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 Rada Osiedla Muranów zosta ła zaskoczona kolejnymi pracami 
rozbiórkowymi na naszym osiedlu rozpoczętymi bez wcześniejszych konsultacji z 
radą Osiedla i mieszkańcami.
Tym razem dotyczy to rozpoczętych przez ZGN prac rozbiórkowych budynku 
Stawki 1A.
W związku z powyższym Rada zwraca się do Zarządu Dzielnicy i Pana Burmistrza 
z wnioskiem o wyjaśnienia i odpowiedzi na następujące pytania:
1. dlaczego Zarząd Dzielnicy, zanim została podjęta decyzja o wyburzeniu budynku 

Stawki 1A, nie zwrócił się do Rady Osiedla z wnioskiem o wydanie w tej sprawie 
opinii ? (przypominamy, że ta sprawa należy do katalogu spraw opiniowanych 
przez Radę Osiedla)

2. dlaczego, zanim została podjęta decyzja o wyburzeniu, budynek Stawki 1A nie 
został zgłoszony do WYNAJMU PROFILOWANEGO np. na cele kulturalno-
oświatowe?

3. dlaczego budynek, stojący OBOK SZKOŁY PODSTAWOWEJ i mogący służyć 
jako np. zaplecze do zajęć pozalekcyjnych czy rozwijania zainteresowań, jest 
WYBURZANY?

4. dlaczego, zanim została podjęta decyzja o wyburzeniu, jednostki gospodarcze 
samorządu dzielnicy nie przeprowadziły skutecznych działań w celu znalezienia 
najemcy, który utrzymałby budynek i jego otoczenie w dobrym stanie 
technicznym a jednocześnie prowadziłby działalność na rzecz lokalnej 
społeczności (organizacje młodzieżowe ZHP, ZHR, organizacje społeczne, 
pozarządowe i inne)?

5. dlaczego, wzorem domków fińskich na Jazdowie, nie wzięto pod uwagę 
możliwości udostępnienia tego budyneczku organizacji pożytku publicznego, 
organizacji społecznej, inicjatywie obywatelskiej czy organizacji pozarządowej?

6. czy rozbiórka budynku Stawki 1A to szykowanie miejsca na kolejną „plombę” 
typu apartamentowiec lub biurowiec wprowadzający kolejny „zgrzyt” 
architektoniczny  w koncepcji przestrzennej Muranowa ?

7. kto doprowadził do zniszczenia rzeźbionych słupków wokół budynku (autorstwa 
L.Machowskiego), gdzie się podziała rzeźba Janko Muzykanta stojąca przed 
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Szko łą Podstawową im. Ma łego Powstańca (również autorstwa 
L.Machowskiego), i co stanie się z rzeźbą „Matka odprowadzająca dziecko” 
stojącą na ganku budynku Stawki 1A autorstwa L.Machowskiego?

8. na koniec, prosimy o porównanie rzeczywistych kosztów wyburzenia w 
stosunku do kosztów remontu i rocznego kosztu utrzymania budynku Stawki 1A.

Rada Osiedla w imieniu mieszkańców Muranowa wyraża głębokie zaniepokojenie 
kolejnymi (po wyburzeniu altanek śmietnikowych) wyburzeniami obiektów, które 
mogły by być dalej użytkowane i służyć mieszkańcom. 
 Wnioskujemy, aby do czasu uzyskania rzeczowych i merytorycznie 
uzasadnionych wyjaśnień, zostały wstrzymane wszystkie prace rozbiórkowe 
budynku Stawki 1A a decyzja co do dalszych jego losów została podjęta po 
konsultacjach z mieszkańcami i Radą Osiedla.
Czekamy na obszerne i wyczerpujące wyjaśnienia.

…………………………………..                        ……………………………………..
         Blanka Brzozowska              Sławomir Rzysko
Przewodnicząca Rady Osiedla MURANÓW     Przewodniczący Zarządu Osiedla MURANÓW

Do wiadomości:
1. Komisja Ładu Przestrzennego, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej Rady Dzielnicy Śródmieście
2.Komisja ds. monitorowania sposobu zarządzania komunalnym zasobem lokali użytkowych 
3.Przewodnicząca Rady Dzielnicy Śródmieście Pani Agnieszka Girzyńska-Kierwińska
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