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ogro dze Nia,
zdro wie 
i de mo kra cja
Spe�ców�od�mar�ke�tin�gu�ku�si�na�der�czę�-
sto�mo�żli�wość�su�ge�ro�wa�nia�na�byw�com
nie�ru�cho�mo�ści,�że�miesz�ka�nie�w�ogro�-
dzo�nej�en�kla�wie�jest�bar�dziej�bez�piecz�ne
niż�w�otwar�tym�osie�dlu.�Mo�tyw�lę�ku
jest�szcze�gól�nie�roz�po�wszech�nio�ny�w
kra�jach,�któ�re�prze�cho�dzą�gwał�tow�ne
prze�mia�ny�wraz�ze�wzro�stem�za�mo�żno�-
ści�oby�wa�te�li�jak�Chi�ny,�Bra�zy�lia�czy
Pol�ska.�Mo�żna�by�po�my�śleć,�że�jest�to
tyl�ko�nie�szko�dli�wa�ten�den�cja,�któ�ra�nie
ma�wpły�wu�na�spo�sób,�w�ja�ki�funk�cjo�-
nu�je�na�sze�spo�łe�czeń�stwo�lub�na�to,�jak
ży�je�my�z�dnia�na�dzień.�Co�mo�że�być
złe�go�w�ogro�dze�niu�mię�dzy�po�szcze�gól�-
ny�mi�in�we�sty�cja�mi?�Nie�ste�ty,�ma�to�za�-
rów�no�sub�tel�ne,�jak�i�istot�ne�skut�ki�dla
oby�wa�tel�skie�go�za�an�ga�żo�wa�nia,�a�na�-
wet�dla�na�sze�go�zdro�wia.

Jed ną z naj bar dziej in te re su ją cych sta ty styk do ty czą cych

Mia stecz ka Wi la nów, któ re jest w du żej mie rze po zba wio -

ne ogro dzeń, jest re kord fre kwen cji wy bor czej, któ ry

dziel ni ca usta no wi ła w 2010 ro ku (wy bo ry pre zy denc kie:

84 proc. przy 80% fre kwencj)  oraz sto łecz ny re kord po -

par cia PO w wy bo rach z 2011 r. (69,9 proc. przy 80%

fre kwen cji). Być mo że dzię ki za an ga żo wa niu oby wa tel -

skie mu, być mo że w gnie wie, lu dzie za an ga żo wa li się w

pro ces po li tycz ny w licz bie do tej po ry nie osią ga nej w ska li

kra ju. Mo żna to uznać za przy kład dla mło dej de mo kra cji,

gdzie za an ga żo wa nie oby wa tel skie jest fun da men tem te go

sys te mu. Sta ty stycz nie, co do wie dzio no w in nych czę -

ściach świa ta, lu dzie, któ rzy ży ją za mu ra mi i ogro dze nia mi

są mniej skłon ni do speł nia nia pod sta wo we go obo wiąz ku

oby wa tel skie go ja kim jest: gło so wa nie. Przyj mu je się, że

jed nym z głów nych po wo dów jest to, że lu dzie w gro -

dzo nych en kla wach uwa ża ją się za funk cjo nu ją cych w od -

ręb nej sfe rze oby wa tel skiej, ma ją cej tam wła sne re gu ły,

któ re mo gą być ró żne od tych z po za ich "gra nic".

Ana li zy w USA wy ka za ły, że pod czas gdy prze stęp czość w

ogro dzo nych osie dlach jest ni ższa w pierw szych dwóch

la tach za mknię cia, to po tym cza sie da ne sta ty stycz ne po -

gar sza ją się, na wet w po rów na niu z nie gro dzo ny mi te re -

na mi w tych sa mych dziel ni cach. Czę sta jest ko re la cja z

wy ższą prze stęp czo ścią na uli cach przy le ga ją cych do ta kich

in we sty cji, któ re sta ją się "zie mią ni czy ją". W gro dzo nych

osie dlach mo żna rów nież za uwa żyć trend w kie run ku wy -

ższej ilo ści in cy den tów prze mo cy do mo wej, po now nie,

ze wzglę du na fakt, że miesz kań cy czu ją się mniej za an ga -

żo wa ni w utrzy ma nie za sad spo łecz nych i obo wiąz ków

oby wa tel skich. Ar gu ment ni ższej prze stęp czo ści uży wa ny

przez dzia ły mar ke tin go we de we lo pe rów oka zał się bez -

za sad ny w Wi la no wie, gdzie mo że my cie szyć się po czu -

Są�sia�du�ją�ca�z�Mia�stecz�kiem�Wi�la�nów�in�we�sty�cja�DiE�po�ło�żo�na
na�pół�noc�od�Osi�Kró�lew�skiej.�W�tym�wy�pad�ku�de�we�lo�per�ogro�-
dził�te�ren�po�zo�sta�wia�jąc�wszyst�ko�co�po�za�nim�w�nie�ła�dzie.
Miesz�kań�cy�na�prze�strze�ni�lat�za�dba�li�o�zie�leń,�ław�ki�i�chod�nik.�

ciem bez pie czeń stwa, któ re jest po twier dzo ne przez sta ty sty ki vis -à-vis in nych dziel nic War sza wy.

Jed nym z po wo dów, dla któ rych za wsze zwal cza łem sta wia nie ogro dzeń i szla ba nów w Mia -

stecz ku Wi la nów, by ło pla no wa nie te go ob sza ru w cza sach ko mu ni stycz nych ja ko strze żo ne go

osie dla dla eli ty Par tii Ko mu ni stycz nej z lat 80-tych. Pol ska, po ode gra niu tak wio dą cej ro li w

upad ku ko mu ni zmu, nie mo gła prze cież stwo rzyć w tym sa mym miej scu gro dzo ne go osie dla dla

no wej „ka pi ta li stycz nej” eli ty. Je śli ja cyś lu dzie na tej pla ne cie za słu ży li w peł ni na ko rzy sta nie z

owo ców de mo kra cji, to z pew no ścią są to Po la cy a tu lo kal nie miesz kań cy Wi la no wa. 

In nym wy zwa niem dla szyb ko roz wi ja ją cych się kra jów jest ne ga tyw ny wpływ na ogól ny stan

zdro wia i sa mo po czu cie spo łe czeń stwa w no wych wzor cach ży cia, któ re zwią za ne są ze wzro -

stem za mo żno ści spo łe czeń stwa. Zmia na die ty, jak się oka zu je, nie jest już głów nym po wo dem

oty ło ści, jed nej z naj po wa żniej szych epi de mii te go stu le cia. Za miast te go jest nim nasz co raz

bar dziej sie dzą cy tryb ży cia. To jest w du żej mie rze zwią za ne z co raz bar -

dziej zme cha ni zo wa nym prze miesz cze niem się lu dzi i wzro stem cza su

ekra no we go na wszyst kich po zio mach spo łe czeń stwa. Choć wciąż po -

zo sta je za ta ki mi kra ja mi jak USA i Ara bia Sau dyj ska, wskaź nik oty ło ści w

Pol sce ro śnie w tem pie szyb szym niż 1 pro cent rocz nie, tem pie wzro stu

ni gdy nie osią gnię tym przez USA. In ny mi sło wy kon dy cja zdro wia Po la -

ków po gar sza się w nie zwy kłym tem pie. Kon se kwen cje te go obej mu ją,

mię dzy in ny mi, ni ższy wskaź nik uro dzeń. W la tach 80-tych i 90-tych

prze pro wa dzo no ba da nia ma ją ce na ce lu okre śle nie przy czyn gwał tow -

ne go spad ku sta nu zdro wia miesz kań ców sta nu Geo r gia, a w szcze gól -

no ści kon dy cji zdro wot nej miesz kań ców re gio nu me tro po li tal ne go

Atlan ty. Stwier dzo no, że głów nym czyn ni kiem był nie kon tro lo wa ny roz -

wój mia sta, znacz ny spa dek ak tyw no ści fi zycz nej oraz wzrost cza su spę dza ne -

go w sa mo cho dzie.

Na pod sta wie ba dań mo żna zde fi nio wać ogól ną za sa dę: ka żda go dzi na spę -

dzo na za kie row ni cą sa mo cho du dzien nie wią że się ze zwięk szo nym ry zy -

kiem by cia oty łym o 6%, na to miast ka żdy ki lo metr spa ce ru dzien nie,

zmniej sza szan sę na by cie oty łym o 7%. To nie jest trud ne do wy obra że nia

po wi zy cie w pod miej skich dziel ni cach i cen trach han dlo wych w USA, ale ta -

kże w co raz więk szym stop niu w Bra zy lii i Pol sce. Im mniej zwar te i sze ro kie

mia sto jest na ma pie, tym „szer si” mo gą być je go miesz kań cy. Jest to wy ni kiem

ni skiej gę sto ści za bu do wy ame ry kań skich przed mieść.

(Nie)bezpieczNe grodzoNe osiedla

Nasze miasto Nasze miasto
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Apelujemy do deweloperów, zarządców nieruchomości i mieszkańców o nieuleganie tendencji stawiania ogrodzeń w
Miasteczku Wilanów. Osiedle to otrzymało międzynarodowe nagrody  planistyczne od organizacji tj. ISOCARP i ULI
m.in. z uwagi na fakt, iż w większości przypadków pozbawione jest ogrodzeń. Budowa kolejnych zamkniętych enklaw 
nie ma nic wspólnego z kreowaniem przyjaznej człowiekowi przestrzeni miejskiej i uniemożliwia komunikację pieszą. 



Pro ble mem w gro dze niu osie dli jest to, że sztucz nie dzie li mia sta po przez

zwięk sza nie re al nych od le gło ści do prze by cia. Jest o wie le bar dziej kom for -

to wo przejść ście żką bez po śred nio do ce lu niż wie dzieć, że bę dzie się krą -

żyć wo kół ca łe go kwar ta łu, zwłasz cza gdy ten kwar tał jest de fi nio wa ny

przez płot po zba wio ny ja kich kol wiek war to ści spo łecz nych, ko mer cyj nych

lub es te tycz nych. Lu dzie są znie chę ca ni do po ko ny wa nia pie szo na wet naj -

mniej szych od le gło ści – eli mi nu jąc na wet to pod sta wo we spa la nie ka lo rii,

któ re jest pod sta wą na sze go ży cia. Ja na zy wam te ogro dzo ne miej skie ko -

mór ki, któ re two rzą kra wę dzie miast w roz wi ja ją cych się go spo dar kach:

cel lu li tem przed mieść. Są to miej sca, gdzie lu dzie są do słow nie fi zycz nie

znie kształ ce ni przez ich śro do wi sko. Praw dzi wym wy zwa niem jest wy ko -

ny wa nie na wet pro stych co dzien nych ćwi czeń w Pia secz nie, Mar kach lub

w za mknię tych en kla wach jak Kon stan cja, bez wy ko ny wa nia do dat ko we go

wy sił ku w po sta ci do tar cia do si łow ni czy ha li spor to wej. Co raz ła twiej sza

jest iden ty fi ka cja miesz kań ca Pa ry ża w po rów na niu z tym z da le kich je go

przed mieść tyl ko na pod sta wie fi zycz ne go pro fi lu. To sa mo mo żna po wie -

dzieć o Man hat ta nie i New Jer sey.

W ostat nim dzie się cio le ciu głów nym czyn ni kiem wa run ku ją cym sie dzą cy tryb

ży cia jest ne ga tyw ny wpływ na stan zdro wia wy dłu ża ją ce go się cza su spę dza -

ne go przed mo ni to rem - czy to oglą da jąc TV, ko rzy sta jąc z In ter ne tu czy I -pa -

da. Nic dziw ne go, że czło wiek wcią ga ny jest przez wir tu al ne me dia

spo łecz no ścio we, gdy je go miej sce ży cia i oko li ce są cał ko wi cie nie cie ka we i

mo no ton ne. Czy to wy god ne przed mie ścia De nver lub ogro dzo ne osie dle

kla sy śred niej zło żo ne z po wta rzal nych blo ków w Mar kach. Za miast spo tka nia

w ka wiar ni lub w atrak cyj nym par ku pu blicz nym, Fa ce bo ok i in ne por ta le spo -

łecz no ścio we sta ją się do myśl ną sfe rą pu blicz nych kon tak tów spo łecz nych –

gdzie rze czy wi sty stan fi zycz ny mo że być ta ki, ja kim chcesz by in ni so bie wy -

obra zi li, że jest... 

Guy C. Per ry
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Między�Sarmacką�9�i�11�(zdjęcie�z�lewej)�powinno�być�swobodne�przejście,�tak�samo�jak�w�wypadku�przestrzeni�między�Sarmacką�16�i�18.�To�umożliwiłoby
spacer�od�Placu�Miejskiego�aż�do�Świątyni�Opatrzności.�W�obu�przypadkach�postawiono�ogrodzenie.�Trzeba�iść�naokoło.

Od�lewej:�ul.�Sarmacka,�strona�wschodnia.�Deweloper�zachował�możliwość�przejścia�i�przejazdu�między�budynkami�13�i�15.�Ulica�wygląda�przyjaźnie,
zachęca�do�spaceru.�Z�prawej:�ul.�Sarmacka�Nr.�20�i�22,�strona�zachodnia.�Deweloper�zagrodził�ciąg�pieszy�uniemożliwiając�przejście.�

Od�lewej:�Sarmacka�20�-�promowanie�lęku�i�zagrożenia�to�biznes,�który�opłaca�się�zwłaszcza�firmom�ochroniarskim.�Mieszkańcy�otrzymują�złudne�poczucie
bezpieczeństwa.�Zdjęcie�z�prawej:�Siatka,�która�ku�niezadowoleniu�mieszkańców�z�Sarmackiej�pojawiła�się�w�lipcu�br.�roku�między�Branickiego�10�a
Sarmacką�22.�Należy�ją�obsadzić�od�strony�Sarmackiej�żywopłotem�na�wysokość�tuj.�Wygląd�ulicy�to�sprawa�nas�wszystkich.�

Nasze miasto


