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Sterty śmieci
w trawie, pływające
na wodzie
plastikowe butelki
po napojach, drzewa
wyrąbane na ognisko
– tak wyglądają
brzegi akwenu
wodnego w Olzie
po najeździe
turystów.

Zplagą śmieci nad zbiornika-
mi bezskutecznie walczą

miejscowi wędkarze.

„Koczowisko” na brzegu

–Te tereny to turystyczna pereł-
ka regionu. W ciepłe dni ściąga-
ją tu tysiące osób. Sęk w tym, 
że niektórzy nie wiedzą, co to
kultura – narzeka Jarosław
Pawlak, wiceszef miejscowego
koła wędkarskiego i członek
Społecznej Straży Rybackiej.

Wędkarze i właściciele pry-
watnych domków letnisko-
wych na terenie ośrodka wypo-
czynkowego w Olzie, drugi
brzeg akwenu, dostępny dla
wszystkich, nazywają „koczo-
wiskiem”. W ciepłe dni w lesie,
nad samym brzegiem zbiorni-
ka, stoi kilkadziesiąt namiotów. 

„Koczowisko” istnieje, cho-
ciaż kilkadziesiąt metrów da-
lej, na terenie ośrodka, można
legalnie rozbić namiot, korzy-
stać ze strzeżonego kąpieliska,
popływać na kajakach i rower-
kach wodnych.

Śmiecą i niszczą drzewa

– To prawda, że za wstęp na teren
ośrodka trzeba zapłacić. Ale za to
są standardy: ratownik na plaży,
plac zabaw dla dzieci, toalety.
A na „koczowisku” gdzie się za-
łatwiają? W lesie. A gdzie wyrzu-
cają śmieci? Też do lasu – dener-
wują się wędkarze.

Kilka razy do roku wędka-
rze i właściciele domków 
letniskowych organizują
nad akwenami wielkie
sprzątanie. Ostatnie odby-
ło się w maju, przed sezo-
nem. Kiedy kilkanaście dni te-
mu członkowie Społecznej
Straży Rybackiej skontrowali
brzegi zbiorników, wło-
sy stanęły im
dęba.

– W trawie
leżą sterty
śmieci, jest
tam wszyst-
ko, od pla-
stikowych
butelek
po na-
pojach
i reklamó-
wek,
po szklane
butelki z pi-
wa. Ci tak
zwani tury-
ści wyrąbują
młode drze-
wa i palą je
na ogniskach.
Śmieci pływają
po wodzie, znosi
je aż na drugi
brzeg, gdzie od-
poczywają goście
ośrodka wypoczyn-
kowego – mówi Pawlak.

Uchwała cofnięta

Na „koczowisku” są tabliczki
z zakazem biwakowania. Zo-
stały zawieszone z inicjaty-
wy Urzędu Gminy w Gorzy-
cach, ale wszystko wskazuje
na to, że są nielegalne. Ta-
bliczki pojawiły się po tym,
jak gorzyccy radni przyjęli
specjalny regulamin przeby-
wania i korzystania z miejsc
zielonych na terenie gminy.
Zgodnie z nim, biwaki moż-
na rozbijać tylko w miej-
scach do tego wyznaczonych,
a więc na terenie ośrodka.
Poza nim nie wolno rozsta-
wiać namiotów ani palić
ognisk, a na wodzie obowią-

zuje zakaz używania łodzi
z napędem silnikowym.

Sęk w tym, że uchwałę rad-
nych zakwestionował nadzór
prawny wojewody śląskiego.

– Regulamin został cofnięty,
bo, według prawników woje-
wody, każdy obywatel ma pra-
wo do korzystania z terenów
zielonych. Zaś sposób, w jaki
powinien się tam zachowywać,
jest określony w innych przepi-
sach, między innymi w usta-
wie o ochronie środowiska,
więc tworzenie nowego regula-
minu jest bezcelowe – wyjaśnia
Maria Władarz, sekretarz go-
rzyckiego urzędu gminy.

Drogie sprzątanie
Teoretycznie przepisy są, ale
mało kto je respektuje. W Go-
rzycach nie ma straży gmin-
nej, która mogłaby karać za za-
śmiecanie publicznych tere-
nów zielonych. Społeczna
Straż Rybacka, która ma
uprawnienia do takiej kontro-
li, nie ma wystarczająco dużo
ludzi i pieniędzy. 

– Musielibyśmy codziennie
obchodzić cały teren, a to fizycz-
nie niemożliwe. Linia brzego-
wa wszystkich zbiorników liczy
w sumie ponad sześć kilome-
trów – mówi Jarosław Pawlak.

Na coroczne sprzątanie 
miejscowe koło wędkarskie
nr 110 „1 Maja” wydaje oko-
ło 800 złotych. To więcej niż po-

łowa skromnego budżetu węd-
karzy, którzy utrzymują się jedy-
nie ze składek członkowskich.

MIROSŁAWA KSIĄŻEK

Uwaga na salmonellę!
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   TYGODNIK POWIATOWY

EUGENIUSZ SZEWCZYK, SZEF
WODZISŁAWSKIEGO SANEPIDU, OSTRZEGA

PRZED ZATRUCIAMI STR. 3

WODZISŁAW ŚLĄSKI ■ GODÓW ■ GORZYCE ■ LUBOMIA

MARKLOWICE ■ MSZANA  ■ PSZÓW

RADLIN ■ RYDUŁTOWY

AKCJA ∑ PRZENOSI SIĘ DO PSZOWA. NA ZDJĘCIU
BOGUSŁAW KOŁODZIEJ Z TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ TEGO MIASTA STR. 4-5

Jedziemy do Pszowa

ukazuje się w każdy piątek
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W lesie wiszą tabliczki z zakazem biwakowania, ale nikt się nimi nie przejmuje

Zaśmiecona perełka

PROMOCJA 2521378/A

Taki krajobraz zostawiają po sobie turyści – pokazuje Jarosław Pawlak.


