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EKOLOGIA 3

CzAS na rezerwat w Częstochowie
dokończenie ze str. 1

- Nie. Unikatowość tego miejsca, bierze się
stąd, że występują tam rośliny, które wymagają
ochrony, np. groszek wschodniokarpacki, parzydło leśne i drzewostan taki jak: lipa szerokolistna, grab, bug, dąb w różnych rodzajach. Ja
cały czas podkreślam unikatowość tego miejsca
w sensie utworzenia tam rezerwatu krajobrazowego. Nie jest to typowy rezerwat leśny, te są
często zamknięte dla turystów. Ten rezerwat ma
być otwarty, o to zabiegamy.
To co jest innego w naszym projekcie „Grodzisko Gąszczyk”, to to, że podkreślamy
wiodącą rolę grodziska, które znajduje się na
szczycie wzgórza i posiada barwną historię.
Ja przed przyjęciem uchwały dotyczącej formy ochrony dla Uroczyska Gąszczyk, przedstawiłem całą dokumentację wykonaną przez
Częstochowski Alarm Smogowy zrobioną z
powietrza. Wyraźnie widać na niej zarys starego grodziska i wałów zbudowanych przez ludność zamieszkującą ten teren, w dobie kultury
łużyckiej, we wczesnej epoce żelaza. Później
żyli tam Słowianie. Dzisiaj niestety, ze względu na brak właściwej ochrony tego miejsca,
choć jest w obszarze Natura 2000, teren ten
jest rozjeżdżany przez quady, pojazdy MTB
itp. Nie mieści się w głowie, by wały usypane przez Łużyczan były teraz niszczone, przez
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od strony miasta zrobić park rowerowy. Był to
pomysł bardzo szkodliwy dla tego miejsca.

- Jak duży obszar będzie obejmował rezerwat?
- Propozycje, które padały sięgały wraz z tzw.
otuliną powierzchni nawet 30 ha, na granicy
dwóch gmin, Częstochowy i Mstowa. Granica
przebiegałaby mniej więcej pośrodku rezerwatu.
Natomiast grodzisko, serce rezerwatu mieści się
w gminie Mstów. Rzecz w tym, że na tę chwilę
rezerwat może mieć powierzchnię 9 ha, a może
mieć też ponad 20 ha.
Zapraszamy wszystkich do współpracy nad
naszym projektem, mając nadzieję, że uda
nam się wypracować jakiś consensus. My jako
CzAS jesteśmy bardzo otwarci. Zaprosiliśmy
do współpracy wszystkie organizacje, o których
wiedzieliśmy, jeśli chodzi o projektowanie faktycznych granic rezerwatu. Bo trzeba wiedzieć,
że wszystkie projekty, które do tej pory były
przedstawiane nie zyskały akceptacji RDOŚ w
Katowicach. Były tam poruszane tematy granic
i własności, bo mamy do czynienia z własnością
prywatną w kwestii gruntów. Nie tylko Skarbu
Państwa, ale i zakonu na Przeprośnej Górce,
który na chwilę obecną cofnął zgodę wydaną
Częstochowskiemu Towarzystwu Naukowemu.
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wszystkie kwestie planistyczne i pozyskać zgody od klasztoru w najbliższym czasie. Natomiast
to jest bardzo optymistyczny scenariusz. Procedura powołania rezerwatu w Polsce nie jest procedurą prostą. RDOŚ w Katowicach korzysta z
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takie rzeczy się zdarzały. Dlatego
musi być załatwione na drodze porozumienia
i zgody. Poprzedni naukowcy i przyrodnicy,
którzy próbowali w tym miejscu zrobić rezerwat dostali od zakonników czerwoną kartkę.
W związku z tym, przed nami jest dość dużo
pracy, ale jestem dobrej myśli.

- Jak duży obszar będzie obejmował rezerwat?
- Propozycje, które padały sięgały wraz z
tzw. otuliną powierzchni nawet 30 ha, na granicy dwóch gmin, Częstochowy i Mstowa.
- Czego się życzy człowiekowi tworzącemu
Granica przebiegałaby mniej więcej pośrodku
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watu mieści się w gminie Mstów. Rzecz w
tym, że na tę chwilę rezerwat może mieć po- rzesza ludzi współpracujących ze sobą. Jest
wierzchnię 9 ha, a może mieć też ponad 20 ha. Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział
Zapraszamy wszystkich do współpracy w Częstochowie i miejscy radni na czele z
nad naszym projektem, mając nadzieję, że radnym Piotrem Wroną (PiS), który wykazał
uda nam się wypracować jakiś consensus. się ogromną determinacją i wolą działania,
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Towarzystwu kich możliwych środowisk, nie tylko samorząNaukowemu. To jest spory problem. Wspól- dowych, ale przede wszystkim społecznych,
nie z radnym Piotrem Wroną (PiS) wybra- po to, by działały we wspólnym celu. Chciałliśmy się do zakonników i rozmawialiśmy bym, by ten rezerwat służył częstochowianom
o tej sprawie. Na pewno pozyskanie zgody, i turystom jak najszybciej, ale też dotrwał dla
to jest sprawa trudna. Ale trzeba podkreślać, przyszłych pokoleń. Chodzi przecież o ochroże by powstał rezerwat - w opinii RDOŚ i nę krajobrazu i przyrody naszej kochanej Jury.
mojej - zgoda zakonników jest kluczowa z
W takim razie redakcja Tygodnika 7 dni życzy
prostej przyczyny. Do nich fizycznie należy
działka, na której znajduje się grodzisko. Wam jednego głosu, wspólnego porozumienia.
Renata R. Kluczna
Mają dużą część tego terenu, czyli tak na-

„Upór Kaczyńskiego
może doprowadzić
do najgorszego...”

- Na jaki finał liczą protestujące kobiety?
- Widać już, że władza - a chodzi mi o władzę centralną - zaczyna liczyć się z naszymi
protestami. Świadczą o tym co najmniej trzy
przesłanki. Po pierwsze, mamy do czynienia z
bardzo nieudolną próbą prezydenta Andrzeja
Dudy, załagodzenia konfliktu poprzez poprawę
wyroku pseudo Trybunału Konstytucyjnego, zaostrzającego prawo aborcyjne. A nieudolną, bo
my jej całkowicie nie akceptujemy. Po drugie,
w samych szeregach Prawa i Sprawiedliwości
nie ma zgodnego stanowiska w tej sprawie, co
powoduje wzmocnienie strajku kobiet. A po trzecie, mamy nadzieję, że PiS weźmie pod uwagę tę
ogromną liczbę protestujących, która wyszła na
ulice w całej Polsce.
Przepraszam, że użyję teraz tak ostrych słów,
ale oskarżamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, że
w okresie, gdy jest pandemia zmusił kobiety do
wyjścia na ulice i naraził je na niebezpieczeństwo.
Naraził nas podwójnie... Po pierwsze, decyzją
pseudo TK, która jest wyrokiem na młode kobiety, a po drugie, rząd podjął tę decyzję wtedy,

kiedy powinni się zająć zdrowiem Polaków, a nie
tym jak niszczyć kobiety.
- Czego oczekują protestujący, zmiany decyzji TK, czy czegoś więcej?
- Znacznie więcej. Ostatnie postulaty, które
sformułował Ogólnopolski Strajk Kobiet i powołał Radę Programową dotyczą praw człowieka, przywrócenia wolności sądów. Mówimy także o prawie klimatycznym, o zwiększeniu opieki
nad osobami niepełnosprawnymi. Te postulaty
są dość odległe.
- Może się jednak okazać, że PiS nie ustąpi.
Jak długo wobec tego zamierzacie protestować, zwłaszcza, że protestujący kiedyś marszami się znudzą?
- Mamy głęboką wiarę, że jednak rząd PiS
ustąpi. Zresztą już dziś widać, że PiS się chwieje,
bo w ich szeregach jest rozłam. Oni po prostu się
nie spodziewali, że protesty będą miały tak głęboki, powszechny i nieustępliwy charakter.
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