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Przestrzeń Publiczna
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Wodna WilanoWa

1. Potencjał warszawskiej przestrzeni publicznej.
2. Warszawa jako wielofunkcyjna, zintegrowana przestrzeń publiczna.
3. uproszczenie procesu inwestycyjnego w budownictwie.

Historyczne dane dot. gęstości zaludnienia miast (źródło: demographia.com)

Klęski żywiołowe / Problemy zdrowotne / Niekontrolowany rozwój miast
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Żłobek w Wilanowie już w przyszłym roku
W czwartek, 18 kwietnia 2013 roku, Rada
Miasta wprowadziła – na wniosek stołecznego
ratusza – zmiany w planach inwestycyjnych
m. st. Warszawy, dzięki którym w Wilanowie
zostanie zbudowany żłobek dla setki dzieci.
Statystyki otyłości w Europie (źródło: biomedcentral.com)

architekt, urbanista i autor koncepcji zagospodarowania Miasteczka Wilanów w
jednym, czyli guy castelain Perry, w swoim wystąpieniu „Przygotowanie Warszawy na przyszłość – środowisko, zdrowie i demokracja” zwrócił uwagę na
podstawowe zasady planowania przestrzennego w odniesieniu do stolicy, tj.:
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Redakcja pragnie podziękować Pracowni Architektonicznej „IN-VI” za udostępnienie materiałów z konferencji.

We wtorek, 9 kwietnia 2013 roku, w sali białej Muzeum Pałac w Wilanowie odbyła się konferencja pt. „Przestrzeń publiczna Warszawy”. spotkanie w Wilanowie było kolejnym przyczynkiem do dyskusji o Warszawie, jakiej poszukujemy,
pragniemy i jaka buduje się na naszych oczach. Miejscem debaty był wilanowski
pałac, od wieków zachwycający swoim genius loci – czyli duch opiekuńczy danego miejsca – gdzie kultura i natura wzbogacały siebie nawzajem, tworząc specyﬁczny kod kulturowy, zachwycający każdego warszawiaka i gościa
odwiedzającego to miejsce.
konferencja dotyczyła przede wszystkim zmian, które z jednej strony są nieuniknione i potwierdzają unikatowość tego miasta, z drugiej zaś wywołują niekończące się dyskusje, uniemożliwiające często racjonalny i harmonijny rozwój
przestrzeni.
W debacie wzięli udział architekci, varsavianiści, a także inwestorzy i deweloperzy, bez których udziału ta przestrzeń zmieniałaby się w dużo mniejszym stopniu.
Przybyłych gości powitali: burmistrz dzielnicy Wilanów, ludwik rakowski, wraz
ze swoim zastępcą arturem buczyńskim.

Gęstość zaludnienia a emisja CO2
(źródło: seattlemet.com)

W dyskusjach udział wzięli: Paweł Jaskanis, Małgorzata gmiter, Małgorzata omilanowska,
Maksymilian cherka, bartłomiej Hofman, antoni oleksicki, konrad kucza–kuczyński,
kinga nowakowska, rafał szczepański, andrzej bulanda, krzysztof nawratek, Piotr kroenke, Marek Piwowarski, Mikołaj Piotrowski, zygmunt niewiadomski, krzysztof Jaroszyński, olgierd dziekoński, Mieczysław grodzki, Jaromir grabowski, zbigniew
Wojciech okoński oraz Paweł barański.

zwiększenie wskaźników gęstości zabudowy na ściśle określonych terenach, wprowadzenie granic rozwoju urbanistycznego,
ustanowienie bardziej szczegółowych wytycznych, dotyczących
projektowania urbanistycznego, oraz zachęcał do realizacji wielofunkcyjnych obiektów w ludzkiej skali.
taka polityka zdaniem planisty spowoduje znaczną redukcję emisji dwutlenku węgla, poprawi stan zdrowia mieszkańców miasta,
zredukuje koszty infrastruktury i innych usług w przeliczeniu na
jednego mieszkańca.
ProgramspotkaniaskładałsięzwykładuGuyC.Perry’ego
oraztrzechpanelidyskusyjnych:

W stolicy Polski działa obecnie 46 publicznych żłobków i 10 mini–żłobków, do których uczęszcza blisko 4.800 najmłodszych dzieci. Miasto ﬁnansuje
również prawie 170 miejsc w 8 niepublicznych placówkach. tworzenie miejsc dla najmłodszych warszawiaków jest jednym z priorytetów polityki prorodzinnej stolicy i jest zapisane w programie „rodzina” na lata 2010–2020 w „społecznej strategii Warszawy”. stołeczny ratusz w pierwszym kwartale
2013 roku pokrył 85% kosztów pobytu dzieci w żłobku, przeznaczając na ten cel aż 70 mln złotych z
budżetu.
Pierwszy żłobek w Miasteczku Wilanów powstanie przy ulicy Świętej urszuli ledóchowskiej, nieopodal budowanego przedszkola i planowanej w niedalekiej przyszłości szkoły podstawowej.
W budynku zaplanowano cztery sale – każda o powierzchni około 70 m2 – z łazienkami, magazynami leżaków i pościeli. Powstanie również gabinet pielęgniarki, szatnia, wózkowania oraz pomieszczenia techniczne. Planowany koszt budowy to około 3,5 mln złotych.
zakończenie inwestycji przewidziano w roku 2014. Wkrótce wilanowskie dzieci będą nareszcie
mogły kształcić się blisko swoich domów. czekamy na ten moment z niecierpliwością.
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