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Gliwice, dnia 15.02.2020 r.
Senator Senatu RP
Pan Zygmunt Frankiewicz
Senator Ziemi gliwickiej

Dotyczy:

zaprzestania wycinania lasów na terenie dzielnicy Żerniki w Gliwicach
Szanowny Panie Senatorze!

W imieniu Mieszkańców Żernik - dzielnicy Gliwic, zwracamy się do Pana, jako Senatora
reprezentującego nas, wyborców Ziemi gliwickiej, w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej.
Od kilku lat systematycznie wycinany jest Las żernicki będący zielonymi płucami Gliwic
i sąsiedniego Zabrza, lecz sprawa ma znacznie szerszy charakter, gdyż dotyczy masowego wycinania
lasów w naszym Kraju!
W tym miejscu należy nadmienić, że las ten posiada status lasu ochronnego, ustanowiony
w drodze Zarządzenia nr 88 Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1993 r.
Jednak mimo tego wycinane są całe połacie lasu:
z terenu o pow. ok. 30 ha, w ostatnich 6 latach, zgodnie z oświadczeniem leśniczego, pozyskano ponad
1200 m3 drewna (to dane na koniec lipca 2019 r.) i to nie wskutek prowadzenia wyłącznie zabiegów
pielęgnacyjnych i sanitarnych, do czego zobowiązane jest Nadleśnictwo na obszarze lasu o statusie lasu
ochronnego. Wręcz przeciwnie – wycięto 9 gniazd w pasie lasu oddzielającego dzielnicę Żerniki
od autostrady A1, niszcząc 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. Nieuprzątnięte powalone drzewa,
rozrzucone obcięte gałęzie dopełniają obrazu świadczącego o lekceważeniu praktyk sanitarnych
i pielęgnacyjnych.
Nasze zaniepokojenie budzą także oznaczenia taksacyjne na pozostałych zdrowych drzewach,
w tym wieloletnich dębach, które zgłosiliśmy do prawnej ochrony jako pomniki przyrody.
Obawiamy się, że one także mogą ulec wyrębowi w ramach obowiązującego do końca 2021 r. PUL (Plan
Urządzenia Lasu).
W połowie października poinformowaliśmy Wydział Środowiska UM w Gliwicach o tablicach
informujących o kontynuacji wyrębu lasu w terminie od 1 do 31 października. Zapewne po interwencji
UM, tablice zniknęły w ciągu 2 dni, lecz proceder wycinki nie został zaniechany - trwa nadal, tylko "po
cichu", bez informowania i ostrzegania potencjalnych spacerowiczów przed niebezpieczeństwem.
Jako mieszkańcy, którym bardzo zależy na zachowaniu lasu w stanie pozwalającym na spełnianie
jego funkcji ochronnych, jako filtru akustycznego i antysmogowego, prosiliśmy Regionalną Dyrekcję
Lasów Państwowych w Katowicach o spowodowanie zaniechania dalszej wycinki lasu przez Nadleśnictwo.
Niestety, nasz apel nie przyniósł pożądanych efektów.
Las wycina się szybko, lecz odrasta powoli - nowonasadzone drzewa zaczną należycie spełniać
swoje funkcje najwcześniej za 20-30 lat. Dla lasu to może nie jest zbyt wiele, jednak dla ludzi tu żyjących
bardzo dużo!
Uprzejmie informujemy, że ten list oraz odpowiedź na niego, zostaną umieszczone na stronie internetowej Rady Dzielnicy: http://zerniki.gliwice.pl

Jako mieszkańcy terenów w pobliżu lasu obawiamy się, że niedługo z naszego lasu pozostanie jedynie
wspomnienie i już nic nas nie będzie chroniło przed smogiem i hałasem komunikacyjnym z Autostrady A1.
Już obecnie, po przerzedzeniu pasa zieleni, mieszkańcy odczuwają znaczne podwyższenie,
niewytłumionej fali akustycznej na terenie osiedla.
Podobna sytuacja jest z lasem od zachodniej strony Żernik - to las oddzielający Dzielnicę od
poligonu Zakładów Mechanicznych „BUMAR - Łabędy”, na którym testowane są działa czołgów
produkowanych lub modernizowanych w tym zakładzie. Dostajemy sygnały od zaniepokojonych
mieszkańców Dzielnicy, że wybuchy są coraz bardziej uciążliwe, słychać je coraz wyraźniej i są
głośniejsze niż kiedyś. To wszystko jest wynikiem wycięcia ogromnej ilości drzew w Lesie łabędzkim,
co odczuwalne jest zwłaszcza w rejonie ul. Granicznej, sąsiadującej w lasem poligonowym.
Pamiętając, że jedno dorosłe drzewo produkuje dziennie taką ilość tlenu, jaką potrzebują do
życia 3 osoby - jest to niepowetowana strata dla mieszkańców Gliwic.
W tym miejscu odwołujemy się 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 i pilnie rozszerzane terytorialnie o gatunki odporne na anomalie pogodowe,
a nie tylko tradycyjnie odnawiane po pozyskaniu drewna.
Ten kierunek gospodarki leśnej winien znaleźć odzwierciedlenie w nowoprojektowanym Planie
Urządzenia Lasu (2022 - 2030), czego niestety nie znajdujemy w Założeniach do jego projektu.
Apelujemy do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach o odważne zmiany
w tradycyjnym podejściu do gospodarki leśnej, w imię pilnej potrzeby adaptacji do zaistniałych
zagrożeń cywilizacyjnych i klimatycznych.
Zwracamy się o pomoc w zaprzestaniu bezsensownego niszczenia lasów i naturalnego
środowiska wokół Gliwic, jak i w całym kraju - od Bieszczadów aż po Wybrzeże!
Bardzo prosimy o spowodowanie, aby jakaś instytucja kontrolna np. NIK, sprawdziła PUL (Plany
Urządzania Lasów) w przedsiębiorstwie Lasy Państwowe pod kątem priorytetów gospodarki leśnej oraz
praktyk ochrony lasów, zwłaszcza tych, posiadających już status lasu ochronnego.

Z wyrazami szacunku

Dokumentacja prowadzonej korespondencji
w sprawie ochrony Lasu żernickiego
na stronie internetowej Dzielnicy Żerniki:
http://zerniki.gliwice.pl
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