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Mokotów moje miejsce
Podsumowanie wybranych wydarzeń i inwestycji z 2019 roku

Kolejny rok pracy za nami. Na Mokotowie wiele się działo, zarówno jeśli chodzi o wydarzenia
kulturalno-sportowe, jak i inwestycje poprawiające infrastrukturę dzielnicy. Wydziały Urzędu
Dzielnicy Mokotów starały się odpowiadać na oczekiwania i wyzwania stojące przez miastem.
W 2020 roku także pracujemy dla Państwa, by Mokotów był ulubionym miejscem do życia, pracy,
odpoczynku i zabawy, bo Mokotów to nasze miejsce.
Śpiewamy, tańczymy nie tylko w soboty
Sobota na Mokotowie to duży, rodzinny piknik zakończony
koncertem Strachy na Lachy. Skwer AK „Granat” w ten
czerwcowy dzień tętnił życiem, smakami – można było
poczęstować się burmistrzowskimi goframi oraz był pełen
atrakcji dla najmłodszych. Nie zapomnieliśmy też o sporcie
i wspólnie z Robertem Korzeniowskim trenowaliśmy
lekkoatletykę. W tym roku także zapraszamy na pikniki
i wiele innych koncertów orgaznizowanych przez urząd
i mokotowskie domy kultury.
Od czterech lat, co roku w maju, na terenie parku Sieleckiego organizowany jest Festiwal Grzesiuka,
który w swojej twórczości przybliża historię Czerniakowa. Celem festiwalu było przybliżenie
atmosfery przedwojennej Warszawy poprzez koncerty, stroje, spektakle oraz cieszące się wielką
popularnością potańcówki. Festiwal ma swój klimat, tradycję i renomę nie tylko wśród miłośników
Dolnego Mokotowa.

Doświetlamy, modernizujemy by było bezpieczniej
Mieszkańcy ulic Obrzeżna 16, Jadźwingów 22 czy Kolady z pewnością ucieszyli się z nowych latarni
ustawionych pomiędzy budynkami. Pracujemy też nad modernizacją mokotowskich dróg. W zeszłym
roku zakończyliśmy przebudowę ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja, gdzie
elementem robót było również oświetlenie uliczne oraz wymiana nawierzchni jezdni i chodników.
Ponadto uporządkowane zostało parkowanie „na dziko” oraz stworzono wiele nowych miejsc
parkingowych w tym rejonie. Wartość inwestycji to niemalże 5 milionów złotych. Z drogowych
inwestycji warto wspomnieć generalny remont ul. Lutocińskiej oraz budowę i przebudowę ul.
Wojskowej Służby Kobiet i ul. AK Kampinos wraz z terenem dawnego bazaru przy Nehru.
Przebudowaliśmy też ul. Włoską oraz położyliśmy nową nawierzchnię na ul. Daktylowej i Figowej.
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Ekologia i recykling
Stawiamy
na
edukację
ekologiczną
dla
najmłodszych.
Zorganizowaliśmy konkurs „Na Mokotowie kot siedzi w słowie”
polegający na wykonaniu postaci kota z surowców wtórnych,
materiałów z odzysku. Dzięki dziecięcej wyobraźni i kreatywności
plastikowe butelki, kapsle, nakrętki, rolki od papieru toaletowego, folia
bąbelkowa, stare gazety, a nawet opona zamieniły się w małe i duże,
sympatyczne i kolorowe zwierzaki. Myśląc nadal o przedszkolach, urząd zakupił dla wybranych
placówek, kolorowe kosze-zwierzaki, aby uczyć poprawnej segregacji śmieci.

Zachęcamy do ruchu
Poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
zachęcamy mieszkańców do wyjścia z domu, zadbania o
sprawność fizyczną. Idealna do tego jest nowa siłownia
plenerowa przy ul. Kolady. Na Wyględowie, w ramach budżetu
obywatelskiego, powstał ogólnodostępny plac zabaw przy ul.
Spartańskiej, na skwerze „AK Północ” ustawiono kilka
trampolin, a przy ul. Baboszewskiej 6 przeprowadzono prace
konserwacyjne polegające na wymianie ok. 200 m2 nawierzchni
na placu zabaw. Rozbudowaliśmy też plac zabaw na Sielcach dodając m.in. nową trampolinę
i huśtawkę typu „orle gniazdo”.

Inwestujemy w sport
Nowe inwestycje, jak i organizacja ciekawych imprez to nasz pomysł
na promocję sportu. Mokotowski OSiR, jako pierwszy zorganizował
międzynarodowy turniej w nowej dyscyplinie sportu, jaką jest
teqball. Ponadto regularnie zaprasza na maratony zumby oraz basen
przy ul. Niegocińskiej. Nad boiskiem orlik, przy ul. Kazimierzowskiej
58 powstała hala pneumatyczna do piłki nożnej, co pozwoliło
użytkować boisko praktycznie przez cały rok. Nowe, ogólnodostępne
boisko zyskała Szkoła Podstawowa nr 212 na ul. Czarnomorskiej, natomiast renowacji poddano
boisko do siatkówki na osiedlu pod Kopcem. W takich warunkach kształci się młodzież, która w
zeszłym roku podczas LII Warszawskiej Olimpiady Młodzieży uzyskała 7 złotych, 9 srebrnych i 13
brązowych medali. Z wodnych atrakcji warto wspomnieć, że w sezonie letnim działało kąpielisko przy
Jeziorku Czernikowskim, gdzie można było odpocząć i popływać pod okiem ratowników.

2

Pamiętamy o historii
Dbamy o miejsca pamięci i współpracujemy ze środowiskiem
powstańczym, uroczyście obchodząc kolejne rocznice Powstania
Warszawskiego.
W 75. rocznicę sportowo uczciliśmy te tragiczne wydarzenia organizując
Rodzinną Sztafetę Pamięci na dystansie 1944 m.
Latem mieszkańcy mogli dowiedzieć się ciekawostek o historii Mokotowa podróżują bezpłatnym
tramwajem historycznym. Piosenki starej Warszawy towarzyszyły opowiadaniom przewodnika
o mijanych miejscach i zakątkach Mokotowa.

Budujemy, unowocześniamy
W 2019 r trwały intensywne prace związane z największą inwestycją
drogową – budową przedłużenia ul. Woronicza na odcinku od ul.
Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury. Roboty budowlane w
postaci dwóch nowych rond, ulicy, chodników, ścieżki rowerowej
oraz zagospodarowania terenu zielonego pochłonęły 14,5 mln.
Przebudowaliśmy także budynek przedszkola nr 199 przy ul.
Bukietowej za ponad 5,6 mln zł. Powstały nowe instalacje
wody, kanalizacji, wentylacji mechanicznej, przeciwpożarowe
oraz elektryczne i niskoprądowe. Wzmocniono konstrukcję
budynku, wymieniono i ocieplono podłogę oraz stolarkę
okienną i drzwiową, ocieplono ściany zewnętrzne,
fundamenty oraz strop budynku. Wyremontowano
pomieszczenia piwniczne oraz dostosowano je do potrzeb
zaplecza dla nowej w pełni wyposażonej kuchni. W przedszkolu mieszczą się 4 oddziały przedszkolne
a dzieci mogą korzystać z dodatkowej sali zajęć ruchowych.
Łączny koszt remontów i modernizacji i placówkach oświatowych wyniósł niemalże 15 mln zł.

Wygrywamy
Technikum Mechatronicznego nr 1, już po raz drugi uplasowało się jako najlepsze na
liście rankingowej Perspektyw 2019 roku. O absolwentach szkoły z Wiśniowej
wypowiadają się w superlatywach zarówno firmy IT i nowych technologii, jak
i elitarne wydziały uczelni technicznych. Gratulujemy kadrze nauczycielskiej, uczniom
i uczennicom.

3

Szkolimy kadry pedagogiczne
Na Mokotowie prężnie działa Dzielnicowe Centrum Integracji, do którego zadań należy
rozpoznawanie potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym i wspieranie ich rodziców
w myśl zasady od integracji do włączenia. Tym, co wyróżnia Mokotów jest organizowanie konferencji
w udziałem takich autorytetów jak np. Jacek Santorski. W 2019 r. zorganizowaliśmy Mokotowskie
Forum Wychowania Przedszkolnego, które jest cykliczną imprezą, adresowaną do dyrektorów
i nauczycieli przedszkoli oraz szkół podstawowych. Służy promowaniu wartości wychowania
przedszkolnego, popularyzowaniu nowatorskich rozwiązań i tzw. dobrych praktyk. W tym roku
rozmawiano o Inteligencji emocjonalnej przedszkolaków.
Z kolei skuteczna komunikacja i budowanie relacji z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i ich rodzicami to temat konferencji przygotowanej przez Wydział Oświaty i Wychowania. Miało ona
na celu wymianę doświadczeń i zrozumienie jak najlepiej wypracowywać sposoby postępowania
z osobami, które zmagają się z trudnościami edukacyjnymi.
Seniorzy w centrum zainteresowania
Ta wyjątkowa grupa mieszkańców ma swoje ulubione
miejsce na mapie Mokotowa. Jest to Mokotowskie
Centrum Integracji Mieszkańców przy ulicy Woronicza
44a, z którego w 2019 r. tygodniowo korzystało
niemalże 1 200 osób! Ideą MCIM jest prowadzanie
programów
społecznych
odpowiadających
zapotrzebowaniu lokalnej społeczności, a także
włączanie mieszkańców do różnych wspólnych działań.
Z jednej strony realizowane są programy społeczne we
współpracy z organizacjami pozarządowymi, a z drugiej strony sami mieszkańcy mają możliwość
realizacji swoich pomysłów. Ogólnie na działania skierowane do seniorów wydaliśmy ponad 430 tys.
zł.

Więcej informacji udziela Monika Chrobak, rzeczniczka prasowa, Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
mchrobak@um.warszawa.pl, tel. +48 22 44 36 333, tel.kom. 786 857 250.
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