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 W związku z wyłożeniem do konsultacji społecznych, projektu Planu Urządzenia Lasu na lata 2022-
2031 dla Nadleśnictwa Brynek, wnioskuję o ograniczenie lub miejscowe zaniechanie zrębów dla obszarów o 
następujących adresach leśnych:  679, 678, 677, 675, 676, 673, 668, 669, 674, 677, 683, 682. 
 
Mam 13 lat. Mama kazała mi wkleić tę informacje wyżej, żeby Leśnicy wiedzieli gdzie chodzimy na 
spacery. 
Wiem, ze moje zdanie Was nie będzie interesować, ale rodzice powiedzieli, ze jeżeli mam taką ochotę to 
powinienem do was napisać. 
Nie chce, zebyście ścinali nasze drzewa. Jest tam miło i mamy gdzie chodzić, szczególnie teraz gdy ciągle 
straszą nas tym koronawirusem. Kiedy nas zamknęli, gdy ta choroba się rozlała, to nasz las pozwolił nam 
uciec od tych informacji. Mama opowiadała o drzewach i hrabiach, którzy je sadzili. Tata organizował 
zawody „w rzucie oszczepem”, albo kamieniem do dziury. Najfajniej było latem, kiedy na dworze było 
strasznie ciepło a pod drzewami w lesie zawsze jest chłodek. A byliście kiedyś wiosną zobaczyć żaby przy 
stawie ? Ale ich tam jest   
Lubię ten nasz las, szczególnie, gdy Pan z wfu zabiera nas na bieg na orientację. Wtedy na mapie mamy 
zaznaczone najbardziej ciekawe miejsca, drzewa , a my musimy zdobywać punkty. To jest ekstra wyzwanie. 
Parę drzew z tej mapy już nie ma i mnie to martwi. Mama ostatnio powiedziała, ze prawdopodobnie 
wytniecie jeszcze inne takie drzewa. Dlatego postanowiłem do Was napisać.  
Nie wycinajcie nam tych drzew, ja i moi koledzy nadal chcemy tam chodzić i oglądać te giganty, które są 
mega stare . Fajnie tak oprzeć się o drzewo, które jest starsze nawet od mojej babci. 
Ten las jest potrzebny naszej rodzinie do spacerów, do fajnego spędzania czasu. Moja mama robi tam setki 

kilometrów z naszym psem. 
Proszę pomyślcie tak jak ja i nie niszczcie nam lasu. 
 
Z poważaniem, 
 
  


