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Szanowny Pan 
Hubert Wiśniewski
Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

 w Katowicach

Dotyczy:  pisma ZU.6003.1.2.2019 z dnia 13 sierpnia br.

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Państwa pismo ZU.6003.1.2.2019 z dnia 13 sierpnia br. oraz po zapoznaniu się
z Protokołem Komisji Założeń Planu, który stanowi wytyczną do opracowania Planu Urządzenia Lasu na
lata 2022- 2031 dla Nadleśnictwa Brynek – Rada Dzielnicy Żerniki wyraża zaniepokojenie - konfrontując
deklarację RDLP n/t trwale zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej na terenie tzw. gospodar-
stwa specjalnego z praktykami Nadleśnictwa Brynek, które prowadzi swoją „produkcyjną” działalność na
terenie lasu żernickiego (oddziały 773 i 776), nie zważając na jego status lasu ochronnego.

Z terenu o pow. ok. 30 ha, w ostatnich 6 latach zgodnie z oświadczeniem leśniczego, pozyskano
ponad 1200 m3 drewna i to nie wskutek prowadzenia wyłącznie zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych.
Wręcz przeciwnie – wycięto 9 gniazd w pasie lasu oddzielającego Dzielnicę Żerniki od autostrady A1,
ograniczając tym samym zieloną zaporę akustyczną i antysmogową dla Dzielnicy, oraz pozostawiono na
miejscu obraz rabunkowej gospodarki i zniszczenia. Ciężki sprzęt połamał sąsiadujące z wyrębem młode
drzewka, naruszono poszyt i ściółkę leśną. Nie uprzątnięte powalone drzewa, rozrzucone obcięte gałęzie
dopełniają obrazu i świadczą o niedostatecznych praktykach sanitarnych i pielęgnacyjnych, które winny
być prowadzone w lesie ochronnym.

Nasze zaniepokojenie budzą także oznaczenia taksacyjne na wielu zdrowych drzewach, w tym
wieloletnich dębach, które zgłosiliśmy do prawnej ochrony jako pomniki przyrody.
Czy one także mają podzielić los gotowych do wywózki, zagrzybionych już kłód i bali - ulec wyrębowi
w ramach obowiązującego do końca 2021r. PUL?

Czy  Dyrekcja  RDLP,  po  kontrolnej  wizji  lokalnej  władna  jest  zweryfikować  plany  pozyskania
drewna przez Nadleśnictwo i zmienić ich profil działania z produkcyjnego na sanitarny i pielęgnacyjny?

Odwołujemy się tutaj do dramatycznego apelu wybitnych polskich naukowców, upublicznionego
w mediach oraz na stronie internetowej Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN pn. 
Ponury scenariusz dla polskich lasów: czeka nas drastyczna zmiana przyrody. 

Wynika  z  niego  niezbicie,  że  ekosystemy  leśne  są  największymi  magazynami  węgla
pozyskiwanego z  atmosfery  i  mogą  przyczynić  się  do  złagodzenia  konsekwencji  zagrażającego nam
kryzysu klimatycznego. Lasy muszą być chronione, pilnie rozszerzane terytorialnie o gatunki odporne na
anomalie pogodowe, a nie poddawane tylko tradycyjnym praktykom pozyskiwania drewna i odnawiania.
Ten  kierunek  gospodarki  leśnej  winien  znaleźć  odzwierciedlenie  w  nowoprojektowanym  Planie
Urządzenia Lasu, czego niestety nie znajdujemy w Założeniach do jego projektu. 



Apelujemy  do  Regionalnej  Dyrekcji  Lasów  Państwowych  o  odważne  zmiany  w  tradycyjnym
podejściu  do  gospodarki  leśnej,  w  imię  pilnej  potrzeby  adaptacji  do  zaistniałych  zagrożeń
cywilizacyjnych i klimatycznych.

Społeczność naszej Dzielnicy jest uwrażliwiona na poczynania leśników i będzie aktywnie bronić
tego kawałka przyrody, narażonego na presję przemysłu drzewnego i niedbałe praktyki Nadleśnictwa.

 

 Z wyrazami szacunku,
     w imieniu Rady Dzielnicy "Żerniki"

 

Otrzymują:
1. Adresat
2. V-ce Prezydent Miasta Gliwice, Pan Adam Neumann
3. Strona internetowa: www.zerniki.gliwice.pl
4. a/a.

Przygotowała: Anna Smołka
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