
W przy szłym ro ku wzdłuż Al. Rze czy po spo li tej otwar te zo -
sta ną trzy no we su per mar ke ty. Wspól nie z ist nie ją cy mi już
w tej lo ka li za cji de li ka te sa mi Al ma stwo rzą na osie dlu jed -
ną z naj bar dziej atrak cyj nych han dlo wych ulic War sza wy.
Po wsta je jed nak py ta nie: czy owe sklepy wpłyną
pozytywnie na wygląd osiedla, czy też stanowić będą tylko 
i wyłącznie kolejną przestrzeń komercyjną?

Kształ�to�wa�nie�wi�ze�run�ku�alei

Ka żdy z no wych skle pów, ode gra istot ną ro lę w kształ to wa niu cha rak te ru te go wa -
żne go bul wa ru o zna czą cej na zwie – Al. Rze czy po spo li tej. Wspól nie mo gą one al bo
pod nieść ran gę ar te rii po przez nada nie jej otwar te go, przej rzy ste go cha rak te ru, co
wpły nie po zy tyw nie ta kże na aspekt bez pie czeń stwa w oko li cy, lub też po zba wić ją
ży cia, za śmie ca jąc du żą ma są za kle jo nych wi tryn, któ re spra wią, iż bę dzie ona zo rien -
to wa na do we wnątrz wspo mnia nych skle pów sie cio wych. Dru ga z opcji sta no wi ła by
spo rą kom pro mi ta cję dla Mia stecz ka Wi la nów, ak tu al nie bę dą ce go praw do po dob nie
jed nym z naj lep szych przy kła dów no wo pow sta łej, przy ja znej czło wie ko wi prze strze -
ni miej skiej w Eu ro pie Cen tral nej, do dat ko wo mo gą cej po szczy cić się mia nem naj -
bez piecz niej szej dziel ni cy War sza wy. 
Po nad to war to pa mię tać o za sa dach, w opar ciu, o któ re osie dle to po wsta ło – kon cep -
cji otwar to ści, kre acji osie dla zrów no wa żo ne go, któ re od zwier cie dla po sza no wa nie de -
mo kra cji w kra ju tak bar dzo na zna czo nym trud ną hi sto rią. 
Wspo mnia ne mar ke ty zlo ka li zo wa ne są w trzech klu czo wych miej scach te go naj bar dziej
pro mi nent ne go bul wa ru sto li cy XXI w. – przy wjeź dzie do Mia stecz ka Wi la nów, wzdłuż
dro gi pro wa dzą cej do Osi Kró lew skiej, oraz na przed po lu Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej.

Sym�bo�licz�ny�wjazd�na�osie�dle

Lo ka li za cja tuż przy sym bo licz nej bra mie wjaz do wej do osie dla nie po zwa la na ja kie -
kol wiek nie do cią gnię cia, usta la po rzą dek i wa gę ca łe go za ło że nia urba ni stycz ne go, ja -
kim jest Mia stecz ko Wi la nów. Su per mar ket, któ ry zgod nie z obec ny mi pla na mi ma
po wstać w par te rach in we sty cji SA WA (w miej scu obec nych ga ra ży) mo że w zna czą -
cy spo sób po pra wić wy gląd te go bu dyn ku. Mo że ta kże go po gor szyć, je śli jed no złe
roz wią za nie zo sta nie za stą pio ne dru gim rów nie złym i za miast ga ra ży zo ba czy my tam
wi try ny za kle jo ne fo lią z ofer tą pro duk tów i lo go skle pu np. sie ci Bie dron ka. Je śli ta ka
mia ła by być al ter na ty wa, to chy ba wo lę jed nak oglą dać przez te okna za par ko wa ne
sa mo cho dy. 

Wi�do�ki�na�Pa�łac�

Ko lej nym de fi niu ją cym osie dle miej scem jest Oś Kró lew ska. Kie dy za kil -
ka lat Oś zo sta nie ukoń czo na, bę dzie my mo gli zo ba czyć Pa łac wła śnie z
Al. RP. To wła śnie tu taj, dzię ki geo me trii miej sca, ma my naj więk szą świa -
do mość re la cji z po bli skim Pa ła cem.  In we stor (SI MUR), któ ry pla nu je tu
re ali za cję skle pu o pow. 1300 m2 od stro ny Alei wła śnie po zy skał na -
jem cę de kla ru ją ce go chęć po zo sta wie nia trans pa rent nych wi tryn skle po -
wych. Do Wi la no wa prze nie sio ny bę dzie Se zam (Spo łem) z uli cy
Mar szał kow skiej. Ufam, że na jem ca za dba ta kże, aby wi try ny su per mar -
ke tu har mo ni zo wa ły się z pre sti żo wym cha rak te rem Dziel ni cy i sza no -
wa ły ran gę swo jej lo ka li za cji, a więc im mniej pla ka tów i na kle jek na
szy bach, tym le piej. 

Dru�gi�Plac�Trzech�Krzy�ży?

Na ko niec przyj rzy my się przed po lom Świą ty ni Opatrz no ści. Od pół no -
cy są one za zna czo ne przez po sia da ją cy nie złe pro por cje bu dy nek Apar -
ta men ty Sy re na. Już te raz prze strzeń ta upo dab nia się do Pla cu Trzech
Krzy ży, ta kże dzię ki or ga ni zo wa nym tu im pre zom. Jest to miej sce nie tyl -
ko prze mar szów pro ce sji, ale ta kże star tów i fi ni szów wsze la kich im prez
spor to wych. Z cza sem ta lo ka cja tyl ko zy ska na war to ści, sta jąc się rów -
nie wa żna jak ka żdy in ny pu blicz ny plac sto li cy. Osto ja Wi la nów za dba ła o
to, aby na le żą ca do niej część pla cu uświet ni ła od po wied nia zie leń. Świą -
ty nia z pew no ścią ta kże to zro bi, a jak bę dzie z pla no wa nym w Sy re nie
su per mar ke tem, któ ry sta nie na prze ciw ko In sty tu tu Ja na Paw ła II, de fi niu -
jąc gra ni cę pla cu? Czy pla no wa ny mar ket Sim ply po pro stu ode tnie się
od swo je go oto cze nia i scho wa za pstrokatymi za kle jo ny mi szy ba mi, czy
też bę dzie świa do mie uczest ni czyć w kre acji te go pięk ne go pla cu oraz
za pra szać do środ ka klien tów po przez przy ja zne, trans pa rent ne wi try ny?
W więk szo ści przy pad ków na jem cy przed kła da ją opty ma li za cję miej sca
na pół kach po nad es te ty kę wi tryn – tłu ma cząc przy tym, iż po zwa la to
na mak sy ma li za cję zy sku.  Zlo ka li zo wa ny na osie dlu, przy oma wia nej Al.
RP sklep sie ci Ros smann  jest przy kła dem, iż mo żna uzy skać fi nan so wą
opła cal ność przy jed no cze snej trans pa ren cji wi tryn. Z pew no ścią na sza
spo łecz ność za słu gu je na to, aby wszyst kie trzy no wo pow sta łe su per -
mar ke ty za dba ły choć by o ta kie mi ni mum es te ty ki. Praw dzi wa de mo -
kra cja ma swo je za sa dy – jed ną z nich jest przej rzy stość. 

Guy C. Per ry
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Wspa�nia�ły�bul�War�

czy�zWy�kła�prze�lo�tóW�ka?
Do tego budynku przeniesiony zostanie supermarket SEZAM (Społem) z ul. Marszałkowskiej. 

Przy Al.RP 17 powstanie Simply. Czy witryny sklepu będą zaklejone, a sklep
odseparowany od otoczenia czy wręcz przeciwnie, będzie do niego
nawiązywać i uzupełniać plac przed Świątynią Opatrzności?

W inwestycji SAWY powstanie być może market Biedronka. Czy mieszkańcy
Miasteczka mogą liczyć, iż najemca nie zaklei witryn tandetną, jaskrawą
folią na rzecz transparentności? 

Nasze miasto


