
Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski Andrzej Wawrzyniak pracuje w Nadleśnictwie Piaski od 1974 r., a 

funkcję nadleśniczego Nadleśnictwa Piaski pełni od ponad 30 lat. Od wielu lat wspiera działania 

samorządów, szkół, stowarzyszeń i osób, którym na sercu leży działalność społeczna, pomoc 

potrzebującym oraz wszelkie działania proekologiczne. Za pracę zawodową i zasługi dla leśnictwa 

został uhonorowany najwyższym branżowym odznaczeniem: Kordelasem Leśnika Polskiego. Jest 

wyróżniony Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką „Za Zasługi dla 

województwa Leszczyńskiego", Złotym, Srebrnym i Brązowym medalem „Za Zasługi dla 

Pożarnictwa" oraz odznaką „Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego". Pan Andrzej 

Wawrzyniak odegrał osobiście dużą rolę w organizowaniu sprawnego usuwania skutków największej 

od roku 1965 klęski żywiołowej, która nawiedziła Ziemię Gostyńską. Zaangażował się w pomoc w 

organizowaniu i usuwaniu skutków huraganu, który spustoszył 23 lipca 2009 roku powiat gostyński. 

Nadleśniczy udzielał pomocy, podczas kataklizmu, okolicznym społecznościom w udrażnianiu dróg 

lokalnych oraz w lasach niepaństwowych. Udzielał również pomocy rolnikom z całego powiatu 

zgłaszającym się indywidualnie po pomoc w usuwaniu wywrotów. Nadleśniczy jest członkiem 

Stowarzyszenia Przyrodniczego „Borek" jako z-ca przewodniczącego, Stowarzyszenia Miłośników 

Swiętogórskich Zabytków, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Śremskiej w Śremie, Koła Polskiego 

Związku Filatelistów w Gostyniu. Jest czynnie zaangażowany w wspieranie i rozwój lokalnych inicjatyw. 

Od lat jest wielkim propagatorem ścieżek i tras rowerowych, czynnie uczestniczył w przygotowaniu 

ścieżki rowerowej łączącej Gostyń i Piaski, Powiatowej Ścieżki Rowerowej, ścieżki rowerowej „Do 3 

rezerwatów" oraz ścieżki Kaspra Miaskowskiego. Corocznie współorganizuje i wspiera majowe 

festyny świętogórskie oraz „Dzień Powiatu Gostyńskiego". Podejmuje współpracę z Zakładem 

Aktywności Zawodowej w Leonowie w gm. Borek Wlkp, wspiera organizację festynów i wydarzeń 

kulturalnych na terenie całego powiatu np. Strefy Militarnej. Współpracuje z 20 szkołami w zakresie 

edukacji dzieci i młodzieży w podwyższaniu świadomości edukacji przyrodniczej poprzez 

organizowanie rajdów, konkursów i festynów przyrodniczych oraz fundowanie nagród dla 

zwycięzców. Wspiera wszystkie akcje zmierzające do zwiększenia zadrzewienia na terenie gminy 

Piaski i okolicznych gmin. Współpracuje z Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gostyniu, 

Zarządem Oddziału Gminnego ZOSP RP w Piaskach oraz wspiera finansowo i materialnie działalność 

ochotniczych straży pożarnej w Karolewie, Babkowicach, Gogolewie w Kosowie. Nadleśniczy wspiera 

inicjatywy sołectw i pomaga im finansowo w podjętych przez nich działaniach, m. in. w budowie placów 

zabaw i innej infrastruktury umożliwiającej integrację lokalnej społeczności. Pomocą objęte były 

sołectwa: Smogorzewo, Siedlec, Wycisłowo, Dusina. Wspiera także działalność „Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku" oraz klubu sportowego „Korona Piaski". Od lat współpracuje z GOK w Piaskach 

przy organizacji festynów i imprez kulturalnych na terenie Gminy Piaski, m. in. WOŚP, koncertów 

gwiazd, rajdów rowerowych, kuligów. Nadleśniczy współpracuje z Sądem Rejonowym w Gostyniu, 

zainicjował także proces pozyskania środków finansowych z UE na oczyszczenie z niewybuchów i 

niewypałów terenów leśnych w lesie starogostyńskim przy trasie: Gostyń – Gostyń Stary - Gola. Jego 

wszechstronna działalność i wrodzona skromność od wielu lat zasługują na uznanie i wyróżnienie. 

 
 


