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Notatka prasowa
To już trzecia akcja sadzenia drzew
przy drodze wojewódzkiej. Tym
razem drogowcy z Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Olsztynie do
wspólnego
sadzenia
zaprosili
przedstawicieli Policji, organizacji
przyrodniczych i innych chętnych do
działania.
Wspólnymi
siłami
posadzono
250
młodych
lip
drobnolistnych na odcinku drogi
wojewódzkiej nr 527 Florczaki –
Bramka. Drogowcy kolejny raz
realizują założenia swojego programu
Zielona Droga i kontynuują tradycję
nasadzeń drzew przy drogach – sadząc
nowe aleje lub uzupełniając istniejące
szpalery. W każdym przypadku robią to jednak w sposób bezpieczny – sadzą w bezpiecznej odległości od
drogi, za rowem odwadniającym – tak, aby w razie ewentualnego zdarzenia drogowego nie stanowiły
zagrożenia dla kierowców.
Kilka godzin później, w Warmińsko- Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, Waldemar Królikowskidyrektor ZDW w Olsztynie zapewniał o tym, że drogowcy kultywują tradycje związane z sadzeniem drzew
w sposób niezagrażający bezpieczeństwu. „Drzewa nie są wieczne a nowe nasadzenia są potrzebne by
zachować piękny krajobraz alej Warmii i Mazur a prócz nasadzeń konieczna jest pielęgnacja i obserwacja
drzew po to, aby zwiększyć bezpieczeństwo. To wszystko spełnia program który jest realizowany przez
ZDW w Olsztynie, program Zielona Droga” – uzupełniła Wicemarszałek Wioletta Zyśk- Śląska.
Dyrektor ZDW opowiedział również o innych metodach i pomysłach na poprawę bezpieczeństwa na
drogach. Przybliżył założenia programu Przyjazna Droga oraz poinformował o planach ogłoszenia
konkursu na znalezienie innowacyjnego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, chroniącego
użytkownika drogi przed skutkami uderzenia w
drzewo rosnące w pasie drogowym.
Podczas
interaktywnej
debaty
społecznej
zorganizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji
w Olsztynie, moderowanej przez redaktorów Radia
Olsztyn, wspólnie szukano nowych sposobów
rozwiązania problemu bezpieczeństwa na drogach.
Spotkanie Bezpieczna droga… dla wszystkich było
okazją do wymiany spostrzeżeń przedstawicieli
różnych środowisk, zarówno przeciwników jak i
zwolenników sadzenia drzew.
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