
gwał�tow�ny�roz�rost�a�po�tem�upa�dek�cy�kli
ryn�ku�nie�ru�cho�mo�ści�ze�wszyst�ki�mi�na�stęp�-
stwa�mi�ta�kich�zmian.�Kon�se�kwen�cją�był
min.�gwał�tow�ny�spa�dek�cen�nie�ru�cho�mo�ści
ty�po�wych�dla�„sprawl”,�któ�re�jesz�cze�chwi�-
lę�te�mu�osią�ga�ły�szczyt�war�to�ści.�Skąd�ta
za�le�żność?�Otóż�po�zba�wio�ne�to�żsa�mo�ści�–
po�za�wy�du�ma�ną�na�zwą�-�osie�dla�-get�ta,
któ�re�po�wsta�ją�w�spo�sób�opor�tu�ni�stycz�ny,
bez�pla�nu,�w�kry�zy�sie�naj�szyb�ciej�tra�cą�na
wartości,�gdyż�nie�ma�ją�żad�nej�war�to�ści
dłu�go�ter�mi�no�wej,�per�spek�tyw�roz�wo�ju�czy
sta�nia�się�czymś�wię�cej�niż�tyl�ko�sy�pial�nią.
Są�to�in�we�sty�cje�spe�ku�la�cyj�ne.�W�sku�tek
agre�ga�cji�nie�two�rzą�miej�sca,�a�je�dy�nie
zbiór�luź�no�roz�pro�szo�nych�pro�jek�tów.�Do�-
dat�ko�wo�cha�rak�te�ry�zu�je�je�wy�so�ki�współ�-
czyn�nik�prze�stęp�czo�ści,�wy�nisz�cza�ją�cy
wpływ�na�śro�do�wi�sko�(bu�do�wa�in�fra�struk�-
tu�ry;�ko�mu�ni�ka�cja�sa�mo�cho�do�wa),�a�ta�kże
na�zdro�wie�po�pu�la�cji�za�miesz�ku�ją�cej�ta�kie
ob�sza�ry.�Mia�stecz�ko�Wi�la�nów�od�po�cząt�ku
by�ło�pla�no�wa�ne,�ja�ko�za�prze�cze�nie�wspo�-
mnia�nych�wy�żej�za�le�żno�ści.��

po rząd nie czy by le jaK
W�Wi�la�no�wie�ma�my�dwie�od�ręb�ne�ście�żki
roz�wo�ju:�jed�na,�któ�ra�ma�am�bi�cje�i�de�ter�-
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Naj�więk�sze�za�gro�że�nie�dla�dal�sze�go�roz�wo�ju�Mia�-
stecz�ka�Wi�la�nów�od�pew�ne�go�cza�su�sta�no�wi�nie�-
ustę�pli�we�dą�że�nie�do�prze�cięt�no�ści�klu�czo�wych
in�sty�tu�cji�współ�two�rzą�cych�ob�raz�Mia�stecz�ka,�za�-
rów�no�z�sek�to�ra�pu�blicz�ne�go�jak�i�pry�wat�ne�go.�

U�sa�me�go�za�ra�nia,�ani�miej�scy�ofi�cje�le,�ani�pry�wat�ni�in�we�sto�rzy�nie
tyl�ko�nie�wie�rzy�li�w�szan�sę�po�wo�dze�nia�te�go�pro�jek�tu,�ale�nie�ro�zu�-
mie�li,�co�my�tu�wła�ści�wie�chce�my�zro�bić,�więc�nie�po�świę�ca�li�osie�dlu
na�le�ży�tej�uwa�gi.�Jak�się�oka�za�ło�nie�by�ło�to�wca�le�ta�kie�złe,�gdyż�ten
„brak�za�in�te�re�so�wa�nia”�wy�szedł�Mia�stecz�ku�na�do�bre.�Wspo�mnia�na
igno�ran�cja�po�zwo�li�ła�na�wdro�że�nie�kil�ku�roz�sąd�nych�za�sad,�któ�re�nie
mia�ły�nic�wspól�ne�go�ani�z�po�spo�li�ty�mi�prak�ty�ka�mi�pla�ni�stycz�ny�mi
zwy�kle�sto�so�wa�ny�mi�w�Pol�sce,�ani�z�krót�ko�wzrocz�ny�mi�dzia�ła�nia�mi
po�dyk�to�wa�ny�mi�przez�ry�nek�nie�ru�cho�mo�ści,�za�to�nada�ły�pro�jek�to�wi
kie�ru�nek�roz�wo�ju.�Ra�my�dla�no�wej�wspól�no�ty�zo�sta�ły�na�kre�ślo�ne
wy�ko�rzy�stu�jąc�naj�lep�sze�eu�ro�pej�skie�do�świad�cze�nia�w�tej�dzie�dzi�nie,
w�opar�ciu�o�po�nad�cza�so�we�za�sa�dy�urba�ni�sty�ki.�Za�sa�dy,�któ�re�sta�no�-
wi�ły�pod�sta�wę�naj�więk�szych�i�naj�po�pu�lar�niej�szych�osie�dli�miesz�ka�-
nio�wych�we�współ�cze�snych�mia�stach�Eu�ro�py.

Po�cząw�szy�od�ro�ku�2000�wie�lo�krot�nie�od�no�si�łem�się�do�osie�dli�i
dziel�nic�ta�kich�jak�Bel�gra�via�i�So�uth�Ken�sing�ton�w�Lon�dy�nie,�Sa�int�-
-Ger�ma�in�-en�-Laye�i�Wer�sa�lu�pod�Pa�ry�żem,�En�san�che�w�Bar�ce�lo�nie,
Back�Bay�w�Bo�sto�nie,�czy�oko�lic�Pla�cu�Trzech�Krzy�ży�w�War�sza�wie.
Mia�łem�szczę�ście�żyć�w,�lub�w�po�bli�żu�ka�żde�go�z�tych�miejsc�-�do�-
świad�czy�łem,�jak�one�funk�cjo�nu�ją,�nie�tyl�ko�w�teo�rii,�ale�przede

wszyst�kim�w�prak�ty�ce.�Ob�sza�ry�te�w�spo�sób�nie�kwe�stio�no�wa�ny
trwa�le�słu�żą�czło�wie�ko�wi,�lu�dzie�w�nich�ży�ją�dłu�żej,�w�lep�szym�zdro�-
wiu,�a�pro�wa�dzo�ne�przez�nich�ży�cie�ma�mniej�ne�ga�tyw�ny�wpływ�na
śro�do�wi�sko.�Na�wet�w�cza�sie�kry�zy�su�go�spo�dar�cze�go,�miej�sca�te�za�-
cho�wa�ły�swo�ją�war�tość�eko�no�micz�ną�w�stop�niu�wy�ższym�niż�in�ne,
kon�ku�ren�cyj�ne�przed�się�wzię�cia.

Krach na przed mie ściach
Mia�łem�ta�kże�oka�zję�do�świad�czyć�ży�cia�w�roz�prze�strze�nia�ją�cych�się
w�spo�sób�nie�kon�tro�lo�wa�ny�(z�ang.�urban�sprawl)�mia�stach�USA�i
Bra�zy�lii,�miej�scach�po�wsta�łych�w�opar�ciu�o�krót�ko�ter�mi�no�we�za�rzą�-
dza�nie�oraz�krót�ko�wzrocz�ną�eko�no�mię.�Ob�ser�wo�wa�łem�na�bie�żą�co
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ostat�nie�re�ali�za�cje�na�te�re�nie�Mia�stecz�ka�Wi�la�nów�
w�oce�nie�je�go�pro�jek�tan�ta

oś�krÓ�leW�ska:�No�wy�pro�jekt�za�go�spo�da�ro�wa�nia�osi�kró�lew�skiej�jest�do�brą�ini�-
cja�ty�wą,�ale�po�wi�nien�on�obej�mo�wać�jej�ca�łość,�a�nie�tyl�ko�ka�wa�łek.�W�prze�ciw�nym
ra�zie,�re�ali�za�cja�osi�na�wła�ści�wym�dla�oto�cze�nia�Pa�ła�cu�po�zio�mie,�zaj�mie�dzie�się�cio�-
le�cia.��

Pla�ża:�Pla�ża�by�ła�do�brą�tym�cza�so�wą�ini�cja�ty�wą,�ale�obec�nie�jest�ko�lek�cją�nie�uży�-
wa�nych�przez�osiem�mie�się�cy�w�ro�ku�ar�te�fak�tów.�za�go�spo�da�ro�wa�nie�te�re�nu�po�przez
na�sa�dze�nia�i�obiek�ty�sztu�ki�po�win�ny�być�tu�na�naj�wy�ższym�po�zio�mie�a�plac�za�baw
ła�two�do�stęp�ny�na�pie�cho�tę.

No�We�cHoD�Ni�ki:�Do�brze,�że�uda�ło�się�skoń�czyć�chod�ni�ki�na�Fe�sti�wal�świa�tła�po
po�łu�dnio�wej�stro�nie�klim�cza�ka�i�w�osi�kró�lew�skiej�przy�al.�rP.�te�raz�na�le�ży�je�do�-
koń�czyć�i�do�sto�so�wać,�do�ja�ko�ści�wy�koń�cze�nia�po�zo�sta�łych�na�wierzch�ni�w�Mia�stecz�-
ku�Wi�la�nów,�po�przez�uzu�peł�nie�nie�kost�ką�bru�ko�wą.�

NaD�Mier�Na�PrĘD�kośĆ/�al.rP:�Do�brze�jest�dbać�o�bez�pie�czeń�stwo�w�alei�rze�-
czy�po�spo�li�tej,�ale�nie�po�przez�prze�ci�na�nie�jej�w�środ�ku�ogro�dze�niem�-�co�jest�nie�po�ro�-
zu�mie�niem�-�a�po�przez�spo�wol�nie�nie�ru�chu.�Mo�żna�to�osią�gnąć�wpro�wa�dza�jąc
więk�szą�(nie�mniej�szą)�ilość�przejść�pie�szych,�jak�w�ale�jach�Ujaz�dow�skich,�czy�usta�-
wia�jąc�ra�da�ry�lub�pa�tro�le�po�li�cji,�jak�przy�Wiert�ni�czej.

or�lik:�or�lik�jest�lep�szy�niż�nic,�ale�zbyt�ma�ły,�by�wy�peł�nić�po�trze�by�ca�łe�go�osie�dla
i�zbyt�moc�no�użyt�ko�wa�ny,�by�umo�żli�wić��spon�ta�nicz�ną�i�nie�za�pla�no�wa�ną�ak�tyw�ność
-�co�jest�nie�zbęd�ne�dla�wła�ści�we�go�fi�zycz�ne�go�roz�wo�ju�i�do�bre�go�sa�mo�po�czu�cia�star�-
szych�dzie�ci�i�na�sto�lat�ków.�

Po�li�cJa�koN�Na:�Nie�zwy�kle�rzad�ko�mo�że�my�za�uwa�żyć�pa�tro�le�po�li�cji�w
Miasteczku�Wilanów,�po�win�no�mieć�to�miej�sce�czę�ściej.�Po�nie�waż�osie�dle�po�ło�żo�ne
jest�mię�dzy�trze�ma�pa�ła�ca�mi,�war�to�po�my�śleć�o�wpro�wa�dze�niu�pa�tro�li�kon�nych.�Nic
nie�nada�tej�kró�lew�skiej�dziel�ni�cy�bar�dziej�kró�lew�skie�go�i�au�ten�tycz�ne�go�cha�rak�te�ru
jak�wła�śnie�kon�ne�pa�tro�le.�Jest�to�ta�ni�i�efek�tow�ny�spo�sób�na�przy�po�mnie�nie�miesz�-
kań�com�o�dzie�dzic�twie�hi�sto�rycz�nym�te�go�miej�sca�i�rzecz,�któ�ra�za�pa�dać�bę�dzie�w
pa�mię�ci�tu�ry�stów�i�osób�od�wie�dza�ją�cych,�jak�ma�to�miej�sce�w�in�nych�eu�ro�pej�skich
sto�li�cach.��

cHWa�sty�Wo�kÓŁ�śWiĄ�ty�Ni:�Mo�nu�men�tal�na�świą�ty�nia�opatrz�no�ści�Bo�żej�oto�-
czo�na�jest�nie�za�go�spo�da�ro�wa�nym,�prze�ro�śnię�tym�chwa�sta�mi,�pust�ko�wiem.�te�ren�ten
jest�nie�zwy�kle�wa�żny�dla�zrów�no�wa�że�nia�sys�te�mu�prze�strze�ni�pu�blicz�nych�ca�łe�go
osie�dla.�Wa�żne�bu�dow�le�sa�kral�ne�w�trak�cie�bu�do�wy,�tra�dy�cyj�nie�by�ły�i�są�ota�cza�ne
pięk�ny�mi�par�ka�mi,�co�jest�prze�ja�wem�sza�cun�ku�dla�lu�dzi,�któ�rym�ma�ją�słu�żyć.

Park�kliMc�za�ka:�Wpraw�dzie�uzu�peł�nia�ne�są�na�sa�dze�nia,�ale�nie�mo�że�my�się�do�-
cze�kać�głów�ne�go�bra�ku�ją�ce�go�ele�men�tu,�czy�li�ście�żki�re�kre�acyj�nej�(do�spa�ce�rów,�jog�-
gin�gu�i�jaz�dy�kon�nej).�Ma�ona�słu�żyć�nie�for�mal�nej�ak�tyw�no�ści�i�upra�wia�niu�spor�tu�w
od�ró�żnie�niu�od�ty�po�wych�ulicz�nych�chod�ni�ków.�

ka�Na�Ły�WoD�Ne:�Po�ten�cjal�nie�pięk�ne�ka�na�ły�zo�sta�ły�zbu�do�wa�ne�w�mia�rę�na�le�ży�-
cie,�są�jed�nak�nie�wła�ści�wie�użyt�ko�wa�ne�lub�źle�utrzy�ma�ne.�ele�ment�kra�jo�bra�zu,�któ�-
ry�w�więk�szo�ści�eu�ro�pej�skich�sto�lic�był�by�wiel�ką�atrak�cją,�tu�jest�po�strze�ga�ny,�ja�ko
otwar�te�ka�na�ły�ście�ko�we.�

Mo�stek�za�ko�cHa�NycH:�Wa�żne�po�wią�za�nie�z�Pa�ła�cem�jest�try�wia�li�zo�wa�ne
przez�mo�stek�z�mo�ty�wem�serc,�pod�czas,�gdy�lu�dzie�drżą�o�swo�je�ży�cie�prze�cho�dząc
przez�sie�dem�pa�sów�ru�chu�na�ul.�Przy�czół�ko�wej.�za�miast�sku�pić�się�na�od�po�wied�nim
po�łą�cze�niu�osie�dla�z�te�re�na�mi�pa�ła�co�wy�mi,�co�umo�żli�wi�ło�by�god�ny�spa�cer�na�dru�gą
stro�nę,�oraz�na�tym,�co�zro�bić,�aby�Przy�czół�ko�wa�łą�czy�ła�a�nie�dzie�li�ła,�uwa�gę�od�-
wra�ca�się�od�rze�czy�wi�stych�pro�ble�mów�po�przez�ce�le�bro�wa�nie�ba�nal�nych�in�sta�la�cji.�

Pęd ku Prze cięt no ści

W Paryżu służby konne to codzienność, w Wilanowie cały czas

niewykorzystana możliwość.
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mi�na�cję,�aby�stwo�rzyć�osie�dle�świa�to�wej�kla�sy�w�dziel�ni�cy,�któ�ra�kie�-
dyś�by�ła�tak�pięk�na,�że�Ca�na�let�to�dzie�lił�swój�czas�mię�dzy�nią�a�We�-
ne�cją,�i�dru�ga�-�pre�zen�tu�ją�ca�po�dej�ście�ru�ty�no�we,�czy�li�za�ła�twia�nie
spraw�w�spo�sób�prze�cięt�ny,�bez�wi�zji�i�aspi�ra�cji�spój�ne�go�roz�wo�ju.
For�so�wa�nie�pierw�szej�ście�żki�jest�spój�ne�z�pier�wot�nym�za�ło�że�niem
kre�acji�naj�lep�sze�go,�no�wo�po�wsta�łe�go,�miej�skie�go�osie�dla�w�tej�czę�-
ści�Eu�ro�py.�W�szan�sę�po�wo�dze�nia�„ście�żki�am�bit�nej”�wie�rzą�ze�-
wnętrz�ni�ob�ser�wa�to�rzy�tj.:�mię�dzy�na�ro�do�we�agen�cje�rzą�do�we,
pla�ni�ści�czy�in�we�sto�rzy.�Dla�cze�go�więc�tak�trud�no�prze�ko�nać�lo�kal�ne
wła�dze�i�de�we�lo�pe�rów,�do�te�go,�że�jest�to�osie�dle,�któ�re�war�te�jest
zbu�do�wa�nia�do�koń�ca�w�spo�sób�pra�wi�dło�wy�i�po�nad�prze�cięt�ny?
War�sza�wa�dzię�ki�mo�de�lo�wi,�ja�kim�jest�Mia�stecz�ko�jest�na�do�brej
dro�dze�do�usta�le�nia�wła�ści�we�go�wzor�ca�roz�wo�ju,�je�śli�jed�nak�w�dal�-
szym�cią�gu�miej�sce�to�de�gra�do�wa�ne�bę�dzie�przez�opor�tu�ni�stycz�ne
dzia�ła�nia�ró�żnych�pod�mio�tów,�to�sto�li�ca�stra�ci�szan�sę�na�zwrot�ku
zrów�no�wa�żo�ne�mu�roz�wo�jo�wi.�Upodob�ni�się�do�wie�lu�miast�ame�ry�-
kań�skich�nie�wy�dol�nych�eko�no�micz�nie�i�nie�zdro�wych�dla�swych
miesz�kań�ców.��

nie bez piecz ne na wy Ki
Ty�po�we,�ru�ty�no�we�po�stę�po�wa�nie�to�dość�przy�tła�cza�ją�ca�si�ła,�po�nie�-
waż�jest�na�pę�dza�na�przez�nie�zwy�kle�szyb�ko�two�rzo�ne�"na�wy�ki"�in�-
sty�tu�cji�pu�blicz�nych,�któ�re�re�gu�lu�ją�spra�wy�zwią�za�ne�z�za�rzą�dza�niem
czy�in�fra�struk�tu�rą�w�dziel�ni�cy,�a�ta�kże�no�wo�na�by�te�na�wy�ki�de�we�lo�-
pe�rów.�W�in�nych�czę�ściach�dziel�ni�cy�Wi�la�nów�sta�ra�ją�się�one�w�dal�-
szym�cią�gu�re�ali�zo�wać�ty�po�wy,�nie�spój�ny�i�nie�kon�tro�lo�wa�ny�roz�rost
mia�sta�cha�rak�te�ry�stycz�ny�dla�XX�wie�ku,�dla�któ�re�go�re�me�dium�mia�-
ło�być�Mia�stecz�ko.�Dla�przy�po�mnie�nia,�w�2008�ro�ku�osie�dle�to
otrzy�ma�ło�na�gro�dę�ISO�CARP�dla�"Growth�Wi�tho�ut�Sprawl"�("Roz�-
wój�bez�nie�kon�tro�lo�wa�ne�go�roz�ro�stu").�W�prze�szło�ści�kry�ty�kę�re�-
zer�wo�wa�łem�dla�ta�kich�miejsc�jak�Mar�ki�i�Pia�secz�no,�le�żą�cych�po�za
gra�ni�ca�mi�sto�li�cy,�dziś�do�te�go�gro�na�do�łą�cza�Wi�la�nów,�z�co�rusz�to
no�wy�mi,�in�we�sty�cja�mi�miesz�ka�nio�wy�mi,�któ�re�są�je�dy�nie�bar�dziej
luk�su�so�wą�wer�sją�tych�we�wcze�śniej�wspo�mnia�nych�miej�scach.�W

cza�sie�mo�ich�pod�ró�ży�ro�we�ro�wych�z�Wi�la�no�wa�do�i�z�Gó�ry�Kal�wa�-
rii,�wi�dzę,�że�w�Wi�la�no�wie�i�War�sza�wie�nie�ma�po�li�ty�ki�pla�no�wa�nia
stra�te�gicz�ne�go,�tyl�ko�spo�ra�dycz�ne�bu�do�wa�nie�chod�ni�ków�lub�roz�-
sze�rza�nie�dróg.�Po�szcze�gól�ne�za�mknię�te�osie�dla�wy�ra�sta�ją�na�dział�-
kach�o�do�wol�nym�roz�mia�rze,�któ�re�de�we�lo�pe�rzy�mo�gą�aku�rat
do�stać�w�swo�je�rę�ce.�Nie�któ�rzy�na�wet�twier�dzą,�że�te�osie�dla�są
"eko�lo�gicz�ne",�choć�ślad�wę�glo�wy�wy�pro�du�ko�wa�ny,�aby�do�stać�się
do�i�z�tych�za�mknię�tych�en�klaw,�da�le�ko�prze�kra�cza�li�mi�ty�prze�wi�dzia�-

Mo�im�zda�niem�al.�rP�nie�mo�że�po�zo�stać�w�for�mie�jak�dziś�na�za�-
wsze.�Ja�kieś�miej�sca�par�kin�go�we�(rów�no�le�głe)�w�wy�bra�nych�punk�-
tach�tej�alei�mu�szą�po�wstać.�Prze�cież�za�kil�ka�lat�bę�dzie�to
pro�me�na�da�han�dlo�wa�z�set�ka�mi�skle�pów.�Uwa�żam,�że�ruch�sa�mo�-
cho�do�wy�na�le�ży�uspo�ko�ić�-�da�jąc�kie�row�com�mo�żli�wość�po�sto�ju�w
wy�bra�nych�miej�scach�-�ale�jed�no�cze�śnie�na�le�ża�ło�by�pie�szym�uła�-

twić�mi�gro�wa�nie�z�jed�nej�stro�ny�alei�na�dru�gą.�Na�fo�rum�e�-wi�la�nów.pl�od�ja�kie�-
goś�cza�su�na�si�la�ją�się�gło�sy,�aby�zbu�do�wać�przej�ście�dla�pie�szych�(z�sy�gna�li�za�cją)
po�mię�dzy�klim�cza�ka�i�osią�kró�lew�ską.�W�przy�szło�ści�pew�nie�ta�ki�sam�po�stu�lat
po�ja�wi�się�w�kon�tek�ście�od�cin�ka�oś�kró�lew�ska�-�al.�Wi�la�now�ska�(ten�od�ci�nek
jest�jesz�cze�w�tej�chwi�li�sła�bo�za�bu�do�wa�ny).�Pod�su�mo�wu�jąc,�li�czę,�że�ze�chce�Pan
ja�ko�au�tor�kon�cep�cji�urba�ni�stycz�nej�Mia�stecz�ka�Wi�la�nów,�za�pro�po�no�wać�swo�iste
'no�we�otwar�cie'�je�śli�cho�dzi�o�al.�rze�czy�po�spo�li�tej.�

z�po�zdro�wie�nia�mi,

Marcin�Wierzchosławski
Guy�c.�Per�ry:

W�al.�rP�do�dat�ko�we�rów�no�le�głe�par�kin�gi�mo�żna
wdro�żyć�w�pro�sty�spo�sób�po�przez�umo�żli�wie�nie
te�go�wprost�na�jezd�ni,�na�jed�nym�z�dwóch�pa�sów
ru�chu�w�jed�ną�stro�nę,�i�ana�lo�gicz�nie�w�dru�gim
kie�run�ku.�Wów�czas�sa�mo�cho�dy�mo�gą�par�ko�wać

na�uli�cy,�w�miej�scach�al�bo�za�zna�czo�nych�far�bą,�al�bo�dzię�ki�od�-
po�wied�nim�zna�kom.�Dzię�ki�ozna�cze�niu�mo�żna�ta�kże�ta�kie�par�ko�-
wa�nie�re�gu�lo�wać,�np.�w�go�dzi�nach�szczy�tu,�mię�dzy�godz.�07.30�a�09.30�i�mię�dzy
16.30-18.30�obo�wią�zy�wał�by�za�kaz�par�ko�wa�nia,�a�w�po�zo�sta�łych�po�rach�mo�żna
by�par�ko�wać�i�ko�rzy�stać�z�po�bli�skich�usług�(war�to�pa�mię�tać�jed�nak,�że�du�że�skle�-
py�ta�kie�jak�se�zaM�w�siMUr�ze�czy�siM�Ply�bę�dą�mia�ły�par�kin�gi�pod�ziem�ne�dla
klien�tów).�ta�ka�stra�te�gia�unie�mo�żli�wi�ła�by�też�par�ko�wa�nie�aut,�czy�wręcz�ich�po�-
rzu�ca�nie,�przez�mie�szań�ców�na�dłu�gie�mie�sią�ce.�Je�śli�par�king�nie�bę�dzie�w�ża�den
spo�sób�re�gu�lo�wa�ny,�to�od�ra�zu�miej�sca�te�zo�sta�ną�za�sta�wio�ne�przez�rze�szę�bu�dow�-
lań�ców,�tak�jak�dzie�je�się�to�te�raz�przy�ul.�klim�cza�ka.�

te�go�ty�pu�sta�ran�nie�za�ara�nżo�wa�ny�par�king,�na�ze�wnętrz�nych,�wy�łą�czo�nych�z�ru�-
chu�pa�sach�na�le�ży�sto�so�wać�ta�kże�pod�czas�im�prez�ma�so�wych�jak�np.�Fe�sti�wal
świa�tła,�im�prez�spor�to�wych�czy�piel�grzy�mek.�tyl�ko�tak�mo�żna�za�pew�nić�kom�fort
miesz�kań�ców�osie�dla�i�mo�żli�wość�za�par�ko�wa�nia�oso�bom�od�wie�dza�ją�cym.�W
przy�pad�ku�im�prez�na�praw�dę�du�żych�jak�ta�ostat�nia,�stra�te�gia�ta�do�ty�czy�nie�tyl�-
ko�al.�rP�ale�al.�Wi�la�now�skiej�i�ul.�Przy�czół�ko�wej.�Wiel�ko�po�wierzch�nio�we�par�-
kin�gi�w�osie�dlu�mo�gły�by�tyl�ko�znisz�czyć�in�te�gral�ność�i�efek�tyw�ność�dziel�ni�cy,
któ�ra�obec�nie�ma�wię�cej�miejsc�par�kin�go�wych�na�hek�tar�niż�ja�ka�kol�wiek�in�na
czę�ść�War�sza�wy.�

ne�przez�nor�my�LE�ED�lub�BRE�AM�dla�ty�po�-
we�go�do�mu.�

po dział rze czy po spo li tej
No�wy�płot�bie�gną�cy�środ�kiem�Al.�Rzecz�po�-
spo�li�tej,�któ�ry�po�ja�wił�się�tu�znie�nac�ka�przed
Wi�gi�lią,�jest�symp�to�ma�tycz�ny�dla�XX�-wiecz�-
ne�go�my�śle�nia�o�mie�ście,�któ�re�utrzy�mu�je
się�w�War�sza�wie�i�nie�ste�ty�jest�ko�lej�nym
przy�kła�dem�re�ali�za�cji�rze�czy�w�Mia�stecz�ku
Wi�la�nów�w�spo�sób�przy�pad�ko�wy,�prze�cięt�-
ny,�by�nie�po�wie�dzieć�by�le�ja�ki.�Za�miast�roz�-
wią�zy�wa�nia�pro�ble�mów�bez�pie�czeń�stwa
po�przez�eg�ze�kwo�wa�nie�ogra�ni�cze�nia�pręd�-
ko�ści�na�tym�od�cin�ku�dro�gi,�po�sta�no�wio�no
umie�ścić�ba�rie�rę�w�ser�cu�osie�dla,�aby�ogra�-
ni�czyć�pie�szą�ko�mu�ni�ka�cję�w�są�siedz�twie,
jak�by�śmy�by�li�w�Mar�kach�lub�Jan�kach.�Cho�-
ciaż�IN�-VI�nie�by�ło�od�po�wie�dzial�ne�za�osta�-
tecz�ny�pro�jekt�Al.�Rze�czy�po�spo�li�tej,�za�wsze
wy�obra�ża�łem�so�bie�ją,�ja�ko�po�łą�cze�nie�po�-
mię�dzy�Trak�tem�Kró�lew�skim�i�Świą�ty�nią
Opatrz�no�ści,�ma�ją�ce�uro�czy�sty�cha�rak�ter,
bar�dziej�po�dob�ny�do�Alei�Ujaz�dow�skich�niż
do�bez�oso�bo�we�go�cha�rak�te�ru�au�to�stra�dy.

IN�-VI�prze�ko�ny�wa�ła,�że�by�by�ła�ona�za�pla�no�-
wa�na,�tak�by�móc�w�przy�szło�ści�wpro�wa�dzić
tu�tram�waj,�coś�cze�go�ZDM�był�bar�dzo�nie�-
pew�ny�oko�ło�12�lat�te�mu.�Ale�je�re�pre�zen�ta�-
cyj�ne�są�za�zwy�czaj�dro�ga�mi�ni�skich
pręd�ko�ści�i�przy�ja�zny�mi�pie�szym�-�ta�ta�ką
prze�sta�je�być.�Pro�jekt�prze�wi�du�ją�cy�ale�jo�we
na�sa�dze�nia�drzew�z�chod�ni�ka�mi�i�ście�żka�mi
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ro�we�ro�wy�mi�z�pew�no�ścią�był�kro�kiem�w�do�brym�kie�run�ku,�ale�ak�tu�al�ne�usu�nię�cie�wie�lu
drzew�dla�bu�do�wy�pa�sów�zjaz�do�wych�i�ich�wy�jąt�ko�wo�zła�pie�lę�gna�cja�po�wo�du�je,�że�ale�ja
roz�cza�ro�wu�je�w�jej�obec�nym�sta�nie.�Ale�ja�Rze�czy�po�spo�li�tej�po�win�na�wy�zwa�lać�po�czu�cie
wjaz�du�do�spe�cjal�ne�go�miej�sca�w�mie�ście,�a�nie�być�je�dy�nie�ar�te�rią�ko�mu�ni�ka�cyj�ną.�W
co�raz�więk�szym�stop�niu�ry�su�ją�cy�się�cha�rak�ter�dro�gi�szyb�kie�go�ru�chu�dla�AL.RP�jest�jesz�-
cze�bar�dziej�nie�po�ko�ją�cy,�bio�rąc�pod�uwa�gę�wy�jąt�ko�wo�wy�so�ką�licz�bę�dzie�ci�ży�ją�cych�na
tym�osie�dlu.�

Guy C. Perry


