Burzą żłobek na Warchałowskiego. Ruszyła rozbudowa
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Żłobek przy ul. Warchałowskiego - jedna z trzech tego typu placówek publicznych w
wysokiej części Ursynowa - zostanie znacznie powiększony. Ruszyło burzenie części starego
budynku.
Miasto chce radykalnie zwiększyć liczbę miejsc w żłobkach. Służyć temu mają nie tylko wykupy
miejsc w prywatnych placówkach, ale też budowa i rozbudowa samorządowych żłobków. - Na to,
mimo cięć w budżecie, nie zabraknie pieniędzy - słyszymy w stołecznym urzędzie.
Wg szacunków w kolejce na miejsce w żłobku czeka ok. 700 dzieci z Ursynowa. W ostatnich dwóch
latach sytuacja poprawiła się dzięki budowie nowego żłobka przy Cynamonowej oraz rozbudowie
placówki przy Wiolinowej. Na osiedlu Kazury powstaje kolejny nowy obiekt na 150-200 miejsc (ich
liczba zależy od ostatecznej decyzji Sanepidu, przepisy w ostatnich latach zliberalizowano), ma
być oddany do marca przyszłego roku. W planach dzielnicy jest również rozpoczęcie inwestycji
międzypokoleniowej, łączącej dom pobytu dla seniorów z placówką dla najmłodszych przy ul.
Bacewiczówny, ale to kwestia najwcześniej przyszłego roku.
Wcześniej, bo już rok temu, Żłobki m.st. Warszawy postanowiły rozbudować działającą od 40 lat
placówkę przy Warchałowskiego. W styczniu rozstrzygnięto przetarg na projekt, a niedawno, bo w
końcu października poznaliśmy wykonawcę przebudowy. Została nim firma Adro, która rozbuduje
stary żłobek do końca czerwca 2020 roku za 7,2 mln złotych.
Prace już ruszyły, najpierw wyburzana jest część budynku od strony ogrodu, po to, by można było

stworzyć dobudówkę. Powstaną nowe bawialnie, sypialnie, łazienki i sanitariaty oraz pomieszczenia
gospodarczo – administracyjne. Cały budynek zostanie docieplony. Powierzchnia żłobka ma się
powiększyć o ok. 400 metrów kwadratowych. Ze 100 miejsc przy Warchałowskiego zrobi się
minimum 190.
Choć liczba miejsc w ursynowskich żłobkach rośnie, to niewystarczająco, co zna z autopsji każdy
rodzic, który próbował zapisać swojego malucha do żłobka. Internet pełen jest opowieści rodziców,
którzy są pierwszej lub drugiej setce oczekujących i nie mają nadziei na to, że ich maluch dostanie
się do żłobka przed ukończeniem trzeciego roku życia.
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