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Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Mieszkañcy miasta Bochni zaalarmowali mnie informacjami o nierozwa¿nych decyzjach w³adz mia-
sta, brutalnie ingeruj¹cych w œrodowisko przyrodnicze.

Bochnia, stare solne miasto, po³o¿ona jest w dolinie, otoczona – jak Rzym – siedmioma wzgórza-
mi. Na zboczu jednego z tych wzniesieñ, Uzborni, od strony pó³nocnej przesz³o sto lat temu miesz-
kañcy Bochni spo³ecznie posadzili las. Dziœ jest to ju¿ stary las iglasto-liœciasty. Spaceruj¹cy przez
ten lasek ludzie przez lata wydeptali œcie¿ki i dró¿ki. Piêciusetmetrow¹ alejkê na szczycie wzniesie-
nia obsadzono akacjami. Jest to wspania³e miejsce do spacerów i wypoczynku. Tylko ta alejka jest
prost¹ drog¹, po której nie trzeba schodziæ w dó³, by znów wspinaæ siê stromo pod górê, i dlatego tak
licznie, bez wzglêdu na porê roku, spaceruj¹ po niej ludzie starsi, matki z wózkami, a tak¿e bezpiecz-
nie biegaj¹ maluchy. Tu starsi i m³odzi rekreacyjnie biegaj¹ i uprawiaj¹ nordic walking. W lecie pod
konarami drzew panuje cudowny ch³ód, a zim¹ przez bezlistne ga³êzie przedziera siê po³udniowe
s³oñce. Jest to równie¿ miejsce widokowe, bo o to w tym chodzi. Od pó³nocnej strony rozci¹ga siê pano-
rama starej czêœci miasta, zaœ po po³udniowej mo¿na podziwiaæ nastêpne lesiste wzgórze – Kolanów.

Niestety, w ostatnim czasie w³odarze naszego miasta zdecydowali o zniszczeniu tego miejsca.
Postanowiono zagospodarowaæ teren kosztem wspomnianej alejki i przyleg³ego terenu, tworz¹c
park rodzinny. Ale czy¿ do tej pory nie jest on rodzinny? Wed³ug planu ma tam powstaæ kilka boisk
sportowych, kortów tenisowych, punktów gastronomicznych. W tym celu trzeba wyci¹æ du¿e drze-
wa – ju¿ je wyznaczono – zrównaæ teren, nadsypaæ ziemi. Aby te obiekty mog³y istnieæ, zaplanowa-
no dojazdy i parkingi z ró¿nych stron lasu. Wszystko kosztem drzew.

Nasuwa siê pytanie: kto w lesie buduje boiska i dlaczego? Tu nie ma równego terenu, to szczyt góry!
Przecie¿ przychodz¹c graæ w pi³kê, nie nastawiamy siê na obserwacjê terenu. Takie obiekty, owszem, s¹
potrzebne, ale nie mog¹ powstawaæ kosztem zieleni. S¹ przecie¿ w Bochni inne tereny do zagospodaro-
wania.

Kiedyœ ju¿ próbowano lasek zagospodarowaæ. W œrodku lasku by³a studnia, z niej s¹czy³a siê wo-
da, a na mokrad³ach ros³y kaczeñce. Wówczas ktoœ z w³adz wpad³ na pomys³ wybudowania z serca
lasku a¿ do potoku Babica betonowego kana³u – szerokiego koryta, g³êbokiego miejscami na dwa
metry. Studniê zasypano, woda uciek³a, kaczeñców nie ma, a beton pozosta³ i straszy. Wtedy te¿ za-
brano dzieciom bezpieczn¹ ³¹czkê do zje¿d¿ania na sankach czy nartach i wybudowano amfiteatr.
By³a jedna impreza – otwarcia. I koniec. Dzieci nie maj¹ górki do zje¿d¿ania, za to nietrzeŸwi maj¹
miejsce na schadzki. Wokó³ pojawi³y siê butelki i œmieci, a¿ w koñcu ³awki zgni³y. Dziœ w tym samym
miejscu, u stóp zbiorowej mogi³y piêædziesiêciu dwóch Bochnian rozstrzelanych przez hitlerowców,
ponownie zaplanowano amfiteatr – jakby nie wyci¹gniêto wniosków z przesz³oœci.

I jeszcze jedno. Czy ktoœ wzi¹³ pod uwagê to, ¿e w tym miejscu têtni ¿ycie leœne? Rozbrzmiewa œwier-
got ptaków, zarówno tych ma³ych, pospolitych, jak i rzadkich okazów, na przyk³ad zielonych i czarnych
dziêcio³ów, ale ¿yj¹ tam równie¿ du¿e, ³owne ptaki, w dziuplach i budkach jest wiele miejsc lêgowych.

Nie chodzi o to, by nie zadbaæ o lasek Uzbornia – owszem, jak najbardziej trzeba to zrobiæ. Mo¿na po-
prawiæ alejki, pobudowaæ altanki, postawiæ ³aweczki. Bo dziœ nawet o ³awkê trudno, a na odcinku 500 m
s¹ zaledwie dwa kosze na œmieci. Nale¿a³oby te¿ poprawiæ gospodarkê drzewn¹ – spróchnia³e drzewa wy-
ci¹æ, otoczyæ pielêgnacj¹ m³ode.

Pytam: dlaczego odpowiednie instytucje tak ³atwo zgodzi³y siê na zniszczenie przyrody? A co bêdzie, je-
¿eli obiekty nie powstan¹, a drzewa i tak zostan¹ wyciête? Albo jeœli powstan¹, ale nie wystarczy funduszy
na ich utrzymanie i bêd¹ niszczeæ i straszyæ? To mo¿liwe, skoro dziœ nie ma pieniêdzy na uporz¹dkowanie
lasku, uprz¹tniêcie œmieci. Zachodzi te¿ obawa, ¿e te przedsiêwziêcia mog¹ stanowiæ otwarcie furtki, aby
w przysz³oœci tê bardzo cenn¹ ze wzglêdu po³o¿enie ziemiê, w³asnoœæ wszystkich mieszkañców, przekazy-
waæ w rêce prywatne, a byæ mo¿e nawet przeznaczyæ te tereny rekreacyjne pod zabudowê.
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