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Dni Ursynowa wprawdzie już się skończyły, jednak przykry zapach w okolicy Kopy Cwila
pozostał. Walające się śmieci to smutna norma, do której - szczególnie po dużych
imprezach plenerowych - przywykliśmy. Potrzeby fizjologiczne załatwiane pod oknami to
jednak inna sprawa. - Opublikujemy w Internecie zdjęcia tych, których przyłapiemy w
krzakach - zapowiadają zdenerwowani mieszkańcy Końskiego Jaru i Nutki.
Przypomina się kultowa scena z "Dnia Świra", kiedy filmowy Adaś Miauczyński mścił się na sąsiadce
za to, że jej pies załatwiał się na osiedlowym trawniku. Choć bohater Marka Kondrata mieszkał przy
ul. Kulczyńskiego, to okazuje się, że jego problem jest bliski tym, którzy żyją w sąsiedztwie Kopy
Cwila - szczególnie zaraz po Dniach Ursynowa.
- Sytuacja po Dniach Ursynowa powtarza się co roku. Mieszkam tu od 8 lat i zawsze jest tak samo.
Tym razem wyjechałam na weekend, a to, co zastałam na trawniku pod blokiem, przypominało
śmietnik - opowiada Magdalena, która mieszka przy Kopie Cwila.
Przy blokach wokół Kopy Cwila wracający z imprezy urządzili sobie w ogródku... toaletę. Nie
będziemy opisywać tego, co mieszkańcy znaleźli przy bloku, bo każdy z pewnością się
domyśla. Pytanie brzmi: skąd u uczestników imprez plenerowych takie zachowanie?
- Rok temu, wracając z koncertu na Dniach Ursynowa, zobaczyłam kilka osób załatwiających swoje
potrzeby w krzakach pod moim blokiem. Krzyknęłam do nich, że niedaleko są toi-toie, że tu
mieszkają ludzie - żeby nie załatwiali się pod naszymi oknami - dodaje Magdalena.

"Zawsze jest tak samo"
Wygląda na to, że duża impreza na otwartej przestrzeni dla wielu osób oznacza zmianę codziennie
obowiązujących norm społecznych. Dobra zabawa plus trochę alkoholu i... hamulce puszczają.
- Apeluję do pozostałych uczestników imprezy, zachowanie kultury i korzystanie z przenośnych
toalet. Rok temu nawet złożyłam wniosek w budżecie partycypacyjnym o zbudowanie toalety przy
Kopie Cwila. Takie rzeczy dzieją się również przy okazji stref kibica czy seansów plenerowych dodaje mieszkanka.
Załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscu publicznym podlega karze. Kwalifikuje się pod artykuł
140 kodeksu wykroczeń pod wdzięczną nazwą "Dopuszczanie się nieobyczajnego wybryku".
Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu,
ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tysiąca złotych albo karze nagany.

Mieszkańcy Końskiego Jaru i Nutki są u kresu cierpliwości i zapowiadają, że jeśli nic się nie zmieni,
to - podczas kolejnej imprezy plenerowej spróbują innych metod.
- Ja wrzucałbym zdjęcia tych ludzi do sieci. To jest chore zachowanie, żeby pod oknami stawiać
ludziom stolce. Straż miejska nic nie robi. Stoją i udają, że nic się nie dzieje, kiedy jest im
wygodniej. Sami musimy zadziałać - dorzuca Maciek, mieszkaniec rejonu Kopy Cwila.

Straż miejska studzi emocje. - Z pewnością strażnicy nie ignorują takich sytuacji. Może mieli
przydzielone inne zadania? Radzę w takich sprawach interweniować bezpośrednio u organizatora liczba toalet podczas imprezy zależy od niego - komentuje Jerzy Jabraszko z warszawskiej Straży
Miejskiej.
W tym roku z pewnością nie można było jednak narzekać na brak przenośnych wc na Dniach
Ursynowa. Jeśli były dłuższe kolejki do wychodka, to tylko w kulminacyjnych momentach imprezy.
Ale przecież dla kulturalnego człowieka nawet to nie powinno być problemem. Jak więc wyjaśnić
zdziczenie obyczajów, które pozwala urządzić toaletę na przyblokowym ogródku?
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