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Nowo otwarty żłobek przy ulicy Spartańskiej
Nawet 185 dzieci może pomieścić nowo otwarty żłobek przy ul. Spartańskiej 2 na
Mokotowie. W oficjalnym otwarciu uczestniczył Prezydent m.st. Warszawy Rafał
Trzaskowski, a także Zarząd Dzielnicy Mokotów.
Budynek żłobka został wybudowany z myślą o dzieciach w wieku od 1 do 3 lat. Inwestycja
realizowana była w latach 2016-2018 w formule zaprojektuj i wybuduj. Ten
trzykondygnacyjny budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Zaprojektowana prosta bryła i odpowiednie usytuowanie na działce powoduje, że budynek
jest energooszczędny, a maksymalne zapotrzebowanie na energię użytkową mieści się
w przedziale od 40 do 60 kWh/m2 na rok. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 1500
m². Budynek jest ogrzewany gazowo, posiada instalację wodno-kanalizacyjną, kanalizację
deszczową, instalację elektryczną oraz gazową. Koszt budowy zamknął się w kwocie
niecałych 6 mln zł, z czego 3 mln zł Dzielnica Mokotów otrzymała jako dotację z programu
Maluch+.
Obecnie na terenie dzielnicy Mokotów funkcjonuje 7 żłobków publicznych i 3 mini żłobki
z bazą 994 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3.
Warto także wspomnieć, że na Mokotowie, w kwartale ulic Spartańskiej, Miączyńskiej,
Bełskiej i Woronicza istnieje wiele placówek edukacyjnych, w tym oddane trzy lata temu
przedszkole nr 344, Szkoła Podstawowa przy ul. Bełskiej oraz pod tym samym adresem
Technikum Ogrodnicze w Zespole Szkół nr 39. Jak dodaje burmistrz Mokotowa Rafał
Miastowski „Obecnie rejon urokliwego Wyględowa dopełnia nowo oddany żłobek. Można
więc śmiało powiedzieć, że w tej części Mokotowa można się uczyć od żłobka do matury”.
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