J Warszawa, obok Berlina i Sztokholmu, jest jedną z najbardziej
zielonych stolic Europy. Posiada 80
parków! Tereny zielone stanowią
22,62 proc. powierzchni stolicy.

Warszawa jest stolicą i największym miastem Polski. Tu zapadają najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości państwa.
Jest to także ważny ośrodek decyzyjny i polityczny w Europie. Aspiracjom politycznym miasta, towarzyszą działania na
polu gospodarczym, kulturalnym i naukowym oraz otwartość na nowe idee, trendy i nowych mieszkańców.

J W samym centrum stolicy, na

Polacy. Według danych GUS z 2009 roku,
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
mieszkańca Warszawy wynosiło 4603,26 zł,
a stopa bezrobocia to jedynie 3,5 proc.
Dzięki umiejętnie prowadzonej polityce
regionalnej Warszawa optymalnie wykorzystała dostępną pomoc unijną. Miasto stało
się siedzibą największej giełdy papierów
wartościowych w regionie. Zyskało miano
centrum finansowo-gospodarczego tej części
Europy oraz wiodącego w kraju centrum
targowo-wystawienniczego i kongresowego.

Oferta i wartości
W Warszawie żyje i pracuje 3 mln osób.
Miasto zapewnia największą i najbardziej
zróżnicowaną ofertę zawodową, edukacyjną
i kulturalną w kraju.
W Warszawie działa aż 78 szkół wyższych, w których kształci się ponad 277
tysięcy studentów. Mieści się  tu 191
bibliotek, 61 muzeów, 45 galerii i salonów
sztuki, działają też 22 kina.
Bogatą ofertę kulturalną i edukacyjną
uzupełnia  sportowa, dzięki działalności
stadionów, ponad 40 basenów, kilkudziesięciu hal sportowych, całorocznego stoku
z wyciągiem dla narciarzy, a także lodowiska
dla łyżwiarzy i ścieżek dla miłośników
joggingu oraz tras rowerowych.
Znajdują się tu liczne restauracje
specjalizujące się w kuchni polskiej
i w kuchniach całego świata. Każda z dzielnic posiada dobrze zaopatrzone sklepy,
a największe w kraju centra handlowe
oferują produkty wielu światowych marek.
Warszawa jest miastem otwartym na
turystów. Rocznie odwiedza ją ponad 12 mln
osób, przybywających tu w sprawach
biznesowych oraz po to, by zwiedzić miasto.
Warszawa nieustannie się rozwija i szlachetnieje, jest bowiem  „dziełem w toku”,
w którym czuje się atmosferę twórczego
napięcia. Ofertę stolicy śledzi codziennie
wiele tysięcy osób na stronach internetowych miasta: www.um.warszawa.pl, www.ewarsaw.pl, www.warsawtour.pl. Stolica jest
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też obecna na portalach społecznościowych:
Facebook, Twitter, Blip, YouTube, Nasza
Klasa, Goldenline.
Innowacje i promocje
Według strategii rozwoju miasta do 2020
roku Warszawa ma być atrakcyjną i nowoczesną metropolią, przyciągającą nowych
mieszkańców z całego świata.
Warszawa skutecznie konkuruje z innymi
ośrodkami w Europie i na świecie pod
względem ilości zrealizowanych inwestycji
prywatnych i przyjaznego klimatu dla
wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej. Do gospodarczego sukcesu Warszawy
przyczynia się jej rola - prężnego ośrodka
transferu nowych technologii z nauki do
przemysłu, korzystającego z bogatego
dorobku naukowego miejscowych placówek
badawczych.
Warszawa to jeden z czołowych ośrodków
akademickich w Europie, skupiający wysoko
wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i tysiące
studentów. To dla nich powstaje nadwiślańskie miasteczko akademickie z doskonale
wyposażonymi laboratoriami badawczymi.
W aglomeracji funkcjonuje i rozwija się
przyjazny dla człowieka i środowiska naturalnego, zintegrowany system komunikacji
publicznej. W przyszłości mają to być
zarówno linie metra, jak i rozbudowana sieć
tramwajowa oraz Szybka Kolej Miejska
dobrze zintegrowana z komunikacją autobusową. System parkingów „Parkuj i Jedź”,

system obwodnic, nowe przeprawy mostowe
oraz liczne węzły przesiadkowe będą zachęcały do korzystania z komunikacji publicznej.
Warszawę wyróżnia dbałość o ochronę
środowiska naturalnego. Jest liderem
rozwiązań proekologicznych wdrażanych
w Europie, należy do elitarnych organizacji
takich jak: C40 CITIES, EUROCITIES,
UCEU, BALTIC METROPOLES.
Warszawa stara się o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury 2016. Ważne wydarzenia
kulturalne o zasięgu międzynarodowym
wpisane zostały do powszechnie dostępnego
kalendarza kulturalnego stolicy. Obok
prestiżowych festiwali, konkursów i cyklicznie organizowanych wystaw, na które zjeżdża
się do stolicy elita świata kultury, szczególnego kolorytu nadają miastu działania
kulturalne mniejszych społeczności –
z dzielnic i osiedli.
Kontekst rynkowy
Warszawa dysponuje bogatą i atrakcyjną
ofertą inwestycyjną. Wybierana jest na
siedzibę dużych międzynarodowych korporacji. Miasto prowadzi również przyjazną
politykę w stosunku do małych i średnich
przedsiębiorstw i odnosi sukcesy w obszarze
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Metropolia skutecznie konkuruje z innymi ośrodkami na świecie pod względem
liczby realizowanych inwestycji oraz przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej,
a warszawiacy to najlepiej zarabiający

Osiągnięcia i perspektywy
Warszawa to nowoczesna europejska metropolia. Jej rozwinięta infrastruktura przyciąga
skutecznie młodych, kreatywnych ludzi.
Stolica jest życzliwa dla tych, którzy cenią
sobie nieograniczoną przestrzeń, klimat
otwartości i kosmopolitycznej awangardy.
W nowoczesnej Warszawie poszerzane są
ulice, remontowane i wymieniane nawierzchnie,  rewitalizowane są aleje i trakty spacerowe. Jak w innych stolicach zmieniają się
zaniedbane, postindustrialne dzielnice np.
Praga. Warszawa zwraca się w stronę rzeki,
która staje się coraz czystsza i bardziej
ekologiczna. Jedna z największych realizowanych obecnie inwestycji unijnych w Polsce to warta 500 mln € oczyszczalnia
ścieków i spalarnia odpadów Czajka. A jeden
z najważniejszych projektów rekreacyjnosportowych powstaje na rewitalizowanych
brzegach Wisły.
Organizacja UEFA EURO 2012 TM,
a także  proces aspirowania do tytułu
Europejskiej Stolicy Kultury 2016 niebawem jeszcze głębiej wprowadzą miasto do
świadomości mieszkańców Europy i świata.
Koniec XIII wieku  Założenie grodu
książąt mazowieckich,
z rezydencją w miejscu, w którym
wznosi się dziś Zamek Królewski
1596 Zygmunt III Waza przeniósł dwór
i najważniejsze urzędy z Krakowa
do Warszawy, ustanawiając
Warszawę stolicą Polski
1791 Uchwalono Konstytucję 3 Maja.
Pierwszą w Europie, a drugą
na świecie konstytucję, która
położyła podwaliny pod kształt
nowoczesnego państwa
1807 Utworzenie Księstwa
Warszawskiego. Warszawa staje

Powody do dumy
Dzięki szybkiemu rozwojowi infrastruktury
kulturalnej krajobraz miasta wzbogaca się
o nowoczesne muzea: Muzeum Fryderyka
Chopina, Muzeum Historii Żydów Polskich
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum
Powstania Warszawskiego. Publiczność
sportową gromadzą imprezy organizowane
w nowych obiektach, w tym na stadionie
przy ul. Łazienkowskiej a w przyszłości także
na Stadionie Narodowym.
Na Powiślu rozwija się dzielnica uniwersytecka. Rozbudowują się instytucje akademickie wraz ze służącym popularyzacji
wiedzy Centrum Nauki Kopernik przy
Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.
Studenci i naukowcy nadają ton
Śródmieściu Warszawy i stanowią naturalną
publiczność dla rozmaitych przedsięwzięć
i instytucji kulturalnych.
Dumą miasta jest skończona już pierwsza
linia metra oraz rozpoczęcie budowy drugiej,
a także budowa mostu Północnego, rewitalizacja Krakowskiego Przedmieścia, oddanie
pierwszego w Polsce Centrum Nauki, miejski
stadion przy ul. Łazienkowskiej, budowa
węzła Łopuszańska i węzła Marsa oraz
2,5 tys. miejsc parkingowych na siedmiu
parkingach Parkuj i Jedź.
Dla przywrócenia pamięci o związkach
Fryderyka Chopina ze stolicą Polski oraz dla
uczczenia w 2010 roku 200. rocznicy
urodzin słynnego polskiego kompozytora,
w Warszawie zrealizowano wiele projektów
muzycznych i kulturalnych, które odbiły się
echem na całym świecie. Były to min.:
realizacja multimedialnych ławek grających
muzykę Chopina, ulokowanych w miejscach
związanych z życiem kompozytora w Warszasię niezwykle czynnym ośrodkiem
życia politycznego i kulturalnego
1918 	Odzyskanie niepodległości.
Utworzenie Państwa Polskiego ze
stolicą w Warszawie
1943 19 kwietnia wybucha powstanie
w getcie. Było to pierwsze
miejskie wystąpienie powstańcze
w okupowanej przez Niemców
Europie
1944 1 sierpnia wybucha Powstanie
Warszawskie; zginęło w nim
blisko 200 tys. mieszkańców
Warszawy, a 84 proc. zabudowy
miasta zostało zniszczone

www.um.warszawa.pl

To, czego nie wiedziałeś

najwyższej kondygnacji Pałacu Kultury i Nauki, mieszka para sokołów
wędrownych, a spacerując nad
Wisłą zobaczyć można zwierzęta,
których liczba gatunków porównywalna jest z bogactwem fauny i flory
dżungli amazońskiej.

J W wyniku konkursu ogłoszonego

przez m.st. Warszawę wśród cukierników stworzono w stolicy nowe
warszawskie ciastko – zygmuntówkę. Składa się z kruchej migdałowej
babeczki, wypełnionej masą czekoladową, kwaśnymi żurawinami i bitą
śmietaną, ozdobionej „koroną” z bezy.

wie, otwarcie innowacyjnego Muzeum
Chopina, przygotowanie murali chopinowskich, realizacja filmu promocyjnego
„Warszawa Chopina”, uruchomienie aplikacji dla telefonów komórkowych i iPhone
informującej o inicjatywach związanych
z Chopinem, wydanie książki „Warszawa
Chopina”, kampania reklamowa zapraszająca do miasta Chopina w CNN, BBC
i w serwisie YouTube, oraz liczne koncerty
najwybitniejszych muzyków, dyrygentów
i orkiestr z całego świata, m.in. podczas
festiwalu Chopin i jego Europa, współtworzonego przez m.st. Warszawa z partnerami.
W roku 2011 oczy świata nauki zwrócone
zostaną na inną wybitną warszawiankę
– Marię Skłodowską Curie, która od stu
lat mijających właśnie od otrzymania
drugiej Nagrody Nobla pozostaje jedyną na
świecie kobietą – naukowcem uhonorowanym tą nagrodą w dwóch różnych dziedzinach nauki.
1980 Warszawska Starówka
odbudowana wysiłkiem całego
narodu za fenomen odbudowy
zostaje wpisana na listę
światowego dziedzictwa kultury
UNESCO
1989 Obrady okrągłego stołu,
w wyniku których rozpoczyna się
transformacja ustrojowa Polski.
2011 Od lipca Warszawa będzie stolicą
kraju pełniącego prezydencję
w Radzie Unii Europejskiej
2012 Warszawa będzie jednym
z gospodarzy turnieju UEFA
EURO 2010 TM
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