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Szanowni Państwo, 
Jako mieszkanka gminy Nasielsk oraz sygnatariusza inicjatywy lokalnych liderów na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego w gminie chciałabym zwrócić uwagę na dewastację obszaru 
leśnego w pobliżu Nasielska i Chrcynna. 
Ten piękny las z mnóstwem dzikiej zwierzyny w ostatnich latach jest systematycznie 
niszczony przez człowieka. Na miejscu dawnej jednostki wojskowej działają firmy, które 
zanieczyszczają środowisko (w tym powietrze), powodują hałas i płoszą zwierzynę. Oto 
czynniki, które uniemożliwiają zachowanie w dobrym stanie i równowadze ekologicznej tego 
obszaru lasu. 

1. Uruchomienie legalnej (ze znakami drogowymi) drogi biegnącej przez środek lasu. Do 
niedawna jeździły tam stale ciężarówki ze żwirem z pobliskiej kopalni w Paulinowie. 
Liczne interwencje w tej sprawie doprowadziły jedynie do postawienia zakazu wjazdu 
samochodów ciężarowych, co, jak dobrze wiadomo, niewiele pomogło. 

2. Działalność Fundacji Ochrony Zabytków Militarnych, czyli składowisko starych 
czołgów, armat, pojazdów itp., które od czasu do czasu są uruchamiane, czyniąc 
potworny hałas i zatruwając środowisko spalinami.  

3. Działalność – jak komicznie by to nie brzmiało – fundacji Centrum Ochrony 
Środowiska. Prowadzi ona w lesie cieszące się złą sławą schronisko dla psów imprezy 
paintballowe, gry terenowe, zloty (na przykład motocyklistów w czerwcu zeszłego 
roku). Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by stwierdzić, że żyjące przecież „u siebie” 
zwierzęta nie mają łatwego życia. Organizowanie zabaw polegających na głośnym 
strzelaniu, jeszcze głośniejszym ryku motocykli czy huku sztucznych ogni na 
zakończenie imprez – i to wszystko dosłownie w środku lasu – jest niedopuszczalne i 
świadczy o całkowitej obojętności (nie mówiąc już o empatii w stosunku do zwierząt) 
na niszczenie żywej przyrody ze strony zarówno gospodarzy (nadleśnictwa), jak i 
lokalnych władz.  

 
Ten piękny (i jedyny w takiej bliskości miasta Nasielsk) kompleks leśny powinien stanowic 
obiekt szczególnej troski i zainteresowania wszystkich, którym leży na sercu los nie tylko 
dzikich zwierząt i przyrody, a również samej gminy i jej mieszkańców – gminy biednej i 
zacofanej, w której przyroda pozostała jednym z niewielu atutów.  

Z poważaniem 
 
Do wiadomości: 
Nadleśnictwo Płońsk 
Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 
Burmistrz Gminy Nasielsk 


