Miasto nam się zazieleni!

Gmina zleciła posadzenie 137 drzew. Kilkadziesiąt jest już w ziemi, następne będą sadzone
w najbliższych dniach. Przeznaczyła na to blisko 50 tys. zł. Słubice zazielenią się też dzięki
Dental Clinice, która sfinansowała zakup czterech pięknych platanów i czterech klonów.
Dziś, na placu zabaw przy przedszkolu Miś Uszatek, pracownice słubickiej firmy pomagały
sadzić drzewa maluchom z tej placówki, a przy Szkole Podstawowej nr 3 uczniom „trójki”.
Kupione przez gminę drzewa są najróżniejszych gatunków. 14, ponad dwumetrowych robinii
posadzono już przy Konstytucji 3 Maja, 0, czterometrowych platanów przy Jagiełły, 13 śliw
wiśniowych przy ul. M. Konopnickiej, a 1 przy Sadowej. 9, dwumetrowych klonów rośnie już
przy ul. Narutowicza, a 13 tego typu drzew posadzono przy ul. Sienkiewicza.
Drzew przybędzie też w innych częściach miasta. Dwumetrowe platany zostaną posadzone
przy ul. Mickiewicza i alei Niepodległości, a w parku przy placu Bohaterów cztery platany
klonolistne. 30 akacjami zostanie obsadzona ul. Letnia, klon jawor pojawi się na placu
Sybiraków (9 drzew), jarząb szwedzki w parku przy placu Wolności (9 sztuk), dwie duże
robinie przy ul. Łokietka.
-Każdego roku będziemy robić nowe nasadzenia – zapowiada burmistrz Mariusz Olejniczak.
– Zależy nam, żeby takich zielonych miejsc było w naszym mieście jak najwięcej. Bywa, że z
powodu chorób drzew musimy je usuwać, co nas naprawdę boli, ale w takich sytuacjach nie
mamy wyjścia. Jednak w te miejsca sadzimy i będziemy sadzić nowe drzewa – podkreśla.
Burmistrza bardzo ucieszyła propozycja słubickiej firmy Dental Clinica, która latem
zadeklarowała, że chce przeznaczyć pieniądze na zakup i posadzenie kilku drzew w mieście.
Słowa dotrzymała i przekazała na ten cel 3, tys. zł. Dzięki temu na placu zabaw przy
przedszkolu nr 3 „Miś Uszatek” rosną już, wysokie na cztery metry, piękne, cztery platany, a
przy Szkole Podstawowej nr 3 – cztery klony.
Jolanta Kopała z Dental Clinici, która z kilkoma innymi pracownicami tej firmy towarzyszyła
dziś przedszkolakom i uczniom w sadzeniu drzew nie kryła radości. – Zależało nam, żeby te
drzewa rosły właśnie w tych miejscach, gdzie przebywają dzieci. I bardzo nam zależy, żeby
Słubice stały się bardziej zielonym miastem. Byłoby fajnie, gdyby inne firmy poszły w nasze
ślady. Zachęcamy - mówiła.
Dyrektorka przedszkola "Miś Uszatek" Kamila Łopusiewicz wykorzystała akcję sadzenia
drzew do tego, żeby porozmawiać przy okazji z dziećmi o ekologii. W każdej grupie
nauczycielki poświęciły temu tematowi sporo czasu, a dzieci zobowiązały się dbać o drzewa.
Każde nazwały imieniem grupy, do której chodzą.
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