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DZIAŁANIA PRAKTYKÓW 

 
 
                Rzeszów, dnia 15.09. 2017 r. 
 
 
 

Szanowny Pan  
mgr inż. Andrzej DEC 
Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa 

 
 Południowo - Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej oraz 

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział w Rzeszowie, działające w strukturze 

Uniwersytetu Rzeszowskiego, zwracają się do Pana Przewodniczącego z uprzejmą prośbą 

o rozpatrzenie następującej kwestii, na którą usilnie pragniemy zwrócić uwagę. 

 Z racji swoich statutowych i wynikających z naszej profesji zadań, obowiązani jesteśmy 

m.in. do upowszechniania, propagowania i monitorowania racjonalnej gospodarki 

zasobami terenów zielonych w regionie, w tym również w mieście Rzeszowie. Zasoby 

terenów zielonych mają wielkie znaczenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego 

mieszkańców. 

 Od dłuższego już czasu z rosnącym niepokojem notujemy złe zjawiska w tym zakresie. 

Zauważamy, że gospodarowanie zielenią, mimo hasłowych deklaracji z odmianą we 

wszystkich przypadkach słowa „eko" - coraz bardziej wymyka się z rąk prawdziwych, 

wykształconych i zamiłowanych profesjonalistów, na rzecz kalkulujących „ na zimno'' 

ludzi biznesu, upatrujących często jeszcze jedną okazję do pomnożenia wszystkich 

możliwych zysków. Dorabiane są do tego, niejednokrotnie na poczekaniu, różne 

koniunkturalne teorie, stwierdzenia i opinie, usprawiedliwiające narzucany sposób 

działania. Jest też wielce zastanawiającym, z socjologicznego punktu widzenia, jak szybko 

i łatwo powyższe działania i ich argumentacja - trafiają bezkrytycznie do znacznej części 

ogółu społeczeństwa. 

 W dużym tempie postępuje mania czy też obsesja konieczności ciągłej korekty 

przyrody ze strony człowieka; ustawiczne drastyczne przycinanie i „modelowanie" 

wszystkich drzew i krzewów w mieście, bez względu na ich gatunkowe właściwości, 

potrzeby i znaczenie. Każde drzewo i krzew mają przecież zakodowany pokrój i wysokość 

- właściwe dla ich funkcji i rozwoju. Bezpodstawne pozbawianie gałęzi, a często i znacznej 

części pnia czyni różnorakie szkody; m.in. zakłóca życie pożytecznych ptaków, które 

gniazdują i gnieżdżą się w krzewach i na drzewach, utrudniając ich przeżycie w czasie 

zimy, a w lecie bardzo utrudnia ich rozmnażanie się. 

 Zastanawia też bezkrytyczność organów administracji w wydawaniu zezwoleń na 

wycinkę drzew. Na osiedlach, drzewa potrafią być obcinane lub nawet wycinane na 

życzenie tylko jednego z mieszkańców, przy sprzeciwie wielu innych. 

 Obserwujemy brak koordynacji gospodarki zielenią. Brak jest głównego gospodarza, co 

potwierdza Zarząd Zieleni Miejskiej. Swoje odrębne działania prowadzą: Zieleń Miejska, 

Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych, Komitety Osiedlowe, Komunikacja, Ochrona 

Środowiska, czy też inne pojedyncze instytucje i podmioty gospodarcze. 

 Niby powszechnie są znane, lecz też powszechnie niedoceniane, a wręcz lekceważone - 

wielorakie funkcje zdrowotne i ochronne drzew i krzewów; by wymienić tylko 

najważniejsze: 
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- zaopatrują otoczenie w tak potrzebny tlen, 

- pochłaniają wydalany przez ludzi, zwierzęta, zakłady przemysłowe, samochody -

szkodliwy nadmiar dwutlenku węgla, 

- oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń i spalin, 

- regulują wilgotność powietrza, 

- osłaniają przed nadmiernym nasłonecznieniem,  

- tworzą siedlisko i ochronę dla pożytecznych ptaków wielu bezkręgowców 

- przewietrzają teren i regulują ciągi powietrzne, 

- regulują w glebie bilans wód podziemnych l powierzchniowych, 

- ograniczają erozję wodną i powietrzną, 

- chronią przed hałasem, 

- tworzą walory estetyczne sprzyjające zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. 

 Z przykrością stwierdzamy, że całkowicie na przekór powyższym walorom, 

powszechnie wkracza z coraz większym nasileniem - bezsensowne, przyrodniczo nie 

uzasadnione wycinanie całych zdrowych drzew w sile wieku, bądź też olbrzymie ich 

okaleczanie. Modne w ostatnim czasie terminy: „chirurgia drzew" i „ogławianie drzew" –

w praktyce oznaczają z reguły nie tylko barbarzyńskie pozbawianie drzew znacznej części 

lub też całej korony, a bardzo często nawet większej części samego pnia. Po takiej 

„chirurgiczno-ogławiającej” interwencji, drzewo ma często bardzo małe szanse na 

spełnianie którejkolwiek z wcześniej wymienionych funkcji ochronnych. 

 Nie wiadomo dlaczego przestały obowiązywać w zakresie przycinania drzew i krzewów - 

okresy ochronne; cięcia prowadzi się przez cały rok: na wiosnę, w lecie, w jesieni i w zimie. 

Stąd wiele z nich „ma szczęście" być ciętymi nawet kilka razy w roku i w ciągu tegoż czasu 

traci kilkuletni przyrost. W ten sposób naraża się drzewa i krzewy na ciągłe przemarznięcia, 

infekcje patogenów oraz nadmierne przesuszenia, a drastyczne zredukowanie aparatu 

asymilacyjnego prowadzi do osłabienia systemu korzeniowego i zagładzania drzew (także 

krzewów). Skutki tego są aż nadto widoczne w postaci stopniowego usychania i wypadania 

wielu drzew i krzewów, kupowanych przecież za społeczne pieniądze. 

 Z przyrodniczego i praktycznego punktu widzenia, nieporozumieniem a wręcz 

absurdem jest przycinanie drzew iglastych (świerków, jodeł, sosen, daglezji, modrzewi), 

które tracąc tkankę przewodzącą przestają rosnąć, karleją, a nawet usychają. 

Zjawisko to stało się ostatnio „modne" w parkach, zieleńcach, pasażach, a także przy 

szkołach, przedszkolach, żłobkach i innych miejscach użyteczności publicznej. Np. 

zniszczone korony dwóch pięknych daglezji w ogrodzie Żłobka, obok kościoła Saletynów. 

Drzewa iglaste nie mają przecież konarów, więc nie grożą odłamaniem. 

 Stwierdzamy, że zajmujące się wycinką ekipy są rzeczywiście profesjonalne, ale 

wyłącznie pod względem uzbrojenia technicznego, w postaci mechanicznych drabin 

wysięgnikowych, pilarek, raków, lin i transportu. Istnieje natomiast brak fachowości 

i nadzoru pod względem przyrodniczym ze strony ochrony środowiska czy ochrony 

przyrody, bo przecież do tego m. in. zostały one powołane. 

 W rezultacie „zabiegów" tych ekip, ostatnio niemal wszystkie korony maltretowanych 

drzew stają się wąskimi, przyciętymi w połowie na równo, ohydnymi wizualnie 

„drapaczami" zdolnymi już tylko do wypuszczania cienkich „wilków", łamliwych przy 

każdym większym wietrze.  Na wielu osiedlowych, niegdyś wzorcowych zieleńcach, jak 

chociażby na Osiedlach Dąbrowskiego, Piastów, czy też gen. Grota Roweckiego - straszą 

obecnie kikuty zniszczonych drzew, nierzadko z domkami dla ptaków na nagich pniach. 

 Obserwujemy także nowy powód niszczenia zieleni; ogołaca się korony lub też wycina 

całe ciągi drzew, nawet przy bardzo uciążliwych „spalinowo i hałasowo" trasach, jak 
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chociażby przy Alei Powstańców Warszawy, którą na dobę przejeżdża kilkanaście tysięcy 

pojazdów - ażeby uwidocznić stojące reklamy, lub też postawić w miejscu usuniętych 

drzew reklamy nowe. Troska o czyj interes tutaj przeważa? Zdrowia ogółu mieszkańców 

miasta (w tym kilka tysięcy studentów Politechniki Rzeszowskiej), czy też dalszego 

pomnażania zysków niektórym. 

 Za niekorzystny proces dla kondycji miasta postrzegamy konsekwentne pozbywanie się 

drzewostanu topoli i wierzby. Jakkolwiek zabiegi te w niektórych przypadkach ze 

względów organizacyjnych mogą być uzasadnione, to jednak ze względu na bardzo ważne 

przyrodniczo znaczenie tych drzew, należałoby je chronić i zachować. Sadzone były one od 

wieków nieprzypadkowo. Topole potrafią pochłaniać i przetwarzać olbrzymie ilości spalin 

miejskich. Wyjątkowo piękny okaz topoli białej, rosnący obok skrzyżowania Straż 

Pożarna/d. Zakłady Graficzne, jedyne drzewo w tym miejscu, absolutnie nie 

przeszkadzające nikomu - najpierw było mordowane na żywo przez barbarzyńskie 

ogławianie. Pozostały kikut „zdobiono" przez parę lat żaróweczkami świątecznymi, by 

w końcu wyciąć go całkowicie - „bo uschło". A cóż mu pozostało innego?! 

 Również wierzby, nasze symbole przyrodnicze i krajobrazowe - stanowią doskonałe 

filtry powietrza, regulują ekosystem, wytwarzają septyczną atmosferę, a głowiaste stanowią 

naturalne wylęgarnie pożytecznych ptaków; dudka, dzięcioła ,sowy, sikory czarnogłówki. 

 W sytuacji, gdy alarmująco wzrasta poziom zanieczyszczenia aglomeracji miejskiej, 

powodowany szybkim wzrostem ilości jeżdżących samochodów - lekkomyślne 

wyzbywanie się przyrodniczych filtrów powietrznych, nie tylko pojedynczych, ale nawet 

całych większych zespołów - z wnętrza, a także z obrzeży miasta - jest kardynalnym 

błędem, trudnym do zrozumienia. 

 Tak stało się z otoczeniem obu dworców głównych - PKP i PKS; na całym tym dość 

rozległym obszarze, nie rośnie już ani jedno, nawet najmniejsze drzewko. Wcześniej 

wycięto piękny drzewostan, właśnie topolowy, rosnący na styku tych dworców i zbierający 

skutecznie wytwarzane przez nich zanieczyszczenia atmosfery. Natomiast całkiem 

niedawno, na jedynym, niewielkim pasażu zielonym, przy parkingu PKP od strony 

wschodniej - najpierw drastycznie ogławiano, a potem całkowicie wycięto 3 duże, piękne, 

zdrowe lipy. Poza nieocenionymi właściwościami zdrowotnymi stanowiły one przecież 

piękne tło dla stojącego tam pomnika św. Katarzyny, patronki kolejarzy, jak również dla 

samego budynku i placu kolejowego. Zresztą piękny płotek z zielonych krzewów wokół 

pomnika też został wycięty w pień! Pomijając problem zdrowotności i estetyki - czy 

architektów rzeszowskich naprawdę nie razi „osiągnięta z trudem" wyjątkowa brzydota 

całkowicie martwego przyrodniczo kompleksu dworców PKP i PKS?! 

 Podobnie rozprawiono się z enklawą zieleni (ogrodem) w samym centrum miasta, 

pomiędzy zabudowaniami parafii farnej a Pocztą Polską. Piękne wiązy, pomniejsze drzewa 

i krzewy zostały wycięte, trawnik zabrukowany i w ten sposób powstał - jak oznajmiają 

stojaczki z białego plastiku - „Biały Ogród", który w rzeczywistości nie ma nic wspólnego 

z ogrodem, a jest pospolitym parkingiem. Tamten zdobił miasto, ochraniał i dawał tlen - ten 

szpeci i zatruwa.  Jako zjawisko zdecydowanie negatywne i szkodliwe dla aglomeracji 

miejskiej, postrzegamy także działania w stosunku do funkcjonujących w mieście Ogrodów 

Działkowych. 

Kilka z nich zostało już naruszonych w użytkowaniu, a nawet przeprowadza się 

likwidację, istnieją dalsze zamiary „zamachu" na Ogrody Działkowe. Chcieliśmy więc 

zaprotestować i przypomnieć, że tereny takie mają olbrzymi wpływ na utrzymanie 

zdrowotności mieszkańców całego miasta - stanowią jego płuca. Działają jak olbrzymia 

oczyszczalnia powietrza i potężne źródło tlenu, a gnieżdżące się tam tysiące ptaków wraz 
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z drobnymi żyjątkami działają jak naturalna i niezwykle skuteczna ekipa fitosanitarna. 

 Konstatujemy ponadto, że Ogrody te należą do całego miasta; nie są własnością ani 

Zarządu Ogrodów, ani Zarządu Miasta. Do zadań powyższych organów należy 

administrowanie nimi i dbałość, by funkcjonowały zgodnie z przeznaczeniem. 

 

 Przedstawiając nasze uwagi ufamy, że nie zostaną one  zrozumiane jako jałowa krytyka. 

Zamiarem naszym jest uzmysłowienie i przypomnienie odpowiedzialnym za kondycję 

zdrowotną miasta, że nad darowaną nam przyrodą nie można stosować despotycznej 

władzy i stosować wobec niej konsumpcyjnej arogancji, a zbędna ingerencja przynosi tylko 

wiele szkody. Uważamy, że koniecznym jest zrewidowanie aktualnego sposobu 

gospodarowania zasobami przyrodniczymi w mieście. 

 Wkład pracy natomiast i finansowe nakłady winny przyczyniać się zawsze do tworzenia 

czegoś pozytywnego, dobrego, nigdy zaś rzeczywistości negatywnej dla ludzi i otoczenia. 

 

 

Opracowanie mgr inż. Roman Domka 

 

 

- w załączeniu zdjęcia 

 

 

 

 

 

Popierając stanowisko autora tekstu:  

 

 

za Południowo-Wschodni Oddział 

Polskiego Towarzystwa Inżynierii 

Ekologicznej 

w Rzeszowie 

 

 

Przewodnicząca 

 

 

prof. dr hab. Joanna Kostecka 

 

za  

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze  

Oddział w Rzeszowie 

 

 

 

Przewodnicząca 

 

 

prof. dr hab. Janina Kaniuczak 
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Ośrodek szkolenia 

kierowców Dexa 

al. Powstańców 

Warszawy 

 
 

Osiedle Piastów 

 
 

Ośrodek szkolenia 

kierowców Dexa 

al. Powstańców 

Warszawy 
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Osiedle Piastów 

 

Osiedle Piastów 

 
Fot. mgr inż. Roman Domka                                          dane fotograficzne z roku 2016 
 
 


