
                    Ratujemy pomniki przyrody 
 

Wśród obiektów z terenu gminy Wojciechów wpisanych do rejestru zabytków województwa 

lubelskiego figuruje zespół dworsko-parkowy w Łubkach, wpisany pod numerem A/703. 

Zabytkowy dworek ziemiański, w którym mieści się Szkoła Podstawowa wkomponowany jest 

w zieleń parku, w którym znajdują się cenne okazy przyrodnicze, w tym trzy dęby 

szypułkowe uznane za pomniki przyrody. Drzewostan w obrębie zabytkowego parku 

poddawany jest cyklicznym zabiegom pielęgnacyjnym a ich stan zdrowotny monitorowany.  

 

 

 

 

 

Prace przy zabytkowym drzewostanie wykonywane są systematycznie wg zaleceń dendrologa 

i pozwoleń wydawanych przez konserwatora zabytków. W bieżącym roku zostaną wykonane  

cięcia sanitarne w obrębie dziesięciu drzew z gatunku lipa drobnolistna (4 szt.), brzoza 

brodawkowata (1 szt.), jesion wyniosły (3 szt.), robinia akacjowa (1 szt.), dąb szypułkowy  

(1 szt.), redukcja koron, usunięcie drobnego posuszu, obniżenie wysokości drzew – 

pomników przyrody z gatunku dąb szypułkowy (3 szt.) oraz usuniecie dwóch uschniętych 

drzew nie rokujących szans na przeżycie. Drzewa znajdują się na terenie Szkoły 

Podstawowej. Wykonanie tych prac przyczyni się do poprawy stanu zdrowotnego istniejącego 

drzewostanu oraz zapewni bezpieczeństwo dzieciom i innym osobom przebywającym na tym 

terenie.  

W związku z koniecznością przeprowadzenia prac interwencyjnych przy zabytkowym 

drzewostanie wykonano badania dendrologiczne i ocenę stanu zdrowotnego drzew, 

specyfikacje niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, wycenę kosztów planowanych prac. 

Uzyskano również pozwolenie Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

przeprowadzenie prac przy zabytkowym drzewostanie. 

Prace prowadzone będą zgodnie z przygotowaną dokumentacją przez firmę posiadającą 

stosowne uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu prac przy zabytkowym 

drzewostanie.  

Realizacja zadania pn.” Pielęgnacja zabytkowego drzewostanu w tym trzech pomników 

przyrody na terenie parku przy Szkole Podstawowej w Łubkach” jest dotowana na 

podstawie umowy nr 225/2016/D/OP z dnia 14.06.2016 r. zawartej z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania 

wynosi 2996 zł. Gmina Wojciechów zobowiązuje się przeznaczyć dotację na dofinansowanie 

zadania, którego planowany koszt wynosi 5992 zł i wykonać je do dnia 30.09.2016 r.  

W wyniku realizacji zadania osiągnięty zostanie następujący efekt ekologiczny: poprawa 

stanu zdrowotnego drzew, przedłużenie ich żywotności, zachowanie cennych wartości 

przyrodniczych parku, wyeliminowanie niebezpieczeństwa dla użytkowników parku. 

 

 

 


