Katowice, dnia 10.10.2019
Zn.spr.: ZU.6003.1.2.2019

Rada Dzielnicy „Żerniki“
ul. Warmińska 8
44-105 Gliwice

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.10.2019 r. w sprawie założeń do
opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Brynek
opracowywanego na lata 2022-2031 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Katowicach – udziela poniższych informacji:
Tutejszej Dyrekcji znane jest cały szereg publikacji dotyczących zmian
klimatu, w tym również ta przywołana przez Państwa, albowiem wiemy, iż jest to jeden
z wielu głosów w dyskusji, która toczy się obecnie w życiu publicznym.
Jeżeli drzewa z terenów leśnych Osiedla Żerniki, które zgłosiliście Państwo
jako propozycje pomników przyrody zostaną nimi ustanowione w trybie odpowiednich
przepisów to zgodnie z wymogami obowiązującego prawa będą podlegały ochronie i
fakt ten zostanie oczywiście uwzględniony w trakcie prowadzenia gospodarki leśnej,
tak jak to się dzieje na obszarze całego kraju, co jest sprawą oczywistą i nie budzi
niczyjej wątpliwości.
Nasze specjalne i indywidulane podejście gospodarcze zapisane w
założeniach do nowego Planu Urządzenia Lasu do terenów leśnych, które leżą w
Państwa strefie zainteresowań nie jest tradycyjne, a wręcz przeciwnie sprowadza się
do niestandardowych metod i rozwiązań nie stosowanych w pozostałych lasach
zarządzanych przez Nadleśnictwo Brynek. Podejście to było omawiane w trakcie
obrad komisji urządzeniowej, w której Państwa przedstawiciele aktywnie uczestniczyli,
a następnie zostało zapisane w protokole – dlatego nie chcemy po raz kolejny
przywoływać całej jego treści. Ujmując rzecz zwięźle: w nowym okresie prowadzenia
gospodarki leśnej stosowane będą cięcia złożone z niewielką intensywnością
dostosowaną do faktycznych potrzeb na gruncie podyktowanych wymogami rozwoju
młodego pokolenia oraz podyktowanych stanem zdrowotnym starych drzew. Dzięki
takim działaniom gospodarze będą mogli ochronić las przed złym stanem sanitarnym,
zadbać o bezpieczeństwo ludzi korzystających z tego terenu, utrzymać ciągłą
żywotność lasu, wprowadzić i pielęgnować nowe pokolenia drzew a w konsekwencji
realizować oczekiwania lokalnej społeczności, w tym kształtować naturalną barierę
ochronną od ciągów komunikacyjnych na kolejne lata.
Proszę nie niepokoić się i zrozumieć, iż leśnicy z Nadleśnictwa Brynek są
profesjonalistami, w większości z wyższym leśnym wykształceniem, a znając swój
zawód wiedzą jak prawidłowo urządzić las (również ten zlokalizowany blisko osiedli
ludzkich), tak aby las trwał ciągle w tym miejscu. Proszę zauważyć, iż nie należy
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trwałości lasu identyfikować z trwaniem poszczególnych osobników drzew, które
przecież starzejąc się ustępują miejsca nowym młodym drzewkom.
Zapewniamy Państwa, iż tutejsza Dyrekcja jest uwrażliwiona na stan
zdrowotny naszych lasów, w tym w szczególności tych położonych blisko osiedli
ludzkich. Bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi odwiedzających te kompleksy leśne jest
dla nas priorytetem, a odpowiedzialność gospodarzy, przejawia się również
zapobieganiem ewentualnym tragicznym zdarzeniom, co mogą czynić poprzez
pielęgnację lasów, ale również ,między innymi, drogą eliminowania starych
zamierających drzew, które mogą zagrażać osobom spędzającym wolny czas na tym
terenie.
Z tego też względu, w naszym odbiorze, bardzo krzywdzące i godzące w dobre imię
pracowników Nadleśnictwa są sformułowania o „niedbałych praktykach Nadleśnictwa”
użyte w Państwa piśmie.
Jednocześnie uprzejmie prosimy, aby treść naszego pisma z dnia
13.08.2019 r. oraz treść obecnej odpowiedzi została zamieszczona na stronie
internetowej: www.zerniki.gliwice.pl

Z poważaniem
Hubert Wiśniewski
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
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