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Dostałeś list od rowerzysty, który skarży się na brak
stojaków rowerowych na placu 34, dokąd dojeżdża
do pracy. Jak pisze, również jego koledzy z pracy
chętnie jeździliby rowerami, gdyby tylko mieli gdzie
je zostawiać.
Jeśli na placu 34 powstanie stojak rowerowy,
otrzymasz 1 dodatkowy punkt.
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W czasie wizyty znajomego dowiedziałeś się, że na
osiedlach brakuje infrastruktury przyjaznej dla dzieci
i jest tam za mało inwestycji biznesowych.
Jeśli w tej turze na wszystkich zabudowanych
osiedlach (jest ich dokładnie 6) będzie tyle
samo inwestycji biznesowych, ekologicznych
i prorodzinnych, otrzymasz 3 dodatkowe punkty.
W przeciwnym wypadku otrzymasz 0 punktów.
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Lokalna gazeta napisała wczoraj o nadmiarze
samochodów w mieście. Podczas gdy inne miasta
inwestują w ekologiczne środki transportu i rozwijają
np. sieć ścieżek rowerowych, w twoim mieście
samochody pozostają głównym środkiem transportu.
Jeżeli władze w tej turze zrezygnują z budowy
nowych miejsc parkingowych, otrzymasz 1 punkt
(nie dotyczy to miejsc parkingowych zbudowanych
uprzednio). Za doprowadzenie do inwestycji
ekologicznej na polu nr 21 otrzymasz 1 dodatkowy
punkt.
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W twoim mieście planowany jest zjazd Europejskiego
Stowarzyszenia Rowerzystów. Niestety, obecna
infrastruktura rowerowa może nie wystarczyć na
potrzeby zjazdu. Należy przygotować więcej stojaków
na rowery w różnych punktach miasta.
Jeżeli w tej turze powstanie jeden stojak rowerowy,
otrzymasz 6 punktów. Jeżeli powstaną minimum
dwa stojaki, otrzymasz dodatkowe 7 punktów (razem
maksymalnie 13 punktów). Punktacja nie dotyczy
uprzednio wybudowanych stojaków.
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Coraz więcej mieszkańców północno-wschodniego
kwartału miasta deklaruje, że chciałoby zrezygnować
z codziennych dojazdów samochodem, jednak
konieczność dotarcia do pracy po drugiej stronie
miasta im to uniemożliwia. Utrzymują oni,
że zmniejszenie liczby osób podróżujących
samochodem przez miasto wpłynęłoby dobrze na
jakość powietrza w mieście.
W związku z tym warto zainwestować w nowe
przestrzenie coworkingowe. Za każdą taką przestrzeń,
która powstanie w tej turze, otrzymasz 1 punkt.

MIASTO

WSKAZÓWKA

DLA MIESZKAŃCA PROEKOLOGICZNEGO

Twoja walka z samochodami przynosi efekty, coraz
więcej osób przesiada się na rower. Wiąże się to
z coraz powszechniejszą świadomością szkodliwych
skutków smogu. Warto byłoby zainwestować
w dodatkowe czujniki jakości powietrza,
rozmieszczone w różnych punktach miasta.
Za każdy postawiony w tej turze czujnik jakości
powietrza otrzymasz 3 dodatkowe punkty.
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Mieszkańcy żyjący na południowo-wschodnim końcu
miasta skarżą się, że brakuje tam odpowiedniej
infrastruktury dla dzieci. Przez to muszą dojeżdżać
bliżej centrum, co nie jest komfortowe ani dla
dorosłych, ani dla dzieci.
Jeżeli na skwerze 35 powstanie przedszkole,
otrzymasz 1 punkt. Analogicznie otrzymasz 1 punkt
za zbudowanie placu zabaw w parku 36.
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Wielu mieszkańców miasta domaga się większego
bezpieczeństwa dróg osiedlowych. W związku z tym warto
przekonać władze miasta, by zwiększyły środki na progi
zwalniające. Drugim powszechnie zgłaszanym problemem
jest mała dostępność domów kultury – wielu ludziom brakuje
takich instytucji na osiedlach.
Jeżeli w tej turze powstanie minimum 1 próg zwalniający,
otrzymasz 6 punktów. Jeżeli władze zbudują minimum 1 dom
kultury, również otrzymasz 6 punktów. Jeśli zaś oba kryteria
zostaną spełnione, otrzymasz w zamian 13 punktów. Pod
uwagę brane są wyłącznie obiekty zbudowane w tej turze.
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Miasto zostało zgłoszone jako jeden z kandydatów
na przyszłoroczną Polską Stolicę Kultury. Nie uda mu
się jednak zwyciężyć z kontrkandydatami, jeśli nie
powstanie więcej domów kultury.
Za każdy wybudowany w tej turze dom kultury
otrzymasz 1 punkt. Dodatkowo otrzymasz 1 punkt
za niedopuszczenie do inwestycji probiznesowej
na placu 21.

21

MIASTO

WSKAZÓWKA

DLA MIESZKAŃCA PRORODZINNEGO

Podczas spotkania znajomy narzekał na brak
pawilonów handlowych przy jego domu, w związku
z czym nie ma w pobliżu sklepu z produktami
dla dzieci.
Za każdy nowo powstały pawilon handlowy zyskasz
1 dodatkowy punkt.

MIASTO

WSKAZÓWKA

DLA MIESZKAŃCA PRORODZINNEGO

Policja ogłosiła właśnie raport o zagrożeniach dla
mieszkańców miasta. Za najważniejsze uznano
dużą liczbę wypadków samochodowych wynikającą
z przekraczania prędkości oraz liczne kradzieże
rowerów, zwłaszcza w okolicach centrum.
Za każdy oddany do użytku próg zwalniający
otrzymasz 1 punkt. Jeśli na ulicy Handlowej 17
powstanie bezpieczna ścieżka rowerowa, liczba
twoich punktów powiększy się o 3.
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W związku z wyżem demograficznym ponownie
docierają do ciebie zażalenia na zbyt małą liczbę
przedszkoli w mieście. Rodzice skarżą się też na złą
jakość powietrza w mieście, przez co chorują dzieci.
Jeśli w mieście powstanie w tej turze minimum
jedno nowe przedszkole, otrzymasz 1 punkt.
Dodatkowo otrzymasz 1 punkt, jeśli chociaż na
jednym skwerze (pola 2, 25, 26 lub 42) pojawi się
czujnik jakości powietrza.
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Według najnowszych badań przeprowadzonych
wśród przedsiębiorców największą przeszkodą
w rozwoju biznesu w mieście jest brak dostatecznej
liczby miejsc parkingowych. Warto zainwestować
w nowe miejsca parkingowe w zabudowywanym
obecnie kwartale (pola 22-24, 28-30, 34-36).
Za każde wybudowane w tej turze miejsce
parkingowe otrzymasz 1 dodatkowy punkt.
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By wypromować wasze miasto jako przyjazne
dla inwestycji, musicie zadbać o jego pozytywny,
„zielony” wizerunek. W tym celu warto posadzić
więcej drzew na miejskich osiedlach.
Jeżeli w tej turze przynajmniej w dwóch miejscach
zostaną zasadzone drzewa, otrzymasz 1 punkt.
Punktacja nie dotyczy wcześniej zasadzonych drzew.
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Zgodnie z przewidywaniami inwestycja w miejsca
parkingowe przynosi oczekiwane rezultaty.
Warto kontynuować tę strategię.
Jeżeli na polu nr 21 powstaną w tej turze nowe
miejsca parkingowe, otrzymasz 5 dodatkowych
punktów

21

MIASTO

WSKAZÓWKA

DLA MIESZKAŃCA PROBIZNESOWEGO

Dla tworzenia pozytywnego wizerunku miasta ważne
jest dbanie o zrównoważony rozwój. Miasto jest
atrakcyjniejsze, gdy na jego placach znajduje się wiele
różnych obiektów.
Jeżeli w tej turze powstanie tyle po samo inwestycji
biznesowych, ekologicznych i prorodzinnych,
otrzymasz 3 punkty. Punktacja dotyczy obiektów
powstałych na placach 1, 3, 10, 27, 31 i 33.
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Skwer 12 jest usytuowany w jednym z najatrakcyjniejszych
punktów miasta. To świetne miejsce do pracy, dlatego
bardzo dobrym pomysłem na inwestycję w tym miejscu
byłaby nowoczesna przestrzeń do coworkingu.
Jeżeli na skwerze 12 powstanie przestrzeń coworkingowa,
otrzymasz 3 dodatkowe punkty.
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Przestrzenie coworkingowe okazały się strzałem
w dziesiątkę, coraz więcej osób deklaruje chęć
korzystania z tego typu miejsc. Dotyczy do przede
wszystkim osób odwiedzających twoje miasto na
kilka dni w celach biznesowych.
Jeżeli w tej turze powstanie choć jedna nowa
przestrzeń do coworkingu, otrzymasz 6 punktów.
Jeśli uda ci się przeforsować stworzenie co najmniej
dwóch nowych przestrzeni, otrzymasz w zamian
13 punktów.
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Przygotowywany jest plan zagospodarowania kwartału
leżącego na południe od rzeki (22-24, 28-30, 34-36).
Za każde pole zabudowane zgodnie z planem otrzymasz
1 punkt. Każda zmiana rozmieszczenia oznacza utratę
1 punktu.
Pamiętaj, że warto uwzględnić głosy mieszkańców –
każdy niezadowolony mieszkaniec może ci odjąć punkty,
a zadowolony je dodać.
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Miasto szybko się rozwija i zbudowano wiele nowych
osiedli, jednak brakuje na nich miejsc parkingowych.
Za każde osiedle, na którym w tej turze powstaną
miejsca parkingowe, zyskasz 1 punkt. Za każde
osiedle, na którym powstanie dowolny inny obiekt,
stracisz 1 punkt.
Pamiętaj, że warto uwzględnić głosy mieszkańców
– każdy niezadowolony mieszkaniec może ci odjąć
punkty, a zadowolony je dodać.
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Miasto się rozwija i planowane jest zagospodarowanie
terenów leżących na zachodzie miasta (7-9, 13-15, 19-21).
W celu zrównoważonego rozwoju, należy w tym kwartale
posadzić drzewa i zbudować obiekty kulturalne, ale warto
będzie również zaprojektować nowe pawilony handlowe oraz
Park & Ride. Za każde pole zabudowane zgodnie z planem
otrzymasz 1 punkt. Każda zmiana rozmieszczenia oznacza
utratę 1 punktu.
Pamiętaj, że warto uwzględnić głosy mieszkańców –
każdy niezadowolony mieszkaniec może ci odjąć punkty,
a zadowolony je dodać.
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W ramach nowego projektu „Place dla Maluchów”
planowane jest zwiększenie liczby placów zabaw.
Decyzja ta jest podyktowana nadciągającym
wyżem demograficznym i przewidywaniem takiego
zapotrzebowania. Zabudowie będą podlegać obecnie
wszystkie miejskie place.
Za każdy plac, na którym w tej turze powstanie plac
zabaw, otrzymasz 1 punkt. Za każdy plac, na którym
powstanie cokolwiek innego, stracisz 1 punkt.
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Czas zagospodarować tereny leżące nad rzeką w północnowschodnim kwartale (4-6, 10-12, 16-18). Warto wydzielić
w tym rejonie strefę biznesowo-kulturalną z ograniczonym
ruchem samochodowym. Za każde pole zabudowane zgodnie
z planem otrzymasz 1 punkt. Każda zmiana rozmieszczenia
oznacza utratę 1 punktu.
Pamiętaj, że warto uwzględnić głosy mieszkańców –
każdy niezadowolony mieszkaniec może ci odjąć punkty,
a zadowolony je dodać.
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Ogłaszasz konsultacje społeczne dotyczące
zabudowy skwerów. W związku z licznymi
inwestycjami biznesowymi i kulturalnymi w mieście
zaczyna brakować zieleni, pojawiła się więc potrzeba
zwiększenia liczby drzew w mieście.
Za każdy skwer, na którym zostaną w tej turze
zasadzone drzewa, zyskasz 1 punkt. Za każdy skwer,
na którym powstanie cokolwiek innego, stracisz
1 punkt.
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