Skończył Ci się ulubiony produkt spożywczy.
Co robisz?
Wsiadasz do samochodu i jedziesz do centrum
handlowego w dzielnicy obok
Idziesz do sklepu obok Twojego domu
Schodzisz do domowej piwnicy i korzystasz
z zapasów przygotowanych na apokalipsę zombie

Złamałaś/eś nogę i nie masz jak wychodzić
na spacer ze swoim psem. Co zrobisz?
Prosisz o pomoc kogoś z rodziny lub
ze znajomych. Co prawda mieszkają po drugiej
stronie miasta, ale nie masz nikogo bliżej
Sąsiedzi dobrze Cię znają i od razu proponują pomoc
Chyba zostaje tylko karton i większa psia kuweta

Kiedy chcesz pójść na spacer
lub pobiegać:
Wystarczy, że wyjdziesz z domu.
Jest dużo zieleni i czyste powietrze

Pobliski skwerek mógłby być przyjemnym miejscem
odpoczynku, ale niestety pełno tam gałęzi i śmieci.
Czy zaangażujesz się w jego uporządkowanie?

Jedziesz dwie dzielnice dalej
do najbliższego parku

Po co? Zbudujesz z nich barykadę przed zombie

Grasz w grę komputerową,
w której Twoja postać dużo biega

Tak, jeśli ktoś inny to zorganizuje
Rozmawiasz z sąsiadami i robicie to wspólnie

Twoi znajomi mieszkają w Warszawie od niedawna.
Podczas rozmów mówią Ci, że w Warszawie czują się:
Dziwnie, prawie nikogo nie znają,
jeśli tylko mogą, na weekendy
wyjeżdżają poza Warszawę

Coraz lepiej, choć
cały czas nie czują się
u siebie

Bardzo dobrze. Mówią, że Warszawa
to nowe możliwości i mnóstwo
nowych znajomych

Dom kultury niedaleko Twojego
miejsca zamieszkania…
A nie przestał istnieć 10 lat temu?
Rzadko tam bywasz, podobno odbywają się
tam jakieś zajęcia, głównie odpłatne
To miejsce, gdzie dużo się dzieje, Twoi sąsiedzi
ciągle organizują tam spotkania, a Ty często
korzystasz z oferty ciekawych, bezpłatnych zajęć

Z gazety dowiadujesz się, że miasto planuje
budowę nowego obiektu sportowego tuż pod
Twoim oknem. Opisany projekt budynku
nie za bardzo przypadł Ci do gustu:
Wchodzisz na miejską platformę konsultacyjną
i zgłaszasz uwagi w ramach konsultacji społecznych
Obserwujesz w mediach, co mówią na ten temat,
ale masz świadomość, że nic już nie można zmienić
Kupujesz rolety, żeby na niego nie patrzeć,
jak już go wybudują

Do pracy/szkoły dostajesz się:
Pieszo, rowerem lub komunikacją
miejską
Samochodem lub motocyklem
Busikiem. Czasem przyjedzie,
czasem nie, ale po ulicach wolisz
za dużo nie chodzić
Osoby starsze w Twojej okolicy:
Pewnie siedzą w domach. Nie mają sił,
by walczyć o przetrwanie na ulicach.
Starsze osoby siedzą same w domu albo
w kolejce do lekarza. Czasem wychodzą do parku,
żeby popatrzeć na ludzi
Są ważne dla sąsiadów. Korzystają z możliwości
miasta i same je współtworzą

Skwerek w najbliższej okolicy jest
niedoświetlony, Twoi sąsiedzi skarżą się
na brak latarni, Ty też nie czujesz się tam
bezpiecznie. Co zrobisz?
Dzwonisz na miejską infolinię 19115
Nic. Rozmawiasz o tym w windzie,
może któryś z sąsiadów coś z tym zrobi
Zawsze nosisz przy sobie latarkę

Wymyśliłeś/aś dobry pomysł na lokalny biznes.
Szukasz lokalu i…
Nie znajdujesz żadnego, wszystkie zajęte
są przez lombardy, apteki lub sklepy z bronią
Znajdujesz lokal, choć nie w tym rejonie, gdzie
jest najwięcej Twoich potencjalnych klientów
Znajdujesz lokal w wymarzonym miejscu
i blisko domu

Najwięcej odpowiedzi 1
Nie jest źle. Szczególnie kiedy nie musisz wychodzić z domu.
Od czasów epidemii, która dotknęła Warszawę w 2025 roku, ciężko się chodzi po mieście.
Szczególnie wieczorem łatwo w drodze z przystanku natknąć się na zombie. Na szczęście w
Twojej dzielnicy nie sprawiają dużych problemów, wystarczy je zagadać i zapominają, czego
chciały. Ale podobno w weekendy w Śródmieściu potrafią być agresywne. Twoim marzeniem
jest, żeby wreszcie poczuć się bezpiecznie. Dlatego w piwnicy gromadzisz zapasy, składasz
pieniądze na własny generator prądu. Po mieście nosisz ze sobą latarkę i kieszonkową piłę
mechaniczną.
Parki dawno zarosły perzem, a w ruinach dawnych domów kultury biegają gigantyczne szczury.
Kiedy chcesz się spotkać ze znajomymi, to gadacie przez Internet albo jeździcie autobusem od
pętli do pętli.

Najwięcej odpowiedzi 2
Miasto jak miasto. Jakoś się żyje. Co jakiś czas powstają nowe budynki, parki, udogodnienia.
Pewne rzeczy się jednak nie zmieniły… Długie godziny spędzasz w korkach i nie rozstajesz się z
maseczką antysmogową. Są powszechne, więc nikt się nie dziwi. A nawet można się nimi
lansować, bo projektanci prześcigają się w fasonach i kolorystyce.
Ciągle masz za mało pieniędzy: samochód kosztuje, wyjścia rodzinne kosztują. Myślisz, aby się
w coś zaangażować, ale kiedy? Jak? Czasem, kiedy chcesz sobie zrobić przyjemność, spotykasz
się ze znajomymi w kawiarni. Niektórym lokalnym biznesom udaje się przetrwać, ale wciąż
muszą konkurować z ofertą centrów handlowych. Swoich sąsiadów znasz głównie z widzenia,
choć podobno często spotykają się w pobliskiej bibliotece, żeby grać w planszówki.
Marzysz o tym, żeby wyjechać z Warszawy i założyć hodowlę alpak albo farmę tygrysów
szablozębnych. Wtedy wreszcie będziesz miał czas na spacery, rozmowy z rodziną i znajomymi.

Najwięcej odpowiedzi 3
Nie możesz uwierzyć, że miasto może się zmienić aż tak przez kilkanaście lat! Większość spraw
załatwiasz blisko domu, masz więc dodatkowy czas dla siebie. Na Twojej ulicy są różne
sklepiki, w których możesz kupić to, czego potrzebujesz. Niedaleko jest świetny park, lubisz
przechodzić przez niego w drodze do pracy, a po południu spędzać czas z rodziną i
przyjaciółmi.
W pracy zajmujesz się tym, o czym zawsze marzyłeś/aś. Poznajesz wiele nowych osób, znasz
sprzedawców w sklepach i swoich sąsiadów, z niektórymi nawet się przyjaźnisz, a Wasze dzieci
dobrze się znają, bo chodzą razem do pobliskiej szkoły.
Możesz miło spędzać czas bez wydawania fortuny, bo korzystasz z usług miejskich.

Test, który właśnie rozwiązałeś/aś, jest częścią konsultacji strategii #Warszawa2030. Strategia to pomysł na Warszawę
przyszłości, której mieszkańcy są aktywni, która jest przyjaznym miejscem i otwartą metropolią.
W Warszawie przyszłości my, mieszkańcy, podążamy własną drogą, rozwijamy nasze zainteresowania, realizujemy
osobiste marzenia i zawodowe ambicje, ale wspólnie angażujemy się w życie miasta. Wszyscy czujemy się tutaj u siebie.
Jest wygodnie i bezpiecznie. Wiele spraw możemy załatwić blisko domu. Warszawa jest również ważnym europejskim
miastem, otwartym na świat. To wyjątkowe środowisko do kreowania i rozwijania idei w nauce, kulturze i biznesie.
Tak będzie wyglądała #Warszawa2030.
A może czegoś brakuje w tej wizji? Masz inny pomysł? Wyraź swoje zdanie.
Więcej informacji znajdziesz na www.2030.um.warszawa.pl
wyraź swoje zdanie
konsultacje trwają do 15 maja 2017 r.

