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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FORUM ROZWOJU WARSZAWY W 2012 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE

• NAZWA STOWARZYSZENIA
Forum Rozwoju Warszawy

• ADRES SIEDZIBY
ul. Budy 7 m 10, 01-466 Warszawa
e-mail: info@forumrozwoju.waw.pl
tel.: 513 616 872
www: http://www.forumrozwoju.waw.pl

• DATA WPISU W KRS
08.02.2007

• NR KRS
0000273573

• REGON
141534815

• NIP
5222904093

• WŁADZE STOWARZYSZENIA

- WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 

- ZARZĄD w składzie:
ARKADIUSZ JERZAK – prezes
MIKOŁAJ PIEŃKOS – sekretarz
PATRYK ZAREMBA – skarbnik

- KOMISJA REWIZYJNA w składzie:
MICHAŁ HARASIMOWICZ
PIOTR JUTKIEWICZ
PAWEŁ ŁUKASZEWICZ

• CELE, SPOSOBY REALIZACJI I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
- CELE
1. Działalność na rzecz rozwoju Warszawy i jej aglomeracji.
2. Popularyzacja wiedzy o Warszawie i jej okolicach, jej historii i dziedzictwie, sprawach bieżących i planach 

na przyszłość.
3. Popularyzacja wiedzy o współczesnej architekturze i urbanistyce. Wsparcie dla tworzenia architektury 

na wysokim poziomie estetycznym i funkcjonalnym, sprzeciwianie się powstawaniu architektury niedbałej 
i szkodliwej przestrzennie.

4. Popularyzacja i promowanie miastotwórczych rozwiązań urbanistycznych i idei zrównoważonego rozwoju. 
Lobbing na rzecz tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

5. Poparcie dla rozwoju i rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Wsparcie dla rewitalizacji istniejących placów 
miejskich i tworzenia nowych, organizowania przestrzeni publicznych przyjaznych pieszym, troska o małą 
architekturę i zieleń.

6. Popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury miejskiej, między innymi z zakresu infrastruktury drogowej, 
szynowej i lotniczej, architektury i inżynierii budowlanej.

7. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych, architektonicznych i urbanistycznych najlepszych pod względem 
funkcjonalnym, estetycznym, technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

8. Integracja środowisk, w tym studentów z różnych uczelni, fachowców z wszelkich branż związanych 
z inwestycjami i rozwojem miasta jak i pasjonatów niezwiązanych zawodowo z tematem, popierających 
rozwój Warszawy i jej aglomeracji. Wymiana wiedzy, doświadczeń i wzajemne wsparcie celem 
wspólnego, skutecznego działania.

9. Wspieranie procesu edukacyjnego studentów z różnych środowisk uczelnianych w zakresie rozwoju miasta 
i jego infrastruktury.

10. Wspomaganie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
11. Wspomaganie rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej.
12. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FORUM ROZWOJU WARSZAWY W 2012 ROKU

I. INFORMACJE OGÓLNE – c. d.

- SPOSOBY REALIZACJI CELÓW
1. Prowadzenie strony internetowej zawierającej m.in. informacje o istniejących, projektowanych i planowanych 

elementach infrastruktury miejskiej.
2. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury miejskiej i infrastruktury z nią związanej 

oraz poprawy jakości przestrzeni miejskiej.
3. Organizacja i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, 

prelekcjach, wykładach, wystawach i wycieczkach, przedstawiających aktualny stan oraz wiedzę dotyczącą 
istniejących, projektowanych i planowanych inwestycji w sferze infrastruktury miejskiej, w szczególności 
w aglomeracji warszawskiej.

4. Występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami 
statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania 
przestrzennego oraz procesach sądowych, związanych z blokowaniem rozwoju infrastruktury miejskiej, 
w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych.

5. Opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej.
6. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów 

i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
7. Współpraca z innymi organizacjami pożytku publicznego, stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, 

przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu.
8. Współpraca z administracją publiczną.
9. Prowadzenie działalności wydawniczej.
10.  Udział w otwartych konkursach ofert.
11.  Udział w komisjach konkursowych powoływanych przez organy administracji publicznej ogłaszające otwarte 

konkursy ofert.
12.  Udział w inicjatywach lokalnych.

• SZCZEGÓŁOWA KLASYFIKACJA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI WG KLASYFIKACJI PKD
- DZIAŁALNOŚĆ NIEODPŁATNA
58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza
59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów
63.12.Z – działalność portali internetowych
74.20.Z – działalność fotograficzna
82.30.Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.52.Z – pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane
94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
- DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA
NIE PROWADZONO
- DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
NIE PROWADZONO

• ILOŚĆ CZŁONKÓW ZWYKŁYCH STOWARZYSZENIA
28 OSÓB

• PRZEPROWADZONE KONTROLE
NIE BYŁY PRZEPROWADZONE KONTROLE
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FORUM ROZWOJU WARSZAWY W 2012 ROKU

II. INFORMACJE FINANSOWE

• UZYSKANE PRZYCHODY
- SKŁADKI BRUTTO
1700,00 PLN
- INNE PRZYCHODY

- Z WPŁAT 1% PODATKU
4362,30 PLN 

• PONIESIONE KOSZTY
- ADMINISTRACYJNE
5964,63 PLN ; W TYM:

  769,98 PLN – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
5134,65 PLN – USŁUGI OBCE
    60,00 PLN – PODATKI, OPŁATY URZĘDOWE I SĄDOWE
       0,00 PLN - WYNAGRODZENIA 

• SALDO NA KONCIE BANKOWYM NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011
3058,20  PLN
Volkswagen Bank Polska 13 2130 0004 2001 0468 9253 0001

• ZŁOŻONE DEKLARACJE PODATKOWE
CIT-8

• AKTYWA TRWAŁE
            0,00 PLN

• AKTYWA OBROTOWE
7945,61 PLN
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FORUM ROZWOJU WARSZAWY W 2012 ROKU

III. INICJATYWY, PROJEKTY

1. Nowa Świętokrzyska - idea mająca na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zaprojektowania 
i uporządkowania ulicy Świętokrzyskiej po budowie centralnego odcinka II linii metra. 

Idea weszła w fazę realizacji.  Miasto zarezerwowało na odnowę Świętokrzyskiej  50 mln zł,  zamówiło  
wytyczne komunikacyjne do remontu (zakładające znaczne ograniczenie ruchu, infrastrukturę rowerową 
i dodatkowe przejścia dla pieszych) oraz koncepcję w pracowni architektury krajobrazu Pleneria. JeJ założenia,  
zaprezentowane na Komisji Dialogu Społecznego ds. architektury, są niemal w pełni zgodne z postulatami Forum 
Rozwoju Warszawy. Ulica po remoncie ma mieć węższą jezdnię, pasy rowerowe, dużo zieleni i szeroki chodnik  
pełniący funkcję społeczno-rekreacyjną. Znajdą się na nim pawilony zapewniające dodatkowe lokale usługowe.

Przemiany na ul. Świętokrzyskiej,  zainicjowane przez postulaty i starania Forum Rozwoju Warszawy,  
są szeroko komentowane w mediach.  Opinia publiczna jest  przychylna projektowi i  również naciska na jego  
realizację.

2. Senatorska – Pałac Prymasowski – Miodowa

Zebranie materiału fotograficznego oraz wysłanie zapytania do pracowni Dawos, która przygotowała 
projekt remontu Krakowskiego Przedmieścia. Pozytywna odpowiedź dotycząca posiadania analiz i studiów  
tego obszaru. Dalsze działania już w ramach warsztatów ws. mpzp Osi Saskiej, planowanych na 2013 rok.

3. Mokotowska – Szpitalna- Zgoda

Wstępne przygotowanie inicjatywy: zebranie przykładów konsultacji z mieszkańcami projektów zmian 
w przestrzeni publicznej (na podstawie www.streetsblog.org)

4. Siedem placów Warszawy

Przygotowanie  pisma  do  Biura  Architektury  i  Planowania  Przestrzennego  Urzędu  m.  st.  Warszawy  
(BAiPP) z prośbą o informację na temat postępu  prac  projektowych  na  siedmiu  placach  Warszawy.  BAiPP  
udzieliło informacji w ciągu 5 dni.  Według biura prace projektowe dla placów nie są prowadzone. Ostatnimi  
opracowaniami ich dotyczącymi są wyniki konkursów na pl. Bankowy i Teatralny oraz pl. Trzech Krzyży. 

Dla pl. Żelaznej Bramy wszczęto przygotowania do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.

5. „Mała, ale ważna sprawa do załatwienia”

- Doprowadzenie do uprzątnięcia koszy na śmieci sprzed budynku stacji kolejowej  Warszawa-Ochota
- Ustalenie właściciela zaniedbanego terenu przy pętli na Dworcu Centralnym, w celu nakłonienia 

do uporządkowania obszaru
- Poprawienie oznakowania miejsc parkingowych na ul Nowogrodzkiej
- Uzyskanie wsparcia od Szefa Wydz. Estetyki Przestrzeni Publicznej dla postulatów Forum Rozwoju 

Warszawy dot. uporządkowania parkowania na ul. Złotej na odcinku E.Plater – Jana Pawła II 
( na razie brak reakcji Zarządu Terenów Publicznych)

- Doprowadzenie do uporządkowania parkowania po wschodniej stronie Dworca Centralnego

6. „Przywróćmy miastu rzekę”

Udział  i  wsparcie  merytoryczne  oraz  operacyjne  dla  idei  pracowni  4am  Architekci promującej  
intensyfikację zabudowy  w  rejonie  Centrum  Nauki  Kopernik  w  projektach  miejscowych  planów  
zagospodarowania przestrzennego (mpzp) Powiśla Północnego i Powiśla Południowego.

Spotkania w sprawie z: Jackiem Wojciechowiczem – zastępcą prezydenta m. st.  Warszawy, Markiem  
Mikosem  –  p.o.  dyrektora  Biura  Architektury  i  Planowania  Przestrzennego  Urzędu  m.  st.  Warszawy  oraz  
Michałem Czaykowskim, Radnym Rady m. st. Warszawy, Przewodniczącym Komisji Ładu Przestrzennego Rady 
m. st. Warszawy. Uzyskanie akceptacji kierunku zagospodarowania przestrzennego wskazanego rejonu 
z naciskiem na zapisanie propozycji zabudowy w projektach mpzp.

Strona na Facebook'u: https://www.facebook.com/PrzywrocmyMiastuRzeke 
Strona www: http://www.przywrocmymiasturzeke.pl/ 
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Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA FORUM ROZWOJU WARSZAWY W 2012 ROKU

III. INICJATYWY, PROJEKTY – c.d.

7. Społeczne Studium Aktywności Sportowej, Rekreacji i Turystyki w Zielonej Białołęce

Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie Moja Białołęka, Forum Rozwoju Warszawy, Radna 
Dzielnicy  Agnieszka  Borowska.  Powstaje  przy  współpracy  z  Burmistrzem  Dzielnicy  Białołęka  Piotrem  
Jaworskim, oraz w ramach programu  Innowacje Liderskie Szkoły Liderów i Polsko-Amerykańskiej  
Fundacji Wolności, Ashoka i SAP. 

W ramach projektu odbyła się pierwsza część badań wśród ok. 200 mieszkańców obszaru wschodniej  
części na temat potrzeb aktywności sportowych i rekreacyjnych z wykorzystaniem zasobów naturalnych. W trakcie 
przeprowadzanych wywiadów zebrane zostały opinie młodzieży szkół gimnazjalnych na terenie Zielonej Białołęki.

Dotarcie do ekspertów, którzy aktywnie uprawiają sport m.in. z wykorzystaniem lasów położonych przy  
granicach obszaru. Spotkania z przedstawicielami Nadleśnictwa Jabłonna, Lasów Miejskich.

8. Wsparcie dla mieszkańców Muranowa

7  listopada  odbyło  się  spotkanie  z  mieszkańcami  Muranowa,  protestującymi  przeciwko  decyzji  
administracyjnej o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji na działce położonej 
w sąsiedztwie Kopca Anielewicza,  polegającej na budowie obiektu hotelowo-konferencyjnego.

Celem spotkania było wyjaśnienie procesów urbanistycznych, przedstawienie procedur planistycznych 
i zadeklarowanie pomocy polegającej na wywarciu wpływu na Prezydent  m. st. Warszawy, by zwróciła się 
do Rady m. st. Warszawy z wnioskiem o wszczęcie procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Muranowa. Pismo w tej sprawie zostało przygotowane razem z  Burmistrzem Dzielnicy  
Śródmieście Wojciechem Bartelskim i złożone w styczniu 2013 roku.

9. Rembertów – współpraca ze Społecznym Komitetem na Rzecz Zagospodarowania Centrum 
Rembertowa

Skuteczne przekonanie Zarządu Transportu Miejskiego do rezygnacji z lokalizacji parkingu P+R w rejonie 
stacji kolejowej Warszawa – Rembertów. Współpraca ze Społecznym Komitetem na Rzecz Zagospodarowania 
Centrum  Rembertowa  przy  idei  zagospodarowania  rejonu  stacji  w  projekcie  miejscowego  planu  
zagospodarowania przestrzennego.

IV. SPOTKANIA EDUKACYJNO – INTEGRACYJNE, WYCIECZKI

1. wycieczka po Saskiej Kępie – 20.06
2. wycieczka po Gazowni - 16.09
3. wizyta na budowie wieżowca Cosmopolitan - 26.09

V. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA

1. KOMISJE DIALOGU SPOŁECZNEGO:

- przy Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego (udział w Prezydium)
Działalność Komisji:

Komisja uchwaliła 4 uchwały:

      - nr 1 z 17.04.2012: w sprawie parametrów zabudowy działek nr ew. 58, 59, 60, 61/1 i części 61/2 z obrębu 

         5-05- 01 u zbiegu ul. Nowogrodzkiej i Emilii Plater

      - nr 2 z 23.05.2012: w sprawie nominacji do nagrody głównej na najlepszą inicjatywę pozarządową w roku    

         2011 w konkursie S3KTOR organizowanym przez miasto stołeczne Warszawa

− nr 3 z 18.09.2012: w sprawie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu 
ul. Żelaznej

− nr 4 z 11.12.2012: w sprawie propozycji usprawnienia komunikacji społecznej w planowaniu przestrzennym 

w Warszawie.
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V. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA – c.d.

     Komisja, we współpracy z Biurem, przygotowała broszurę  informacyjną dla 
mieszkańców, poświęconą procedurze planistycznej. Broszura została dołączona  do nakładu 
Gazety Wyborczej i Rzeczypospolitej oraz przekazana organizacjom, do wydziałów architektury 

w urzędach dzielnicowych i WOM.

Link do broszury: 
http://www.architektura.um.warszawa.pl/sites/default/files/files/broszura_jak_powstaje_plan_miejscowy.pdf 

      Prezentacje, dyskusje:

− zakres  i  tryb  sporządzania  dokumentacji konserwatorsko  -  budowlanej do  uzyskania zezwolenia 
konserwatorskiego na prace przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków i pozwolenia 

na budowę (przygotowana przez przedstawicielkę organizacji)

− prezentacja przedstawiająca inicjatywy pozarządowe zgłoszone do konkursu S3KTOR (przygotowana przez 
przedstawicielkę Biura)

– o planowanym wieżowcu 180 m na działce Archidiecezji u zbiegu ul. Nowogrodzkiej i E. Plater

− analiza koncepcji zagospodarowania centrum Rembertowa, zgłoszonej przez Społeczny Komitet 
Zagospodarowania Centrum Rembertowa (wizja lokalna przewodniczącego Komisji, spotkanie 

z burmistrz Rembertowa i mieszkańcami)

− omówienie propozycji  pracowni  4am  Architekci  dot.  zagęszczenia  zabudowy  w  projektach  mpzp  

w rejonie Centrum Nauki Kopernik

− analiza i omówienie uwag do projektu mpzp rejonu ul. Żelaznej

− dyskusja  na temat działań związanych z Muzeum Sztuki Nowoczesnej

− dyskusja na temat  zagospodarowania ul. Świętokrzyskiej

− dyskusja dotycząca zakresu i sekwencji działań BAiPP związanych z procesem przygotowania planu 
zagospodarowania przestrzennego

− konsultacje społeczne w procedurach planistycznych – analiza rozwiązań finalnie zaproponowanych 

w  uchwale nr 4 Komisji.

- przy Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym
- przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków 

2. NAWIĄZANA WSPÓŁPRACA, PATRONATY

- Patronat nad inicjatywą Planty na Ochocie – ideą Heleny Wawrzeniuk, polegającej na przestrzennym 
i funkcjonalnym połączeniu terenów zielonych na Mokotowie i Ochocie.

Strona www: http://futuwawa.pl/planty_na_ochocie__helena_wawrzeniuk-project-pl-15.html 

3.  WNIOSKI  I  UWAGI  W  PROCEDURACH  SPORZĄDZANIA  MIEJSCOWYCH  PLANÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (CHRONOLOGICZNIE):

− mpzp Augustowa – Białołęka (wnioski)
− mpzp Nowej Pragi II (uwagi)
− mpzp rej. pl. Unii Lubelskiej (uwagi)
− mpzp rej. Powiśla Płd (wnioski)
− mpzp rej. Jazdowa (wnioski)
− mpzp rej. Anecina Płd. (uwagi)
− mpzp Nowodworów Płd. (uwagi)
− mpzp rej. ul. Pałacowej (uwagi)
− mpzp Szczęśliwic Płd. (uwagi)
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V. PARTYCYPACJA SPOŁECZNA – c.d.

− mpzp rej. ul. Tynkarskiej (uwagi)
− mpzp Sielce – Bethoweena (uwagi)
− mpzp rej. ul. Żelaznej (uwagi)

4. KONKURSY, WYSTAWY, WARSZTATY, SZKOLENIA, KONFERENCJE

• Udział przedstawiciela Forum Rozwoju Warszawy w sądzie konkursowym konkursu „Miasto w Twoich 
Rękach”, zorganizowanego przez Studenckie Koło Naukowe  Gospodarki Przestrzennej przy 
MSGP SGGW. 

Opis ze strony organizatora: 
Nadrzędny cel projektu stanowi zwrócenie uwagi na problemy związane z planowaniem 

przestrzennym oraz integracja środowiska studenckiego różnych uczelni poprzez wymianę doświadczeń, 
których podstawą jest różny profil nauczania. Dodatkowo pragniemy przedstawić symulację problemów 
z jakimi w przyszłości może zmierzyć się absolwent kierunku gospodarki przestrzennej w zakresie 
planowania przestrzennego, rozwinąć umiejętności pracy zespołowej, poszerzyć horyzonty edukacyjne 
w zakresie objętym tematyką projektu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich studentów kierunku gospodarka przestrzenna warszawskich 
publicznych szkół wyższych. Każdą uczelnię może reprezentować 5 zespołów 3-osobowych.

• Udział w konferencji 24 lutego 2012r. inaugurującej konkurs, poruszającej tematykę planowania 
przestrzennego i skierowanej do studentów.

Zdjęcia z finału konkursu: http://skngp.sggw.pl/Galeria/mwtr_koniec/album/index.html# 

• Udział przedstawiciela Forum Rozwoju Warszawy w kapitule nagrody Miasto i Transport w ramach 
VI Konferencji  Naukowo-Technicznej Miasto i Transport 2012.

Link do informacji o nagrodzie: http://www.transeko.pl/publik/konf2012/nagrody_MiT_2012.pdf 

VI. ARTYKUŁY NA STRONĘ WWW

18 artykułów i kilkanaście mniejszych notek. Artykuły dotyczyły wydarzeń bieżących (otwarcia autostrady, 
kolei na lotnisko, rowerów miejskich, „zamieszania” z pawilonem Emilia), miejskich problemów (plac Defilad, 
pasy rowerowe, reklamy wielkoformatowe),  działań FRW (Świętokrzyska) i interwencji (w sprawie 
ul. Waryńskiego i przejść dla pieszych na pl. Bankowym). Cały cykl artykułów dotyczył warszawskiego 
"Downtown": jego historii i problemów z jakimi  dziś boryka się. Przeprowadziliśmy też wywiad z projektantem 
gmachu Muzeum Historii Polski. Analiza Forum Rozwoju Warszawy, dotycząca strat ponoszonych przez miasto 
na pl. Defilad była cytowana w mediach. 

Najpopularniejszy artykuł został przeczytany prawie 1400 razy, a wszystkie łącznie – 8400 razy. To ponad 
10 proc. odwiedzin na stronie www.

Lista artykułów:
- Panoramą w inwestycje!
- Ile tracimy na placu Defilad?
- Rower miejski zamiast zebry?
- „Downtown” wciąż bez planu i pomysłu
- Pałac wyładniał
- Cywilizacyjny skok
- Jaka Świętokrzyska? Marzenia i konkrety
- Szybciej i bezpieczniej z A2
- Pociągiem też na Służewiec
- „Downtown” bez planu i pomysłu
- Skąd się biorą pasy rowerowe?
- Kiedy muzeum nad trasą?
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VI. ARTYKUŁY NA STRONĘ WWW – c.d.
- „Downtown”, czyli Centrum Zachodnie
- Waryńskiego – wygodniej i ładniej
- Internet wygrywa z płachtami reklamowymi
- „Downtown” pod lupą
- Rowerem na Waryńskiego
- Polityczna nieodpowiedzialność vs. zabytek PKiN

VII. PREZENTACJE, WYSTĄPIENIA, WYSTĄPIENIA MEDIALNE

- Prezentacja działalności Forum Rozwoju Warszawy przedstawicielom innych organizacji w galerii V9 w ramach 
wydarzenia „Pokój w kuchni” - 31.01

- Udział w jubileuszowej debacie Forum Obywatelskiego Piękna Architektura dla Warszawy z 
prezentacją o idei odbudowy Pałacu Skwarcowa (Saskiego) w PPP – 27.03
http://zokdw.wordpress.com/2012/03/26/fopa-warszawa-lad-przestrzenny-czy-chaos/ 

- Udział w dyskusji w Katowicach w ramach cyklu Wawa Kato Love, poświęconej porównaniu pl. Defilad i Alei 
Korfantego: „Dziura w wielkim mieście” - 21.08
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/640481,katowice-aleja-korfantego-jest-jak-warszawski-plac-defilad,id,t.html?cookie=1 

- Udział w panelu dyskusyjnym „Wielkomiejskość odmieniana przez przypadki, czyli komu 
potrzebne jest planowanie?” w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie 
„Architektura Polski Niepodległej” w Muzeum Niepodległości – 24.09
http://muzeum-niepodleglosci.pl/palac-dane/panel-dyskusyjny/ 

- Panorama Pr. 2 TVP - o domkach fińskich – 4.02
- TVN 24 – o inwestycjach wysokościowych – 8.03
- „Wywiad na piątek” w Gazecie Stołecznej „Centrum umiera. Jest ładniej, ale po co tam  iść?” 9.03

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,11309967,Centrum_umiera__Jest_ladniej__ale_po_co_tam_isc_.html 
- Radio Bemowo – o Placu Defilad i działaniach Forum Rozwoju Warszawy - 1.04
- Radio Warszawa - „Sąsiedzka Warszawa” - o centrum Warszawy i funkcjonowaniu Ratusza - 2.04

http://radiowarszawa.com.pl/2012/04/czy-srodmiescie-warszawy-umiera/ 
- TVP Info – o szansach i wyzwaniach dla ul. Marszałkowskiej (w kontekście budowy metra) – kwiecień
- IV pr. PR – „Zablokowane centra polskich miast” - 30.07

http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/654925/ 
- IV pr. PR – „Szpetne miasta świadczą o nas” - 06.09

http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/679297/ 
- IV pr. PR -  „Miejski wyścig ku chmurom” - 16.11

http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/726224/ 
– Radio Aktywne – o II kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz - 23.11
- Radio WNET – o ul. Gałczyńskiego – grudzień 2012

VIII. POZOSTAŁE DZIAŁANIA

• Nominacja kandydatur na najlepsze realizacje architektoniczne w konkursie tygodnika 
„Polityka”
http://wrzask.blog.polityka.pl/2012/05/23/gora-sojusz-katowic-i-koszalina/ 

• Ukończenie przez członka stowarzyszenia rocznego programu „Szkoła Liderów” Polsko-
Amerykańskiej Fundacji Wolności i Stowarzyszenia „Szkoła Liderów”, rozwijającego 
kompetencje liderskie.

• Udział w wydarzeniu „Rzeczpospolita Lokalna. Sejm społeczników, bojowników i ekspertów” 
na UKSW. Kilkuset najbardziej aktywnych przedstawicieli społeczności lokalnych z całej Polski spotkało 
się, by wspólnie szukać najlepszych rozwiązań, które pozytywnie zmienią ich społeczności w perspektywie 
roku 2020. 

 Sprawozdanie opracował: Patryk Zaremba

9

http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,11309967,Centrum_umiera__Jest_ladniej__ale_po_co_tam_isc_.html
http://wrzask.blog.polityka.pl/2012/05/23/gora-sojusz-katowic-i-koszalina/
http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/726224/
http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/679297/
http://www.polskieradio.pl/10/485/Artykul/654925/
http://radiowarszawa.com.pl/2012/04/czy-srodmiescie-warszawy-umiera/
http://muzeum-niepodleglosci.pl/palac-dane/panel-dyskusyjny/
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/640481,katowice-aleja-korfantego-jest-jak-warszawski-plac-defilad,id,t.html?cookie=1
http://zokdw.wordpress.com/2012/03/26/fopa-warszawa-lad-przestrzenny-czy-chaos/

