Mali płocczanie mają swoje
drzewa.
Wkrótce
kolejne
nasadzenia [FOTO]
Przy alei Piłsudskiego, na wysokości ulicy Staszica –
płocczanie posadzili osiem świerków serbskich. Następnie
otrzymali tabliczki do umieszczenia przed drzewami z nazwą
akcji oraz markery, którymi sami wpisali wybrane dane
dziecka lub dzieci. I w ten sposób pierwsze maluchy z
naszego miasta mają swoje drzewka.
We wtorek, 3 października, rozpoczęła się akcja “Drzewa
Młodych Płocczan”, którą ratusz adresuje do mieszkańców
Płocka. Rodzice sadząc drzewko upamiętniają narodziny
dziecka lub dzieci. W pierwszej odsłonie tego “zielonego”
przedsięwzięcia wzięli udział rodzice dzieci, urodzonych w
okresie od 1 stycznia 2016 roku do 1 czerwca 2017 roku.
Wcześniej zadeklarowali udziału w sadzeniu drzewek poprzez
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej
Urzędu. Zgłosiło się 48 płocczan. Drzew do posadzenia jest
więcej, bo 52 sztuki, ponieważ w kilku przypadkach zgłoszone
zostały… bliźnięta.
Prezydent Andrzej Nowakowski gratulował rodzicom, którzy
mimo deszczowego wtorkowego poranka przyszli na aleję
Jachowicza posadzić pierwsze „Drzewa Młodych Płocczan”. To
dopiero początek akcji. Następne nasadzenia drzew – pamiątek
zaplanowano już na najbliższy piątek 6 października. Tym
razem na osiedlu Góry oraz na osiedlu Podolszyce Północ przy
ul. Kutrzeby i Podolszyce Południe przy placu Paderewskiego.
Rodzice będą sadzić m.in. klony, graby, śliwy i brzozy,
wzbogacając nasze miasto w zieleń, a rodzinę w super
pamiątkę.
– Wszystkie drzewa chcemy posadzić do 16 października. A w

przyszłym roku – kolejna edycja akcji. Tegoroczny zakup
drzew został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach zadania
pn. „Przywrócenie walorów przyrodniczych poprzez zakup
materiału roślinnego w celu uzupełnienia nasadzeń na
istniejących terenach zieleni, w parkach i na skwerach
miasta Płocka” kwotą ponad 184 tys. zł – tłumaczy Hubert
Woźniak, z biura prasowego ratusza.
Przypomnijmy. Pomysł z nasadzeniami drzew upamiętniającymi
narodziny dziecka, wyszedł od płockich radnych z klubu
Polskiego Stronnictwa Ludowego. 16 marca tego roku czwórka
płockich rajców: Małgorzata Struzik, Michał Twardy, Tomasz
Kominek i Michał Sosnowski złożyło interpelację w której
prosili o „dokonanie analizy możliwości utworzenia w Płocku
„Parku Ojcowskiego”.
Analizy dokonano i co prawda skwerków powstanie kilka, nie
zmienia to jednak faktu, że dzieci i rodzice będą mieli
swoje, własne, niezwykłe pamiątki. Wzbogacą one przestrzeń
naszego miasta w zieleń, rodzicom dadzą powód do dumy, a
dzieciom radość obserwowania, jak to drzewko będzie rosło i
dojrzewało razem z nim.
Brawo za pomysł i realizację!
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