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Stanowiąca protest przeciwko planowanej wycince znaczącej połaci
lasu miejskiego usytuowanego przy ul. Leśnej.

Wyrażamy stanowczy protest, wobec proponowanemu przez Radnych Miasta Golubia-
Dobrzynia wariantowi wycięcia praktycznie 1/5 terenu lasu miejskiego przy ul. Leśnej.
Jest to dla nas, mieszkańców okolicznych terenów,jak i mieszkańców miasta, rozwiązanie
nie do przyjęcia z wielu powodów.
Działania związane z przeznaczeniem tej części lasu na boisko pełnowymiarowe, wpłynie
negatywnie na środowisko, wymagające szczególnej ochrony przed hałasem
i zanieczyszczeniami. Rola lasów w walce ze zmianami klimatu jest ogromna, bo właśnie
leśne ekosystemy są pochłaniaczami gazów cieplarnianych, chronią nas przed powodziami
i suszami. Lasy Miejskie to cenne obszary służące okolicznym społecznościom do
popularyzacji wiedzy przyrodniczej, idealne miejsce do uświadamiania społeczeństwu
roli lasów dla lokalnego środowiska oraz walki z globalnym ociepleniem. Lasy te, są także
atrakcyjnym miejscem do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej oraz wszelkich form
rekreacji. Nieracjonalne decyzje, powiązane z miejscowym lobby, stanowi zagrożenie
zarówno dla leśnych ekosystemów, dla różnorodności biologicznej, ale także stanowiłoby
wielką stratę dla społeczeństwa, które straciłoby znaczącą część drzew filtrujących obecnie
zanieczyszczenia powietrza, zatrzymujących wodę.
Las miejski jest na wskroś terenem rekreacyjnym, jednym z nielicznych w naszym mieście.
Straciłby znacząco na swojej atrakcyjności, gdyż cenne walory jakimi są cisza, czyste
powieirze, brak zanieczyszczenia, zostałyby mu odebrane.
Las miejski jest jednym z terenów będących zielonymi płucami,” jeszcze pięknego” naszego
miasta.
Jakościowa skuteczność kompensacji przyrodniczej jest tak niska, iż istnieje bardzo duże
ryzyko, że zasoby przyrodnicze w naszym mieście będą ulegać powolnemu, ale
systematycznemu zmniejszaniu.
Zatem, nie pozwolimy go fragmentować, niszczyć, zanieczyszczać, zubażać, którego ochrona
powinna być podstawowym priorytetem każdego mieszkańca.
Nie może być tak, że w naszym mieście, samorządowcy w imię partykularnych interesów,
lekką ręką, decydować będą o wycince drzew.
Takiemu wariantowi poprzez wycinkę znacznej połaci lasu na potrzeby wątpliwej inwestycji
budowy boiska pełnowymiarowego, mówimy stanowczo „NIE”, solidaryzując się z wieloma
mieszkańcami, podpisującymisię pod protestem.
Pragniemy podkreślić, że nasz protest nie jest skierowany przeciw budowie nowego boiska,
lecz przeciw wycince lasu.
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