielopoziomowego.
 Potencjalni inwestorzy czy osoby prowadzące działalność gospodarczą podnoszą kwestię
struktury decyzyjnej dotyczącej nieruchomości. Obecnie burmistrz może poniekąd mniej
niż dyrektor ZGN miejscowego, bo nieruchomościami zarządzają trzy podmioty na terenie
dzielnicy, to jest Biuro Gospodarki Nieruchomościami, burmistrz i Zakłady Gospodarowania
Nieruchomościami. Należy strukturę miasta decyzyjną dopasować do tego, co się dzieje
w dzielnicy. A ZGN-owi rzeczywiście pozostawić tylko te najważniejsze strukturalnie
nieruchomości, które dotyczą komunikacji i zadań tak naprawdę ogólnomiejskich lub
międzydzielnicowych.
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 Obecnie budżet partycypacyjny głównie jest ukierunkowany na realizowanie likwidacji
zaniedbań wieloletnich. Tak, żeby zapewnić ludziom w miejscu zamieszkania lepsze życie.
 Dzielnice takie jak Targówek nie powinny mieć zabudowy tak gęstej jak w śródmieściu. Należy
zachować koncepcje urbanistyczne wybudowanych już osiedli.
 Nie dogęszczać zabudowy, ale stawiać bloki, tam gdzie one nie rujnują krajobrazu i wykorzystać
je do tego, żeby ci mieszkańcy, którzy teraz nie mają gdzie parkować, mieli miejsca parkingowe.
 Można wprowadzić płatny przejazd przez centrum miasta dla spoza Warszawy.
 Wprowadzać, testować innowacyjne rozwiązania w zakresie odpadów komunalnych.
 O zamykaniu, zawężanie ulic, możemy zacząć mówić, gdy poprawimy możliwość
poruszania się środkami transportu publicznego. Warszawa nie ma rozbudowanego metra
a inne stolice mają.
 Na Targówku Fabrycznym ludzie nie mogą się poruszać swobodnie, w okręgu jednej dzielnicy
z uwagi na liczbę połączeń komunikacyjnych (częstotliwość kursowania autobusów).
Wszystkie wyjścia na jakieś imprezy, do teatru, na koncerty były problematyczne, bo nie było
jak wrócić. Tam są ludzie w różnym wieku i oni bali się, że ostatni autobus im ucieknie, a na
drugi będą musieli czekać godzinę. Dajmy tym ludziom jeszcze ze dwa autobusy albo
przynajmniej ten jeden niech częściej jeździ, niech to będzie prawdziwa rewitalizacja.
 Brakuje autobusów nocnych.

11.

Ursynów

 Dostosować ustrój miasta do potrzeby rozwijania lokalności. Scentralizowana metropolia
nie stwarza możliwości realizowania oddolnych inicjatyw. Jeżeli ma być lokalność, jeżeli ma być
jakaś podmiotowość tych mniejszych społeczności to samodzielność oznacza samodzielny
budżet, nawet jeśli jest on w części zabierany na realizację ogólno miejskich, czy tych
metropolitalnych celów. W tej chwili ustrój jest taki, że dzielnice dostają tyle ile Pan Prezydent
czy Pani Prezydent da. I to zabija ideę samorządności i ideę lokalności. Zmiana ustroju
Warszawy, to jest kluczowa sprawa. Trzeba mówić o lokalności, ale lokalne władze muszą mieć
do tego narzędzia. Podstawowym narzędziem są oczywiście pieniądze, ale też stanowienie
prawa a nie opiniowanie prawa. Dzielnice a raczej Rady Dzielnic są taką dekoracją. One o
niczym nie stanowią. Rada Warszawy bardzo często obraduje do 3, 4 nad ranem następnego
dnia. W porządku obrad jest 80 punktów albo i więcej. Natomiast w Radach Dzielnic trzeba
czasem odwlekać terminy posiedzeń, żeby zabrała się wystarczająca liczba punktów, żeby
mogła odbyć się sesja. Przejęcie całej decyzyjności przez Radę Warszawy i Prezydenta jest
marnotrawstwem i sił i środków. Jeżeli dzielnice są ubezwłasnowolnione i o niczym nie
stanowię, to po prostu jest to hamulec nałożony na rozwój miasta. Należy stworzyć odpowiedni
przepis o dostosowaniu ustroju miasta do potrzeb rozwojowych. Aby miasto działało w taki
sposób żeby tym lokalnym społecznościom dać możliwość realizowania w sposób rzeczywisty
swoich funkcji. Sytuacja, w której jedyną rzeczywistą kompetencją radnych jest wybór
Burmistrza powoduje niesnaski i animozje.
 Poprawić edukację. Marzeniem jest żeby w Warszawie były szkoły, które uczniowie lubią,
gdzie faktycznie jest indywidualizacja procesu nauczania, gdzie jest faktyczny rozwój
kompetencji społecznych. Jeśli mówimy o mieście, które ma być nastawienie na współpracę,
to uczniowie powinni mieć faktycznie tę współpracę wbudowaną w proces uczenia się.
Marzeniem są publiczne szkoły alternatywne, publiczne szkoły demokratyczne, publiczne
szkoły montesoriańskie, żeby nie była to tylko alternatywa dla rodziców, których na to stać, ale
żeby publiczne szkoły taką alternatywę dawały.
 Futurystyczny park Ursynów. Projekt zabudowy ulicy Płaskowickiej po zakończeniu budowy
obwodnicy. Nie polega tylko na urządzeniu zieleni i infrastruktury parkowej, ale także
umiejscowieniu w przestrzeni lekkich konstrukcji (przezroczyste kopuły), kreujących przestrzeń
dla aktywnych mieszkańców (miejsca aktywności lokalnej). Mają one zapewnić lepsze
wykorzystanie przestrzeni, także w okresie jesienno-zimowym, kiedy parki nie są oblegane.
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 Projektowanie dla różnych grup użytkowników. Projektowanie powinno odbywać się według
określonej hierarchii: piesi później rowerzyści później komunikacja miejska i kierowcy. Chociaż
w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, ponieważ wszystkie te grupy tworzą ludzie, którzy
korzystają z różnych środków transportu. Miasto powinno więc być dostępne dla wszystkich.
Jeżeli ktoś ma być uprzywilejowany to raczej niepełnosprawni. Ale są też osoby, które na
przykład z racji wieku mają trudności z poruszaniem się, ale nie mają orzeczenia o
niepełnosprawności. Takie osoby też powinny mieć dostęp do miasta i często tym jedynym
środkiem jest właśnie samochód.
 Tworzyć podziemne parkingi. Jest mnóstwo takich miast, z których powinniśmy brać przykład.
np. Strasburg, gdzie ludzie po powierzchni poruszają na piechotę, ale pod tym miastem są
kilkupoziomowe parkingi, do których po prostu można dojechać i to jest znowu kwestia
otwartości metropolii. Niektóre firmy wyprowadziły się z centrum dlatego, że ich klienci do nich
nie dojadą.
 Rozwijać fotowoltaikę, która powinna być znacznie szerzej wykorzystywana i połączona z
ogólnokrajową siecią energetyczną. Pozwala na częściowy zwrot kosztów oświetlenia, które w
miastach są bardzo duże. Można na ten cel wykorzystać na przykład olbrzymi teren Filtrów.
 Wprowadzać rozwiązania pozwalające na oszczędzanie, np. oświetlenia. Rozwiązania
podobne do tych stosowanych na klatkach schodowych (światło uruchamiane fotokomórką)
można wprowadzić na ulicach. Podobnie jeśli chodzi o sterowanie ruchem. Czy w nocy, kiedy
ruch jest minimalny sygnalizacja świetlna musi być włączona?
 Powołanie urbanisty miejskiego i biura urbanistyki, które naprawdę miałoby wpływ na to co
budujemy i jak budujemy. Najlepszym przykładem jest Śródmieście, w którym wybudowano
kilkanaście szklanych ohydnych budynków, w których zgromadzono dziesiątki osób a wygnano
zwyczajnych mieszkańców. Te przestrzenie stają się w tym mieście zwyczajnie martwe.
Przestrzeń urbanistyczna w Warszawie jest tworzona nieprzyjaźnie, ponieważ na podstawie WZetek. W Warszawie jest bardzo mało planów przestrzennego zagospodarowania w związku z
tym ten plan dający równowagę ustrojową nie istnieje.
 Zlikwidować ogrodzone osiedla i przestrzenie zagospodarowane tylko i wyłącznie dla
określonej małej grupy mieszkańców. Ogrodzenia powodują, że np. ludzie niepełnosprawni nie
mogą dojść do przystanków. Mówi się, że w Warszawie jest około 200 osiedli grodzonych, ze
strażą, itd. W Berlinie są 2, a w Paryżu 1. To jest tworzenie dwóch miast.
 Należy zachować unikalność dzielnic. Planując miasto przyszłości należy patrzeć na to co
już mamy i nie niszczyć tego a dodatkowo uwypuklić. Na przykład na Ursynowie to jest Las
Kabacki, do którego paradoksalnie nie ma cywilizowanej ścieżki od metra Kabaty. Ursynów jest
bardzo kameralną dzielnicą, natomiast są plany powstania galerii Kabaty na miejscu Tesco,
która tą unikalność Kabat i w ogóle Ursynowa zniszczy. Byłby jeden dojazd do tej galerii (północpołudnie), a zazwyczaj żeby dojechać do jakiegokolwiek centrum handlowego jest dojazd
gwieździsty, więc Galeria Kabaty zakorkuje całą dzielnicę. Chodzi o zachowanie unikalności
przez unikanie inwestycji, które tą unikalność niszczą. Kolejną unikalnością jest wielka płyta.
 Rezerwat Natoliński. Pojawiła się petycja o otwarcie go dla szerszej publiczności.
 Tworzenie centrów lokalnych, miejsc spotkań mieszkańców i centrów kulturalnych, np.
Muzea. Na Ursynowie brakuje takiego centralnego punktu spotkań, który by zachęcał
mieszkańców do przyjścia. Są takie miejsca, np. Park przy Bażantarni, gdzie zawsze są ludzie.
I chodzi o to, że jeżeli tworzymy przyjazne miejsce to ludzie sami stopami zagłosują, tzn. przyjdą
do tego przyjaznego miejsca.
 Muzeum wielkiej płyty na Ursynowie. Wielka płyta i osiedla PRL-owskie to jest część naszego
polskiego krajobrazu i to jest coś co wyróżnia Ursynów. Teren nad Południową Obwodnicą
Warszawy jest idealnym miejscem, żeby powstało tam muzeum wielkiej płyty.
 Umiejętne planowanie przestrzeni. Przestrzeń to jest sprawa kluczowa w Warszawie, ale nie
chodzi tylko o projektowanie większej przestrzeni, ale również myślenie o pojedynczych
działkach. Budynki są obecnie budowane na bazie kwadratu, tak że ludzie sobie nawzajem
zaglądają do okien. Obserwujemy ciągłe dogęszczanie przestrzeni poprzez zabudowywanie
wszelkich wolnych przestrzeni. Niszczy to z góry relacje sąsiedzkie. Przykładem ulica
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Dembego, gdzie planowany nowy budynek zajmie skwer i ograniczy dostęp światła do
istniejących już bloków. Chodzi z jednej strony o planowanie, ale także o stworzenie przepisów,
które spowodują, że ludziom będzie się żyć wygodniej. Projektowanie przestrzeni
kompleksowo, żeby nie było dziur. Myślenie o osiach widokowych, o dominantach.
Zadbać, żeby to była prawdziwa Strategia a nie pułkownik. Mamy strategię transportową
miasta, która jest dokumentem nieużywanym przez urzędników planujących rozwój
transportowy miasta. Niektórzy forsują nawet rozwiązania sprzeczne z tą strategią. Strategia
powinna być wiarygodnym dokumentem. Taką biblią samorządowców, działaczy
pozarządowych, aktywistów miejskich. Musi być traktowana jak coś co może podlegać dyskusji,
ale i tak powinniśmy się do jej zapisów stosować. Potrzeba rozliczenia starej strategii.
Brakuje bilansu zamknięcia. Określenia co wykonano z tej strategii. Czego nie wykonano i
dlaczego. I dopiero mając pogląd o tym jakie są problemy, jakie są oczekiwania można tworzyć
kolejny etap.
Wykorzystywanie aktywności mieszkańców. Jest wiele przykładów z całej Warszawy
zabijania tej aktywności, z różnych powodów. Należy stworzyć ogólne zapisy, które by
pokazywały jak miasto, jak władze miasta chcą tworzyć procedury żeby tą aktywność
wykorzystywać, podnosić, zachęcać. Żeby na kolejnych spotkaniach było 100 a nie kilkanaście
osób.
Nie dla wjazdu samochodów i parkingów podziemnych. Samochody nie powinny wjeżdżać
głęboko do miasta. Parking podziemny w Złotych Tarasach jest w połowie codziennie
niewykorzystany, a ma cenę taką samą jak parking pod pałacem kultury, czyli parkingi w
centrum Warszawy są, a na zewnątrz wszyscy parkują na chodnikach, itd.
Nie można zapomnieć o ludziach potrzebujących pomocy. W Wizji brakuje kwestii
społecznych. Hasła są adresowane do ludzi sukcesu, tych co pracują w Mordorze, tych którym
się powiodło i jest dobrze. Natomiast nie ma mowy o tych ludziach, którym z jakiś powodów się
nie powiodło, jest gorzej i jak to miasto chce wyciągnąć do nich pomocną dłoń do 2030 roku.
Przykłady eksmisji, to są problemy, które mogą powstrzymać Warszawę przed rozwojem. Jeżeli
będzie zbyt duże rozwarstwienie to rozwoju miasta nie będzie.
Wyedukować ludzi, którzy będą płacić podatki w Warszawie.
Wykorzystanie Wyczółek. To jest część Ursynowa gdzie rozwija się duży biznesowy kompleks
naukowy Politechniki Warszawskiej, a też duże osiedle mieszkaniowe. Warto w strategii
uwzględnić powstawanie takich miejsc gdzie osoby dobrze wykształcone będą miały możliwość
swoją wiedzę wykorzystywać za tych kilkanaście lat. Na Wyczołkach mogą funkcjonować różne
firmy. Politechnika z wielkim trudem, kończy budowę centrum nowych technologii. Jest szansa
żeby wykreować, właśnie na Wyczółkach Warszawską Krzemową Dolinę. Nie ma w Polsce
lepiej skomunikowanego terenu. Na lotnisko jest jedzie się 5 minut samochodem. Tuż obok
autostrada. Trasa kolejowa. Szosa przez Piaseczno na południe 79. Bliskość Ursynowa, gdzie
większość ludzi ma wyższe wykształcenie. To są potencjalni pracownicy. Tu powstaje takie
centrum naukowe. Należałoby wesprzeć ten proces. Wyczółki to był sztandarowy projekt
strategii wolnej gminy Ursynów. Uchwalony bodajże w 1996 roku i systematycznie realizowany
przez to, że był racjonalny ekonomicznie, że był po prostu sensowny.
Gentryfikacja, rozwarstwienie społeczne, generalnie bieda, która rzeczywiście toczy
nasze miasto. Osób, które doświadczają wykluczenia społecznego jest tak naprawdę od 8 lat
coraz więcej i należy temu zjawisku jak najbardziej przeciwdziałać. Podejmujmy takie działania,
aby Warszawa 2030 r. była miastem przyjaznym dla wszystkich, a nie zgentryfikowanym.
Tworzyć bloki „integracyjne”. Nie tworzy się oddzielnych gett dla ludzi których chcemy
włączyć społecznie. Niezależnie od tego, czy są to osoby niepełnosprawne czy z zaburzeniami
psychicznymi, czy dzieci wychodzące gdzieś z pieczy zastępczej. Chodzi o to, żeby integracja
była rzeczywista. Ważna byłaby polityka skierowana do deweloperów, którzy określony procent
mieszkań, które budują, musieliby oddawać właśnie dla tego typu osób wykluczonych dzisiaj
społecznie. Mogą to być mieszkania chronione, treningowe, komunalne itp.
Zwiększyć nacisk na inwestycje klasy Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Zwiększyć liczbę lokali komunalnych, tak żeby zasób deweloperski nie był jedyna możliwością

Strona | 45

pozyskania mieszkania.
 Nie tworzyć mieszkań socjalnych. Tu jest sytuacja odwrotna, im więcej się zbuduje takich
mieszkań, tym więcej będzie chętnych i to nie tylko z Warszawy. Jest to istotne na przykład w
aspekcie imigrantów, których napływu też możemy się obawiać, w wyniku powiększenia takich
zasobów i tzw. przyjaznej polityki mieszkaniowej, która z mocy prawa musi być skierowana do
wszystkich, bo tak naprawdę nie ma obowiązku meldunkowego.
 Położyć bardzo duży nacisk na ekologię. Powinno się w jak największym stopniu
wykorzystywać proekologiczne nowoczesne technologie. Na przykład budynki użyteczności
publicznej powinny być budowane w technologii budynków pasywnych.
 Multifunkcjonalność budynków, np. szkoły, które jednocześnie mogły by być centrum
aktywności lokalnej. Projektować trzeba tak, żeby szkoły czy aule, popołudniami i wieczorami
mogły być wykorzystywane przez okolicznych mieszkańców. Podobnie należy remontować czy
budować sale gimnastyczne, tak aby mogły one pełnić jednocześnie funkcje auli koncertowych.
 Więcej obszarów rekreacyjnych. Na Ursynowie jest kilka atrakcyjnych terenów rekreacyjnych,
które są bardzo zatłoczone. Trzeba pomyśleć o zwiększeniu liczby tego typu obszarów, parków.
 Zaplanować skąd będziemy pozyskiwać środki na realizacje strategii i innych działań
miasta. Strategia powinna być sprawna ekonomicznie. W tej chwili mamy ogromny dopływ
gotówki z Unii Europejskiej. Co będzie za kilka lat? Gdzie będą generowane pieniądze na
utrzymanie Warszawy? Musimy zadbać o to żeby stworzyć w mieście mechanizm, który będzie
generował pieniądze, ponieważ w przeciwnym razie miasto nie zrealizuje nawet części tych
założeń strategicznych.
 Stworzenie specjalizacji/ wyróżnika Warszawy, tak, żeby w określonym zakresie Warszawa
była niemalże monopolistą. Wiedeń kilka lat temu opracował strategię i przyjął, że w mieście
będą rozwijane techniki około medyczne. Boston to z kolei medycyna itd. Czy mamy pomysł
jaka dziedzina działalności ludzkiej może być z powodzeniem rozwijana w Warszawie i stanowić
w przyszłości źródło dochodu dla tego miasta, główne źródło?
 Potrzeba polityka względem imigrantów. Jak ich osiedlać? Czy powinni żyć w skupiskach,
czy w rozproszeniu?
 Nie trzeba polityki wobec migrantów, ponieważ kwota imigrantów, którą my chcemy przyjąć
wynosi kilka tysięcy osób. Liczbę taką mógłby zagospodarować jeden duży blok w Gdańsku.
 Dbać o sprowadzania i zatrzymywanie specjalistów. Klasy ludzi, którzy generują postęp.
Oni zarabiają dostatecznie dużo, oni chcą żyć w ciekawym środowisku. Natomiast nasze
rozwiązania, które proponujemy nadają się do rywalizacji z Białymstokiem.
 Poprawić służbę zdrowia w Warszawie. Skarżymy się na to. To jest bardzo słaby punkt. Jeżeli
Warszawa ma być przyjaznym miejscem do życia to również wiele trzeba by było poprawić.
Świadczy o tym fakt, że nie możemy zbudować szpitala południowego przez kilkadziesiąt już
lat.
 Nie ma żadnej strategii turystycznej dla Warszawy. Jest kilka luksusowych hoteli.
Stosunkowo słaby poziom średniej bazy turystycznej dla takiego uboższego klienta, ale nie ma
czegoś takiego jak programy krótkotrwałe czy długotrwałe, np. „Warszawa na weekend” dla
kogoś kto przyjeżdża na krótko, czy jakieś tematyczne imprezy, poza rokiem Chopinowskim.
 Niejasny podział kompetencji w ramach realizowanej strategii. Nie jest jasne kto jest za nią
odpowiedzialny.
 Wybudować ratusz centralny. Urząd Miasta ma jednostki organizacyjne mniej więcej pod 40stoma adresami. Wożenie dokumentów to są pieniądze, to jest czas, to jest kwestia możliwości
zagubienia dokumentów. Należy zarezerwować miejsce. Dzisiaj nas nie stać na budowę, ale
jest potrzebny centralny budynek zbudowany według obecnych standardów, odpowiednio
wyposażony, centralnie położony, który przejmie te wszystkie biura, które można sprzedać, a
za pozyskane środki zbudować taki budynek.
 Linie energetyczne prowadzić pod powierzchnią ziemi. Na Ursynowie są 2 nadziemne linie
wysokiego napięcia, które idą często nad domami lub przed oknami bloków.
 Odwaga dla Warszawy. Warszawa powinna być liderem różnych nowatorskich rozwiązań na
skalę polską. Nie bać się odważnych rozwiązań.
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12.

Ursus

 Należy tak uniwersalnie zagospodarowywać dzielnice, aby były przyjazne dla różnych
grup mieszkańców – wszystkie podstawowe usługi dla mieszkańców powinny być dostępne w
niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania (np. szkoła, żłobek, przedszkole, apteka, poczta,
przychodnia zdrowia). Wobec problemu starzejącego się społeczeństwa istotne jest także
dostosowanie struktury miasta do potrzeb osób starszych.
 Konieczne jest budowanie lokalnego patriotyzmu – należy budować poczucie wspólnoty i
sprzyjać spotkaniom mieszkańców w obrębie osiedli.
 Należy tak budować i planować, aby przybliżyć miejsca pracy – Ursus obecnie uchodzi za
jedną z sypialni Warszawy. Mieszkańcy dojeżdżają do pracy głównie na Służewiec i Ochotę,
tracąc czas na przemieszczanie się. Należałoby więc przyciągać przedsiębiorców do Ursusa,
aby miejsca pracy znajdowały się bliżej miejsca zamieszkania.
 Należy tworzyć miejsca spotkań/centra lokalne – aktualnie brakuje w dzielnicy lokali, kina,
nowoczesnego domu kultury. Brakuje miejsc spotkań, w których mieszkańcy chcieliby i mieli jak
spędzać swój wolny czas.
 Należy poszerzyć ofertę kulturalną.
 Oferta sportowa powinna być przeznaczona również dla osób w średnim wieku i
starszych – w aktualnej formie oferta skierowana jest głównie do młodzieży chcącej rozwijać
swoje sportowe talenty, brakuje natomiast zajęć dla dorosłych. Brakuje również masowych
wydarzeń sportowych w dzielnicy.
 Konieczne jest „planowe” zagospodarowanie miasta, uwzględniające punkt widzenia
mieszkańca i sprzyjające funkcjonowaniu lokalnych społeczności.
 Należy zwiększać partycypację mieszkańców poprzez pokazywanie im ich sprawczości,
realnego wpływu na podejmowane w mieście decyzje (przykład Budżetu Partycypacyjnego).
Istotnym czynnikiem budowania partycypacji mieszkańców jest też takie planowanie terminów
spotkań, aby były dostosowane do możliwości czasowych osób pracujących. Istotne mogłyby
być plenerowe próby zwerbowania, zaktywowania, pokazania się.
 Spotkania aktywizujące mieszkańców powinny być dedykowane bliskim im tematom, np.
sprawom dzielnicy - wówczas frekwencja byłaby większa. Spotkania dotyczące całej
Warszawy przyciągną jedynie osoby najaktywniejsze.
 Należy wspierać rozbudowę systemu grzewczego od SPEC-u (obecnie Veolia) celem
obniżenia kosztów ogrzewania w dzielnicy (co przełożyłoby się na obniżenie kosztów
utrzymania mieszkania).
 Należy budować ścieżki rowerowe łączące dzielnice z innymi dzielnicami, a więc rozwijać
nie tylko ciągi wewnątrz dzielnic ale także te łączące różne części Warszawy.
 Należy poprawić system transportu miejskiego, tak, aby zwiększyć komfort
przemieszczania się korzystających z niego mieszkańców. Jednym z rozwiązań mogłaby być
rozbudowa sieci WKD o nowe stacje.
 Konieczna jest budowa szpitala w Ursusie, aby zapewnić lepszy dostęp do leczenia
mieszkańcom dzielnicy.
 Należy zwiększyć powierzchnię terenów zielonych w Ursusie a także nie dopuszczać do
zabudowy tych, które jeszcze pozostały.
 Należy minimalizować hałas związany z lotniskiem, poprzez wybudowanie nowego lotniska
lub rozdzielenie lotów między Modlin, a Okęcie. Należy ruch lotniczy przekierować także na
inne dzielnice, aby nie skupiały się tylko nad Ursusem.
 Konieczne jest przyspieszenie przyjmowania lokalnych planów zagospodarowania
przestrzennego. Pokrycie tymi planami zaś powinno być w Warszawie jak największe.
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 Należy uczyć młodzież odpowiedzialności za siebie i za środowisko w którym
funkcjonuje, m.in. przez pośrednictwo ośrodków kultury, nauki lub szkół. Należy integrować
ludzi tam gdzie się spotykają, są to m.in. placówki szkolne, szkoły i przedszkola.
 Konieczne jest informowanie mieszkańców o wydarzeniach z odpowiednim
wyprzedzeniem i zróżnicowanymi kanałami, nie tylko poprzez stronę urzędu i Facebooka,
ale także poprzez aktywność dzielnic.
 Powinny być organizowane regularne spotkania w dzielnicami z mieszkańcami i
członkami Grup Roboczych ds. dzielnic - aby z jednej strony zreferować stan prac,
stanowisko urzędu, które z reguły nie jest uzgadniane z mieszkańcami, aby zapytać o opinie i
aby włączyć mieszkańców w cały proces.
 Konieczne jest określenie grup docelowych w komunikacji z mieszkańcami – należy
kierować komunikaty za pomocą takich kanałów, z jakimi określone grupy mieszkańców stykają
się na co dzień. Dla osób biorących udział w wydarzeniach szkolnych lub kościelnych informacja
powinna być dostępna w placówkach oświatowych i świątyniach, dla osób często
przemieszczających się natomiast warto zamieścić informacje na słupach/ bannerach
informacyjnych.
 W dzielnicy powinna postać dobra szkoła średnia.

13.

Wawer

 Konieczność zmiany ustroju Warszawy lub chociażby zmiana rozłożenia akcentów
decyzyjnych – konieczne jest wywołanie poczucia wpływu dzielnic na to, co dzieje się w
Warszawie.. To wymaga przesunięcia ciężaru decyzyjności i sprawczości na niższy poziom,
szczególnie w kontekście takiej dzielnicy jak Wawer, który funkcjonuje na podstawie silnych
relacji w ramach osiedli. Poczucie sprawczości mogłoby uruchomić aktywność mieszkańców.
 Zwiększenie roli rad osiedlowych – aktualnie brakuje w mieście pomysłu na wykorzystanie
możliwości oraz włączenie rad osiedli do konsultacji. Rady osiedli nie są aktualnie ujęte w
procesie czy mechanice zarządzania miastem.
 Należy upowszechnić proces konsultacji społecznych przy realizacji projektów –
problemem jest podejmowanie decyzji wyłącznie na podstawie wiedzy urzędnika. Ważne jest
uwzględnienie rzeczywistego dialogu i reagowania, wychodzenia naprzeciw i nieignorowania
tego co mieszkańcy mają do powiedzenia. Istotne jest też, aby gdy już prowadzi się konsultacje,
wdrażać w rzeczywistości propozycje mieszkańców.
 Należy poprawić poziom funkcjonowanie Warszawy w układzie metropolitalnym w
kontekście komunikacyjnym – codziennie około 700 tys. samochodów wjeżdża do miasta i z
niego wyjeżdża, co powoduje paraliż ruchu w mieście.
 Należy usprawnić zarządzanie miastem na poziomie metropolitalnym – problemem jest
brak zarządzania metropolitalnego a także braku ustawy metropolitarnej. Problemy [w obszarze
metropolitalnym] są rozwiązywane częściowo, w jednej gminie, natomiast nie bierze się pod
uwagę interesu całego obszaru.
 Należy rozwiązać kwestie finansowania rozwoju Warszawy –problemem jest określenie,
czy Warszawa powinna przekazywać środki na rozwój kraju, czy tez zatrzymywać je celem
własnego rozwoju.
 Należy zachęcić mieszkańców do rozliczania podatków w Warszawie – jest to istotne z
punktu widzenia zatrzymania istotnej części środków na finansowanie rozwoju miasta. To
powinno być zdefiniowane, czy to poprzez kształtowanie świadomości społecznej czy poprzez
ruchy administracyjne.
 Nie należy traktować Wisłę jako barierę dzielącą Warszawę na dwie niemal autonomiczne
części – konieczne jest wykorzystanie koryta rzeki oraz jej brzegów jako elementu łączącego a
nie dzielącego Warszawę. Należy zawiązać porozumienie między zarządzającym korytem
Wisły a władzami miasta.
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 Należy w większym stopniu wykorzystać połączenia kolejowe w ramach systemu
komunikacji publicznej w mieście – należy włączyć w tym celu linię średnicową
(wykorzystywaną obecnie głównie do przewozów towarowych) i liczne linie lokalne.
Równocześnie należy zadbać o infrastrukturę towarzyszącą – przejścia i przejazdy, aby linia
kolejowa nie dzieliła miasta i dzielnic na trudno dostępne obszary.
 W ramach realizacji strategii należy podnieść jakość planowania przestrzennego w
mieście – przykłady projektów planów zagospodarowania przestrzennego osiedla Kuligów i
osiedla Las.
 Należy zapewnić poszczególnym gminom wyposażenie w podstawową infrastrukturę
techniczną - strategia powinna przewidywać wyrównywanie szans mieszkańców Warszawy do
podstawowej infrastruktury: kanalizacji, wodociągu, drogi publicznej, internetu. Dostęp do
podstawowej infrastruktury powinien dla każdego mieszkańca być taki sam, niezależnie od
tego, jaka funkcja jest przypisana danej dzielnicy.
 Konieczne jest utworzenie centrów lokalnych – aby móc być aktywnymi i móc rozwijać
zainteresowania mieszkańcy powinni mieć dostęp do zagospodarowanych nadbrzeży Wisły (do
biegania, jeżdżenia). Istotne są także kawiarnie, kino w zasięgu spaceru.
 Należy zapobiegać powstawaniu dzikich wysypisk – Ludzie wyrzucają śmieci do lasów.
Należy tak kształtować świadomość społeczną, aby mieszkańcy wiedzieli, że jeśli nie zadbają
o lasy, to wkrótce ten istotny element w tkance Wawra może zostać utracony.
 Konieczne jest budowanie kapitału społecznego i identyfikacja z miejscem – niska
aktywność mieszkańców może wynikać z tego, iż najmłodsze pokolenia nie utożsamiają się z
miejscem, w którym mieszkają. Należy budować tę tożsamość podkreślając historię danej
dzielnicy, danego miejsca, zarówno przy wykorzystaniu władz miasta jak i mediów. Identyfikacja
z miejscem może wynikać z dumy z miejsca, w którym się mieszka, dumy z faktów
historycznych czy dumy wynikającej z rozwoju – z tempa rozwoju, ze zmian, które się dokonują.
 Przy kształtowaniu polityki transportowej miasta należy zwracać uwagę nie tylko na
transport publiczny, ale także indywidualny – mieszkańcy zamieszkujący dzielnice na
obrzeżach Warszawy często pracują i prowadzą działalność w centrum miasta. Dojazd do
centrum jest trudny, pociągi są przepełnione a na drogach tworzą się korki. Część mieszkańców
natomiast, ze względu na wygodę i czas, oraz na to, że nie jest to dla nich znaczącym
wydatkiem, woli dojeżdżać do pracy samochodami. Interesy osób, które przemieszczają się
środkami transportu indywidualnego również powinny być brane pod uwagę.
 Nie należy w strategii stawiać wyłącznie na ścieżki rowerowe – nie rozwiążą one problemu
komunikacyjnego Warszawy, bo Warszawa jest rozległym miastem. Mieszkańcy miasta często
przemieszczają się na duże dystanse. Ponadto należy doinwestować już istniejącą
infrastrukturę rowerową - ścieżki powinny być oświetlone i wykonane z asfaltu a nie kostki.
 Należy racjonalniej gospodarować środkami na infrastrukturę drogową – jako zły przykład
można wskazać przebudowę ul. Świętokrzyskiej, która obecnie jest zakorkowana, jako dobry
natomiast – Most Poniatowskiego na którym ruch jest płynny. Innym przykładem
nieracjonalnego kształtowania sieci transportowej jest utworzenie ścieżki rowerowej wzdłuż
Puławskiej (jest rzadko uczęszczana przez rowery). Należy też odciążyć

14.

Wesoła

 Podstawą aktywności mieszkańców jest zaufanie do administracji – należy wywiązywać
się z ustaleń, a nie zmieniać je z dnia na dzień. Słuchać tego co mówią mieszkańcy. Przykładem
tego jest zmiana przebiegu obwodnicy mimo wcześniejszych ustaleń, brak konsultacji na temat
doprowadzenia do Wesołej wody z Wisły czy niemożność stania się stroną w sprawie
składowania odpadów w lasach rembertowskich. Brakuje gwarancji, że jak już coś zostało z
mieszkańcami ustalone to od tego nie można odstąpić, bo bez przerwy się odstępuje albo po
cichu się coś uzgadnia i potem mieszkańcy dowiadują się, że nie ma już możliwości konsultacji.
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 Lokalizacja obwodnicy zadecyduje historycznie o dalszym rozwoju Wesołej. Dzisiaj
proponuje się sześciopasmówkę przez sam środek dzielnicy. Nie myśli się o tym, że to droga
na lata i powinna uwzględnić opinie mieszkańców i jednocześnie zapewnić rozwój infrastruktury
nie tylko w Warszawie, ale też w Polsce. Nie można ze względu na cenę puścić obwodnicy
między domami, niszcząc las (czy ktoś puściłby drogę przez Pola Mokotowskie albo Park
Skaryszewski, bo jest bliżej). Dlatego mieszkańcy czują się kompletnie osamotnieni i nie
wierzą, że ich zdanie jest brane pod uwagę.
 aktywni mieszkańcy są, ale nie mają miejsca, w którym mogą się spotkać w Wesołej. Są
jakieś pojedyncze place zabaw, ale młodzież nie ma miejsca, gdzie mogłaby się spotkać,
starsze osoby też nie, tzn. są w takich mini podgettach czyli, np. jest uniwersytet trzeciego
wieku, ale on znowu się zamyka na pewną grupę. Nie ma miejsca, gdzie mogły się spotkać
różne grupy wiekowe i różne osoby o różnych zainteresowaniach, które mogłyby razem
wymienić się chociażby swoimi umiejętnościami i np. pomysłami. Ktoś ma może pomysł tutaj i
nie wie gdzie może pójść z nim, ponieważ u nas nie ma kawiarni. Inne dzielnice mają domy
kultury takie z prawdziwego zdarzenia
 Wesoła w ogóle nie jest uwzględniana pod względem rozbudowy sieci rowerów
miejskich. Brakuje stojaków w ogólne na rowery w różnych miejscach.
 Jest bardzo dużo terenów zielonych (lasy), ale nie ma żadnego parku. Zielonej
zagospodarowanej przestrzeni.
 Potrzebne są miejsca aktywności lokalnej, aby propagować różnego typu inicjatywy lokalne
czy budżet partycypacyjny, robić konsultacje społeczne itp.
 Potrzebne są takie małe rzeczy jak źródełka z wodą, ładowarki ekologiczne, hot-spoty,
które kształtują dane miejsce.
 Brakuje infrastruktury dla młodzieży, jak ścianka wspinaczkowa albo park linowy.
 Przestrzenie spotkań, rekreacyjne trzeba tak projektować, aby umożliwiały korzystanie z nich
różnym grupom (w tym wiekowym) mieszkańców
 Większość rzeczy zaczyna się od planów zagospodarowania przestrzennego, których w
wielu miejscach Warszawy po prostu nie ma. Plany powinny uwzględniać wszystkie potrzeby
mieszkańców jako ludzi po prostu – od momentu urodzenia się do momentu pochowania. W
Wesołej brakuje liceum i młodzież musi jeździć do centrum.
 Edukacja zostaje daleko w tyle wobec potrzeb współczesnego świata. Trzeba też
ujednolicić w pewnym stopniu ścieżkę edukacyjną standardy w całym mieście.
 Budować ścieżki rowerowe, aby łączyć odległe miejsca w dzielnicy, gdzie nie dociera
transport zbiorowy.
 Należy korzystać z dobrych praktyk.
 Plany zagospodarowania powinny zakładać co w danym miejscu zostanie zrobione dla
dzielnicy, dla mieszkańców, dla dzieci. Jak był bum na place zabaw to się pojawiły wszędzie
place zabaw dla maluchów, a młodzież nie ma co robić. Trzeba rozsądnie planować.
 Otworzyć dla społeczności szkoły, ich ogródków, boiska, całą infrastrukturę, która w tych
szkołach jest.
 Wiele inwestycji w Wesołej wymaga wykorzystania terenów nie będących w gestii
miasta/dzielnicy. Dlatego konieczne jest prowadzenie przez urząd dialogu z różnymi
podmiotami, jak PKP czy Lasy Państwowe.
 Nie ma forum, grupy roboczej dzielnicowej gdzie można by usiąść i porozmawiać z
burmistrzem coś ustalić, uzgodnić alternatywne rozwiązania.
 Problemem z lasami otaczającymi Warszawę jest to, że są one zarządzane przez ludzi,
którzy w zasadzie znają tylko jeden sposób gospodarki leśnej, czyli klasyczną gospodarkę
leśną z sadzeniem i wycinaniem drzew albo gospodarkę rezerwatową polegająca na tym, żeby
przyrodę zostawić w spokoju. Natomiast nie ma czegoś takiego jak szczególny sposób
prowadzenia gospodarki leśnej, tak, żeby las był rekreacyjny, był np. wyposażony w ścieżki
rowerowe. Trzeba też ograniczyć pewne gatunki zwierząt (np. dziki).
 Należy zadbać również o transport publiczny, aby móc dojechać nie tylko docent rum miasta,
ale właśnie również do lasu.
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 Środki na inicjatywę lokalną nie są wykorzystywane albo są za mało wykorzystywane. Urząd
próbuje się pewne rzeczy pacyfikować albo wręcz narzucać w jaki sposób dorośli ludzie powinni
te inicjatywy realizować. Aby zwiększyć aktywność mieszkańców najpierw trzeba nauczyć
wszystkich szacunku do drugiego człowieka, do uznawania jego racji, do uznawania jego
zdania i liczenia się właśnie z wypowiedziami i ze zdaniem lokalnych mieszkańców jak
również mieszkańców całej Warszawy.
 Konieczna jest poprawa komunikacji. Wesoła jest dzielnicą, która jest najbardziej wysuniętą
dzielnicą na wschód. Jedna SKM nie załatwi rozwoju komunikacji w przyszłości nawet jakby
jeździła co dziesięć minut, bo wtedy już kompletnie zablokuje ruch przejazdowy na trasę
rembertowską. Z drugiej strony jeśli powstanie trasa szybkiego ruchu z jednym przejazdem pod
wiaduktem to już w ogóle się wszystko zakorkuje. Władze Warszawy powinny pomyśleć o
rozwoju metra.
 Samorząd nie może rezygnować z prób porozumienia się z innymi instytucjami w sprawie
realizacji przedsięwzięć, tylko dlatego, że te rozmowy będą wymagające i będą długo trwały.
 Należy pamiętać, że zrealizowane inwestycje, projekty wymagają później ponoszenia kosztów
na ich utrzymanie.
 Jeśli chcemy tworzyć miejsca spotkań, central lokalne trzeba aktywizować małych, średnich
przedsiębiorców, aby uruchamiali taką działalność. Miasto musi wspierać a nie pacyfikować
sektor MŚP.
 Miasto mogłoby kreować pewną politykę na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Trzeba np.
promować małych przedsiębiorców, pomagać się im organizować.
 Powinna być większa częstotliwość kursowania autobusów lokalnych oraz właściwa
synchronizacja połączeń.
 Problemem Wesołej jest to, że jest dzielnicą peryferyjną - każda rozmowa z ZTM kończy
się tym, że Wesoła jest na końcu Świata.
 Należy uwzględniać w rozwoju Warszawy fakt, że codziennie korzystają z niej osoby z
OMW, czego przykładem jest choćby transport publiczny czy szkoły.
 Należy dociągnąć do Wesołej metro.
 Zwiększyć częstotliwość kursowania SKM, bo dla Wesołej pełni funkcje metra. Należy
zrozumieć jedną rzecz, że jeśli myślimy o rozwoju i o strategii to Wesoła już nie jest Wesołą
tylko jest częścią Warszawy i często jest tak, że my mówimy o tym, że my jesteśmy w
Warszawie, a traktujemy się trochę jakbyśmy byli na peryferiach i w zależności od tego jak komu
to pasuje to raz jest wsią, a raz jesteśmy miastem. Nie ma pieniędzy na to żeby pociągnąć
metro, a SKM jest dla nas metrem.
 W Wesołej potrzebny jest basen. Istniejący basen prywatny jest przepełniony.
 Trzeba rozwiązać kwestię poligonu, który nie jest już wojsku potrzebny. Mieszkańcy muszą
być informowani kto odpowiada za które grunty, kiedy nastąpi likwidacja, co się z tymi gruntami
stanie.
 Należy uporządkować kwestię reklam, które zaśmiecają przestrzeń.
 Miasto mogłoby w niektórych dzielnicach uruchomić konkursy na tzw. formy plastyczne, które
by stanowiły na przykład pewien rodzaj artystyczny masztów pod reklamę, pod to, żeby by były
drogowskazy do różnych instytucji itd.
 W Polsce nie edukuje się ludzi tak, aby rozumieli, że od nich też zależy to jak wygląda
przestrzeń, Dlatego ważne są regulacje wymuszające pewne zachowania.
 Bardzo wiele reklam stoi w pasie drogowym i po prostu ZDM je usuwa. Wystarczy ZDMowi pokazać, gdzie jest reklama. Tak samo mógłby to robić urząd dzielnicy, tylko urząd
dzielnicy nie chce, bo wspiera przedsiębiorczość i nie będzie nakazywał zdejmować reklamę.
 Tworzenie wyraźnych pasów drogowych, nie będących głównymi trasami komunikacyjnymi
trochę ucywilizuje przestrzeń i ułatwi dojeżdżanie, komunikowanie się między sobą, dzięki temu
łatwiej będzie pewne rzeczy poprawiać. Nawet wyznaczenie dodatkowych dróg pozwoli lepiej
zagospodarować przestrzeń przy istniejących drogach, bo jeżeli będzie droga druga
alternatywna to istniejącą drogę można zwęzić. My kombinujemy tak, żeby dobudować nową
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drogę, zwiększyć przepustowość i nie myślimy o tym, że zagraconą przestrzeń można dzięki
temu w jakiś sposób odzyskać.
Należy poszerzyć Trakt Brzeski do 3 pasów.
Należy zagospodarować budynek i teren po szpitalu, które należą do MSWiA. Można by
było tam zrobić liceum, szkołę językową, kino, ściankę wspinaczkową, park linowy. To jest
idealne miejsce, żeby zebrać te wszystkie potrzeby, które są wśród mieszkańców. Burmistrz
dzielnicy mówi, że Wesoła jest za biedną dzielnicą, żeby coś takiego zrobić. Pytanie czy
strategia i czy Warszawa, jako całość uwzględnia też pewne projekty, których dzielnica nie jest
w stanie udźwignąć.
Miasto musi intensywnie i z uporem walczyć o realizację inwestycji, nawet jeśli wymaga
to przekonania innych instytucji.
Należy rozwijać infrastrukturę dla osób starszych, ponieważ społeczeństwo się starzeje.
Należy zmienić nastawienie władz dzielnicy do samej dzielnicy – nie może być tak, że
Wesoła jest inaczej traktowana tylko dlatego, że jest dzielnica obrzeżną.

15.

Wilanów

 System transportowy - Wilanów mimo wielu terenów rekreacyjnych nie jest do końca
miejscem przyjaznym, np. droga do Konstancina, która się urywa.
 Tereny zieleni - Rezerwat Marysin jest zdewastowany i nie wiadomo kiedy będzie
zrewitalizowany i ewentualnie zostaną odbudowane w nim zabytkowe budowle. W strategii z
2020 roku mowa jest o parku w Dolinie Wilanówki, ale chyba to jeszcze daleka przyszłość.
Natomiast Dolina Wilanówki musi być zrewitalizowana, bo to jest stojący, cuchnący ściek.
Problemem terenów zieleni jest nakładanie się kompetencji różnych organów, a tym samym
rozproszenie zarządzania. Planowany Park pod Skarpą miał być wielohektarowym, 66
hektarowym, parkiem, którego koncepcja jest jak najbardziej słuszna z punktu widzenia rozwoju
miasta. Cała ta linia Skarpy Warszawskiej od Śródmieścia po Mokotów to wielki park, po którym
można przejść. Nie możemy zaprzepaścić tej szansy również w Wilanowie, bo to jest
kontynuacja rozwoju a biorąc pod uwagę tendencje i nacisk na środowisko w dzielnicy, to ten
park jest bardzo ważny.
 Miejsca parkingowe - brakuje miejsc parkingowych. Jeśli będzie podciągnięty tramwaj i przy
pętli nie będzie parkingu albo Park & Ride albo miejsc parkingowych to będzie horror
komunikacyjny.
 Zanieczyszczenie środowiska – w marcu tego roku w prasie podano, że ulica Wiertnicza i
dalej w kierunku Konstancina i Czerniakowska to rejon gdzie jest największe zanieczyszczenie
środowiska. Podano wskaźnik tzw. immisji, czyli zawartości substancji szkodliwych,
rakotwórczych. Jest to spowodowane nadmierną liczbą samochodów, które tutaj przejeżdżają.
Warszawa zaniedbała środowisko przez bardzo wiele lat. Jest to dość duży problem każdej
dzielnicy. W ogóle nie dbamy o wodę, której na świecie brakuje i jej zasoby są coraz mniejsze,
natomiast w Warszawie, tak jak w całej Polsce, jest ona zatruwana dosyć regularnie.
 Zanieczyszczenie powietrza w kontekście planów budowy nowej galerii handlowej –
planowana, nowa galeria będzie przyjmować ok. 1 miliona samochodów miesięcznie. To będzie
tragedia dla środowiska.
 Bezpieczeństwo na ulicach – w ciągu ostatnich paru dni było kilka potrąceń pieszych. Jeśli
dojdzie do realizacji galerii to nastąpi całkowite zablokowanie dzielnicy. Wiąże się to z kolei z
daleko idącymi konsekwencjami, np. obniżenie bezpieczeństwa, ale również spadkiem cen
nieruchomości itd.
 Bezpieczeństwo a edukacja – szkoły powinny mieć taką obsługę ruchu, która powoduje, że
dzieci mogą w sposób bezpieczny się poruszać. Od początku dzieci powinny być edukowane
w kontekście postaw, które sprzyjają bezpieczeństwu, poruszania się po mieście, poruszania
się rowerem. Te wszystkie elementy pojawiają się, ale nie są metodyczne i kompleksowe. To
się dzieje tylko od czasu do czasu w niektórych szkołach. Takie rozwiązania mają szczególnie
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kraje skandynawskie, gdzie bardzo duży nacisk kładzie na edukację dziecka. Taką od początku,
edukuje się dzieci w bieżących kwestiach, poruszanie się po ulicy, bezpieczeństwa w mieście
segregacji śmieci, podejścia do środowiska.
Wnioski z obowiązującej strategii – ewaluacja dokumentu - zbrakło w prezentacji wniosków
związanych z realizacją strategii 2020. Warto wiedzieć co z niej wynikło w sensie realizacyjnym
lub nie wynikło i dlaczego. Żeby mówić o budowaniu kolejnego dokumentu ocena
dotychczasowego dokumentu jest niezbędna. Proszę, żeby ta ewaluacja strategii 2020 trafiła
do radnych dzielnicowych, bo to jest materiał, który pozwala wyciągnąć pewne wnioski i
budować też wnioski dla dzielnic na przyszłość.
Wizje dla dzielnic i ich tożsamość, specyfika - zważywszy na ustrój Warszawy jaki mamy
obecnie, powinny powstać wizje dla poszczególnych dzielnic. Oczywiście Warszawa zawsze
była tworzona poprzez pewne historyczno-demograficzne uwarunkowania. Bez wizji dla
dzielnic, bez próby określenia charakteru tych dzielnic, wyciągnięcia z nich to co jest najlepsze
nie pójdziemy dalej. Należy zrozumieć co w danej dzielnicy ma dla mieszkańców jakąś wartość.
Dlatego też mowa o dywersyfikacji jakościowej i próbie nazwania wizji dla dzielnicy, w jakiej
dzielnicy chcemy żyć. Jeżeli masz 25 lat to chcesz żyć w Śródmieściu, bo tam jest wszędzie
blisko i można realizować swoje cele, ale jeżeli masz już 40 lat i masz dzieci to chcesz, żeby
dzieci były bezpieczne, chcesz miło spędzać czas na łonie natury, więc cele w tym wieku będą
już zupełnie inne.
Budowanie tożsamości i odpowiedzialności za miasto – wiele osób przyjechało do
Warszawy, żeby pracować. Dopóki nie osiądą tu na stałe to nie płacą w Warszawie podatków.
Nie meldują się, bo tak jest wygodniej i taniej, choćby przy ubezpieczaniu samochodu. To jest
problem poza poziomem stricte warszawskim, a związany z ustawodawstwem. Dopóki nie
będzie uregulowań na poziomie ustaw to nie będzie też odpowiedzialności mieszkańców za
miasto.
Istotna rola urzędnika dzielnicowego w kształtowaniu rozwoju miasta, w niesieniu
pomocy, w aktywizowaniu – urzędnicy są niezwykle ważnym podmiotem w kształtowaniu
miasta. To jest duża grupa bardziej lub mniej aktywnie obecna w dzielnicach i zasadnym byłoby
przyjrzenie się też co ta grupa uważa z punktu widzenia strategii rozwoju, bo wiele można
stworzyć pomysłów, celów. Natomiast bez włączenia w ten proces osób, które odpowiadają
później za realizację celów miasta spowoduje, iż strategia nie będzie realizowana. Oczywiście
pokutuje takie przekonanie, że mieszkańcy są mało aktywni. Oczekiwałabym jako mieszkaniec
wsparcia urzędników do bycia bardziej aktywnym. Urzędy nie są przygotowane do kreowania
jakiejś aktywności mieszkańców. A z punktu widzenia mieszkańca, to urzędnik jest tą osobą,
do której zwraca się mieszkaniec chcący coś załatwić w przysłowiowym WOM-ie. Ale ich rola
jest trochę bierna, tzn. oni są odtwórczy, załatwiają pewne sprawy, które do nich docierają.
Natomiast jest duża grupa spraw, które nie docierają do urzędnika, jak np. o tym że
przysłowiowy Kowalski albo Nowak spędza w swoim domu x czasu i nie może wyjść, ma
problemy, i może liczyć tylko, że sąsiedzi się nim zainteresują itd. Brakuje diagnoz, brakuje
wyjścia urzędnika w teren, więc to jest też ważny wątek w kontekście budowania podmiotowości
działań, sposobów pracy przez urzędników dzielnicowych.
Brakuje spójności w realizowaniu różnych zadań przez urzędników w różnych
dzielnicach. Ważne żeby były budowane nowe kanały docierania z informacją do
mieszkańców i w ogóle nowych kanałów komikowania się. Dzisiaj urzędy posługują się stroną
internetową i facebookiem. Jeśli informacja nie dotrze do mieszkańców to nie zadzieje się ciąg
dalszy, czyli nie będzie aktywnego mieszkańca.
Ustrój Warszawy a realizacja strategii – obecny system powoduje, że mieszkańcy w duże
mierze nie chcą uczestniczyć w partycypacji, decyzjach. Ważną kwestią przy budowaniu
strategii jest odpowiedzenie na pytanie o jakim ustroju Warszawy chcemy rozmawiać za lat
kilkanaście lub w najbliższej perspektywie, która spowoduje możliwość realizacji strategii 2030.
Dzisiejszy ustrój nie spowoduje, że strategia będzie realizowana. O próbie uporządkowania
ustroju mówi się od lat. Natomiast Warszawa ma ten problem, że on się zmienia zbyt radykalnie
a nigdy nie znajduje się kompromisu racjonalnego po środku. Bez znalezienia funkcjonalnego i
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racjonalnego modelu ustroju Warszawy nie pójdziemy dalej. Niezależnie od najwspanialszej
strategii, która zostanie stworzona z mieszkańcami i z wieloma innymi podmiotami.
Przyjazne miejsce dla wielu mieszkańców będzie wtedy, jeśli będzie świetna komunikacja,
świetny wieżowiec, budynek, knajpy i dyskoteki w pobliżu miejsca zamieszkania.
Wymogi dla inwestorów - jest duże przyzwolenie dla inwestorów w wielu aspektach. Inwestor
nie ma bardzo jasno i klarownie wytoczonych zasad dotyczących jego obowiązków wobec
inwestycji, ale również w zakresie inwestycji drogowych, zieleni, ochrony wód, inwestowania w
roślinność. Niezbędna jest wytyczna inwestorska i nastawienie, które pozwoli być miastu
kreatorem, podmiotem a nie odbiorcom pomysłów inwestorów. Powinny być określone jasne
kryteria, zasady i oczekiwania. To jest zmiana w myśleniu instytucji miasta, w podejściu do
inwestorów czy to małych czy dużych. Inwestorzy są oczywiście bardzo potrzebni miastu, ale
przy decyzjach strategicznych dla dużych obszarów i dużych skupisk ludzi należy bardzo
zważyć na temat, który nazywamy często w dyskusji konfliktem między zyskiem, kapitałem a
potrzebami i kosztami społecznymi. Często mówi się, że prywatyzuje się zyski a uspołecznia
koszty. Zatem miasto przyjazne musi te wartości znacznie bardziej wyważyć i eksponować.
Inwestorzy powinni dostosować się do charakteru dzielnicy.
Program rozwoju Wilanowa, który został opracowany w 2014 roku i w nim zawartych jest
bardzo wiele aspektów, które mogłyby być pomocnym materiałem przy aktualizacji strategii
rozwoju Warszawy.
Planowanie przestrzenne uwzględniające prognozy – w Wilanowie jest opóźnienie w
stosunku do sygnalizowanych dużo wcześniej potrzeb. W planie dla obszarów Wilanowa
Zachodniego nikt nie przewidział, że będzie bardzo liczna grupa mieszkańców z dziećmi. Jest
niedobór miejsc publicznych, szkół, miejsc spotkań, miejsc zorganizowanego wypoczynku.
Często się nawet mówi, że jest tutaj zbyt gęsta zabudowa. Właściwie są jakieś skrawki
planowania a tego typu kwestie muszą być rozpatrywane z dużą perspektywą. Nawet większą
niż 2030. Dzielnica ma w tej chwili problem ze znalezieniem działki pod szkołę. A już w 2007
roku mówiono, iż w Wilanowie Zachodnim docelowo będą musiały powstać, przy zakładanej
liczbie mieszkańców, trzy szkoły. Mamy budującą się szkołę, która prawdopodobnie zdąży na
1 września. Brakuje terenów pod szkoły, drogi, więc w strategii jednym z podstawowych rzeczy
jest uzupełnienie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Koncepcja rozwoju Powsina – Powsin w założeniu był takim miejscem typowo rekreacyjnym
dla mieszkańców Warszawy. Z tą rekreacją wiąże się taka druga koncepcja uregulowania
potoku Służewieckiego, a cały czas mamy spady ścieków, które zatruwają ten potok.
Turyści a brak infrastruktury turystycznej – do Wilanowa przyjeżdża bardzo dużo turystów,
ale oni chyba nie są do końca zadowoleni z pobytu: z czystości, braku pewnych obiektów
bezpośrednio związanych z obsługą ruchu turystycznego, udogodnień. Warto więc myśleć nie
tylko o swoim bezpośrednim miejscu zamieszkana. W pomysłach musi mieszkańców łączyć
Warszawa, miasto jako stolica kraju o charakterze metropolitalnym.
Brak infrastruktury – w Wilanowie Zielonym, czyli Zawady, Kępa Zawadowska, Latoszki,
brakuje asfaltowych dróg z chodnikiem. Brakuje częstego kursowania autobusów, co jest dużym
problemem, bo na tym terenie nie ma szkoły. Marzeniem mieszkańców Wilanowa Zielonego
jest powstanie szkoły.
Aktywność mieszkańców – mieszkańcy mobilizują się wokół problemu. Natomiast do tej pory
mimo dużej aktywności mieszkańców nie udało nam się, z wyjątkiem jednej rzeczy – zmiany
przebiegu linii 400kV, przeforsować tego co by tak na prawdę chcieli mieszkańcy. Mowa o
wysypisku popiołu z elektrociepłowni Siekierki, sortowni śmieci, przebiegu ul. Czerniakowskiej
Bis. Przebieg planowanej Czerniakowskiej to przykład oddzielenia miasta od Wisły,
przecinający część osiedla na pół.
Aktywność mieszkańców po zapewnieniu infrastruktury muszą być żłobki, przedszkola i
szkoły, żeby odciążyć rodziców, bo inaczej nie będzie żadnej aktywności. Ludzie bardzo wiele
czasu poświęcają takim codziennymi obowiązkiem.
Zagospodarowanie wody - marzy się mieszkańcom, żeby jeziora połączyć kanałami,
wyczyścić i zrobić spływ, trasę kajakową. Stworzyć plażę nad Wisłą.
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 Warszawa bez ograniczeń w kontekście transportu - pracujący mieszkaniec ma przede
wszystkim problem z szybkim przemieszczaniem się. Żeby szybko gdzieś dojechać trzeba użyć
samochodu. Warszawa bez ograniczeń jest istotna szczególnie w budowanie infrastruktury
drogowej i rozwoju komunikacji publicznej, żeby było jak najmniej korków, żeby można było
spokojnie autobusem czy tramwajem się przemieszczać.
 Aktywność obywatelska w wolnej Polsce będziemy za chwilę 27 lat, a na wybory chodzi ok.
50 % społeczeństwa, mimo że edukacja obywatelska trwa to potrzeba jeszcze wielu lat żeby
była większa aktywność obywatelska na różnych polach czy to państwowych, czy to
samorządowych czy tych lokalnych. Ale zawsze w społeczeństwie będzie spory procent ludzi,
którzy nie chcą być aktywni. Takim jesteśmy społeczeństwem, takim jesteśmy narodem czy
krajem, że to jest wpisane w tą naszą aktywność.
 Komunikacja – kluczową kwestią jest komunikacji. Spalony most spowodował paraliż miasta.
Szczególnie ważna jest zatem komunikacja między dwiema stronami miasta. Dla wielu
mieszkańców komunikacja jest wyznacznikiem komfortu życia. Wielu mieszkańców przy
podejmowaniu decyzji gdzie zamieszkać, jak organizować sobie życie, być aktywnymi uzależnia
od możliwości przemieszczania się po mieście. Dobra komunikacja, dobry dojazd jest tutaj
rzeczą kluczową. Wybór między samochodem a komunikacją miejską dokonuje się na
podstawie kalkulacji czasowej.
 Informatyzacja urzędów - decyzję o wymiarze podatków od nieruchomości należy odbierać
na poczcie, dlaczego takie decyzje podatkowe nie mogą przychodzić mailem, żeby można
wykonać przelew bankowy i nie pojawiać się w urzędzie. Czy nie może urząd wysyłać
dokumentów elektronicznie? Dzięki temu ograniczymy wykorzystanie setek ton papieru.
Przyczynimy się do ochrony środowiska, zaoszczędzimy czas ludzi i ograniczymy konieczność
poruszania się po mieście.

16.

Wola

 Trzeba budować zaufanie mieszkańców do urzędów. Mieszkańcy myślą, że angażując marnują
czas, co wynika z ag faktu jak urzędnicy traktują mieszkańców, w jaki sposób im się odpowiada
chociażby na maile. Problem dotyczy nawet udzielania odpowiedzi radnym przez zarządy
dzielnic. Potrzebne jest życzliwe podejście do mieszkańców.
 Szkolenia dla urzędników. Jest wielu świetnych urzędników w Urzędzie Miasta, ale z drugiej
strony jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, żeby takie podejście było wszędzie. Zmieniają się
wydziały obsługi mieszkańców (np. Wola niedawno została wyróżniona za dobry WOM). W
przypadku ZGN-ów jest gorzej. Jest niestety bardzo dużo skarg. Trzeba szkolić, podnosić
umiejętności miękkie. Z drugiej prowadzić warsztaty czy wspólne projekty, bo kiedy robi się
coś razem, to czujemy, że my to robimy razem i mamy nadzieję, że mamy wpływ. Większości
urzędników brakuje motywacji, po prostu nie chce, nie widzą celu swojej pracy, nie czują misji.
Trzeba im pokazać, że miasto jest to żywy organizm, który można tworzyć, dopieszczać tak jak
obraz domalowywać, tworzyć i że to jest żywa tkanka. Urzędnicy powinni być otwarci na
mieszkańców powinni pamiętać, że miasto to nie tylko budynki i pieniądze, ale przede
wszystkim ludzie, którzy żyją w tym miejscu. Urzędnicy tak naprawdę nie znają podstawowych
ustaw i to było dla mnie przerażające wręcz.
 „Służebna” postawa wobec mieszkańców. Dotyczy urzędników, władz i radnych.
Administracja i władza jest dla mieszkańców a nie na odwrót. Dlatego musi się dostosowywać
do potrzeb i możliwości mieszkańców, np. godziny organizacji komisji rady. Urzędnicy nie mogą
z góry być nastawieni na „nie”. Nie może być tak, że przepisy mówią, że można coś zrobić, a
urzędnicy, że nie.
 Poprawić współpracę, kontaktowanie się i obsługę mieszkańców.
o Projektodawcy z budżetu partycypacyjnego, nie wiedzą w jaki sposób są
realizowane te projekty, które już zgłosili, dzieje się to za ich plecami. Widzą już
pierwsze efekty realizacji swoich projektów, ale wyglądają inaczej niż powinny.
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Takie działanie demotywuje osoby obecnie aktywne.
Mieszkańcy są gaszeni, z miejsca mówi im się, że się nie da.
Wiadomości od urzędników nie są podpisywane, brakuje stopki. Wiadomości
kierowane do urzędu pozostają bez odpowiedzi. Często jeśli odpowiedzi są
udzielane to są niejasne.
o Proponowane terminy spotkań są nierealne (np. w tym samym dniu albo o 16.00 z
mieszkańcami, którzy pracują). dobrzy urzędnicy powinni szkolić resztę, jak
postępować z mieszkańcami.
o Można wykorzystać europejski kodeks dobrych praktyk urzędniczych dostępny na
stronie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.
o powinien być kalendarz miejski w formie elektronicznej, aby np. spotkania komisji,
rad dzielnic nie pokrywały się. W pierwszej kolejności do rezerwacji dat powinien
mieć pierwszeństwo prezydent miasta, potem rada miasta, komisje miejskie, rady
dzielnic.
o Należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za konkretne obszary, że mieszkańcy nie
odbijali się od urzędnika do urzędnika.
Urzędnicy i funkcjonariusze publiczni powinni rzetelnie wypełniać swoje obowiązki..
Szczątkowe odpowiedzi na pytania lub pomijanie niewygodnych pytań powoduje, że
mieszkańcy czują się pomijani. Urzędnicy boją się odpisywać na maile, ponieważ boją się brać
odpowiedzialności za swoje słowa.
Brakuje poczucia wspólnoty i tożsamości. Cały czas pokutuje podział my – oni, a przecież
mamy wspólne cele niezależnie czy to z sąsiadem czy z urzędnikami/ zarządami dzielnic. Trzeba
więcej rzeczy robić razem. Dobrym przykładem jest np. budżet partycypacyjny. Powstały
zespoły, gdzie współpracują ze sobą mieszkańcy, urzędnicy, organizacje pozarządowe.
Powinno być więcej takich okazji do współpracy, do wzajemnego poznawanie się.
Dbać o zabytki na Woli. Praga cieszy ze swojego programu rewitalizacji, a na Woli tego nie ma.
Trzeba odrestaurować budynki, które będą tworzyły klimat i tożsamość Woli.
Informować o działaniach miasta i wydarzeniach. Nie powinniśmy informować tylko
wywieszając plakat. Powinniśmy docierać do liderów lokalnych i zachęcać ich do udziału i
rozpowszechniania informacji. Powinien powstać system słupów czy tablic informacyjnych, bo
nie każdy mieszkaniec korzysta z Facebooka. Trzeba wykorzystywać wszystkie dostępne kanały
komunikacji media – regionalne i lokale – gazety dzielnicowe, przystanki. Bardzo dużo
urzędników i radnych twierdzi, że informacje są, ale nikt nie wpadł na to jak je przekazać dalej.
Ważna jest też liczba kliknięć na WWW, aby dotrzeć do informacji.
Zwiększenie udziału środków w budżecie przeznaczonych na budżet partycypacyjny. Dzisiaj
przewiduje od 1 do 2 % budżetów dzielnic. W 2030 roku powinno być znacznie więcej.
Procentowy udział powinien być zwiększany co roku, żeby mieszkańcy mogli decydować o
budżetach dzielnic w większym stopniu niż jest teraz.
Uproszczenie procedury budżetu partycypacyjnego. Urzędnicy nie do końca przyzwyczaili się
do tego, że mieszkańcy mogą mieć własne pomysły i we własny sposób jakoś tą przestrzeń
swoją projektować.
Trzymanie się zapisów przyjętych w mieście dokumentów, takich jak opracowania
ekofizjograficzne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny odzwierciedlać ich zapisy.
Przykład skweru, który wraz z zabudową jest wpisany jako założenie urbanistyczne, które
powinno podlegać ochronie, jest to w ramach przedmieścia funkcjonalnego czyli ta tkanka jest
zabytkowa i należałoby ją chronić. Dodatkowo opracowanie fizjograficzne ten skwer umieszcza
jako teren zielony a projekt miejscowego planu przewiduje zabudowę tego skweru pawilonami
handlowymi.
Nagrywanie spotkań urzędników z mieszkańcami. To jest bardzo dobra praktyka, dzięki niej
uprzejmość urzędników bardzo wrosła. Można zawsze wszystko sprawdzić.
Nie przerzucać się odpowiedzialnością. Działania są wycinkowe tzn. że jakiś urząd jest
o
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odpowiedzialny za to i tylko za to, odtąd dotąd i jak coś już przekracza tą sferę to już nie moja
sprawa to już oni, to już ktoś inny.
Brak poważnego podejścia do aktywnych mieszkańców ze strony urzędników. To z czym
przychodzi mieszkaniec powinno być traktowane nie jako problem, tylko coś w rodzaju szansy,
że tu jest miejsce do poprawy, że tu można coś zmienić. Urząd powinien pomagać takim
ludziom.
Tworzyć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, aby rozwój całego miasta był
spójny. Musi być wizja całego miasta tzn. co budować, gdzie, jakie funkcje umieszczać w
poszczególnych częściach, musi być myślenie co zachować z przeszłości, gdzie można coś
budować, gdzie nie można. Należy budować w miejscach łatwo dostępnych transportowo, czyli
w okolicach stacji metra, stacji kolejowych tak żeby mieszkańcy nie musieli korzystać z
samochodu. Trzeba dogęszczać zabudowę.
Ograniczenie dostępu samochodów do centrum miasta. Musi być dobrze zorganizowany
system transportowy, bardzo spójny, po pierwsze stworzenie możliwości i świadomości jakie
są tego efekty, np. mamy aplikację, która informuje o poziomie zanieczyszczeń, tak żeby
mieszkańcy mogli się dowiadywać jak duże są te zanieczyszczenia – to powinno przekonać do
rezygnacji z jazdy samochodem.
Wykorzystać kolej do transportu wewnątrzmiejskiego, która już istnieje, a która jest prawie
niewykorzystana,
Wprowadzić miejskiego ogrodnika. Osoba, która by się tą zielenią zajmowała i opiekowała.
Koszt utrzymaniem zieleni miejskiej w ten sposób wcale mógłby nie być droższy niż w tej chwili.
Powołać urbanistę miejskiego czy architekta miejskiego, który by panował nad spójnością
architektury w mieście, który musiałby jakby zatwierdzać wszystkie projekty, które powstają.
Dążyć do zwężania ulice.
Wprowadzić zakaz parkowania na chodnikach.
Rozbudować sieć ścieżek rowerowych.
Budować poczucia wspólności poprzez edukację. Bardzo wielu ludzi teren wspólny nie
obchodzi. Należy organizować więcej wydarzeń np. sprzątaj kupę po swoim psie, czy wspólne
działania lokalne. Wykorzystywać inicjatywę lokalną, budżet partycypacyjny, kolejne projekty.
Jak mieszkańcy zobaczą to też np. projektodawca będzie już tam gdzieś pilnował, żeby się tam
nic nie wydarzyło na tym jego projekcie. Będzie się o niego martwił, więc im więcej osób będzie
wciągniętych w takie działania, tym łatwiej będzie osiągnąć ten efekt.
Uczyć młodzież partycypacji. Np. w szkołach wprowadzić budżety partycypacyjne, czy
inicjatywy lokalne.
Program tanich mieszkań komunalnych czy dofinansowania dla niektórych ludzi, bo
mieszkania są bardzo drogie i istnieje przez to problem wykluczenia społecznego.
Nie pozwalać na grodzenie osiedli. To powinno być zabronione.
Tania i dobrze rozwinięta komunikacja miejska. Musi być tańsza niż korzystanie z samochodu,
żeby ludzie się przekonali do zmiany zachowań.
Tworzyć centra lokalne, czyli miejsca, gdzie ludzie mogą się dowiedzieć co się dzieje w okolicy,
co się dzieje w mieście. Miejsca , w których odbywają się wydarzenia.
Zmienić ustrój Warszawy, który jest w tej chwili bardzo niekorzystny dla rozwoju miasta na
poziomie lokalnym, ponieważ te samorządy najniżej nie mają żadnych kompetencji tak
naprawdę, poza głosem doradczym.
Zwiększenie bezpieczeństwa w okolicy poprzez przywiązanie ludzi do miejsca..
Zaangażować mieszkańców całościowo w tworzenie budżetu, aby wiedzieli skąd biorą się
środki, na co są wydawane i w jakich ilościach. Np. aby mieszkańcy mieli świadomość, że
edukacja to jest potężny wydatek dla dzielnicy, że nieruchomości to też jest olbrzymi wydatek.
Słabo znane sylwetki radnych i zarządu dzielnicy. Powinny być zdjęcia zaprezentowane w
widocznym miejscu w/przed urzędem dzielnicy i na WWW. Zgodnie z ustawą o samorządzie
wizerunek radnego jest publiczny. Radni powinni pełnić stałe dyżury, a informacja o nich
powinna być przekazywana np. za pomocą lokalnych gazet.
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 Kształtowanie świadomości obywatelskiej. Uczenie samorządności powinno być
wprowadzone w szkołach. Nie chodzi o to żeby szkoła miała swój samorząd, ale żeby też
uczniowie obserwowali pracę tych samorządowców, żeby mieszkańcy wiedzieli, że istnieje
samorząd, jest rada dzielnicy, jest rada miasta.
 Promowanie sesji rad dzielnic. Zapowiadanie w Internecie (również na Facebooku), że np. za
dwa dni będzie sesja rady dzielnicy, podczas której radni będą zajmowali się najważniejszymi
sprawami dla mieszkańców. Gdyby pojawiała się taka agenda to zachęciłoby mieszkańców do
tego, żeby obejrzeć te sesje czy na bieżąco czy później. Natomiast w tej chwili jest to tak
zrobione, żeby jak najmniej osób o tym wiedziało.
 Wspieranie aktywności mieszkańców. Miasto powinno wspierać czy chociaż nie przeszkadzać,
ale inspirować przede wszystkim powstawanie różnego typu czy kooperatyw czy inicjatyw
formalnych, nieformalnych – aby te inicjatywy nieformalne były też rozpoznawane. Wspierać
np. kooperatywy energetyczne. Przykład rozstawiania leżaków na Skwerze Sierpnia 1944. Jeżeli
chciałoby się tam rozstawić leżaki należałoby najpierw wydzierżawić teren i jeszcze zapłacić za
hipotetyczną dewastację zieleni.
 Traktowanie mieszkańców serio. Mieszkańcy po to zgłaszają jakiś problem, żeby to był
sprawdzone na poważnie przez urząd. W tym kontekście nadrzędne powinno być zapewnienie
mieszkańcom zdrowia i bezpieczeństwa.
 Konsultacje społeczne powinny mieść prawdziwy a nie iluzoryczny charakter. Należy
umożliwić mieszkańcom udział, w tym odpowiednio ich poinformować.
 Uprościć język dokumentów, aby był zrozumiały dla mieszkańców.
 Wykorzystywać media społecznościowe w komunikacji z mieszkańcami.
 Dotrzymywanie przez urzędników obietnic. Miały być organizowane co dwa miesiące
spotkania z projektodawcami do budżetu partycypacyjnego – na obietnicy się skończyło.

17.

Włochy

 Podnoszenie aktywności lokalnych społeczności, co jest uwarunkowane dostępnością
odpowiednich narzędzi. Jednym z takich narzędzi jest budżet partycypacyjny. Są też inne ale
jest ich nadal niewiele. Nie mogą to być jednak wyłącznie narzędzia informatyczne, ponieważ
nie mają do nich dostępu osoby wykluczone technologicznie. Trzeba myśleć lokalnie, o
narzędziach, które włączają społeczność starszą, dzieci itd.
 Do aktywności trzeba edukować. Bez angażowania dzieci w różne projekty, za 14-15 lat nie
będzie aktywnych dorosłych.
 Jeżeli miasto nie będzie spełniać podstawowych potrzeb mieszkańców, to trudno będzie
ich zmobilizować do angażowania się w sprawy miasta. Żeby ludzie byli aktywni i z chęcią
angażowali się w to co się wokół nich dzieje to muszą być w tym kierunku wyedukowani od
najmłodszych lat. Kiedyś kładziono nacisk na samorządy szkolne i klasowe, nie ma pewności,
czy teraz takie jednostki działają. Trzeba też przygotować strategię, plan tego jak aktywizować
mieszkańców już od najmłodszych lat, żeby uczyli się w dorosłym życiu wykorzystywać to
doświadczenie, które zdobywają w tych pierwszych społecznościach klasowych. Ludzie w
młodym wieku nie mają żadnej świadomości obywatelskiej, nie mają poczucia, że mogą coś
zmienić. Nie robią też nic w tym kierunku. Ludzie muszą wiedzieć że ich głos nie przepada
w tłumie, że jeżeli mają coś do powiedzenia, to zostaną wysłuchani i ten głos zostanie wzięty
pod uwagę. Ludzie muszą czuć się potrzebni.
 Wykorzystanie w aktywności większej liczby mechanizmów ekonomii współdzielonej. Na
wzór BlaBla Car czy Airbnb. Na poziomie lokalnym. Mechanizmów pozwalających ludziom na
wspólne korzystanie z zasobów. Będzie to stymulowało kontakty międzyludzkie, współpracę i
podejmowanie wspólnych aktywności.
 Więcej zieleni. Powstały we Włochach duże osiedla przy, których udaje się zrobić jakiś
skwerek, jakiś trawniczek, ale to nie są duże przestrzenie zielone. Dużą przestrzenią zieloną
jest Fort we Włochach. Przy okazji jego rewitalizacji wycięto prawie 400 drzew.
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 Warszawa powinna być związana z nowymi technologiami. Jesteśmy trochę ograniczeni w
tym zakresie. Są konkursy dla Startup-ów, widać że w Warszawie otwierają się nowe firmy,
które próbują coś zmienić, ale tak naprawdę miasto wspiera te inicjatywy biernie a nie
aktywnie. W całym naszym kraju jest podobny problem – założenie firmy wiąże się z wieloma
formalnościami. Jest możliwość pozyskania dofinansowania z UE, ale jak ktoś chce coś zmienić
to ma duży problem. Musi mieć bardzo dużo chęci, bardzo dużo samozaparcia żeby coś po
prostu zrobić, zrobić coś ale nie tylko dla siebie, ale także dla innych.
 Tworzenie toalet publicznych zwłaszcza w miejscach rekreacyjnych.
 Dbanie o stare ulice, np. ulica Piłsudskiego, Wyzwolenia a teraz Globusowa – właściciele
kamienic nie dbają o ich wygląd, stan techniczny – miasto powinno ich w tym zakresie wspierać.
Dotyczy to w szczególności nieruchomości zlokalizowanych w miejscach reprezentacyjnych.
 Osoby pod wpływem alkoholu na ulicach obniżający bezpieczeństwo. Szczególnie dotyczy
to parków. Trzeba ten problem rozwiązać.
 Warszawa ma problem z placówkami dla dzieci i generalnie z zajęciami dla dzieci.
 We Włochach nie ma także ścieżek rowerowych. W maju dzieci w ramach ogólnomiejskiej
akcji mają jeździć do szkoły rowerem, ale przy braku infrastruktury jest to trudne. Problem
potęgują parkujące wszędzie samochody, które utrudniają przejazd najmniejszymi nawet
ulicami. Problemem jest więc też brak parkingów.
 We Włochach brakuje przedszkoli.
 Dwuzmianowe szkoły. Przed wprowadzeniem dwuzmianowości dzieci kończyły lekcje około
godzony 13, dzięki czemu miały czas zjeść obiad i spokojnie przemieścić się na przykład do
domu kultury na zajęcia dodatkowe. W systemie dwuzmianowym lekcje kończą się po 15:30 co
znacząco utrudnia organizowanie dziecku dodatkowych zajęć, ponieważ jest na to dużo mniej
czasu. Dodatkowo rodzice otrzymują plany zajęć w ostaniej chwili. Co dodatkowo utrudnia
planowanie.
 Nie ma sal gimnastycznych. Lekcje w-f odbywają się na korytarzu, co nie ma wiele wspólnego
z bezpieczeństwem i przyjaznością miejsca.
 Powinny być organizowane bezpłatne zajęcia dla dzieci, nie tylko tych z najbiedniejszych
rodzin, ale generalnie dla wszystkich, np. logarytmika, zajęcia taneczne czy karate. W innych
dzielnicach są organizowane, we Włochach nie.
 W szkołach powinno się uczyć dwóch języków obcych.
 Potrzebna jest osoba do przeprowadzania dzieci ze szkoły na zajęcia dodatkowe np. w
domu kultury. Pomogłoby to w szczególności rodzicom dzieci młodszych. Dzieci uczęszczają
teraz na wiele zajęć dodatkowych a rodzice pełnią rolę taksówkarzy, którzy przewożą dzieci z
jednych zajęć na kolejne.
 Trzeba tworzyć dla ludzi, sprawdzać ich potrzeby i do nich dostosowywać działania. Są
różnego rodzaju metody przygotowywania projektów, które polegają na czerpaniu wiedzy od
użytkowników docelowych (np. User experience design). Nie należy dawać gotowych
odpowiedzi ale dowiadywać się jak najwięcej od tych osób które są adresatami różnych
projektów. Czego by chcieli? Czego by nie chcieli? Dlaczego by tego nie chcieli itd. Np. może
nie korzystają z danego obiektu, bo nie ma obok toalety, itp.
 Prowadzenie konsultacji z mieszkańcami w różnych sprawach, także w kwestiach
prawnych, które nie mają związku z budżetem ale dotyczą mieszkańców. Chodzi też o
wspólne z mieszkańcami planowanie usług.
 Należy uporządkować własność terenów. Jako przykład z Włoch Stawy Koziorożca.
 Decentralizacja podejmowanych decyzji. Mieszkańcy powinni móc podejmować decyzje
dotyczące ich najbliższego otoczenia, ponieważ to oni wiedzą czego najbardziej potrzebują. Te
decyzje nie mogą zapadać w Ratuszu – muszą być decentralizowane. Budżet partycypacyjny
jest bardzo dobrym kierunkiem.
 Tworzenie miejsc spotkań/ centrów lokalnych. Miasto może udostępnić miejsce gdzie będą
tworzyć się relacje społeczne. We Włochach jest centralny plac, który był kiedyś miejscem
spotkań, gdzie toczyło się życie (targ). Obecnie jest to nieprzyjazne pustkowie, nawet bez
zieleni. Ludzie przechodzą teraz przez ten plac, ponieważ jest przy nim zlokalizowany sklep,
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ale nie mają gdzie się spotkać, porozmawiać, na spokojnie odpocząć, odsapnąć po tych
zakupach, z sąsiadem wymienić trzy słowa, porozmawiać, wymienić się doświadczeniem co
potrzebuje, może sąsiad ma jakaś pomysł. Nie ma takich miejsc, w których można by się
spotkać. We Włochach nie ma co robić po godzinach w wolnym czasie. Sa takie miejsca jak
Dom Kultury, w którym odbywa się spotkanie, ale one stoją przez większość czasu puste,
marnują się.
Sprawna komunikacja. Chodzi o to, żeby łatwo można było dotrzeć w każde miejsce w tej
metropolii. Transport nie zawsze jest łatwy – wsiadając do samochodu stoi się w korkach,
korzystanie z pociągu, zwłaszcza rano, nie jest proste, ponieważ składy są przepełnione i
czasem trzeba zaczekać na kolejny pociąg. Włochy się rozwijają, budowane są kolejne osiedla.
Zupełnie niezrozumiałe jest dlaczego SKM kursuje tylko dwa razy w ciągu godziny. Jest
infrastruktura, są tory, jest to de facto naziemne metro, ale ten potencjał jest
niewykorzystany. Należy też poprawić komunikację wewnątrz dzielnicy. Dzielnica Włochy
jest dość dużą dzielnicą. Kiedyś można było dostać się jednym autobusem z Okęcia do Starych
Włoch, obecnie jest to niemożliwe.
Tory kolejowe dzielące dzielnice utrudniają komunikację. Choć z Włoch koleją można
dojechać wszędzie bardzo szybko, tory de facto zamykają Włochy w swoisty krąg, z którego
czasami trudno się wydostać. Jest Dźwigowa, sytuację trochę poprawiła Nowolazurowa. Ale
Nowolazurowa jest dostępna tylko dla osób zmotoryzowanych, ponieważ nie kursuje nią żaden
autobus.
Podział funkcji dzielnic. To czego brakuje tzn. to jest taki balans między zachowaniem
charakteru pewnych obszarów. Nie chodzi o to, żeby Włochy wyglądały jak Śródmieście, ale
faktycznie w dzielnicy tej nie ma możliwości spędzania wolnego czasu (życie nocne, czy
popołudniowe nie istnieje). Mieszkańcy nie mają możliwości spotykania się. Brakuje miejsc
temu sprzyjających.
Stworzyć plan kulturalny dla domów kultury. Budżet Domu Kultury jest niewielki, w zawiązku
z tym jego oferta jest wzbogacana przez zajęcia komercyjne, organizowane przez podmioty
zewnętrze, które wynajmują salę w Domu Kultury. Oferta ta nie jest spójna. Potrzebny jest
strategiczny plan kulturalny, który pomoże te kwestie uporządkować.
Udostępnianie miejskich przestrzeni organizacjom pozarządowym albo po prostu
mieszkańcom. Korzystanie z zasobów miejskich wiąże się przeważnie z odpłatnością.
Mieszkańcy, którzy chcą się spotkać nie zawsze mają odpowiednie środki. Można by natomiast
ustalić jakiś termin, dzień tygodnia, w którym, na przykład po 15:00 sala w domu kultury, czy
szkole byłaby dostępna dla mieszkańców bez opłat. To wymaga tylko stworzenia grafiku i
pilnowania zapisów (np. przez internet).
Dostęp do internetu w domach kultury, co spowodowałoby, że dzieci chciałyby tam
przebywać. Dodatkowo można by udostępnić konsole od gry, plus jakąś kanapę.
Zagospodarowanie stadionu Przyszłości Włochy (baraki). Wydaje się że ten teren mógłby
być dobrze wykorzystany.
Budować ścieżki rowerowe. Brakuje ich we Włochach.
Współpraca podmiotów, które mają wpływ na rozwój i funkcjonowanie miasta. Obecnie
poszczególne podmioty, jak PKP, Ratusz, Urząd Dzielnicy prowadzą odrębne działania. Ważne
jest żeby podejmowane decyzje były konsultowane pomiędzy poszczególnymi podmiotami oraz
z mieszkańcami. Lobbowanie w przypadku terenów wojskowych, kolejowych – przykład
Odolan, gdzie PKP chce sprzedać teren z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.
Ważne jest żeby wszyscy uczestnicy procesu mogli być w niego zaangażowani. Odnosi się
wrażenie, że miasto nie wykorzystuje wszystkich możliwości, wszystkich narzędzi jakimi
dysponuje, co powoduje, że deweloperzy decydują o tym jak wygląda miasto. Przykładem
potrzeba lepszego wykorzystania MPZP.
Informowanie o życiu dzielnicy. Okazuje się, że bardzo dużo inicjatyw jest realizowanych,
tylko mieszkańcy o nich nie wiedzą. Potrzebna jest lepsza komunikacja i informowanie.
Skatepark we Włochach. W pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego był projekt skateparku,
czyli projekt dla gimnazjalistów, dla których dzielnica nie ma zbyt dużej oferty. Niestety nie został
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zrealizowany, ponieważ pomimo tego, że zajął 3 miejsce w głosowaniu, jego wartość była zbyt
wysoka.
Głosowanie przeciw projektowi w budżecie partycypacyjnym. Nie ma takiego mechanizmu,
co powoduje, że nie można zaprotestować przeciwko projektowi, który nie podoba się
mieszkańcom, który może ich zdaniem negatywnie wpłynąć na ich otoczenie.
Tanie mieszkania na wynajem dla osób mniej zamożnych.
Plan zagospodarowania miasta dla całej Warszawy. Są duże obszary w Warszawie gdzie
nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przez co
mieszkańcy nie wiedzą co mogą zbudować na własnej działce. Warszawa, urzędnicy powinni
zintensyfikować działania w tym zakresie. Trzymać się ustaleń MPZP. Plany
zagospodarowania powinny przewidywać miejsca, które nie mogą zostać zabudowane, które
muszą zostać przeznaczone na określone funkcje jak np. sport czy rekreacja. Bo jeśli na
przykład zostanie zabudowane boisko Przyszłości Włochy, to będzie tragedia.
Zagospodarowanie Pl. Zawiszy – tam wiele obiecywano a nadal panuje bałagan
komunikacyjny.
Należy patrzeć na Warszawą jak na całą aglomerację. Warszawa jest połączona z
miejscowościami wokół siebie. Chociaż nazywa się je sypialnią Warszawy, tak naprawdę ludzie
z tamtych miejscowości tworzą Warszawę.

18.

Żoliborz

 Aby wspierać aktywność mieszkańców musi być porozumienie między różnymi instytucjami,
organizacjami.
 Potrzebne są przestrzenie dające ofertę dla różnych pokoleń.
 To nie jest tanie miasto. Postulat przemyśleniem strategii dotyczących obniżenia opłat za
wodę, czyli repolonizację, regionalizację spółek wodnych, obniżenie opłat za śmieci, czyli
powrót do wolnej konkurencji. Obniżenie opłat za energię, czyli ogniwa fotowoltaiczne na
każdym płaskim dachu w Warszawie, na Żoliborzu. Poprawa kwestii ocieplania wody
 Wykorzystać pomysł na rodzenie się pomysłów jaki wdrożył Steve Jobs. Spotykania się ludzi
to czynnik, który będzie stymulował aktywność mieszkańców do zajmowania się
miastem. Aby ludzie mogli się spotykać to muszą mieć gdzie się spotykać. Jest bardzo niewiele
przestrzeni wspólnej. Jest mało miejsc, w których ludzie mogliby w sposób spontaniczny
funkcjonować spotykając się w sposób niezaplanowany. Tworzyć centra lokalne, żeby ludzie
mogli załatwiać swoje sprawy pod domem.
 Lokale użytkowe na ulicach pustoszeją, bo nikt tymi ulicami nie chodzi, ponieważ są całe
zastawione samochodami. Mieszkańcy, którzy mogliby cokolwiek sobie załatwić pod domem,
nie mogą tego zrobić. Więc muszą pojechać gdzieś dalej, a zatem muszą mieć samochód. I to
jest błędne koło.
 Stajemy się społeczeństwem bardzo spolaryzowanym, szczególnie na tle ekonomicznym.
Generalnie pogłębiają się podziały na bogatych i biednych. Problemem jest, że bogaci z
biednymi w ogóle nie spotykają się, bo nie mają się jak spotykać. Tworzą się enklawy. Polityką
miasta, która mogłaby zmierzać do wyrównywania podziałów na biednych i bogatych jest
polityka transportowa. „Odczepienie” ludzi od samochodów i zmuszenie do funkcjonowania
wspólnego, we wspólnej przestrzeni również przestrzeni komunikacji miejskiej, ale także
komunikacji pieszej. Wypracować politykę transportową taką, żeby ludzie przestali jeździć
samochodami, na odcinkach 50 metrowych.
 Ograniczyć indywidualne środki transportu (samochody). Jeżeli wytworzymy wspólnotę, z
której ludzie mogą korzystać to ludzie będą się spotykać i będą generować te pomysły, ale
musimy zmusić ludzi do chodzenia na piechotę, ale ludzie nie będą chodzić na piechotę
przeciskając się pomiędzy zderzakiem samochodu, a elewacją budynku tylko muszą, musi
miasto stworzyć ludziom możliwość funkcjonowania.
 Przywrócić Kino Tęcza.
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 Potrzebne wielopoziomowe parkingi, a ponieważ Unia nie daję dotacji na wielopoziomowe
parkingi to z tym jest problem.
 Stworzenie szczegółowych przepisów, które uwolnią pewne strefy np. zlikwidują ciszę
nocną i tam będzie można hałasować, a w innych miejscach nie, bo w tej chwili panuje albo
terror klubokawiarni albo terror mieszkańców, którzy chcą spać.
 Muszą być tworzenie miejsca spotkań, które będę wykorzystywane w mniej sztywny
sposób. Przeznaczenie miejskich pustostanów na tak zwane przestrzenie wspólnie
użytkowane np. przez różnego rodzaju stowarzyszenia, grupy inicjatywne, ludzi starszych,
którzy chcą się spotkać na brydża, ludzi młodych, którzy chcą pograć razem, czyli, tak
naprawdę, żeby one pełniły wiele funkcji, nie będąc przypisanymi do konkretnej organizacji.
 Ograniczenia ruchu w mieście i organizacji przestrzeni.
 Przyciąganie ludzi spoza Warszawy, do uczestnictwa w kulturze. Wydajemy za mało
pieniędzy na wspieranie i upowszechnianie kultury, na pomoc ludziom w uczestnictwie w
kulturze.
 Nie dla taniego miasta, bo kojarzy się ze słabą jakością. Mieszkać w mieście, które jest
bardzo wysokiej jakości, natomiast jest dostępne dla wszystkich. Warszawa nie może być
miejscem tylko dla osób mających odpowiedni status materialny. Miasto, które staję się tylko
dominujący jednej grupy społecznej, prędzej czy później ulega kompletnemu rozpadowi.
Przykład żoliborskich placów zabaw, które nie były tanie – na tych placach zabaw można
spotkać osoby z domów komunalnych jak i również dzieci z tego osiedla willowego. To
powoduje taką właśnie możliwość spotkania.
 Usługi kultury aktualnie w Warszawie mają skręcenie hipsterskie tzn. one są tylko dostępne
dla tych, którzy mają więcej albo stać ich. Trzeba udostępnić kulturę, ale nie tanią kulturę.
Za tym musi iść ogromne finansowanie, to muszą być silne ośrodki kultury połączone z
charyzmą, które będą tworzyły coś takiego co będzie klasowej światy, że będzie chciało się, ale
równocześnie będzie dostępne dla wszystkich.
 Zmiana nastawienia w urzędzie do mieszkańców. To musi być miasto, gdzie w momencie,
kiedy mieszkaniec przychodzi z jakąś sprawą to osoba, która jest po drugiej stronie stara się
rozwiązać tę sprawę, a nie pokazać, że nie da się. Musi być przyjazne nastawienie i nastawienie
na rozwiązanie problemu, a nie posługiwanie się jakimiś normami prawno-formalnymi, że
czegoś się nie da.
 Przejście od paradygmatu miasta podporządkowanego samochodom do miasta
podporządkowanego pieszemu.
 Jeżeli pracownik będzie pracował 8 godzin, 8 godzin odpoczywał i 8 godzin spał to 8
godzin będzie miał na odpoczynek i udzielanie się w mieście.
 Więcej zieleń, ale deweloperzy nie są zainteresowaniem uwzględnianiem jej w swoich
projektach.
 Tańszy dostęp do szerszego zakresu usług w karcie Warszawiaka, jak kina, teatry, basen.
 Aby korzystać z transportu publicznego musza stanowczo skrócić się czasy przejazdu.
Nie może być tak, że z Sadów Żoliborskich na ul. Poleczki jedzie się komunikacją miejską 1,5
godziny
 Należy rozwiązać konflikt między rowerzystami, pieszymi i kierowcami. Musi być więcej
dróg rowerowych, a piesi nie powinni traktować ich jako chodników.
 Trzeba łączyć transportem publicznym dzielnice. Dzięki temu ograniczy się ruch
samochodowy.
 Brakuje parkingów podziemnych i punktowych.
 Należy skupić się na transporcie zbiorowym i zieleni, bo w tym Warszawa jest dobra.
 Wspierać kulturę, ale nie duże imprezy tylko małe imprezy lokalne, które stwarzają warunki
do spotkań.
 Ograniczyć hałas, w tym zlikwidować lotnisko na Bemowie.
 Zmienić mentalność Straży Miejskiej, przekierować ją do pilnowania czystości w mieście.
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 W większym zakresie zagospodarować brzegi Wisły, ścieżki biegowe, rowerowe, kluby,
bary, plaże, bulwary. żeby tam mieszkańcy mogli się spotykać. Byłaby to zachęta do spędzania
czasu w Warszawie dla ludzi spoza miasta.
 Zachęcić, a wręcz zmusić kierowców, żeby jeździli po dwie, trzy osoby w samochodzie
np. jeden pas był dla osób, które mają w samochodzie dwie lub trzy osoby, a na drugim pasie,
żeby były auta, w których będzie jechał tylko kierowca.
 Wprowadzić opłaty za wjazd do ścisłego centrum jeśli inne metody ograniczenia ruchu
zawiodą.
 Wybudowanie parkingów wielopoziomowych nie rozwiąże sprawy tego, że będzie miasto
dalej zakorkowane, bo ci kierowcy muszą się przemieścić do tego ścisłego centrum. Jeśli
wybudujemy parkingi to spowoduje to jeszcze większe zakorkowanie miasta. Rozwiązaniem
jest zbudowanie większej liczby linii metra. Trzeba budować je nawet kosztem wstrzymania
się jakiś innych inwestycji np. kosztem wstrzymania przynajmniej na razie budowy mostu
Krasińskiego
 Uporać się ze sprawą dekretu Bieruta - Jeżeli nie będzie cały czas odpowiednio dużego
nacisku władz miasta na rządzących, to dalej będzie bardzo duży problem z wybudowaniem
czegokolwiek.
 Wprowadzić więcej buspasów w mieście.
 Konieczność uporządkowania spraw związanych z edukacją pod kątem potrzeb
gospodarki.
 Nie powinny samochody wjeżdżać do centrum, natomiast musi być przygotowany
transport.
 Zmienić nastawienie do szkolnictwa zawodowego, które jest bardzo nadal negatywne.
Najlepsi uczniowie wybierają zdecydowanie licea ogólnokształcące (jedyny wyjątek to technik
informatyk).
 Chcąc tworzyć przestrzeń przyjazną nie unikniemy decyzji niepopularnych, ponieważ są
różne grupy interesu. I to może być problem, bo rządzący pewnie nie chcą się narażać
pewnym grupom interesu.
 Ludzi do rozumienia pewnych spraw, jak np. postawy proekologiczne, trzeba
wychowywać, trzeba budować świadomość.
 Trzeba dbać o zieleń i zwalczać parkowanie samochodów na trawnikach. Straż Miejska
mówi, że nie może dawać mandatów za parkowanie samochodów na byłych (bo zniszczono już
parkowaniem trawę) trawnikach. Musi być konsekwencja.
 Trzeba budować piętrowe parkingi, wzorem innych miast.
 Trzeba zbudować parking przy Szpitalu Banacha.
 Poprawić sposób funkcjonowania Straży Miejskiej. Musi być szybka reakcja.
 W celu egzekwowania zasad parkowania można wprowadzić w Warszawie wzorem innych
miast europejskich stanowisko odpowiedzialne wyłącznie za kontrole parkowania zgodnie z
prawem. Taka osoba nie musi spełniać rygorów postawionych np. przed strażnikami miejskimi.
Nie trzeba też tych osób wyposażać w dużą ilość sprzętu. Pozwoliłoby to zniechęcić nielegalnie
parkujących.
 Nie karać kierowców, bo są mieszkańcami i płaca podatki. Trzeba stworzyć miejsca, gdzie
te samochody można zostawić.
 Realizowane przez miasto inwestycje muszą być spójne ze strategią, nie mogą być z nią
sprzeczne. Obecnie obserwuje się rozdwojenie jaźni między tym co chcemy, a tym co zapisane
jest w budżecie miasta. Aby realizować strategię konieczne jest sensownego planowanie
przestrzeni.
 Uchronić najpiękniejsze oblicze miasta, dobrze zaprojektowane obszary/ kompleksy
mające swój klimat jak np. Żoliborz, przed natłokiem cywilizacji. Mieszkańcy muszą mieć swoje
enklawy spokoju i zieleni. Takie miejsca są chlubą Warszawy. Wszystkie ciągi komunikacyjne
powinny objąć miasto w bardzo przemyślany sposób, żeby dostęp był łatwy. Ruch powinien
koncentrować się na zewnątrz a dojazdy do centrum powinny być poprowadzone w sposób
najmniej radykalny, żeby to wkraczały w życie dzielnic.
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WARSZTATY
1. Młodzież
„Integracja społeczna” (AKTYWNI MIESZKAŃCY)
 Wspieranie rozwoju własnych zainteresowań (rozwój człowieka).
 „Miasto obywatelskie” – wzrost znaczenia budżetu partycypacyjnego; uwzględnianie propozycji
mieszkańców w sposobach gospodarowania przestrzenią.
 Zachęty dla mieszkańców, by bardziej angażowali się w życie w mieście - rola aktywistów i
urzędu miasta; wsparcie roli nauczycieli w rozwoju lokalnych postaw społecznych; wzrost
świadomości sprawczości; wymiana informacji w zakresie doświadczeń w działaniach
społecznych; potrzeba lepszego obiegu informacji (np. przez utworzenie dedykowanej platformy
lub aplikacji miejskiej).
 Większe otwarcie władz na potrzeby mieszkańców, więcej życzliwości urzędników, wspólna
walka z niepotrzebną biurokracją.
„Transport publiczny” (OTWARTA METROPOLIA)
 Kultura organizacji ruchu w Warszawie oparta na priorytetach według kolejności: pieszy,
rowerzysta, transport publiczny, samochód prywatny.
 Lepsza organizacja przejść naziemnych pod kątem ruchu pieszego i rowerowego (nie w
kontekście kładek i tuneli).
 Zasada redukcji 3 pasów drogowych do 2 + pas zieleni.
 Lepsze połączenia i tańsze bilety.
 Rozbudowa metra.
 Inteligentne sterowanie ruchem, sprawność sygnalizacji.
 Kultura ruchu drogowego.
„Miasto zieleni” (PRZYJAZNE MIEJSCE)






Miasto przyjazne środowisku (więcej ogrodów, parków, pasów zieleni).
Dbanie o czystość (więcej odpowiedzialności mieszkańców).
Ograniczenie emisji CO2.
Zieleń powinna być publiczna, nie prywatna.
Zagospodarowanie otoczenia Wisły (więcej terenów dla mieszkańców, strefa wypoczynkowa).

„Kultura” (PRZYJAZNE MIEJSCE)
 Infrastruktura kultury (więcej amfiteatrów; zielonych miejsc spotkań, miejsc do organizacji
pikników).
 Więcej spotkań z kulturą poprzez szkołę („filharmonia dla młodych”).
 Różnorodność oferty kulturalnej.
 Aktywizacja mieszkańców.
 Wysoka cena imprez kulturalnych jest problemem.
 Usprawnienie docierania z informacją do mieszkańców – „moje miasto” – jest OK.
„Estetyzacja miasta” (PRZYJAZNE MIEJSCE)
 Usunięcie billboardów i reklam szpecących miasto (wyższe kary za stosowanie niedozwolonych
reklam, szyldy reklamowe dostosowane do charakteru dzielnicy).
 Więcej przemyślanych i wkomponowanych w krajobraz otoczenia inwestycji.
 Więcej estetycznego oświetlenia miasta – zachęty na wizualizacje (np. wieżowce, most
Świętokrzyski, stadion Narodowy – dobre przykłady).
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 Dbanie o czystość miasta (kary za śmiecenie, wpływ na mentalność niektórych warszawiaków).
„Nowoczesne miasto” (OTWARTA METROPOLIA)





Modernizacja taboru transportu miejskiego.
Infrastruktura drogowa.
Wprowadzenie nowych technologii w zarządzaniu miastem (np. poprawa sygnalizacji świetlnej).
Nowoczesne źródła energii (więcej stacji ładowania samochodów elektrycznych; popularyzacja
technologii opartych na odnawialnych źródłach energii).

„Nowoczesne technologie w warszawskich szkołach” (AKTYWNI MIESZKAŃCY)
 Dobry i niezawodny dostęp do Internetu.
 Tablety w szkołach.
 Rozwój technologii, ponieważ aktualne wciąż są zbyt słabe i niewygodne (dzienniczek
internetowy).
 „Nowoczesny nauczyciel” – potrzebne są szkolenia, a i tak nie wszystkie technologie będą
dobrze adaptowalne przez niektórych nauczycieli.
 Zmiana modelu w kierunku aktualnych uwarunkowań – możliwość korzystania ze słowników w
trakcie lekcji.
„Tożsamość narodowa” (AKTYWNI MIESZKAŃCY)





Redukcja anglicyzmów.
Wzrost świadomości własnej wartości.
Patriotyzm ekonomiczny.
Promocja tego, co Polacy produkują i dostarczają innym krajom lub na nasz rynek krajowy.

„Sport” (AKTYWNI MIESZKAŃCY)
 Tereny aktywnego sportu – więcej orlików, boiska powinny być dostępne dla młodzieży, nie
wynajmowane dla starszych.
 Więcej basenów i pływalni.
 Tereny przeznaczone dla rolkarzy biegaczy.

2. Studenci
AKTYWNI MIESZKAŃCY
 Integracja 3 dziedzin – działań prorozwojowych (prowadzonych w ramach polityki miejskiej),
działalności naukowej i działalności biznesowej w celu integracji społecznej, budowania
poczucia przynależności, współodpowiedzialności i poczucia tożsamości.
 Tworzenie warunków dobrego startu na rynku pracy.
 Skuteczne działania marketingowe dotyczące oferty miasta dla mieszkańców.
 Skuteczne kanały wymiany informacji.
 Działania na rzecz zwiększenia dostępności kultury dla studentów.
 Edukacja obywatelska od szkoły podstawowej jako warunek wykształcenia pożądanych postaw
mieszkańców miasta.
 Tworzenie warunków do uprawiania sportu.
 Promowanie aktywności fizycznej i prozdrowotnego stylu życia.
 Utworzenie
Stowarzyszenia
Aktywnego
Warszawiaka
–
stowarzyszenia
międzypokoleniowego, o szerokim profilu działania, małym stopniu formalizacji i z głównym
celem by warszawiacy działali na rzecz dobra wspólnego bez przymusu ale z własnej potrzeby
i woli.
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PRZYJAZNE MIEJSCE
 Racjonalne wykorzystanie potencjału Wisły oraz zwiększenie jej znaczenia w świadomości
mieszkańców.
 Rozwój proekologicznego transportu publicznego przy jednoczesnym ograniczeniu transportu
samochodowego, w tym rozwój infrastruktury rowerowej.
 Uporządkowanie struktury przestrzennej miasta przy akcentowaniu przestrzeni publicznych z
uwzględnieniem lokalnej specyfiki (elementem porządkowania jest rewitalizacja).
 Wykorzystanie przestrzeni publicznych jako narzędzia integracji społecznej.
 Projektowanie uniwersalne.
 Planowanie dla bezpiecznego środowiska miejskiego – wprowadzenie podejść, metod i technik
planowania bezpiecznej przestrzeni miejskiej.
 Zwiększenie liczby mieszkań dostępnych (o umiarkowanym czynszu).
 Wprowadzenie odpowiednich, przemyślanych i uzasadnionych standardów urbanistycznych
stosowanych obligatoryjnie przy planowaniu nowych inwestycji w mieście (chodzi głównie o
infrastrukturę techniczną i społeczną na terenach gdzie powstaje nowe budownictwo
mieszkaniowe ale nie tylko).
 Projekt: bezpieczeństwo mieszkaniowe studentów – zachęcający do studiowania w Warszawie.
OTWARTA METROPOLIA
 Wzmocnienie marketingu miasta na arenie międzynarodowej.
 Zaangażowanie mieszkańców we współpracę międzynarodową miasta.
 Wychodzenie z inicjatywami współpracy międzynarodowej przez Warszawę w oparciu o
unikalne zasoby jakie posiada miasto.
 Intensyfikacja międzynarodowej formalnej formy współpracy Warszawy przy większym udziale
mieszkańców miasta.

3. Rodzice z dziećmi do lat 18
AKTYWNI MIESZKAŃCY

 Dostępność i otwartość urzędu
o
o
o
o
o

Wykorzystanie TIK, np. forum, nagrania/ transmisje, informacja.
Otwarty obieg dokumentów.
Konsultacje z mieszkańcami jako forma „kanalizowania” aktywności mieszkańców.
Wsparcie merytoryczne aktywnych mieszkańców.
Wspólnie wypracowywanie rozwiązań: urząd z mieszkańcami (przykład przejścia
dla pieszych na ul. Nowoursynowskiej, który był odpowiedzią na liczne wypadki, ale
nie jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, którzy korzystają z innych ciągów
komunikacyjnych.
o Zarządzanie dyskusją / moderowanie dyskusji.
 Elastyczność administracji jako organizacji
o Przeniesienie zadań na „trzeci sektor”.
o Mniej etatów urzędniczych.
o Otwartość urzędu miasta na krytykę, ale też śmiałość w działaniu.
o Edukacja mieszkańców, aby wiedzieli, czego oczekiwać i co mogą zmienić.
 Infrastruktura dla młodzieży
o W zakresie sportu i kultury – infrastruktura rozproszona, umożliwiająca równy
dostęp, blisko domu.
o Dobrze zaprojektowana przestrzeń w wymiarze lokalnym, dostosowana do potrzeb
(w tym struktury wieku mieszkańców).
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o Sport niekwalifikowany.
o Wykorzystanie Wisły i innej wody (kluby wiślane, rowery wodne).
Zachęcanie mieszkańców do korzystania z oferty
o Dostępność finansowa – zajęcia płatne, ale ułatwiony dostęp dla osób o niższych
dochodach (np. poprzez refinansowanie zajęć najuboższym).
o Różnorodność oferty (również w kwestii dostępności finansowej).
o Zasada „kija i marchewki”- z jednej strony należy zachęcać, ale i motywować
finansowo (przykład wymiany dowodów osobistych wymienianych przez
mieszkańców na ostatnią chwilę, co powodowało paraliż urzędów – wprowadzenie
zachęt finansowych pozwoliłoby rozłożyć ten proces w czasie (dla tych którzy
wymienili w pierwszym kwartale bezpłatnie, w kolejnych kwartałach usługa ta
powinna być płatną – choćby minimalna kwota do uiszczenia).
Przepływ informacji z UM w dół i z powrotem
o Informacja powinna docierać na najniższy poziom np. do rad osiedli, klubów mam,
klubów seniorów.
o Obustronna wymiana informacji umożliwi budowanie relacji i zaufania.
Otwarcie przestrzeni miejskich (boiska i place zabaw przy szkołach i przedszkolach) dla
mieszkańców z konkretnym programem animacyjnym – systemowe rozwiązania.
Jakość środowiska, w tym powietrza - informacja o poziomie zanieczyszczenia powietrza
skutecznie zniechęca do podejmowania jakiejkolwiek aktywności.
Wparcie 19115 i ulepszanie polegające na możliwości śledzenia sprawy.
Wsparcie najsłabszych grup mieszkańców – seniorów oraz nastolatków.

PRZYJAZNE MIEJSCE
 Wielofunkcyjność przestrzeni publicznej
o Przestrzeń publiczna dostosowana do osób w różnym wieku.
o Rozszerzenie oferty dla nastolatków.
o Elastyczność, modyfikowalność infrastruktury (np. latem boisko, zimą lodowisko).
o Różnorodność.
 Bezpieczne ulice dla dzieci
o Bezpieczne przejścia dla pieszych, w tym obniżenie krawężników.
o Pasy zieleni oddzielające chodniki od jezdni.
o Dostosowanie dróg do przepisów – ograniczenie szerokości pasów ruchu.
o „Szykany” dla samochodów, odbojniki – parkowanie.
o Wygoda poruszania się po chodnikach – aktualnie brakuje chodników.
 Edukacja ludzi, aby „zachowywali się” w środkach transportu publicznego
o M.in. ustępowanie miejsca dla rodzica z dzieckiem.
o Obniżanie podwozia autobusu (obowiązkowo) oraz podwyższanie krawężników na
przystankach celem zlikwidowania różnicy pomiędzy poziomem przystanku a
podwoziem autobusu.
 Rozbudowa transportu
o Wykorzystanie infrastruktury kolejowej w transporcie miejskim.
o „Zielona fala” dla tramwajów.
o Lokalizacja przystanków w taki sposób, aby móc korzystać z innych środków
transportu (integracja węzłów transportowych/przesiadkowych).
o Wymiana taboru.
o Efektywność wydatków na transport.
o Budowa ścieżek rowerowych oraz wydzielanie pasów rowerowych.
 Ogródki działkowe dostępne dla mieszkańców
o Otworzyć ogródki, aby móc korzystać z ciągów komunikacyjnych.
o Przywrócić ogrody społecznościowe z wydzielonymi miejscami publicznie
dostępnymi.
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o Zachowanie ogrodów działkowych jako miejsc aktywności mieszkańców.
Zachowanie bazarów jako miejsc integracji społeczności lokalnych
Rozsądek w planowaniu, dostosowanie do uwarunkowań
Użyteczność projektowanych rozwiązań
Opieka nad dziećmi
o Bardziej elastyczne funkcjonowanie świetlic w szkołach (przykład braku możliwości
skorzystania w ze świetlicy kilkukrotnie w ciągu jednego dnia – w przypadku, gdy
dziecko jest odbierane na zajęcia dodatkowe to wrócić drugi raz do świetlicy nie
może);
o Miastem mają zarządzać kobiety z dziećmi (uwaga zgłoszona przez Panów) to
przyczyni się do tego, że miasto będzie bardziej funkcjonalne i estetyczne.
o Żłobki – dostępność i dostosowanie do potrzeb, żłobki powinny być zlokalizowane
tam, gdzie występuje na nie zapotrzebowanie, tak żeby mieszkańcy osiedli
zlokalizowanych na obrzeżach miasta nie przenosili się do innych miejscowości
podwarszawskich.
o Upowszechnianie roli dziennego opiekuna.
o Rozmieszczenie przedszkoli dostosowane do potrzeb albo zachęcanie
mieszkańców do przenoszenia się tam, gdzie jest infrastruktura → polityka
mieszkaniowa.
Bezpieczeństwo
Szybkość działania administracji
Zachowanie opieki nad kobietami w ciąży i w połogu
Więcej kompetencji (zadań) i narzędzi dla dzielnic, ale kontrola na poziomie wyższym
Monitoring czystości powietrza + działania naprawcze i niezabudowywanie klinów
napowietrzających
Integracja przestrzeni Dworca Centralnego z metrem, a w pierwszej kolejności naprawa
chodnika łączącego te przestrzenie.
Zieleń, lasy miejskie
o Odnowa istniejącej zieleni.
o Więcej krzewów, zielone dachy.
o Mniej donic.
o Nie betonować Wisły.
o Plaża miejska.
o Ochrona istniejących cieków wodnych i odkrywanie tych ukrytych.

OTWARTA METROPOLIA
 Transport publiczny
o Skrócenie czasu przejazdu.
 Oferta turystyczna dla dzieci
o Dostosowanie do wieku, większa elastyczność produktów.
o Większa dla przedszkolaków.
o Rozproszenie domów kultury.
 Oferta uczelni wyższych dla mieszkańców
 Wdrażanie dobrych praktyk ze świata, często niedrogich (przykład „wędrującej walizki” na
lotnisko – pozostawiona na dworcu w dniu wylotu jest przenoszona na lotnisko, aby można
wykorzystać czas np. na zwiedzanie czekając na lot).
 System informacji dla przyjezdnych
 Organizacja „przechowalni” dla dzieci
INNE
 Plany miejscowe
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 Wypełnianie planów miejscowych a nie rewolucyjne podejście do planowania
przestrzennego (tworzenie nowych kosztownych koncepcji)

4. Osoby mające dzieci pełnoletnie lub bezdzietne
AKTYWNI MIESZKAŃCY
 Wspieranie rozwoju osobowościowego – oferta kulturalno-edukacyjna; obejmuje także ofertę
zagospodarowania czasu wolnego.
 Wykorzystanie wiedzy, umiejętności i doświadczenia osób starszych dla aktywizacji i integracji
społecznej.
 Budowanie więzi międzypokoleniowej przy wykorzystaniu lokalnych centrów aktywności.
 Rozwój infrastruktury kultury i zwiększenie jej dostępności (dojazd + koszty skorzystania).
 Dobry i niezawodny dostęp do Internetu.
PRZYJAZNE MIEJSCE





Miasto przyjazne środowisku, kształtowane przy wykorzystaniu koncepcji zielonej infrastruktury.
Dbanie o ład przestrzenny i estetykę przy zaangażowaniu społeczności lokalnych.
Kształtowanie struktury funkcjonalnej miasta ograniczającej konieczność dojazdów.
Zagospodarowanie otoczenia Wisły (dzielnica Warszawa).

OTWARTA METROPOLIA
 Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji poprzez instytucje nauki i kultury o znaczeniu
lokalnym i metropolitalnym.
 Stworzenie wspólnie z uczelniami warszawskimi programu Warszawa – metropolia otwarta na
bazie istniejących programów współpracy wymiany z uczelniami z Europy i świata.

5. Seniorzy
AKTYWNI MIESZKAŃCY
 Tworzenie miejsc życia społecznego/ lokalne punkty spotkań, także takie umożliwiające
spotkania międzypokoleniowe.
 Programy mobilizacji/ uaktywniania mniej aktywnych seniorów.
 Stworzenie systemu informowania o wydarzeniach/ życiu publicznym, umożliwiającego
docieranie z informacją do szerszego grona seniorów większej liczby seniorów – system ten
powinien być uzupełnieniem istniejących sposobów informowania, w tym internet-u, który nie
jest powszechnie używanym medium.
 Stworzenie otwartego wolontariatu, który dawałby możliwości działania seniorom.
 Wspieranie i inicjowanie działań organizacji pozarządowych (w tym ułatwianie w pozyskiwaniu
lokalu).
 Organizowanie szerokich konsultacji społecznych w ważnych dla mieszkańców i miasta
sprawach na różnych poziomach, poza poziomami warszawskim i dzielnicowym także na
poziomie osiedli.
 Tworzenie możliwości rozwijania talentów.
 Instytucjonalne wsparcie aktywności mieszkańców przez jednostki organizacyjne urzędu miasta
i dzielnic.
PRZYJAZNE MIEJSCE
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 Likwidowanie barier architektonicznych i kształtowanie środowiska miejskiego jako środowiska
przyjaznego użytkownikowi (wygodne ławki, równe i odpowiednio szerokie chodniki, przejścia
naziemne ułatwiające przemieszczanie się po mieście, windy).
 Eko-miasto: w rozwoju Warszawy pamiętać o „płucach dla miasta” co oznacza odpowiednią
gospodarkę gruntami, standardy dotyczące intensywności zabudowy, rozwój terenów zieleni,
ciągłe edukowanie podnoszące świadomość ekologiczną.
 Modyfikacja systemu informacji miejskiej na bardziej czytelny dla seniorów.
 Dbanie o kulturę życia codziennego (tragiczny upadek manier dookoła: uciążliwość
rozmawiania przez telefony komórkowe wszędzie).
 Przyjazne urzędy - przyjaźni urzędnicy.
 Odejście od grodzenia osiedli co jest jedna z przyczyn kreowania barier społecznych.
OTWARTA METROPOLIA
 Planowanie rozwoju miasta powinno uwzględniać jego metropolitalny charakter i jednocześnie
nie zapominać o lokalnych uwarunkowaniach rozwoju i potrzebach mieszkańców.
 Metropolia powinna być obsługiwana w oparciu o nowoczesne technologie (infrastruktura
techniczna), ze zwróceniem uwagi na specyficzne potrzeby seniorów (np. regulacja cyklu
świateł na skrzyżowaniach: informacja jak dużo czasu pozostało na przejście / kiedy ruszą
samochody; elektroniczne punkty informacyjne).
 Formy zagospodarowania przestrzennego powinny być innowacyjne i umożliwiające racjonalne
wykorzystanie przestrzeni (np. parking na tunelu na Ursynowie).
 Ułatwienie seniorom korzystania z oferty metropolii przez system ulg i zniżek na bilety do
instytucji kultury i rekreacyjnych.
 Szeroka i łatwo dostępna informacja turystyczna we wszystkich dzielnicach, także dla turystów
zagranicznych.
 Kształtowanie atmosfery otwartości na przybyszy (z Polski i spoza kraju).
 Dbanie o bezpieczeństwo publiczne.

6. Start-upy
AKTYWNI MIESZKAŃCY
 Problem z zachowaniem tradycji (trzeba ją odpowiednio przekazać).
 Problem ze spędzaniem dużej ilości czasu w domu (przed komputerem, na kanapie itp.) –
zagospodarowanie czasu w „zielonym terenie” – sport, aktywność fizyczna, grupy zajęciowe.
 Problem z brakiem pasji/hobby  alternatywa w postaci np. przedsiębiorczości, fokus na testy
predyspozycji np. w liceum, kooperatywa, konkursy/granty w szkole.
 Problem z przekazywaniem praktycznej wiedzy np. pan „złota rączka” dla młodych pokoleń 
poprzez spotkania w klubach itp.
PRZYJAZNE MIEJSCE
Historia Warszawy „w pigułce” w sieci  bloki tematyczne.
Mniej betonu, więcej zieleni  ławek, terenów zielonych, ale także czystych.
Więcej imprez sportowych, aktywizujących – informacje w aplikacjach krok po kroku.
Więcej miejsca na działania przedsiębiorców – np. jedna karta w całym mieście – wejście do
firm i korzystanie z pomieszczeń, karta miejska, wykłady itp.
 „Uaktywnienie” Wisły  oświetlenie, czystość, więcej plaż, rzeka powinna „żyć”.
 Czystość, edukacja  pod kątem dbania + bezpośredni kontakt (infolinia).
 Odpowiedzialność podmiotów gospodarczych funkcjonujących w mieście za przestrzeń i
otoczenie bezpośrednie.
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OTWARTA METROPOLIA
 Tworzenie takich fajnych inkubatorów jak Google Campus.
 Brakuje dobrych oznaczeń miejsc atrakcyjnych turystycznie, dla kierowców itp.  potrzeba
stworzenia piktogramów, aplikacji mogilnych itp.
 Spójne komunikaty dla osób spoza Warszawy (brak jednej marki), np. Paryż-Londyn  w
oparciu o METRO (obiekt, jeden element infrastruktury).

7. Firmy tradycyjne i o zasięgu lokalnym
Relacja Miasto – rzemiosło
 Ochrona specyfiki rzemiosła, które przegrywa z konkurencją komercyjną z Chin.
 Wdrożenie rozwiązań ochronnych w relacjach rzemiosło – sieci handlowe.
 Wdrożenie specjalnych firm budowania relacji administracja miasta – rzemiosło (ochrona ich
interesów i ułatwianie procesów inwestycyjnych np. przez regulacje przestrzenne) w tym
wrażliwość na rzemiosło.
 Wprowadzenie regulacji gruntów.
 pomoc na rozwój rynku dla rzemiosła – to podstawowy problem w obecnych czasach
 wdrożenie formalnych rozwiązań w sferze edukacji.
Pomysły







Prezentacje zawodów podczas targów, promocja na targach.
Tworzenie sieci rzemieślników na wzór sieci biznesowych.
Promocja zawodów.
Polityka zarządzania lokalami.
Kojarzenie produktów („Offset rzemiosła”).
Ulgi dla mieszkańców w przypadku kojarzenia usług.

Preferencje







Udoskonalenie systemu wsparcia.
Inwestycje sprzyjające rzemiosłu.
Stabilność.
Pomoc w świadczeniach ZUS osób pow. 50 lat.
Pomoc w administracji w firmach (np. GUS).
Ulgi.

Edukacja
 Pomoc w edukacji młodzieży.
 Analizy potrzeb w zawodach.
Rynek





Uczynienie rzemiosła elitarnym.
Ograniczanie szarej strefy.
Pomoc w ochronie pokoleń rzemieślników.
Promocja mody na rzemiosło.

8. Firmy innowacyjne, technologiczne i kreatywne
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Program wsparcia rzemieślników warszawskich.
Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości dla przedsiębiorców w różnym wieku.
System informowania o sytuacji gospodarczej Warszawy i trendach rozwojowych.
Miasto brokerem wiedzy prawniczej – wsparcie dla nowych, małych firm w kwestiach prawnych.
Centrum Przedsiębiorczości Smolna – mobilne centrum z ofertą w dzielnicach.
Współpraca Urzędu Miasta z uczelniami warszawskimi w rozwijaniu przedsiębiorczości.
Internacjonalizacja gospodarki Warszawy – tworzenie warunków przyciągających firmy
zagraniczne.
Poprawienie infrastruktury transportowej miasta i mobilności (rozwój transportu multimodalnego
i wykorzystaniu nowych technologii przemieszczania się).
Powszechny dostęp do internetu – darmowe hot-spots w całej Warszawie.
Miasto modułowe – policentryczne: oferujące różne warunki dla rozwoju biznesu w różnych
dzielnicach / lokalizacjach.
Promowanie współpracy: uczelnie – biznes.
System kształcenia adekwatny do potrzeb przedsiębiorców / pracodawców – wsparcie
kształcenia dualnego.
Możliwości stowarzyszenia się i stworzenia reprezentacji małych, nowych firm kreatywnych.
Rozwój infrastruktury społecznej (żłobki, przedszkola, świetlice) – umożliwienie aktywności
zawodowej rodziców posiadających dzieci / osób opiekujących się dziećmi czy innymi osobami
wymagającymi opieki.
Kultura – jako motor rozwoju, niosąca inspiracje i sprzyjająca kreatywności.
Atrakcyjne miejsce zamieszkania - tereny otwarte rekreacyjne, przestrzenie publiczne, szeroka
oferta i bogaty program dla różnych odbiorców.

9. Eksporterzy
Warsztat nie odbył się.

10.

Firmy zagraniczne i ekspaci1

Definicja Warszawy
Zdaniem ekspatów Warszawa to: duża, spójna, otwarta, międzynarodowa stolica europejska, ciągle
rozrastająca i zmieniająca się. Warszawa jest multikulturalna, tolerancyjna, kreatywna, przyjazna,
trochę chaotyczna; daje wiele możliwości rozwoju oraz działania na polu biznesowym; jest miastem,
w którym każdy czuje się jak w domu, kojarzy się z rodziną; jest zielona oraz przyjazna środowisku.
Metaforycznym podsumowaniem całości rozważań jest zdanie, które opracowała jedna
z grup: Small enough to put your arms around, large enough to get lost in
(z ang. Wystarczająco mała, aby objąć ją rękami, wystarczająco duża, aby się w niej zagubić). Co
oznacza, że Warszawa jest miastem, które może zaspokoić różne potrzeby i upodobania. Jest
jednocześnie niewielka, nieprzytłaczająca, pozwala czuć się „jak w domu“, z drugiej zaś strony, jest
na tyle różnorodna i wielkomiejska, że można się w niej zgubić i poczuć jak w wielkiej metropolii.
Wolność w mieście
Kilka grup utożsamiło wolność z poczuciem bezpieczeństwa oraz brakiem agresji, inne ze
swobodnym, otwartym, szybkim przemieszczaniem się i możliwością wyboru środków
komunikacyjnych zwracając szczególną uwagę na mnogość dostępnych opcji. Zdaniem uczestników
1

Z uwagi na specyfikę grupy warsztat został przeprowadzony według innej metodyki.
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ważnym czynnikiem definiującym wolność w mieście jest szeroko pojęta przestrzeń publiczna
(zwrócono szczególną uwagę na opcje spędzenia wolnego czasu). Miejscami, które pojawiały się w
wypowiedziach ekspatów były m.in.: Wisła, Puszcza Kampinoska, parki, rozbudowane trasy
rowerowe. Wyznacznikiem wolności jest dostęp do kultury, nauki, środków medycznych oraz innych
udogodnień. Podczas dyskusji po raz kolejny podkreślono znaczenie tolerancji i otwartości na
obcokrajowców. Zdaniem ekspatów Warszawa jest wzorem do naśladowania.
Przyjazne miejsca
Najważniejszym punktem określającym przyjazność jest jego bezpieczeństwo. Kolejnymi
elementami są: ciepło, otwartość, łatwa dostępność. W takim miejscu nie może być za dużo ludzi.
Istotne jest, by było dobrze skomunikowane zarówno pod względem transportu miejskiego, ale
również musi być bogate w ścieżki rowerowe, trasy dla pieszych, chodniki. Ważne jest by było blisko
natury (dobrze zagospodarowana roślinność). Do ulubionych „przyjaznych miejsc” należą: ulica
Poznańska, Chmielna, Próżna, Krakowskie Przedmieście, Plac Zbawiciela, Pole Mokotowskie,
Bulwary Wiślane, dzielnica Wisła, Żoliborz, Park Łazienkowski, Park Skaryszewski.
Biznes w mieście
Większość uczestników reprezentuje duże zagraniczne firmy w Polsce, dlatego też postanowiono
zadać im pytanie dotyczące biznesu – Do czego miasta powinny wykorzystywać biznes? Odpowiedzi
dotyczyły głównie życia społecznego. Biznes, zdaniem uczestników, powinien być kluczowym
elementem w procesie socjalizacji i zaangażowania mieszkańców w życie miasta. Jest świetną
możliwością zapewnienia pracy, przez co poprawia jakość życia w stolicy. Powinien angażować
mieszkańców, co zwiększyłoby świadomość oraz poczucie odpowiedzialności społecznej. Sprawia,
że miasto staje się bardziej otwarte.
Nawiązując do odpowiedzi zapytano o korzyści wynikające z bycia otwartym. Zdaniem ekspatów
otwarte miasta mają większe szanse zaistnienia w świecie biznesu. Dzięki takiej postawie
mieszkańcom łatwiej jest znaleźć opłacalną pracę. W tego typu metropoliach łatwiej o dostęp do
dóbr kultury, nauki. Szybciej rozwija się ekonomia i innowacja, co za tym idzie społeczność rozwija
się na światowym poziomie. W światowej, otwartej stolicy realizowane są atrakcyjne inwestycje,
łatwiej pozyskać partnerów, dzięki czemu stale rośnie budżet państwa.
Inspiracje
Ostatnim punktem w tej części warsztatów były rozważania na temat tego, co jest inspirujące w
Warszawie. Każda grupa na pierwszym miejscu wymieniła naturę. Podkreślano rolę pięknych
parków, skwerów oraz nadbrzeża Wisły. Zdaniem uczestników dają energię oraz zachęcają do
działania. Kluczowym elementem dającym inspirację jest polska pogoda! Zdaniem zebranych, w
Warszawie istnieje wiele ciekawych miejsc spotkań, takich jak: restauracje, czy klubokawiarnie,
gdzie można spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi. Ponadto stwierdzono, ze Warszawa jest ładna
(ze szczególnym uwzględnieniem architektury) i czysta, miło funkcjonować w takich warunkach.
Zebrani zgodnie stwierdzili, że nic nie inspiruje bardziej od kultury.
Wyzwanie 1: Jak połączyć wieś z metropolią?
Rozwiązanie:
Grupa skupiła swoją uwagę na środkach transportu oraz poprawnej komunikacji
w mieście i na obrzeżach. Zdaniem uczestników komunikacja powinna być ze sobą połączona i
poprawnie synchronizowana, tak by można było bez problemów poruszać się między różnymi
regionami dowolnym środkiem komunikacji (Verturilo, WKD, komunikacja miejska). Korki w mieście
odstraszają potencjalnych przyjezdnych, a Warszawa zaczyna kojarzyć się ze stratą czasu. W tym
miejscu przytoczono przykład ciągle zatłoczonych Alei Jerozolimskich. Ruch w mieście powinien być
zharmonizowany i przyjazny pieszym.
Zespół zwrócił uwagę na sposób funkcjonowania w mieście. Miasto jako metropolia, powinno być
ciekawe dla wszystkich, przyciągać uwagę zarówno osób z zagranicy, jak i z małych miast i wsi.
Ważne, by każdy mógł się tu czuć dobrze. Należy stworzyć warunki sprzyjające osobom starszym,
studentom, rodzinom z dziećmi. Grupa podjęła się dyskusji na temat różnic demograficznych w
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Warszawie. Stwierdzono, że w mieście dominują ludzie w starszym wieku (jedyną stolicą, w którym
odsetek emerytów jest większy niż w Polsce jest Nowy Jork). Należy łamać bariery wiekowe i
sprawić, by stolica stała się wspólnym domem wszystkich. Zwrócono uwagę na niedostosowanie
Centrum od życia rodzinnego. Miasto powinno zadbać o swoje dziedzictwo i kulturę. Zdaniem
zebranych każda dzielnica Warszawy ma oddzielną historię, o której zapominamy. Posłużono się
przykładem dzielnicy Bielany, która przed laty była małą wioską słynącą z bogatych architektonicznie
klasztorów. Kolejno wspomniano o Żoliborzu, który mógł pochwalić się piękną plażą. Przede
wszystkim mieszkańcy powinni współpracować ze sobą i działać we wspólnym interesie, by osiągnąć
upragnione cele.
Wyzwanie 2: Co zrobić, by ludzie czuli się w Warszawie jak w domu?
Rozwiązanie:
Uczestnicy warsztatów, mimo pochodzenia od lat żyją w Warszawie. Warunkiem koniecznym do
utożsamienia Warszawy z domem/miastem rodzinnym, jest ich zdaniem poczucie bezpieczeństwa
oraz wspólnoty. Osoba przybyła do nowego miasta nie wie, czego może się spodziewać, dlatego
istotna jest otwartość i życzliwość ludzi. Ważne jest również stworzenie swojej społeczności.
Grupa zwróciła uwagę na różnorodność kulturową w mieście. Zaproponowała organizowanie
festiwali o tematyce międzynarodowej jak np.: Italian Week, French Week.
Zdaniem uczestników, biznes powinien wspierać przybyłych, jako sponsor nowych projektów. Miasto
powinno być czymś więcej, niż tylko miejscem pracy. Powinno dawać możliwość rozwoju, rozrywki i
relaksu.
Wyzwanie 3: Jak zmienić środowisko, by osiągnąć równowagę między przyjaznością i
bezpieczeństwem?
Rozwiązanie:
Grupa opracowała propozycję reformy w transporcie publicznym. Na ilość zanieczyszczeń w mieście
wpływa ogromna liczba samochodów, dlatego też zdaniem uczestników, powinno się wprowadzić
następujące zmiany w komunikacji: elektryczne autobusy, stacje ładowania samochodów
elektrycznych (nie tylko w centrach handlowych, ale w całym mieście) rozbudowanie metra (więcej
linii oraz zwiększenie częstotliwości jazdy). Uczestniczy zaproponowali rozbudowę infrastruktury
(więcej dróg, tak by samochody nie musiały przejeżdżać przez centrum miasta – mniej korków).
Zespół wyraził potrzebę zróżnicowania przeznaczenia dzielnic na przykładzie Mokotowa (ze
szczególnym uwzględnieniem tzw. „Mordoru“- biznesowej części dzielnicy). Należy unikać
jednostronnego przeznaczenia przestrzeni (Mokotów – dzielnica korporacji) i zadbać o
funkcjonalność poprzez przystosowanie do życia społeczności miejskiej.
Zdaniem zebranych należy bardziej zachęcać mieszkańców do aktywnego spędzania czasu (więcej
ścieżek rowerowych, otwartych basenów, siłowni, parków, miejsc dla rodzin z dziećmi).
Uczestnicy doszli do wniosku, że należy inwestować w miejsca takie jak Bulwary Wiślane – należy
kontynuować ich rozbudowę, tak aby dobrze zagospodarować obydwie strony rzeki. Jednak ważnym
jest, by prawa strona Wisły pozostała bardziej niezależną, przystępną i bliższą naturze.
Wyzwanie 4: Co może zrobić miasto Warszawa, by poprawić współpracę
z biznesem?
Rozwiązanie:
Zespół zadeklarował dużą potrzebę poprawy komunikacji pomiędzy władzami miasta,
a biznesem. Język powinien być przyjazny, otwarty i zachęcający grono biznesu
do wypowiadania swojego punktu widzenia. Istnieje potrzeba podejmowania wspólnych działań i
realizowania razem projektów – często interesy miasta i biznesu są zbieżne, więc oba środowiska
powinny się wzajemnie wspierać, bo sukces biznesu jest jednocześnie sukcesem władz miasta i
odwrotnie.
Kolejny aspekt, na który zwrócono uwagę, nie dotyczył tylko Warszawy, ale całej Polski. Uczestnicy
warsztatów zauważyli, że w Polsce postawy wynikające z idei społeczeństwa obywatelskiego są
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bardzo ograniczone. Próba włączenia młodych Polaków w działania wolontarystyczne w sektorze
publicznym – nie związane z ich pracą – wciąż stanowi ogromne wyzwanie.
Biznes może wesprzeć te działania angażując swoich pracowników w działania CSR (Corporate
Social Responsibility). Jednak istnieje potrzeba, aby zagraniczne firmy, zatrudniające
warszawiaków, zaczęły angażować się w działania CSR w Warszawie i na jej rzecz. Wiele z takich
działań prowadzonych jest poza Warszawą, a ważne jest, aby zaczęły być one dedykowane stolicy
i jej mieszkańcom. Wymaga to jednak lepszej współpracy z władzami miasta.
Sektor biznesowy musi zacząć rozumieć czego miasto od niego oczekuje i potrzebuje. Miasto musi
zacząć komunikować się bezpośrednio z firmami, z którymi chce wejść we współpracę i
identyfikować
punkty
wspólne
i
interesy,
które
są
ważne
dla
obu
stron.
Stworzenie i promowanie efektywnego planu na zbalansowanie środowiska zawodowego i
domowego. Za przykład podano Służew i Ursynów, które stały się miejscami dedykowanymi
biznesowi. Dzielnice te są na tyle trudno skomunikowane, że dojazd do nich jest niezwykle trudny
dla osób, które mieszkają poza tym obszarem.
Grupa zaproponowała stworzenie aplikacji mobilnej, która miała by ułatwić mieszkańcom
komunikacje oraz dostęp do wydarzeń w mieście (biznesowych i nie tylko).
Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja dotycząca nowych technologii. Zebrani stwierdzili, że Polska
musi iść z duchem czasu i inwestować, tak by dawać większe możliwości kręgom biznesowym.
Miasta o rozwiniętej technologii stają się bardziej interesujące dla potencjalnych partnerów z
zagranicy. Zasugerowano, że należy inwestować w światłowody, tak jak inne kraje np.: Moskwa, by
nie wypaść z biznesowej gry.
Wyzwanie 5: W jaki sposób Warszawa może tworzyć swoją tożsamość kulturalną?
Rozwiązanie:
Warszawa powinna organizować więcej bezpłatnych wydarzeń kulturalnych o zróżnicowanej
tematyce (muzyka, teatr, kulinaria, sport). Ponadto władze miasta powinny zainwestować w
odpowiednią promocję w kraju i na świecie. Grupa prezentująca stwierdziła, że Warszawa jako
stolica powinna bardziej postarać się i zostać pionierem w wybranej dziedzinie kultury, tak by nie
odbiegać od reszty świata.
Warszawa może pochwalić się dobrym zagospodarowaniem przestrzeni nad Wisłą. Szczególną rolę
w życiu kulturalnym mieszkańców odgrywa Centrum Nauki Kopernik, które jest przyjazne młodzieży,
rodzinom z dziećmi oraz osobom starszym. Edukuje, dostarcza rozrywki i jest dobrym pomysłem na
spędzenie wolnego czasu.
Obecnie stolica marnuje swój potencjał pod względem rozmachu i nagłośnienia wydarzeń
kulturalnych w porównaniu do innych miast w Polsce. Przedstawiono przykład komercyjnych
festiwali, z którymi utożsamiane są inne polskie miasta (Gdynia – Open’er). Zdaniem prezentujących
Warszawa nie jest kojarzona z żadnym z takich wydarzeń. Organizowane tu koncerty (Orange
Warsaw Festival) straciły renomę i publiczność ze względu na dobór miejsca organizacji wydarzania
– Stadion Narodowy nie ma wystarczająco dobrego nagłośnienia. Warszawa nie przyciąga uwagi
turystów i nie jest ikoną kulturalną.
To zdanie wywołało sporo kontrowersji wśród pozostałych uczestników oraz rozpoczęło dyskusję na
temat pojęcia kultury w mieście. Zdaniem pozostałych Warszawa bardzo prężnie się rozwija i należy
pamiętać, o tym że buduje swą tożsamość od nowa. Przytoczono wiele przykładów otwartej kultury
w mieście jak: Jazz na Starówce, czy Teatr nad Wisłą. Stwierdzono, że należy doceniać każdą
inicjatywę kulturalną, a nie tylko komercyjne festiwale. Kultura powinna być dostępna dla wszystkich
i nie powinna być ograniczana.
W Warszawie brakuje miejsc swobodnego wyrazu opinii publicznej takich jak londyński Hyde Park.
Zaproponowano stworzenie miejsca w przestrzeni publicznej (wielkiego parku, pola), gdzie
mieszkańcy będą mogli się gromadzić, jednoczyć i swobodnie wypowiadać – forum publiczne.
Nieoczekiwanie zebrani rozpoczęli rozważania dotyczące tożsamości Warszawy. Padło kluczowe
pytanie: kim jest warszawiak? Stwierdzono, że Warszawa jest schizofrenicznym miastem tzn.:
bardzo trudno określić kto tak naprawdę jest Warszawiakiem. Żyje w niej bardzo wiele osób
przyjezdnych (z innych miast i krajów). Nazwanie kogoś Warszawiakiem jest kwestią bardzo
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indywidualną i zależy od postrzegania przynależności kulturowej i tożsamości. Obcokrajowcy żyjący
w Polsce od lat mogą nazwać się w Warszawiakiem, jeśli tylko się nim czują. Tożsamość w Stolicy
jest zaburzona, bo bardzo mało osób czuje się Warszawiakiem. Poruszono kwestię wolnych
nieruchomości w Warszawie, w której jest ponad milion apartamentów, a cała reszta jest
wynajmowana. W większości osobom spoza miasta, którzy przyjeżdżają do stolicy na studia i do
pracy.
Porównywano Warszawę innymi europejskimi miastami takimi jak Londyn, czy Paryż. Stwierdzono,
że polska stolica nie odbiega szczególnie od innych. Jest mniej zatłoczona i mniej multikulturowa,
ale wpływa do pozytywnie na jej obraz, gdyż nie jest aż tak bardzo chaotyczna. Postrzeganie
Warszawy zależy od pozytywnego podejścia. Uczestnik z Francji stwierdził, że Warszawa jest
miastem w którym żyje się dobrze, a nawet lepiej, jednak Polacy w to nie wierzą.

11.

Organizacje pozarządowe

AKTYWNI MIESZKAŃCY
 Realna
partycypacja
mieszkańców
(poczucie
wpływu),
również
poczucie
współodpowiedzialności za to, co dzieje się w mieście. Budowanie odpowiedzialności
mieszkańców - aby poza tym, że korzystają ze wspólnych dóbr (np. terenów nadwiślanych) czuli
się za nie współodpowiedzialni.
Robienie sensownych konsultacji - aby głosy mieszkańców były naprawdę brane pod uwagę;
ale równocześnie dbanie o reprezentowanie różnych interesów, nie tylko tzw. "krzykaczy";
zdrowy konsensus w podejmowaniu decyzji.
 Odważni urzędnicy, którzy nie boją się wyzwań.
 Jawność informacji o planach, inwestycjach (w tym transparentność działań urzędu); w tym
także system informacji o tym, co możemy zrobić, i na co mamy tak na prawdę wpływ;
elektroniczne punkty informacji, prezentujące lokalne wydarzenia, obiekty turystyczne; pisanie
prawa miejscowego przystępnym językiem (możliwym do zrozumienia przez mieszkańca).
 Docenianie przez miasto kompetencji organizacji pozarządowych; organizacje próbują być
profesjonalne, a wynagrodzenia, którymi mogą dysponować organizacje pozarządowe
uniemożliwiają często zatrudnianie specjalistów.
 Upowszechnienie dobrych praktyk we współpracy z organizacjami pozarządowymi i
przyznawaniu grantów organizacjom pozarządowym.
 Budowanie wspólnoty:
o Pomoc w zakładaniu wspólnot lokalnych (animacja).
o Budowanie poczucia wspólnoty za pomocą kampanii informacyjnej/ edukacyjnej
(np. typu "ustąp pierwszeństwa" w komunikacji publicznej).
o Budowanie więzi z miejscem (rozumiana też jako infrastruktura sprzyjająca
spotkaniom lokalnym; wydarzenia sportowe, pikniki); zapobieganie gettoizacji
przestrzeni lokalnej.
 Platforma współpracy obywatelskiej (np. centra dialogu, partnerstwa i współpracy),
możliwość realnego, fizycznego spotkania mieszkańców. Agory (na wzór greckiej agory) –
miejsca spotkań, skwery; przestrzeń do wykorzystania przez poszczególne grupy;
umożliwiające spotkania, przestrzeń nieformalna.
 Decentralizacja decyzyjna, sprzyjająca zwiększaniu aktywności mieszkańców.
 Konieczne jest wykorzystanie wiedzy o procesach społecznych oraz wykorzystanie wiedzy
ludzi aktywnych; zatrudnienie specjalistów.
 Przyjęcie zasady, aby nie gasić już ujawniającej się aktywności mieszkańców – zarówno
przez urzędników, ale również poprzez konkurowanie pomiędzy organizacjami; wsparcie i
dostęp, umożliwianie rozwoju kontaktów przez osoby aktywne i organizacje; umożliwienie
wymiany wiedzy urzędnik - organizacja, nie blokowanie pomysłów osób aktywnych (urzędnicy,
odpowiednio przeszkoleni, którzy powinni wskazywać kierunek możliwych działań/ projektów);
nie "gaszenie zapałów" poprzez tworzenie barier/ obciążeń administracyjnych, pomoc w
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przeprowadzeniu procedur ze strony urzędników (urzędnik jako przewodnik); współpraca
urzędników z organizacjami pozarządowymi.
Konieczność nauki współpracy już na wczesnych etapach edukacji, dająca szansę na
współpracę w życiu dorosłym.
Wykorzystanie potencjału seniorów (ich wiedzy, doświadczenia) w budowaniu współpracy angażowanie seniorów w projektach, włączanie do organizacji społecznych.
Edukacja permanentna - przez cały okres życia, od dziecka do seniora (sieciowanie,
integrowanie młodych ludzi z seniorami).
Uczyć przełamywania wstydu, związanego z osiągnięciem starszego wieku (zamykania się w
domu, nieuczestniczenia w wydarzeniach).

PRZYJAZNE MIEJSCE
 Poprawa stanu powietrza (równocześnie informowanie mieszkańców o przekroczonych
normach, zadbanie także o odpowiedni poziom zieleni w miastach w kontekście poprawy stanu
powietrza; nie bagatelizowanie tematu smogu w Warszawie; rola komunikacji zbiorowej w
kontekście ochrony środowiska); podkreślenie znaczenia Wisły, jako ciągu przewietrzającego
Warszawę (efekt bryzy).
 Komunikacja i infrastruktura publiczna (chodniki, bezkolizyjne ciągi komunikacyjne, ścieżki
itp.).
 Działania na rzecz kultury jazdy (działania edukacyjne - piesi, rowerzyści i kierowcy;
"bezkolizyjne współistnienie").
 Zdrowie, praca, edukacja - zaspokojenie podstawowych potrzeb, zapewnienie dostępu do
pracy, edukacji i usług ochrony zdrowia, kultury fizycznej jako działania prewencyjnego;
Zapewnienie grupy usług, które dzięki temu komfortowi wpływają na aktywność ludzi w zakresie
działalności różnego typu: animacja aktywności fizycznej, w tym duża rola organizacji
społecznych.
 Ochrona zabytków - równowaga pomiędzy budownictwem nowym a zabudową wymagającą
ochrony (ale ochrona rozumiana również jako dbanie o ten zabytek); możliwością walki o tereny
wymagające ochrony są plany miejscowe.
 Przyroda, Wisła, parki - większa liczba; szczególny nadzór Wisły, jako ważnego miejsca w
Warszawie, ale także bezpieczeństwo na Wiśle i terenów przyległych (zjawisko suszy); parki
powinny mieć w pełni funkcję parkową, jako miejsce wypoczynku i rekreacji (nie jako miejsce
imprez masowych); nie usuwać istniejących terenów zieleni.
 Wparcie dla inicjatyw (także gospodarczych) - przyjazne miasto jest wtedy, gdy inicjatywy
nie są gaszone.
 Segregacja śmieci na wyższym poziomie niż obecnie (aktualnie segregacja jest
nieobowiązkowa; ludzie nie czują się zobowiązani) - konieczne działania edukacyjne, wyższe
opłaty za nie segregowanie odpadów; Świadome gospodarowanie odpadami.
 Racjonalne rozmieszczenie usług (także chociażby rozmieszczenia (ograniczenia)
całodobowych punktów alkoholowych); tu nawiązanie do decentralizacji procesu decyzyjnego aby mieszkańcy mieli wpływ na to, co jest w ich okolicy; także takie rozmieszczenie usług, aby
były dostępne.
 Rozwój infrastruktury turystyki rowerowej i sportowo-rekreacyjnej; rozbudowa ścieżek
rowerowych o charakterze rekreacyjno-turystycznym; zachęcenie mieszkańców do wyjścia na
zewnątrz.
 Zabudowa miasta tak, aby uwzględniała kliny przewietrzające; nie zabudowywanie ich.
 Odpowiednio rozłożona zieleń (równomiernie) po całej Warszawie (uwzględnienie,
zbilansowanie jej w studium lub mpzp, tak, aby pozwoliła na przewietrzanie miasta); jako
uzupełnienie zapewnienie odpowiedniego nawodnienia tych terenów zielonych (projektowanie
przestrzeni zielonej tak, aby zapewnić jej trwanie - nawodnienie, retencja).
 Zabezpieczenie miejsca pod przyszłe usługi, które mogą się okazać potrzebne (ale jeszcze
nie mamy świadomości potrzeby ich istnienia).
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 Zwrócenie uwagi na estetykę otoczenia (również kontekst edukacyjny poczucia estetyki).
Warszawa jako całość powinna być ładna, konieczne jest zachowanie ładu przestrzennego opracowanie konkretnych wytycznych, które określałyby, czym tak naprawdę jest "ładna"
zabudowa; ład przestrzenny = ładne miasto, a nie przypadkowe w 2030 roku; zastosowanie łąk
kwietnych zamiast trawników w przestrzeni miejskiej (jako ładna, tańsza alternatywa, bardziej
odporna na zjawiska atmosferyczne - bardzo ważny tez udział botaników, ogrodników w
projektowaniu zieleni miejskiej); celem ochrony zieleni edukacja i systematyczność w działaniu.
 Dostępność, użyteczność i estetyka małej architektury, np. toalety publiczne, kosze na
śmieci.
 Zapobieganie dokarmianiu ptaków w mieście - konieczna kampania informacyjnoedukacyjna skierowana do mieszkańców, jak mają obchodzić się w kontakcie ze środowiskiem
przyrodniczym.
 Ograniczenie hałasu w mieście (tu w kontekście szkodliwości fajerwerków dla zwierząt,
atmosfery i ludzi) - zastąpienie innymi atrakcjami.
 Wzmocnienie współpracy z kulturą - wszystkie elementy estetyczne w mieście też związane są
z edukacją artystyczną.
 Przynależność miasta do Związku Miast Nadwiślańskich – sprzeczne głosy uczestników.
 Infrastruktura planowana tak, aby była dostępna dla wszystkich grup - planowanie uniwersalne.
 Warszawa przyjazna seniorom - zachęcająca do powrotów z zagranicy do Polski;
mieszkalnictwo i usługi dla seniorów („silver economy").
 Potrzeba liderów aktywności społecznej.
 Więcej mieszkań komunalnych (lobby - zmiana przepisów, aby miasto i gminy mogły budować
mieszkania na wynajem); problemy mieszkaniowe.
 Powstrzymanie zabudowy nie związanej z planami miejscowymi; konieczność stworzenia
mechanizmu, który korelowałby powstawanie inwestycji z planami miejscowymi; zapobieganie
chaotycznej zabudowie - powiązanie inwestycji infrastrukturalnych z kolejnością uchwalania
planów miejscowych.

OTWARTA METROPOLIA
 Wspieranie kultury i sportu na poziomie międzynarodowym; obiekty, hale na wysokim
poziomie.
 Wspieranie sektora kreatywnego (start-up) - atrakcyjne miejsce pracy o znaczeniu w sieci
europejskiej (wspieranie działalności gospodarczej określonego typu, program rozwoju sektora
kreatywnego).
 Rozwój turystyki - Warszawa powinna być bardziej postrzegana w kontekście miejsca do
zwiedzania, nie tylko miejsca biznesu; turystyka kulturowa.
 Rozwój współpracy międzynarodowej (systemowy) - miasto, które współpracuje z innymi
miastami, działalność międzysektorowa, łączenie z przedstawicielami innych środowisk;
wspieranie współpracy międzynarodowej powinno być większym priorytetem niż obecnie
(promowanie Warszawy); Inicjatywy mające na celu współpracę na poziomie polskim i
europejskim.
 Nie zapominać o okolicy – metropolia (obszar metropolitalny).
 Wykorzystanie tego, że obcokrajowcy oceniają to miejsce jako ciekawe; wsparcie rozwoju
kultury, nakazanie instytucjom miejskim, aby ofertę udostępniały także w innych językach;
Warszawa, jako miejsce, które nie jest nudne - różnorodność; różnorodność mieszkańców, ich
aktywność jako atut.
 3 razy I – inspiracja, implementacja i inni; inspirowanie się rozwiązaniami z zewnątrz,
implementacja ich ale także inspirowanie innych, aby wdrażali nasze rozwiązania; uwydatnianie
cech charakterystycznych naszego miasta, świadome i planowe chwalenie się atutami jako
rodzajem produktu miasta; świadomość/ duma z wyjątkowości miasta; wybranie kilku
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najlepszych rzeczy jako budujących markę Warszawa w komunikacji na zewnątrz, w sieci
metropolii.
 Miasto tolerancyjne - edukacja, budowanie mody na bycie tolerancyjnym.
 Stwarzanie warunków i możliwości dla młodych - miasto dobrze skomunikowane z całym
światem (linie lotnicze, transport szeroko rozumiany, sięgający na zewnątrz).
 Konieczność informowania o tym, co się dzieje w mieście! (komunikacja z mieszkańcami).
INNE
 Koordynacja działań - obecnie jest rozproszona odpowiedzialność; różne polityki miasta nie
są spójne ("ktoś odpowiada za chodnik, a ktoś inny za platformę").
 Planowanie przestrzenne - żeby było i aby był mniej rozdrobniony zakres odpowiedzialności.
 Filozofia zintegrowania kolei z miastem - nie zapominać o tym, że mamy miasto podzielone
koleją na kilka kawałków.
 Wykorzystanie potencjału transportowego Portu Żerań.
 Potrzeba stworzenia systemu wielosektorowego zarządzania miastem (aby różne dziedziny,
np.. takie jak kultura, mieszkalnictwo, infrastruktura się przenikały).

12.

Instytucje otoczenia biznesu

AKTYWNI MIESZKAŃCY






















Warsztaty rozwojowe (podnoszenie kwalifikacji).
Kampanie aktywizujące (również pokazanie efektów; pozytywny przekaz działań).
Planowanie razem z mieszkańcami działań/ inwestycji wieloletnich.
Wprowadzenie wspólnych standardów dla urzędu miasta i jednostek organizacyjnych,
skierowanych pro-kliencko.
Edukacja już na wczesnych etapach dzieci o postawach obywatelskich i aktywności społecznej.
Podkreślanie pozytywnych projektów, działań miasta; podbicie pozytywnego PR miasta,
pozytywne wyjście do osób, którym się nie podoba, pozytywny wydźwięk działań, które mogą
chwilowo być niedogodnością dla innych.
Wparcie lokalnych inicjatyw w zakresie informowania mieszkańców o ofercie biznesu
skierowanej do mieszkańców; usprawnienie kanałów informacji.
Nie gaszenie aktywności mieszkańców - urzędnik jako ktoś, kto realnie pomoże, na różnych
szczeblach.
Edukowanie mieszkańców, co mogą zrobić w mieście, jakie mają możliwości i narzędzia.
Promocja marki Warszawa i potencjału wewnętrznie (do środka) – do mieszkańców.
Przestrzeń publicznego dialogu.
Centra wsparcia przedsiębiorczości oferujące wymierną wartość/ narzędzia.
Uczenie, pokazanie, że wspólne lokalne działanie ma sens.
Długofalowa realizacja działań (przykład pikników), konieczność kontynuacji, aby osiągnęła
skutek.
Realna współpraca biznesu i urzędników.
Wsparcie centrów aktywności lokalnej; przestrzeni publicznych sprzyjającym spotkaniom
(zarówno służących rozwijaniu hobby jak i biznesu); potrzeba zachowania otwartych przestrzeni
publicznych.
Wspieranie start-upów oraz kontynuacji działań po inkubacji, w kolejnych fazach rozwoju
przedsiębiorstwa (wsparcie informacyjne, transferu wiedzy, urzędy jako węzły informacyjne).
Aktywne wspieranie inicjatyw i działań pro-miejskich, z którymi wychodzą przedsiębiorcy lub
mieszkańcy.
Wsparcie (lub chociaż nie przeszkadzanie) ze strony urzędów w zakresie tworzenia platform
wymiany informacji/ wiedzy.
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 Wspieranie lokalnych, aktywnych liderów, którym chce się działać – oni będą węzłami,
przekaźnikami w tworzeniu kolejnych inicjatyw.
PRZYJAZNE MIEJSCE
 Zmniejszenie obciążeń administracyjnych, ograniczenie „papierkologii”, feedback nt. postępu
załatwianej sprawy przez urząd.
 Lepsza obsługa mieszkańca/ przedsiębiorcy.
 Zdalne i interaktywne.
 Jasno sprecyzowany target przedsiębiorców, których się wspiera (specjalizacja), ale
równocześnie wparcie indywidualnych pomysłów na biznes, zachęcanie do prowadzenia
biznesu w Warszawie a nie wyjazdów.
 Infrastruktura pod rozwój działalności i rozwój pomysłów.
 Przyglądanie się temu, jak firmy odpowiadają na potrzeby rynku, a nie narzucanie konkretnych
branż.
 Wsparcie, a nie karanie przedsiębiorców za podnoszenie standardów.
 Bardziej otwarta, przejrzysta polityka lokalowa (w tym przykład pustostanów).
 Przewidywanie w planach miejscowych miejsc pod usługi, preferencyjne stawki dla
przedsiębiorców.
 Nie grodzenie osiedli, zastąpienie budowania ogrodzeń kształtowaniem przestrzeni zielenią,
oświetleniem.
 Wspieranie procesów integracji między sąsiadami.
 Efektywniejsze wykorzystanie potrójnej helisy.
 Lepsza promocja marki (Warszawa) i potencjału dla inwestorów zagranicą.
 Promocja i wsparcie marek lokalnych.
 Wsparcie start-upów na wielu płaszczyznach (w tym prawnej).
 Zintegrowanie systemu komunikacji w mieście; zwiększanie połączenia między dzielnicami.
 Obniżenie opłat parkingowych dla przedsiębiorców – brak konsensusu uczestników w tej
kwestii.
 Transport w mieście: rozwijanie parkingów wraz z rozwojem infrastruktury drogowej, ale z
drugiej strony nie wprowadzanie coraz większego ruchu do centrum miasta.
 Zachęcanie kierowców do korzystania z komunikacji publicznej i do wspólnego
przemieszczania się jednym samochodem.
 Wizjonerzy, specjaliści w urzędzie, którzy będą odpowiadali za poszukiwanie nowych
rozwiązań, szczególnie w kontekście rozwoju transportu i poruszania się w mieście; koncepcja
alternatywnych sposobów przemieszczania się w mieście.
 Przemyślana koncepcja rozwoju miasta, wybiegająca w przyszłość.
 Możliwość pracy i załatwiania spraw w pobliżu miejsca zamieszkania, bez konieczności
przemieszczania się po całym mieście.
 Konsekwencja w działaniu, niezależnie od rządzącej partii politycznej.
 Wsparcie centrów aktywności lokalnej, kreowanie długofalowych działań dla przedsiębiorców
(nie krótkoterminowych).
 Decentralizacja uprawnień do realizacji działań na poziom dzielnic.
 Dostępność podstawowej małej infrastruktury, zapewnienie zaspokojenia podstawowych
potrzeb w przestrzeni publicznej (np. koszy na śmieci).
 Dostosowanie komunikacji do potrzeb różnych osób, starszych, matek z dziećmi,
niepełnosprawnych (np. windy, przejścia).
 Kształcenie mieszkańców w zakresie poszanowania wspólnej przestrzeni i infrastruktury.
 Tworzenie wspólnych przestrzeni spotkań i rozrywki.
 Dbanie o estetykę przestrzeni publicznych (przykład reklam).
 Wspieranie sieciowania, łączenia ze sobą przedsiębiorców; animowanie wymiany wiedzy i
współpracy pomiędzy firmami.
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 Tworzenie na poziomie dzielnicy wspólnych przestrzeni dla przedsiębiorców, w których mogliby
się wystawiać.
OTWARTA METROPOLIA
 „Zdebetonowanie” uczelni – otwarcie uczelni na współpracę z miastem, nie zatrzymywanie
pomysłów w uczelniach.
 Przyciąganie talentów spoza Polski.
 Organizowanie w mieście targów międzynarodowych, celem wypromowania się wśród
zagranicznych inwestorów, ale zapobieganie wyjeżdżaniu naszego know-how za granicę.
 Tworzenie infrastruktury, ułatwień, ulg i narzędzi dla przyciągania zagranicznych ekip filmowych
w kontekście promocji miasta.
 Przyspieszanie procedur.
 Budowanie marki, wizerunku miasta Warszawa.
 Promocja gospodarcza miasta.
 Łatwość odnalezienia się w mieście, nawet przez tych, którzy nigdy w nim nie byli.
 Tkanka miejska sprzyjająca łatwemu przemieszczania się przez osoby niepełnosprawne.
 Zrozumienie innych kultur, przygotowanie kadr urzędniczych do przyjmowania osób z innych
kultur.
 Nauczyć przedsiębiorców wyszukiwania targów, imprez, które faktycznie są dla nich i
odpowiadają na ich potrzeby.
INNE
 Komunikacja miasto-uczelnia-przedsiębiorca.
 Tak budować strategię, aby ludzie, działając tak jak założono w strategii, czuli się potem
nagrodzeni.
 Dobre szkoły zawodowe, w tym szkoły „przyzakładowe”.
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ŚRODY ZE STRATEGIĄ
20 kwietnia 2016 r.
 Uwzględnić potrzeby osób korzystających z transportu indywidualnego, tzn. kierowców
samochodów, dla których istotna jest płynność ruchu i bezkolizyjność dróg w codziennym
przemieszczaniu się po stolicy. Ważne jest kształtowanie drożnego systemu drogowego, aby
Warszawa stała się otwartą metropolią. Popularyzacja i uprzywilejowanie transportu
zbiorowego oraz ograniczenia dla ruchu samochodowego nie zmotywują kierowców do
przesiadki do autobusów czy tramwajów. Buspasy, zwężanie dróg, tworzenie na jezdniach
pasów rowerowych oraz innego rodzaju ograniczenia nie zniechęcają kierowców do korzystania
z samochodów, natomiast powodują korki.
 W miejskim systemie drogowym powinny funkcjonować pewnego rodzaju
uprzywilejowane „kręgosłupy” – „aorty” dla bezkolizyjnego, szybkiego ruchu
samochodowego (na wzór obwodnic).
 Sposobem na ograniczenie liczby samochodów w Warszawie może być blokowanie wjazdów
do stolicy na drogach wlotowych oraz drogach do centrum, a także udrażnianie dróg
wylotowych z Warszawy oraz centrum (utrudnia się wówczas wjazd do miasta/centrum,
natomiast ułatwia się wyjazd z miasta/centrum). Inwestycje drogowe powinny być zintegrowane,
aby całość systemu drogowego Warszawy była bezkolizyjna.
 Dalsza rozbudowa publicznego transportu zbiorowego sprawi, że władze będą musiały
przeznaczać z budżetu na jego utrzymanie jeszcze więcej pieniędzy. W rzeczywistości oznacza
to, że do komunikacji miejskiej będą musieli dopłacać mieszkańcy (z podatków).
 Mając na względzie nieudane rozwiązania urbanistyczno-drogowe w postaci ul. Świętokrzyskiej
i ul. Tamki po modernizacji należy w przyszłości wprowadzać zmiany w systemie
drogowym bez powielania błędów widocznych choćby na wymienionych ulicach (pasy
rowerowe w jezdniach, stacje Veturilo przy jezdni, zwężanie jezdni do 1 pasa itd.).
 Inne proponowane rozwiązania: likwidacja sygnalizacji świetlnej w miejscach, w których hamuje
ona płynny ruch samochodów; budowa większej liczby kładek dla pieszych; tworzenie tzw.
„zawrotek” przed światłami; likwidacja tzw. „lewoskrętów”; tworzenie mniejszej liczby rond (gdyż
powodują korki); stworzenie bezkolizyjnej Wisłostrady bez przejść dla pieszych na jezdni;
likwidacja buspasów w miejscach, w których zwężona jezdnia powoduje korki (np. moście
Łazienkowskim); wprowadzenie świateł dwufazowych.
 Konieczność analizy ruchu samochodowego, eksperymentowania z różnymi
tymczasowymi rozwiązaniami drogowymi, analizy wpływu drogowych inwestycji,
przeprowadzenia badań z mieszkańcami.
27 kwietnia 2016 r.
 Wschodnia część Warszawy powinna być bardziej doinwestowana w infrastrukturę
transportową, w okolicy ul. Żołnierska / Strażacka / Chełmżyńska powinien powstać węzeł
transportowy integrujący różne środki transportu oraz parking P&R, a na linii kolejowej
Rembertów – Warszawa Wschodnia powinien powstać przystanek kolejowy.
 Należy doposażyć Rembertów w infrastrukturę wodną i kanalizacyjną, w strategii powinien
znaleźć się zapis o likwidacji białych plam w tym zakresie.
 Przy budowie dróg – dużych inwestycjach – nie zapominać o wyposażenie tego terenu w rury,
którymi mogłyby zostać puszczone światłowody.
 Nieuregulowany stan własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę infrastruktury
znacznie opóźnia realizację inwestycji (podano przykład os. Wygoda).
 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny w pierwszej kolejności
obejmować tereny, na których występują najbardziej pilne potrzeby tj. wyposażenia terenów w
infrastrukturę techniczną i społeczną z jednoczesnym wykupem terenów przeznaczonych pod
te inwestycje. Zwrócono uwagę na etapowanie realizacji mpzp.
 Sąsiednie dzielnice powinny być ze sobą skomunikowane – na przykładzie dzielnicy
Rembertów powinno zostać wybudowane przedłużenie ul. Wiatracznej do Targówka
Przemysłowego.
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 Przy projektowaniu przestrzeni publicznej nie zabetonowywać całego terenu, ale
wprowadzać zieleń. Drzewa powinny być sadzone w ziemi a nie w donicach. Tereny zieleni
powinny być obsadzane krzewami, drzewami i trawnikami.
 Przestrzeń publiczna wyposażona w użyteczną małą architekturę m.in. w ławki z oparciem,
ponadto meble miejskie powinny być ujednolicone i dostosowane do specyfiki miejsca. Wiaty
przystankowe użyteczne dla korzystających a nie dla reklamodawców – zadaszone tak, aby
faktycznie chroniły przed deszczem/śniegiem; wyposażone w ławki.
 Więcej centrów lokalnych w standardzie wypracowanym przez Urząd, czyli 10 min. dojścia
do niego.
 Przebudowa Pl. Bankowego – wybudować parking podziemny a na powierzchni wprowadzić
zieleń.
 Białołęka – ul. Mehoffera – wprowadzić spowalniacze na jezdni.
 Na Białołęce poprawić nawierzchnie wielu ulic.
 Wprowadzać zielone torowiska, co przyczyni się do zmniejszenia hałasu i poprawi estetykę
tych terenów.
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DEBATA PODSUMOWUJĄCA KWIETNIOWE
WYDARZENIA
 Wzmocnienie reprezentacyjności Traktu Królewskiego – Za dużo jest na nim elementów
„płytkiej” reklamy. Ponadto na Trakcie są tzw. ławeczki grające, które nie zawsze działają, jak np.
ławeczka księdza Jana Twardowskiego.
 Koncepcja rozwoju Warszawy – w przedstawionych materiałach jest spis tego wszystkiego o
czym rozmawialiśmy na licznych spotkaniach. Natomiast cały czas brakuje ogólnej koncepcji. Tu
jest lista pobożnych życzeń, które niekiedy się wykluczają. Ale z tych materiałów nie wiadomo dla
kogo ma być Warszawa, czego warszawiacy mogą się po tym mieście spodziewać. Brakuje
ogólnej koncepcji, a więc czy np. chcemy blisko pracować czy daleko od domu. Na podstawie
wypracowanego materiału jakiś zespół osób wraz z ekspertami i urbanistami powinien
wypracować koncepcję.
 Podział Mokotowa – w każdej dzielnicy było jedno spotkanie związanie z przygotowywaniem
strategii. Mokotów ma 220 tysięcy mieszkańców, a Żoliborz ma 50 tys., Wilanów ma 20 tys.
mieszkańców. Jeżeli spotkanie odbyło się w Służewskim Domu Kultury, który jest na samym
końcu dzielnicy to nie dziwi, że na spotkanie przyszło 8 osób. Inny przykład organizacja w tej
chwili trwającej akcji Rowerowy Maj, gdzie Zarząd Dróg Miejskich postanowił, że z każdej
dzielnicy mają się zgłosić 3 szkoły, więc z Rembertowa, który ma dwie szkoły mogą się zgłosić 3
i z Mokotowa, który ma 23 szkoły mogą się zgłosić 3. W ten sposób różne działania miejskie
powodują, że Mokotów wiele traci, jest mało aktywny, mieszkańcy też mało się poczuwają do
jednej wspólnoty, a tych wspólnot na Mokotowie jest kilkanaście i przez to, że ta dzielnica jest
taka duża to ogarnięcie wszystkich spraw, które się dzieją jest bardzo trudne a trzeba zauważyć,
że Mokotów ma bardzo wyraźny podział na dwie części, czyli nad skarpą i poniżej skarpy. Tylko
cztery ulica łączą te dwie części: Spacerowa, Dolna, Idzikowskiego i Wilanowska, więc ta
dzielnica nadaje się do podzielenia na dwie części. A jakby były dwoma różnymi dzielnicami to i
konkretnie problemy byłyby bardziej zbliżone do mieszkańców i radni dzielnicowi działaliby bliżej
swoich wyborców.
 Jeśli ruszymy temat podziału Mokotowa teraz to inne środowiska podziela nam Warszawę. Być
może jest to dobry pomysł, ale to powinni potwierdzić eksperci, że np. jeśli podzielimy Mokotów
to nastąpi boom gospodarczy.
 Komunikacja urzędu z mieszkańcami jest bardzo dużo negatywnych sytuacji związanych
właśnie z komunikacją na linii urząd-mieszkańcy. W zasadzie wszystkie sprawy, jakie są
rozwiązywane polegają na zasadzie, kto głośniej krzyczy, a nie na zasadzie wykorzystania
wiedzy obiektywnej, merytorycznej. Poważnym problemem jest brak komórki, która by
współpracowała z różnymi organizacjami społecznymi, aktywnymi w tej dziedzinie. Nie ma
klimatu do rozmowy i to trzeba zmienić. Urzędnicy dzielnicowi są merytorycznie często
nieprzygotowani do rozmów z mieszkańcami.
 Ewaluacja strategii rozwoju – była mowa, że wskaźniki poprzedniej strategii są zrealizowane,
czy można zobaczyć listę wskaźników, ich wartości początkowe i docelowe. Żeby merytorycznie
rozmawiać o wskaźnikach przygotowywanej strategii należy przeanalizować te z obecnej.
 Zmiany nazwy ulic czy nie mogłoby istnieć podwójne nazewnictwo z wykorzystaniem znaku
„łamane”, np. plac w środku Warszawy nazywa się placem marszałka Józefa Piłsudskiego
łamane przez plac Zwycięstwa?
 Organizacja miasta – dotychczas w naszym procesie była mowa jak miasto ma wyglądać, co
czasami wchodziło w sprawy, które są poza zakresem władz miast a nie patrzyliśmy na to jak
sami mamy się zorganizować. W myśleniu strategicznym powinniśmy sobie postawić dwa
pytania. Czy istniejący obecny podział miasta jest optymalny, bo przecież poza Mokotowem
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problem ma Praga-Południe. A z drugiej strony mamy 8 lat działania ustawy kompetencyjnej i
dobrze się jest zastanowić jak ona funkcjonuje w konkretnych zapisach.
Frekwencja na kwietniowych spotkaniach – powinna zostać podjęta refleksja na temat
frekwencji na kwietniowych spotkaniach. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że chyba
przeciągnęliśmy fazę zbierania dowolnych opinii i jeśli nie wejdziemy w fazę rozmowy o
konkretnych propozycjach to wszyscy ci, którzy mieli ochotę przyjść na spotkanie już przyszli.
Komitety osiedlowe – Mokotów jeszcze w latach 80-tych liczył 470 tys. mieszkańców i do niego
należał Ursynów i Wilanów, ale aktywność była większa, bo to wynikało również ze struktury.
Istniały takie instytucje jak komitety osiedlowe i to zostało w pewnym momencie zaprzestane
przez brak jakiejkolwiek możliwości wpływania przez te instytucje na to najniższym szczeblu
lokalność i oczywiście w takim molochu jest zdecydowanie trudno uzyskać aktywność jak np. w
Wilanowie w miasteczku Wilanów gdzie jest zwarta zabudowa z młodymi mieszkańcami.
Jakość wody powierzchniowej na przykładzie Potoku Służewieckiego – Potok Służewiecki jest
bardzo zanieczyszczony i Wilanów bardzo na tym cierpi. To wpływa na mieszkańców, którzy nie
są aktywni w tak nieprzyjaznym miejscu i wpływa na otwartość miasta, szczególnie w kontekście
turystów, którzy przyjeżdżają do Wilanowa do pałacu. To jest cuchnący ściek i od wielu lat różne
próby są robione, aby ustalić przyczynę i znaleźć sprawców, niestety bez przerwy ścieki są
spuszczane do tego potoku.
Uczenie się na błędach Berlina w kontekście sprzedaży gruntów miejskich – w Berlinie
miasto sprzedało pewne tereny, na których to terenach inwestorzy budowali różne rzeczy, na
które miasto nie miało wpływu. I to jest ważna refleksja w kontekście tego jak myślimy o
przyszłości Warszawy za kilkanaście lat. Pewne tereny, które są własnością miasta są
przygotowywane do tego, żeby je sprzedać i uzyskać pieniądze. Tymczasem burmistrz Berlin,
goszczący w ostatnio w Warszawie, podkreślał, że sprzedaż gruntów miejskich w takiej formie
była błędem, ale wyciągnęli z niego wnioski. Obecnie, kiedy niezainwestowany teren jest
własnością miasta, na którym ma się coś pojawić, to w pierwszym kroku wykonuje się koncepcję
zagospodarowania w sposób uspołeczniony. Buduje się pomysł zainwestowania tego terenu i
dopiero wtedy teren taki sprzedaje się z pewnym planem, który ma być tam realizowany. Wydaje
mi się, że jeżeli myślimy o Warszawie z taką dobrą intencją, żeby tu było tak dobrze jak w Berlinie
to warto byłoby to próbować wyciągnąć wnioski z tego co sąsiedzi uważają, że było błędem. W
Warszawie dzisiaj chyba już nie trzeba sprzedawać terenów, a jeżeli już jest taka determinacja,
to należy to robić w sposób bardziej uspołeczniony. Przygotować ramy tego co ma na tym terenie
się dziać. Przygotować konspekt porozumienia z inwestorem co ma zrealizować tak, żeby jemu
się opłacało, ale żeby również realizował pewne idee i potrzeby miasta. I w tym kontekście: trwa
debat planu zagospodarowania Śródmieścia i 7 wieżowców, które mają być wybudowane w
sąsiedztwie hotelu Mariott, więc nie jest podejście berlińskie, żeby miasto nie przyjęło do
wiadomości stanowiska Rady Dzielnicy Śródmieście, komisji dialogu społecznego, szeregu osób,
które wypowiedziały się negatywnie wobec tych pomysłów. Podnoszone były bardzo istotne
przesłanki wskazujące, że trzeba się nad tym spokojnie zastanowić, a nie w pośpiechu uchwalić
plan, a następnie szybko sprzedać teren.
Problem dogęszczania zabudowy – nowe obiekty nie powinny przeszkadzać już mieszkającym
czy pracującym. A takim klasycznym przykładem jest ten czarny budynek przy Alejach
Jerozolimskich. Tam ludzie nagle stracili słońce, stracili przestrzeń przed oknami. Oni tam muszą
czuć się jak w więzieniu zwłaszcza na parterze, na pierwszym czy drugim piętrze.
Seniorzy i ich aktywność - seniorzy to nie jest jakiś odrębny gatunek ludzi. Mają podobne
potrzeby i za wyjątkiem tego, że wolniej chodzą, gorzej widzą czy trudniej mi jest bezpośrednio
coś zapamiętać, to czują się i funkcjonują podobnie jak kiedyś. Jeśli ktoś jest aktywny od
młodości, działał w jakiejś organizacji młodzieżowej, to pozostaje mu to na całe życie, dalej działa
jako radny, poseł itd. A jeśli ktoś jest bierny przez całe życie to nagle nie zrobi się aktywny na
starość.
Hierarchizacja zgłaszanych postulatów – zebranie tylu rozmaitych dążeń jest imponujące, ale
trzeba będzie robić selekcję i oby ją robiono. Bo jeżeli pójdzie się w rozmaite rozstrzygnięcia w
nadmiarze szczegółowe to znaczy, że strategii żadnej nie ma. W ogóle proces ten, które jest tak
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imponująco organizowany jest w gruncie rzeczy uczeniem się. Oby to uczenie się było na jak
najwyższym poziomie, czyli żeby z tego wyrosły istotnie strategiczne dążenia i były one
przenoszone na szczegółowe różne zadania. Żeby to stawało się spójne, nie tyle w planie, który
trzeba w 100% realizować, ile w codziennym postępowaniu.
Edukowanie – wiele jest postulatów o charakterze edukacyjnym, edukację traktujemy jako
informowanie, a jeszcze bardziej jako pouczanie. Podczas gdy edukacja powinna być
uzgadnianiem, a także uczeniem się w dialogach z innymi. Czyli proces uspołeczniania, który
został tak imponująco uruchomiony powinien przekształcić się w zmiany edukacyjne także w
szkołach i to się wiąże z takim, że Warszawa powinna śmielej wyznaczać kierunki rozwoju miasta.
Wyrośliśmy z centralizmu i nam się wydaje, że trzeba mnóstwo ustaw tworzyć i że te ustawy nas
uszczęśliwią, a życie pokazuje coś odwrotnego. Tam gdzie jest nadmiar ustaw, tam jest chaos.
Czyli jest potrzeba różnego rodzaju decentralizacji.
Gospodarka w obiegu zamkniętym ten postulat od 2 lat lansuje się z Brukseli i wydaje się, że
z realizacji tego postulatu wezmą się i miejsca pracy i czyste powietrze i wyższy poziom
zachowań ludzi w ogóle. Postawy i zachowania w gospodarce o obiegu zamkniętym mają szansę
rozwinąć się w dobrym kierunku.
Liczba radnych – w kwestiach ustrojowych co niektórzy domagają się zmniejszenia liczby
radnych w dzielnicach, ale dlaczego tylko w dzielnicach, dużo radnych jest bezradnych nie tylko
w dzielnicach, ale również w radzie Warszawy. Należy sprawdzić jak liczne są rady w
metropoliach typu Nowy Jork, Berlin, Londyn, Bruksela, Paryż i innych miastach.
Aktywność ludzi młodych – młodzież, żeby była aktywna na starość musi od czegoś zacząć,
ale ludzie młodzi nie są świadomi tego, że mają tyle możliwości, że mogą coś zrobić, mogą brać
udział w tych wydarzeniach. Aktywność ludzi młodych też powinna być również organizowana,
np. przy głosowaniu do młodzieżowej rady dzielnicy Ochota. Obecnie odbywa się to tak, że jest
jeden kandydat przychodzą panie z samorządu szkolnego, rozdają karty do głosowania, pytają
kto chce głosować i ludzie zaznaczają krzyżyk przy tym jednym nazwisku. Powinno się zrobić
jakąś grupę aktywnych młodych ludzi, którzy między sobą wybierają przedstawicieli np. do
młodzieżowej rady dzielnicy.
Miasto tworzą ludzie nie tylko z Warszawy, ale również z aglomeracji warszawskiej tutaj się
uczą, pracują i spędzają wolny czas i należy patrzeć szerzej, nie zamykać się w granicach
administracyjnych.
Mamy budżet partycypacyjny, w którym ludzie mogą głosować, decydować co chcą mieć w swojej
dzielnicy, w swoim mieście, ale wydaje się, że warszawiakom brakuje siły sprawczej. Mieszkańcy
dysponują budżetem, ale brakuje siły twórczej. A może warszawiacy mogliby decydować o tym
co się dzieje w mieście, np. na temat picia alkoholu na Bulwarach Wiślanych. I przykładowo
mogłoby być raz na rok jakieś głosowanie, żeby warszawiacy mogli także o czymś decydować.
Przepływ informacji jest problem informowania mieszkańców. Mimo, że młodzież ma dostęp do
internetu, a urząd na swojego funpage na Facebooku to to nie wystarcza. Nie robi się zbyt wiele,
żeby młodzież poinformować, jakoś ich zachęcić, bo nie wystarczy informacje na funpage i
czekać, aż wszyscy zaczną o tym mówić, lajkować itd.
Informacja dobrej jakości – nie wystarczy, żeby było dużo informacji. Ta informacja musi być
dobrej jakości. Takie rzeczy jak: data, miejsce, godzina powinny być na widocznym miejscu.
Reszta informacji może być drobniejszym drukiem. Informacja musi być czytelna, żeby
rzeczywiście ludzie ją widzieli, bo chodzą, patrzą i nie widzą.
Problemu wykluczenia seniorów – jest dużo pięciokondygnacyjnych budynków z lat 50-tych i
60-tych, które są pozbawione wind. To jest problem, który wymaga ogromnych pieniędzy, ale z
uwagi na to, że seniorzy nie mają zbyt wiele czasu, a aby mogliby z takiego zainstalowania
skorzystać to trzeba by było w pierwszej kolejności realizować takie zadanie i nie czekać do
momentu przyjęcia strategii tylko zacząć już to robić. Problem wind pojawia się również na
Dworcu Centralnym, których prawie nie ma, schody ruchome, które są nieruchome. Niezwykle
ważne są windy w komunikacji miejskiej.
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 Na nowych ulicach Warszawy kładzie się kostropatą kostkę, a osoby starsze z balkonikami bez
pomocy nie mogą po niej przejść. To oznacza, że taka osoba w wiele miejsc po prostu nie
dociera.
 Sygnalizacja świetlna i przejścia dla osób starszych – są bardzo krótkie zielone światła na
przejściach dla pieszych, a bardzo życzliwe – długie dla samochodów.
 Urbanista i architekt Warszawy a zagospodarowanie centrum miasta - warto by było zadbać
o urbanistę i architekta naczelnego dla Warszawy. Takich funkcji brakuje i ma to swoje
odzwierciedlenie w rzeczywistości: na pierzei Alei Jerozolimskich po jednej stronie są cudowne
kamieniczki secesyjne i a po drugiej chaos wokół Dworca Centralnego, aż przykro patrzeć.
 Transparentność działania urzędu – urzędy dzielnic działają różnie, w Wawrze działa bardzo
kiepsko, np. o sesji rady dzielnicy mieszkańcy dowiadują się na dzień przed sesją. Nie ma
dostępnych materiałów, projektów uchwał. Więc jak mieszkańcy mają się włączyć, jeżeli nie mają
podstawowych informacji. Konsultacje społeczne, które odbywają się w dzielnicy czy realizacja
projektów z budżetu partycypacyjnego też pozostawia wiele do życzenia. Projekty, które wygrały
są potem realizowane w zupełnie jakiś wynaturzony wręcz sposób i bardzo ciężko jest, cokolwiek
w nim zmieniać. Jest to niezgodne z ideą projektu, na którą głosowało ileś osób.
 Zdrowie – profilaktykę zdrowotną powinno zaczynać się od małego. W kontekście profilaktyki
zdrowotnej miasto robi jakieś nieduże ruchy, a potem się nic nie dzieje, jak np. strona w internecie
dla seniorów, aktywny senior – jest ona w ogóle nieaktywna, więc jeżeli już się zrobiło takie
przedsięwzięcie, jest to fantastyczne narzędzie do wykorzystania, zostały już poniesione pewne
nakłady prawda pracy i pieniędzy to należałoby to rozwijać.
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