
Walka o nie trwa od lat, w przeszłości niektórzy kandydaci na radnych i posłów, ich wycięcie 
traktowali jako obietnicę wyborczą. Po to by zyskać głosy kierowców. Okazuje się jednak, że 
poparcie społeczne takich zamiarów jest na tyle słabe, że żaden z nich nie został wybrany.

Czy zdaje Pan sobie sprawę z tego, że jeśli zamiar wycinki zostanie przeprowadzony, Pana 
nazwisko zostanie na lata związane z tą drogą w bardzo niesympatycznym kontekście? 
Jako fundacja dopilnujemy tego. Z całą powagą o tym zapewniamy. 

Naszym obowiązkiem jest informowanie obywateli o tym kto odpowiada za dewastację krajobrazu, 
przyrody, zmiany klimatyczne i w końcu obniżenie bezpieczeństwa na drogach.

Oczywiście jest jeszcze kontekst ekonomiczny, jako fachowiec od dróg, na pewno nie wierzy Pan  
w bzdury wygłaszane publicznie, że pozbawiona osłony drzew, asfaltowa  nawierzchnia ulega 
dzięki nasłonecznieniu samonaprawie. Rzecz jasna jest zupełnie odwrotnie, zacieniając 
nawierzchnię dróg drzewa chronią asfalt przed przegrzaniem, przedłużając jego żywotność z 7-10 
lat do 20-25. 

Mamy nadzieję że wszystkie przytoczone tu argumenty, skłonią Pana do zmiany decyzji i drzewa na
drodze Świdnica - Strzegom ocaleją.

Zamiast wycinki istniejących drzew proponujemy wykonanie nasadzeń nowych  w odległości od 
jezdni akceptowalnej przez zapalczywych kierowców i przepisy, oraz dokonanie uszczelnienia 
osłony z krzewów od strony południowej i południowo-zachodniej drogi. W ten sposób otrzymamy 
skuteczny ekran przeciwko zamieciom śnieżnym i w przyszłości szpaler wzdłuż całej drogi.  Kiedy 
nowe drzewa osiągną odpowiednie rozmiary i ocienienie koronami drogi będzie wystarczające, 
można będzie rozważyć wycięcie tych w skrajni. 

Proponujemy rozważenie takich działań w kontekście wszystkich dróg wojewódzkich 
pozostających pod Pańskim zarządem.

Wszystkie nowo budowane drogi, zwłaszcza ekspresowe, są obsadzane co najmniej podwójnym 
szpalerem drzew, dlaczego postępować wręcz przeciwnie przy drogach wojewódzkich?

Z wyrazami szacunku i nadzieją, że nie odbierze Pan tego pisma jako ataku personalnego na Pana, a
wyłącznie jako wyraz troski społeczeństwa o krajobraz, bezpieczeństwo i klimat naszego kraju.
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