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K O M U N I K A T 4/8/15
ZWIĄZKU LEŚNIKÓW POLSKICH PARKÓW NARODOWYCH
PO PROTESTACH PRACOWNIKÓW PARKÓW NARODOWYCH Z WSPARCIEM
ZLP W RP REGIONÓW: OLSZTYŃSKIEGO I WIELKOPOLSKIEGO
ORAZ ZWIĄZKÓW KRAJOWYCH W PARKACH NARODOWYCH
Szanowni Państwo
Przeprowadziliśmy kolejne akcje protestacyjne, tym razem rozszerzając protest na
dwa miejsca w kraju, tj.:
1. Komorniki – Rosnówsko, droga krajowa nr 5 Poznań-Wrocław ze wsparciem ZLP
w RP Region Wielkopolski,
2. Droga krajowa E-7 Warszawa-Gdańsk, w miejscowości Strzegowo k/Mławy, ze
wsparciem ZLP w RP Region Olsztyński.
Oczekiwaliśmy udziału polityków, a w szczególności Pani Premier Ewy Kopacz z
propozycjami dla pracowników parków narodowych, Pana Prezydenta Andrzeja Dudy oraz
przedstawicieli dzisiejszej opozycji z Panią Beatą Szydło, odwiedzających w tym dniu wiele
miejsc w kraju. Niestety żadna z tych osób nie zechciała się z nami spotkać, a Pani Premier
oraz Minister Środowiska nie zainteresowali się zebranymi pracownikami parków
narodowych, ludżmi zdeterminowanymi w obronie polskiej przyrody i godnej pracy. Można
było wśród protestujących spotkać niejednokrotnie pracowników z tytułami naukowymi. Jest
to wstyd na cały świat, że polski rząd nie potrafi rozwiązać problemu 1500 ludzi chroniących
najcenniejszy skarb jaki Polska wniosła do wspólnej Europy, „Polską Przyrodę”, w wielu
krajach Europy już nie spotykaną w stanie w jakim chroniona jest jeszcze w naszym kraju.
Obojętność przedstawicieli rządu potwierdza tylko to, iż stan obecny i przyszłość przyrody
polskiej nie był i nie jest obiektem ich szczególnego zainteresowania.
Oczekujemy od Pani Premier Ewy Kopacz nowych propozycji w terminie 7 dni od
otrzymania przedmiotowego komunikatu. Po tym terminie podejmiemy działania zgodnie z
podjętymi uchwałami podczas Rady Krajowej ZLP PN w lutym br. w obecności Głównego
Konserwatora Przyrody.
Jednocześnie w imieniu ZLP PN organizatora protestów, serdecznie dziękuję wszystkim
którzy wzięli w nich udział i wsparli nas w tak trudnym okresie letnim. Dziękujemy Gminom
Strzegowo i Komorniki oraz Policji w obu miejscach w kraju za utrzymywanie niezbędnego
porządku i przedstawicielom mediów. Przepraszamy za powstałe utrudnienia. Protesty miały służyć
zwróceniu uwagi politykom i rządzącym na problemy występujące w polskich
parkach
narodowych, które wymagają natychmiastowego rozwiązania.
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