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Jedni chcą chronić przyrodę, drudzy - ludzkie życie. Lata mijają, a konflikt 
o rezerwat w Podlesicach między gospodarzami terenu a goprowcami trwa.  
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Wypas kóz na Górze Zborów - pierwsza akcja Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Zawierciańskiej 
 
 
Rezerwat Góra Zborów leży w gminie Kroczyce na gruntach prywatnych. Od blisko trzech lat 
w imieniu większości właścicieli zarządza terenem - na mocy umowy dzierżawy - 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Organizacja przejęła wszystkie obowiązki 
z tytułu posiadania ziemi w rezerwacie, również te dotyczące ochrony przyrody. W tej 
ostatniej dziedzinie działa bardzo aktywnie, podobnie jak w kwestii ochrony dziedzictwa 
kulturowego Jury. Zdobywa miliony z budżetu województwa, Unii Europejskiej, Fundacji 
Heifer, Funduszu Norweskiego i Ekofunduszu. Zabezpieczyła m.in. Jaskinię Głęboką, 
wybudowała w pobliżu Góry Zborów bacówkę, prowadzi zbawienny dla cennych muraw 
kserotermicznych wypas zwierząt w ramach programu "Owca Plus", współpracuje z parkami 
krajobrazowymi, specami od ochrony przyrody z Uniwersytetu Śląskiego. Na początku 
października uruchomiła tuż pod Górą Zborów jedyne w regionie Centrum Dziedzictwa 
Przyrodniczego i Kulturowego Jury. A teraz wspólnie z Uniwersytetem Śląskim otrzymała 
wielomilionowy grant na ochronę ostoi kroczyckiej. Wszystkie jej zabiegi nadzoruje 
regionalny konserwator przyrody. 
 
Zakazy dla GOPR-u 
 
Kiedy blisko trzy lata temu Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej zostało 
gospodarzem terenu, ustaliło regulamin rezerwatu i wprowadziło opłaty za wstęp. Wśród 
nowych zasad znalazły się ograniczenia dla jurajskiej grupy Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, m.in. zakaz wjazdu terenówkami i quadami do rezerwatu. 
Ratownicy zostali zobowiązani do płacenia za wstęp np. podczas ćwiczeń, ale przy akcjach 
ratowniczych już nie. Choć konserwator przyrody uznał, że opłaty to jedyny sposób na 



skuteczną ochronę rezerwatu, sprawa stała się przyczyną konfliktu między stronami.  
 
Dotychczas nie udało się im spotkać i ustalić zasad współdziałania. Goprowcy byli zapraszani 
na spotkania, m.in. na posiedzenie wojewódzkiej rady ochrony przyrody, która dwa lata temu 
odbyła się w pobliżu ich siedziby w Podlesicach. Nie skorzystali. 
 
- Wciąż jednak jesteśmy otwarci na rozmowę i podpisanie porozumienia, które określi 
warunki wstępu goprowców do rezerwatu - mówi Marcel Ślusarczyk, sekretarz Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.  
 
Ratownicy się burzą 
 
Adam Van der Coghen, naczelnik jurajskiej grupy GOPR też uważa, że rozmowa jest 
konieczna. Twierdzi jednak, że dotychczas nie dostał zaproszenia na spotkanie poświęcone 
konkretnie sprawie współpracy. 
 
- Nie chodzi nam o wstęp na ćwiczenia linowe, ale topograficzne - podkreśla naczelnik. - 
Młodzi ratownicy muszą znać teren, na którym mają prowadzić akcje. Mamy płacić za to, że 
skutecznie chcemy ratować ludzi? Druga kwestia to patrolowanie terenu: musimy wiedzieć, 
gdzie możemy dotrzeć. Niedawno podczas akcji w rezerwacie okazało się, że nie możemy 
wjechać na miejsce wypadku, bo droga jest zawalona.  
 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej odpowiada, że wszystko to można zawrzeć 
w porozumieniu. - Takie umowy funkcjonują na wielu chronionych terenach w kraju - 
twierdzi Ślusarczyk. - Na takich zasadach współdziała z Babiogórskim Parkiem Narodowym 
beskidzka grupa ratowników. 

Inni się dogadali 
 
Umowy z parkami i rezerwatami ma także podhalańska grupa GOPR. - Nie wyobrażam sobie, 
żebyśmy wchodzili na teren chroniony bez uzgodnienia tego z gospodarzem. Podobnie nie 
wyobrażam sobie sytuacji, w której ratownicy mieliby płacić za wstęp - mówi naczelnik 
podhalańskich goprowców Mariusz Zaród. - A na naszym terenie są dwa parki narodowe i 
sporo rezerwatów. Oczywiście, dyskusji nie podlegają akcje ratownicze. Na co dzień musimy 
się jednak wzajemnie szanować i współdziałać. Także dla dobra przyrody. Wszystko można 
uzgodnić, trzeba tylko chcieć.  
 
Podpisaną umowę z Tatrzańskim Parkiem Narodowym mają także toprowcy. Ustala ona, co i 
gdzie mogą robić. Współpraca przebiega wręcz modelowo, bo ratownicy respektują prawa 
gospodarza.  
 
Co na to konserwator przyrody 
 
Konserwator przyrody działający w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do konfliktu 
na Górze Zborów odnosi się komentarzem: "Dyrekcja nie ma wpływu na kształt regulaminu 
obowiązującego w rezerwacie. Wszelkie zasady dotyczące wejścia na teren prywatny, jakim 
jest rezerwat Góra Zborów, w tym wysokość opłaty czy też zwolnienie z niej, leży w gestii 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej. Grupa jurajska GOPR nie zwracała się do 
naszego urzędu o nieodpłatne udostępnienie terenu rezerwatu". 
 



Konserwator zamierza w najbliższych dniach wysłać do jurajskiej i beskidzkiej grupy GOPR 
pisma z prośbą o ustalenie zasad współpracy z gospodarzami obszarów objętych ochroną.  
 
Komentarz 
 
Strażak czy ratownik to zawody, które cieszą się powszechnym szacunkiem. Wszelkie zarzuty 
pod ich adresem stawia się raczej niechętnie. Ja też tak robię, ale... Przez wiele lat goprowcy 
działali na Jurze bez ograniczeń. O kolejnych sukcesach dzielnych ratowników było głośno. 
Cicho natomiast o tym, że ich quady widywane są w miejscach, w których pojawiać się nie 
powinny, że ich spotkania organizowane są tam, gdzie wchodzić nie wolno, że nabożeństwa 
dla nich - i to z nagłośnieniem - odprawia się w jaskiniach, którym grozi zawalenie... Nikt 
tego nie mówił wprost, nikt się temu nie sprzeciwił. Goprowcy zbyt długo traktowali Jurę jak 
prywatny poligon. I nagle pojawił się ktoś, kto powiedział: stop. Szkoda, że znak "stopu" 
postawił tylko w jednym miejscu.  
 
  
 


