Dzieciaki chcą grać w piłkę. Dlaczego dzielnica nie otworzyła
jeszcze boisk?
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Trudno znaleźć na Ursynowie otwarte boisko na świeżym powietrzu. Dzielnica zamierza
otworzyć je dopiero za kilka dni. Powód jest prozaiczny, ale dla części mieszkańców zima to
nie wymówka.
Zrobiło się ciepło i słonecznie, dni coraz dłuższe. Nic więc dziwnego, że wielu ursynowian chce
wreszcie pograć w piłkę na dworze. Od 12 lutego rząd poluzował pandemiczne obostrzenia i zezwolił
uprawiać sport amatorski na świeżym powietrzu. Pomimo że dopuścił funkcjonowanie m.in. boisk
piłkarskich pod gołym niebem, trudno takie znaleźć w naszej dzielnicy.
Mąż z synem - miłośnicy piłki nożnej, zjeździli Ursynów w poszukiwaniu otwartego
boiska, na którym mogliby pograć w piłkę.
Niektóre z boisk były zamknięte, inne - z powodu zalegającego śniegu - nie nadawały się
do użytkowania.
Dlaczego skazujemy dzieci na siedzenie przed ekranami, zamiast udostępnić im boiska,
otwierając je i dostosowując do używalności???
- pyta Anna, nasza czytelniczka. Jej syn chciał pograć na boisku przy Kórnickiej na Zielonym

Ursynowie, które wydaje się zdatne do gry.

"Niebezpieczne boiska"
Jednym z najbardziej popularnych boisk w dzielnicy jest "Orlik" położony w parku Jana Pawła II.
Wejścia na niego broni zamknięta na klucz bramka, ale nawet jeśli byłaby otwarta, to o graniu w
piłkę nie ma co marzyć.
- Można najwyżej ulepić bałwana. To dziwne, że wszędzie śnieg się topi, a tu jeszcze tyle zalega.
Można to przecież posprzątać. Trochę śniegu i problem. Nawet chłopaki by to zrobiły same, jakby ich
tu wpuścić, ale na sztucznej trawie to chyba jest ślisko? - zastanawia się pan Adam, którego
spotykamy przy boisku.
Rzeczywiście, pomimo odwilży, na boisku są jeszcze resztki śniegu i lodu, ale dzielnica nie zamierza
ich sprzątać. Dotyczy to wszystkich około 30 zarządzanych przez urząd boisk plenerowych, które na
razie pozostaną zamknięte.
- Korzystanie z nich byłoby niebezpieczne. Boiska zostaną otwarte po przeprowadzeniu niezbędnych
przeglądów bezpieczeństwa po zimie - informuje rzecznik ratusza Kamila Terpiał.
Jeżeli pogoda będzie taka jak obecnie i nadal utrzymają się plusowe temperatury, to wszystkie
dzielnicowe boiska zostaną otwarte w ciągu najbliższych kilku dni - obiecuje dzielnica.
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