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Urząd Gminy w Wilkowicach
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43-365 Wilkowice

W nawiązaniu do petycji w sprawie przebudowy Parku Wolności w Wilkowicach, datowanej na 11

października 2021 r. i złożonej w UrzędzieGminy w Wilkowicach (rejestracja w Dzienniku Podawczym 13.
10. 2021 r. pod numerem 9290/21), jako Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w

Bystrej, zgłaszamy swójzdecydowany sprzeciw wobec postulatu wycinki drzew wewspomnianym parku.
W czasach poważnego kryzysu bioróżnorodności l zmian klimatycznych, towłaśnie drzewa sąjednym z
największych sprzymierzeńców w zatrzymaniu katastrofy ekologicznej. Spełniają też istotną funkcję filtrów smogowych, co w przypadku Gminy Wilkowice ma szczególne znacznie, ponieważ od lat lokalna
społeczność przy współpracy z władzami stara siępoprawićjakośćpowietrza.
Ponadto, wbrew sugestiom pisma, jak wykazała analiza dziewięciu badań naukowych prowadzonych w
siedmiu krajach na trzech kontynentach, na populacji ponad 8 milionów ludzi, a opublikowanej w 2019
roku w prestiżowym medycznym czasopiśmie "The Lancet Planetary Health", bliskość zieleni ma kluczowe
znaczenie w poprawie jakości zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi, a także długości żyda.
Post na temat petycji opublikowany na Facebooku przez profil Gmina Wilkowice w dn. 15 października

2021 r. o godz. 17:22 spotkał sięze zdecydowanym sprzeciwem niemal wszystkich ze 193 komentujących.
Mieszkanki i mieszkańcy gminy zaprzeczali tezom podniesionym w petycji. Co więcej, niektórzy

komentujący, stwierdzali, że zostali wprowadzeni w błąd i złożyli podpisy pod innym pismem, niżto, które
zostało wysłane do Gminy, co może stanowić podstawę do zgłoszenia na Policję podejrzenia przestępstwa

oszustwa przez celowe wprowadzenie w błąd organówadministracji publicznej w celu uzyskania określonej
decyzji administracyjnej.

Liczymy na rozsądekwładz Gminy Wilkowice, niemniej prosimy o przedstawienie stanowiska Gminy w
sprawie omawianej tu petycji.
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