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Wstęp 

 

Warszawa i Mazowsze to miejsca, na których nam bardzo zależy.  

Jako Stowarzyszenie “Młodzi Demokraci” chcemy, aby rozwój stolicy Polski 

był powiązany z rozwojem całego regionu. Nasz program  

to propozycja dla ludzi młodych. Wyznaczając kierunki polityki kulturalnej, 

sportowej, komunikacyjnej oraz przestrzennej Warszawy  

i Mazowsza, daje szanse na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój naszego 

regionu przez najbliższe cztery lata. 

 

Blisko 30% mieszkańców Warszawy to młodzi ludzie. 

W związku z tym istnieje potrzeba poważnego uwzględnienia oczekiwań 

tej licznej grupy społecznej. Wcześniej wypracowane propozycje 

programowe poddaliśmy konsultacjom społecznym. Zasięgnięcie opinii 

naszych rówieśników pozwoliło sformułować program Stowarzyszenia 

“Młodzi Demokraci” dla Warszawy i Mazowsza. 
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Aktywne uczestnictwo młodego pokolenia w decyzjach oraz przedsięwzięciach  

na szczeblu lokalnym jest niezbędne do budowy społeczeństwa bardziej 

demokratycznego, solidarnego i dostatniego. Samorządy lokalne, które  

są najbliższymi ludziom organami władzy publicznej, odgrywają bardzo istotną 

rolę w wyznaczaniu kierunków naszego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Jednak kształtowanie aktywnych obywateli nie jest jedynym celem uczestnictwa 

młodych. By taka forma udziału miała sens i znaczenie, niezbędne jest 

umożliwienie nam – młodym wpływu na podejmowanie decyzji. 

Każde przedsięwzięcie mające na celu zaktywizowanie młodych w życiu 

społecznym, musi brać pod uwagę styl życia, różnorodność naszych potrzeb, 

warunków oraz dążeń. 

Samorząd powinien uwzględniać wymiar "młodzieżowy", wyrażając tym 

aprobatę dla wprowadzania w życie rozmaitych form uczestnictwa młodych, na 

podstawie konsultacji i współpracy z młodymi ludźmi i ich przedstawicielami.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na promocję uczestnictwa w życiu lokalnym 

młodzieży wywodzącej się ze środowisk należących do mniejszości kulturowych, 

seksualnych, etnicznych, religijnych, a także środowisk wykluczonych, bądź 

zagrożonych wykluczeniem. 
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Cele: 

Samorządowe władze Warszawy i gmin mazowieckich, jako 

przyjaźnie nastawione do ludzi młodych, powinny: 

 

 uważnie wsłuchiwać się w głos młodzieży i pozwalać nam  

na współdecydowanie w sprawach miejskich, 

 brać pod uwagę nasze potrzeby, uwarunkowania oraz aspiracje, 

 skutecznie umożliwiać rozwijanie naszych pasji  

oraz zainteresowań,  

 promować oraz wspierać przedsiębiorczość, 

 oferować nieskrępowany dostęp do kultury i rozrywki, 

 zagwarantować poczucie bezpieczeństwa.  
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I 

POLITYKA MŁODZIEŻOWA 

 

Postulujemy utworzenie i wdrożenie polityk młodzieżowych w Warszawie  

oraz mazowiekich miastach i gminach, jako długofalowe i spójne programy 

działań na rzecz młodego pokolenia, realizowane przez samorządy  

z udziałem przedstawicieli młodzieży, szkół i uczelni, organizacji 

pozarządowych i przedsiębiorców. Polityka młodzieżowa wynika z potrzeb 

ludzi młodych i obejmuje najważniejsze dla nas obszary - edukację, 

zatrudnienie, sprawy mieszkaniowe, sytuację młodych rodzin, kulturę  

i rozrywkę. 
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foto szkoły 
 

 

 

II 

EDUKACJA I PRACA 

 

Szkolnictwo zawodowe i techniczne. 

Jednym z priorytetów dla systemu edukacji publicznej, a przede wszystkim 

utrzymujących go samorządów, powinien być rozwój szkolnictwa 

zawodowego i technicznego. W obecnej sytuacji gospodarczej na rynku 

pracy istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę zawodową. 

W związku z tym proponujemy zwiększenie ilości środków przeznaczanych 

na placówki edukacji technicznej i zawodowej oraz popularyzację tej ścieżki 

edukacji. 

Żłobki i przedszkola. 

Istnieje problem zbyt małej liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach.  

Postulujemy rozbudowę obecnych placówek oraz budowę nowych.   
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III 

KOMUNIKACJA 

 

Rozwój inteligentnego systemu zarządzania ruchem na drogach wylotowych 

z Warszawy. 

Inteligentny system zarządzania ruchem umożliwi optymalne wykorzystanie 

dróg, na których w godzinach szczytu tworzą się korki. Dzięki temu zwiększy 

się przepustowość tras wylotowych z Warszawy. Wdrożenie systemu 

oszczędzi czas kierowców, zmniejszy zużycie paliwa, czego efektem będzie 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Ścieżki rowerowe i system Veturilo. 

W Warszawie od kilka lat prężnie funkcjonuje sieć rowerów miejskich 

Veturilo. Warto rozpowszechnić ten system w innych częściach Mazowsza.  

Ważne jest również wytyczenie ścieżek rowerowych na szerokich 

chodnikach, co ułatwi poruszenie się rowerzystom po mieście.   
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Usprawnienia w komunikacji miejskiej. 

Dla poprawy efektywności sieci połączeń tramwajowych chcemy 

wprowadzić priorytet dla tramwajów. Rozwiązanie to skróci średni czas 

podróży tramwajem nawet o 30%. Jednym ze sposobów przyspieszania 

połączeń jest również budowa pasów autobusowych i autobusowo-

tramwajowych. 

Rozbudowa systemu P+R. 

Chcąc ułatwić mieszkańcom okolic Warszawy korzystanie ze środków 

komunikacji publicznej, niezbędna jest rozbudowa systemu Parkuj i Jedź. 

Rozwiązanie to rozładuje zatory drogowe i zredukuje emisję spalin 

samochodowych. Planując lokalizację punktów P+R należy zwrócić 

szczególną uwagę na rozmieszczenie stacji II linii metra. 
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foto miasta 
 

 

IV 

PRZESTRZEŃ 

 

Tożsamość miejsca. 

Historia to coś co nas kształtuje. Zagospodarowanie przestrzenne miejsc 

historycznie ważnych powinno więc być zgodne z tożsamością danego 

miejsca. Budowanie oraz kształtowanie wizerunku Warszawy jako stolicy 

Polski, a także mazowiekich miejscowości warto oprzeć na ich historycznych 

korzeniach. 

Podziemne parkingi. 

W związku z problemem niewystarczającej liczby miejsc parkingowych 

dostrzegamy potrzebę budowy podziemnych parkingów w systemie 

partnerstwa publiczno-prywatnego i będziemy wspierać tego typu 

inwestycje. 
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Otwarte kąpieliska. 

W Warszawie i na Mazowszu jest niewystarczająca liczba otwartych 

kąpielisk wodnych. Proponujemy budowę nowych odkrytych basenów wraz  

z zapleczem rekreacyjnym, jako miejsca społecznej integracji i rozrywki.   

Niepełnosprawni. 

Osoby niepełnosprawne stanowią ponad 10% ogółu mieszkańców Warszawy 

i gmin mazowieckich. Rodzi to potrzebę i obowiązek zapewnienia pełnego 

dostępu do przestrzeni użyteczności publicznej osobom  

z niepełnosprawnością poprzez likwidację wszelkich barier 

architektonicznych i komunikacyjnych.  
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foto wydarzenia kulturalnego 

 

 

 

V 

KULTURA I ROZRYWKA 

 

Murale tematyczne. 

Wielkoformatowa grafika na ścianach budynków urozmaica wygląd 

miejskiej przestrzeni oraz nadaje jej waloru artystycznego. Tematem 

przewodnim może być każdy element życia. Wyłoniona w konkursie 

koncepcja murali tematycznych byłaby dla miasta częścią jego tożsamości,  

a dla zwiedzających atrakcją turystyczną. 

Nieprofesjonalne teatry. 

Inicjatywy tego typu potrzebują wsparcia zarówno finansowego , jak 

i  logistycznego. Zapewnienie tej pomocy przyczyni się do powstawania 

kolejnych teatrów, co poszerzy mapę kulturalną Warszawy i Mazowsza oraz 

pozwoli młodzieży na rozwijanie swoich pasji i zainteresowań. 

 

Foto wydarzenia kulturalnego 
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Strefy bez ciszy nocnej. 

W miejscach oddalonych od lokali mieszkalnych, z uwzględnieniem 

odpowiednich norm natężenia hałasu i bezpieczeństwa, proponujemy 

wyznaczenie stref bez ciszy nocnej. Warszawa jako stolica powinna dbać 

również o jej rozrywkowy aspekt, przy zachowaniu poszanowania prawa 

innych mieszkańców do odpoczynku. Dzięki wytyczeniu takich miejsc 

pogodzone zostałyby prawa ludzi do rozrywki oraz snu.   
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VI  

SPORT I REKREACJA 

 

Przyszkolne małe centra lekkoatletyczne. 

Lekkoatletyka jest dyscypliną sportową, która od wieków odgrywa wielką 

rolę w wychowaniu fizycznym młodzieży. Zwiększenie liczby obiektów 

sportowych w postaci małych centrów lekkoatletycznych gwarantuje zdrowy 

i prawidłowy rozwój młodzieży. To również szansa na odkrycie nowych 

talentów olimpijskich. 

Promocja sportu. 

W związku ze zbyt małą liczbą dzieci i młodzieży uczestniczących w życiu 

sportowym, należy zwiększyć działania promocyjne sportu i innych form 

rekreacji. Szczególną uwagę chcemy poświęcić dostępowi do sportu  

dla osób wykluczonych, bądź zagrożonych wykluczeniem. 
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Nowe stojaki rowerowe. 

Dynamiczna rozbudowa sieci ścieżek rowerowych zmienia nawyki 

mieszkańców. Coraz więcej osób korzysta z roweru jako głównego środka 

transportu. Nadal jednak w wielu miejscach brakuje stojaków rowerowych. 

Dlatego też należy sukcesywnie zwiększać liczbę miejsc stojakowych, 

szczególnie w okolicach szkół, urzędów i dużych węzłów komunikacyjno -

przesiadkowych.   

Plaże nad Wisłą i inne zbiorniki wodne miejscem wypoczynku i rekreacji.  

Duża część brzegów Wisły oraz liczne zbiorniki wodne na terenie Warszawy 

i Mazowsza pozostają rekreacyjnie niezagospodarowane. Proponujemy 

zaadoptować je w celach wypoczynkowych, tworząc odpowiednią bazę wraz 

z zapleczem logistycznym, przy jednoczesnym zachowaniu walorów 

przyrodniczych.   

Strefy piknikowe. 

Utworzenie stref piknikowych, z miejscem na ognisko, w specjalnie 

wydzielonych i zabezpieczonych do tego punktach miasta, poszerzy ofertę 

spędzania wolnego czasu. Będą to miejsca sprzyjające integracji i rekreacji. 
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