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Żłobek w Wilanowie już w przyszłym roku
W czwartek, 18 kwietnia 2013 roku, Rada
Miasta wprowadziła – na wniosek stołecznego
ratusza – zmiany w planach inwestycyjnych 
m. st. Warszawy, dzięki którym w Wilanowie
zostanie zbudowany żłobek dla setki dzieci.

W stolicy Polski działa obecnie 46 publicznych żłob-
ków i 10 mini–żłobków, do których uczęszcza blisko 4.800 najmłodszych dzieci. Miasto finansuje
również prawie 170 miejsc w 8 niepublicznych placówkach. tworzenie miejsc dla najmłodszych war-
szawiaków jest jednym z priorytetów polityki prorodzinnej stolicy i jest zapisane w programie „ro-
dzina” na lata 2010–2020 w „społecznej strategii Warszawy”. stołeczny ratusz w pierwszym kwartale
2013 roku pokrył 85% kosztów pobytu dzieci w żłobku, przeznaczając na ten cel aż 70 mln złotych z
budżetu.

Pierwszy żłobek w Miasteczku Wilanów powstanie przy ulicy Świętej urszuli ledóchowskiej, nieopo-
dal budowanego przedszkola i planowanej w niedalekiej przyszłości szkoły podstawowej.
W budynku zaplanowano cztery sale – każda o powierzchni około 70 m2 – z łazienkami, magazy-
nami leżaków i pościeli. Powstanie również gabinet pielęgniarki, szatnia, wózkowania oraz pomiesz-
czenia techniczne. Planowany koszt budowy to około 3,5 mln złotych.

zakończenie inwestycji przewidziano w roku 2014. Wkrótce wilanowskie dzieci będą nareszcie
mogły kształcić się blisko swoich domów. czekamy na ten moment z niecierpliwością. 

1. Po ten cjał war szaw skiej prze strze ni pu blicz nej.
2. War sza wa ja ko wie lo funk cyj na, zin te gro wa na prze strzeń pu blicz na.
3. uprosz cze nie pro ce su in we sty cyj ne go w bu dow nic twie.

W dys ku sjach udział wzię li: Pa weł Ja ska nis, Mał go rza ta gmi ter, Mał go rza ta omi la now ska,
Mak sy mi lian cher ka, bar tło miej Hof man, an to ni olek sic ki, kon rad ku cza–ku czyń ski,
kin ga no wa kow ska, ra fał szcze pań ski, an drzej bu lan da, krzysz tof na wra tek, Piotr kro -
en ke, Ma rek Pi wo war ski, Mi ko łaj Pio trow ski, zyg munt nie wia dom ski, krzysz tof Ja ro -
szyń ski, ol gierd dzie koń ski, Mie czy sław grodz ki, Ja ro mir gra bow ski, zbi gniew
Woj ciech okoń ski oraz Pa weł ba rań ski.
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zwięk sze nie wskaź ni ków gę sto ści za bu do wy na ści śle okre ślo -
nych te re nach, wpro wa dze nie gra nic roz wo ju urba ni stycz ne go,
usta no wie nie bar dziej szcze gó ło wych wy tycz nych, do ty czą cych
pro jek to wa nia urba ni stycz ne go, oraz za chę cał do re ali za cji wie lo -
funk cyj nych obiek tów w ludz kiej ska li.
ta ka po li ty ka zda niem pla ni sty spo wo du je znacz ną re duk cję emi -
sji dwu tlen ku wę gla, po pra wi stan zdro wia miesz kań ców mia sta,
zre du ku je kosz ty in fra struk tu ry i in nych usług w prze li cze niu na
jed ne go miesz kań ca.

Pro�gram�spo�tka�nia�skła�dał�się�z�wy�kła�du�Guy�C.�Per�ry’ego

oraz�trzech�pa�ne�li�dys�ku�syj�nych:

Klęski żywiołowe / Problemy zdrowotne / Niekontrolowany rozwój miast

Statystyki otyłości w Europie  (źródło: biomedcentral.com)

Prze�strzeń�War�sza�wy�jest�cią�głym�źró�dłem�emo�-
cji�i�bez�u�stan�nie�się�zmie�nia.�Czym�jest�dla�var�-
sa�via�ni�stów,�a�czym�dla�osób�z�ze�wnątrz,
tu�ry�stów,�no�wych�miesz�kań�ców,�jak�wi�dzi�ją�po�-
ten�cjal�ny�in�we�stor,�a�jak�ar�chi�tekt,�a�jak�urba�ni�-
sta?

We wto rek, 9 kwiet nia 2013 ro ku, w sa li bia łej Mu zeum Pa łac w Wi la no wie od -
by ła się kon fe ren cja pt. „Prze strzeń pu blicz na War sza wy”. spo tka nie w Wi la no -
wie by ło ko lej nym przy czyn kiem do dys ku sji o War sza wie, ja kiej po szu ku je my,
pra gnie my i ja ka bu du je się na na szych oczach. Miej scem de ba ty był wi la now ski
pa łac, od wie ków za chwy ca ją cy swo im ge nius lo ci – czy li duch opie kuń czy da ne -
go miej sca – gdzie kul tu ra i na tu ra wzbo ga ca ły sie bie na wza jem, two rząc spe cy -
ficz ny kod kul tu ro wy, za chwy ca ją cy ka żde go war sza wia ka i go ścia
od wie dza ją ce go to miej sce.

kon fe ren cja do ty czy ła przede wszyst kim zmian, któ re z jed nej stro ny są nie unik -
nio ne i po twier dza ją uni ka to wość te go mia sta, z dru giej zaś wy wo łu ją nie koń czą -
ce się dys ku sje, unie mo żli wia ją ce czę sto ra cjo nal ny i har mo nij ny roz wój
prze strze ni.
W de ba cie wzię li udział ar chi tek ci, var sa via ni ści, a ta kże in we sto rzy i de we lo pe -
rzy, bez któ rych udzia łu ta prze strzeń zmie nia ła by się w du żo mniej szym stop niu.
Przy by łych go ści po wi ta li: bur mistrz dziel ni cy Wi la nów, lu dwik ra kow ski, wraz
ze swo im za stęp cą ar tu rem bu czyń skim.

ar chi tekt, urba ni sta i au tor kon cep cji za go spo da ro wa nia Mia stecz ka Wi la nów w
jed nym, czy li guy ca ste la in Per ry, w swo im wy stą pie niu „Przy go to wa nie War -
sza wy na przy szłość – śro do wi sko, zdro wie i de mo kra cja” zwró cił uwa gę na
pod sta wo we za sa dy pla no wa nia prze strzen ne go w od nie sie niu do sto li cy, tj.:

Przestrzeń Publiczna
WarszaWy i gosPodarka
Wodna WilanoWa


