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W sobotę swoją działalność zainauguruje Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i 
Kulturowego Jury. Powstało dzięki funduszom unijnym w Podlesicach  
 
 
Centrum wybudowali pod Górą Zborów społecznicy z Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Zawierciańskiej. Kosztowało ponad 2,5 mln zł, z czego ponad 1,8 mln to środki unijne. 

Twórcy centrum wielokrotnie podkreślali, że Jura to raj dla paleontologów, paleobotaników, 
geologów. Wszystko to, co przez dziesiątki lat zostało tu znalezione, zalega w magazynach 
wielu uniwersytetów. Jednym z założeń utworzenia centrum jest przeniesienie tego 
wszystkiego do Podlesic. Dlatego znajdą się tu wystawy oraz miejsca dla twórczego 
poznawania przyrody i kultury Jury.  
 
W głównym dwukondygnacyjnym obiekcie na parterze maja być prezentowane m.in. 
interaktywne ekspozycje. Na użytkowym poddaszu w pracowniach warsztatowych i salach 
laboratoryjnych będzie można przy pomocy specjalistów wyrabiać np. ceramikę czy opisywać 
artefakty archeologiczne. Całość, choć nowoczesna, ma nawiązywać do tradycji 
architektonicznej regionu. 
 
Centrum będzie też czynnie chroniło zagrożone gatunki roślin i zwierząt, także tych 
zamieszczonych w tzw. czerwonej księdze, edukowało turystów i młodzież szkolną, 
wydawało publikacje, prowadziło działalność naukową i dokumentacyjną, a także 
aktywizowało ekonomicznie i społecznie mieszkańców Podlesic i okolic. 
 
Kolejne zadanie Centrum to promocja wypasu owiec na Jurze. Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Zawierciańskiej od kilku lat prowadzi program "Owca plus". W tym roku dostało na to 
od marszałka województwa blisko 100 tys. zł.  
 
Z działaniami na rzecz odrodzenia pasterstwa na Jurze i w Beskidach województwo śląskie 
wystartowało cztery lata temu. Samorząd liczył na same korzyści. Po pierwsze - 
przyrodnicze: zwierzęta, wyskubując samosiejki, odbudują cenne i rzadkie gatunki roślin, 
które szybko zarastają i z czasem zupełnie zanikają (ich samych natomiast zwierzęta nie 
ruszają, bo to najczęściej gatunki gorzkie w smaku). Po drugie - gospodarcze: nowe miejsca 
pracy w hodowli, przetwórstwie, turystyce, ochronie przyrody. Pierwsze dwa lata działania 
programu oceniono pozytywnie. Murawy mniej zarastały, zwiększyły się powierzchnie 
pastwisk oraz pogłowie owiec. Wzrosło też zaangażowanie społeczności lokalnych w 
podtrzymywaniu tradycji, a turystów - w ochronę przyrody. Dlatego zapadła decyzja o 
kontynuacji "Owcy plus" w kolejnych latach. 
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej jeszcze nim zaczęło "owczy" program, 
działało na własną rękę i organizowało wypas kóz w rezerwacie Góra Zborów. Wciągnęło do 



współpracy parki krajobrazowe i naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Organizacja 
urządziła wypas zwierząt w cennych przyrodniczo zakątkach gmin Mstów, Żarki, Kroczyce. 
Wydzierżawiła też teren rezerwatu Góra Zborów, chroniąc przyrodę pod okiem konserwatora. 
Na wszystko pozyskała nie tylko pieniądze marszałka, ale i z innych źródeł, m.in. od fundacji 
Heifer, z Funduszu Norweskiego i Ekofunduszu. Gdy zawierciańskie towarzystwo zaczynało 
pracę, owiec na Jurze było 159. W ubiegłym roku mieliśmy ich już ponad 350. Po kilka stad 
mają powiaty częstochowski, myszkowski i zawierciański. W tym roku program obejmuje 
ponad 100 hektarów Jury, m.in. skałki w Kroczycach, Rzędkowicach i Zaborzu, mstowską 
Goliznę czy Grzędę Skalną Mirów-Bobolice. 
 
Budowniczy centrum zabezpieczyli też w ubiegłym roku Jaskinię Głęboką. 
 
 


