Palą, piją, śmiecą i niszczą. Znudzona młodzież z boisk na
Olkówku zrobiła sobie melinę!
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Świeżo wyremontowane boiska na Olkówku są niszczone przez młodocianych
wandali. Mieszkańcy boją się wypuścić tam dzieci, a zarządcy boisk są bezradni. Mają
jednak pomysł na rozwiązanie problemu.
Boiska do piłki nożnej i koszykówki na Olkówku od lat cieszą się dużą popularnością. Przy ul.
Puszczyka zawsze można spotkać chętnych do gry w „nogę” lub „kosza”. Od niedawna można też
spotkać niezbyt dobrze wychowaną młodzież, która za nic ma panujące tam zasady. Zamiast
korzystać z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem, przychodzi tam palić papierosy i pić alkohol.
- Tam jest masakra! Są narkotyki, jest wszystko. Boję się wysłać tam swoje najmłodsze dziecko mówi pani Urszula, mieszkanka okolic.

Chuligani i wandale
Używki to nie wszystko. Chuligańska młodzież pozostawia po sobie śmieci - puszki, butelki, paczki po
papierosach. Niedopałki natomiast gasi na nowej murawie. Ostatnio wandale wycięli sobie dziurę w
ogrodzeniu. Została ona załatana blachą, ale widać, że ktoś już próbował ją sforsować.

Problem jest znany zarządcy boisk - Ursynowskiemu Centrum Sportu i Rekreacji. Jak zauważa
wicedyrektor UCSiR Marek Stańczak, to grupa 20-30 uczniów z - najprawdopodobniej - pobliskiej
Szkoły Podstawowej nr 81. Po zakończeniu lekcji przybiegają na boiska i robią, co tylko chcą.
- Ostatnio przynieśli tam łóżko ze śmietnika i na nim siedzieli. Innym razem rzucili petardę na boisko
i wypaliło dziurę w murawie. Zdążyli też zniszczyć boki od wiat przy boisku do piłki nożnej. I nie
można im nic zrobić, kiedy nie palą i nie piją, bo po prostu siedzą, a boisko jest ogólnodostępne tłumaczy wicedyrektor UCSiR.

Będzie monitoring
Władze UCSiR spotkały się już z policją i strażą miejską, które mają częściej wysyłać swoje patrole.
Oprócz tego boisk dogląda także prywatna agencja ochrony. Nieraz pomaga dozorcy przy zamykaniu
boisk - momentami trudno jest przegonić grupę 20-30 osób. Do dyrekcji SP 81 skierowano natomiast
prośby, by wytłumaczyła uczniom, że boiska służą wszystkim. Także tym, którzy je niszczą.
- Dokładamy wszelkich starań, by to się skończyło. Dla mnie to niezrozumiałe, że tak bardzo
upodobali sobie te boiska. Czują się bezkarni, bo są anonimowi. Ostatnio rozmawiałem jednak z
osobą, która robiła im zdjęcia, to usłyszałem, że byli bardzo wystraszeni - mówi Marek Stańczak.
W rozwiązania problemu być może pomoże montaż kamer na kompleksie przy Olkówku. Wsparcie w
tym zakresie obiecała już dzielnica.
- Regularnie dostaję informację od pracowników UCSiR, co się tam dzieje. Na czerwcowej sesji rady
dzielnicy jednostka dostanie pieniądze na monitoring - zapowiada burmistrz Ursynowa Robert
Kempa.
Kłopotliwy może być brak dostępu do prądu w okolicach boisk. UCSiR już wystąpił o jego
podłączenie. Rozpoczęto także przygotowania do zakupu kamer. Do tego czasu mieszkańcy muszą
uzbroić się w cierpliwość. Dyrekcja uczula także mieszkańców, by zwracali uwagę na przesiadującą
na boisku młodzież i nieodpowiednie zachowania zgłaszali odpowiednim służbom.
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