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Kto stoi za projektem Las regeneracyjny1.

Cześć, nazywamy się Justyna i
Krzysztof Pielech, to My stoimy

za tym projektem. Miło nam
Ciebie powitać i podziękować

za Twój czas jaki poświęcasz na
czytanie o projekcie. Mamy

nadzieje, że RAZEM będziemy
budować, sadzić i pielęgnować

las. Obydwoje jesteśmy z
wykształcenia fizjoterapeutami,

od kilku lat przebywamy za
granicami Polski, a dokładnie w

Austrii. Tu mamy okazje
nabywać doświadczenie i

obserwować gospodarkę leśną
i turystyczną.

Kilka lat temu nabyliśmy ziemię i chcielibyśmy ją pożytecznie
wykorzystać. Biorąc pod uwagę zmiany klimatu, problemy z

wodą, powietrzem, CO2 oraz przyszłością następnych
pokoleń, chcemy dać Tobie do dyspozycji możliwość

współtworzenia i budowania lasu, a w przyszłości
powiększania jego powierzchni.  Bo RAZEM można zdziałać

więcej.



Naszym pomysłem jest stworzenie Lasu Regeneracyjnego, gdzie
oprócz roślinności znalazłyby miejsce również pszczoły lub ule,

albo domki dla owadów. 
Grunt na którym powstanie LAS ma powierzchnie

 2,1 ha to jest 21 tys m2. Będzie dostępnych tylko 700
kwater po 20m2, na każdą przypadną ok 3-4 drzewa, czyli w
sumie chcemy razem z Tobą zasadzić ok 2000-2500 drzew.

Na tym terenie powstanie zbiornik na gromadzenie wody
opadowej w postaci stawu - małego zbiornika wodnego - lub

studni chłonnej.
Wokół całego obszaru będą ścieżki spacerowe, tak abyś Ty jako

inwestor mógł w pełni korzystać z uroku projektu, który
będziesz współtworzył. 

Na początku cała działka będzie ogrodzona, aby drzewa mogły
urosnąć w siłę. Ogrodzenie będzie stanowiło przeszkodę dla

saren, dzików, aby nie zniszczyły one Naszej pracy na początku
drogi. 

Drzewa będą zdywersyfikowane tak, aby w przypadku suszy,
ataku choroby, szkodników LAS jako całość mógłby się obronić.

Zróżnicowanie wspomoże, także owady zapylające. 
 

Patrząc z perspektywy czasu, nasze pokolenia dosyć mocno
przyczyniły się do emisji CO2 i zanieczyszczenia Naszej planety.
ChceMy, aby projekt Las Regeneracyjny wspomógł odbudowę

Naszego środowiska i był miejscem dostępnym dla wszystkich, z
poszanowaniem i zachowaniem kultury Lasu.

2. O co chodzi i dlaczego Las regeneracyjny



Dlaczego LAS? Lasy są fabryką tlenu, w leśnym powietrzu jest
znacząco mniej szkodliwych substancji niż miastach. Jedno

dorosłe drzewo ( 30-50 lat ) produkuje tlen potrzebny dla 2-3
osób, a 1ha lasu w zależności od gatunków i wieku od 2,5 tys

do 5 tys osób. 
Tworząc taki teren dajesz sobie  możliwość spędzania wolnego
czasu, urlopu w miejscu na które masz wpływ. Zostawiasz po
sobie także jakiś ślad, który w 100% jest potrzebny planecie.

 
Twoje Korzyści:

- Dzierżawisz pow. 20m2 lub więcej - my sadzimy i
pielęgnujemy twoje drzewa i teren

- Produkujesz tlen potrzebny dla 8-10 osób
- Masz wpływ na środowisko - przeciwdziałasz zmianą

klimatu
- Jeśli prowadzisz firmę, media społecznościowe etc.
dajesz sygnał innym, w kierunku zmiany klimatu na

lepsze 
- Zostawiasz  zielony ślad; dla siebie i następnych

pokoleń

2. O co chodzi i dlaczego Las Regeneracyjny



#1 Przygotowanie projektu Lasu oraz wstępne rozeznanie
w Twojej opinii
#2 Posprzątanie i ogrodzenie terenu
#3 Przygotowanie gruntu pod sadzenie oraz wydzielenie
poszczególnych stref lasu
#4 Wydzielenie ścieżek spacerowych
#5 Pierwsze nasadzenia drzewek - sadzonek 
#6 Pozyskanie ok 90 % osób chętnych na udział w
projekcie
#7 Montaż kamery do podglądu na żywo
#8 Regularne dbanie o teren, prace porządkowe,
koszenie, wymiana chorych lub złych sadzonek drzew.
#9 Osadzenie w terenie uli lub/i domków dla owadów
#10 Możliwe dalsze poszukiwania w celu powiększania
powierzchni lasu przy tym samym nakładzie finansowym

Planowane rozpoczęcie prac - 2022 rok.

3. Etapy budowania Lasu Regeneracyjnego



4. Gdzie ma powstać Las Regeneracyjny

Las ma powstać w województwie dolnośląskim nieopodal
Jeziora (Zalewu) Złotnickiego, na pogórzu Izerskim w gminie

Olszyna  w miejscowości Kałużna



5. Jak być częścią projektu?

Zacznijmy od tego, że liczba osób, która będzie mogła wziąć
udział w projekcie będzie ograniczona ze względu na

określoną powierzchnie do zagospodarowania.
Każda osoba będzie z nami podpisywać umowę dzierżawy

gruntu. Najmniejsza powierzchnia gruntu jaką można będzie
wydzierżawić to 20m2  opłata miesięczna za tą powierzchnie

będzie wynosić 15 zł.
My zobowiązujemy się dożywotnio, aby w/w miejsce

funkcjonowało jako Las Regeneracyjny. A także do dbania o
teren przeznaczony pod Las, robienia nasadzeń, koszenia i

pielęgnacji drzew, wytyczania i utrzymania ścieżek w lesie, na
ochronę i rewitalizację terenu wokół zbiornika wodnego Jezioro

Złotnickie etc.
Takie są wstępne założenia projektu, jeśli Jesteś z Nami, pisz

śmiało : 
Email: bialyplotek.kaluzna@gmail.com

Istagram: @bialyplotek
 


