Kilka tysięcy nowych roślin na Ursynowie. Dzielnica
zakończyła jesienne nasadzenia
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Na Ursynowie przybyło ponad 160 nowych drzew, 3 tys. tulipanów i 2 tys. krzewów oraz
bylin. Na wiosnę bardziej zielono zrobi się w 32 różnych punktach dzielnicy.
Ursynów jest jedną z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy. Na zlecenie ratusza dendrolodzy
zrealizowali jesienią tysiące nasadzeń, aby roślinności w okolicy było jeszcze więcej. Nowe drzewa i
krzewy mają nie tylko upiększyć dzielnicę, ale także poprawić jakość powietrza i mikroklimatu.
- Kolejny rok z rzędu w kilkudziesięciu miejscach na Ursynowie zainwestowaliśmy w rozwój zieleni
miejskiej. Nowe nasadzenia to nie tylko walor estetyczny, ale przede wszystkim czystsze powietrze,
lepsza retencja wody opadowej i zdrowszy mikroklimat - mówi Bartosz Dominiak, zastępca
burmistrza odpowiedzialny za zieleń.
Nasadzenia wykonał dendrolog Jan Szymański, który już wielokrotnie zajmował się ursynowską
zielenią. Na zlecenie urzędu posadził 164 drzewa. Znalazły się wśród nich takie gatunki jak: brzozy,
jodły conkolor, klony polne, kasztanowce czerwone, olchy, graby pospolite, jesiony
czy lipy drobnolistne.

Tysiące kwiatów już na wiosnę
Zdaniem specjalisty najtrudniejsze było wykonanie rabaty bylinowej na skrzyżowaniu ul. Ghandi i
Dereniowej. Przy kościele św. Tomasza wiosną rozkwitną pierwsze kwiaty, a plac zazielenią byliny.
- Robota nie należała do najłatwiejszych. Najbardziej skomplikowana była rabata, gdzie zasadziliśmy
prawie 930 bylin wieloletnich i 3090 tulipanów w pięciu różnych odmianach. Prawdziwy efekt prac
będzie widoczny dopiero w 2023 roku, kiedy byliny odpowiednio wzrosną - mówi dendrolog.
Pracownikom udało się posadzić jeszcze przed pierwszymi przymrozkami 164 drzewa, 1394 krzewy,
929 bylin oraz 3090 cebul tulipanów. Zazielenienie dzielnicy kosztowało ponad 400 tys. złotych.
Nowe rośliny zostały posadzone w 32 punktach.
Najwięcej nasadzeń pojawiło się przy ul. Cynamonowej, Kabackiej, Zaruby, Cybisa i w Parku im.
Romana Kozłowskiego. Dodatkowo zieleń została posadzona przy ul. Puszczyka, Warchałowskiego,
Płaskowickiej, Krasnowolskiej, Raabego, Dembego, Jastrzębowskiego, Pileckiego, Fosa, Lokajskiego,
Kabackiej, Braci Wagów, Moczydłowskiej, Polinezyjskiej, Wyczółki, Romera, Kiedacza, Polskie Drogi,
Akustycznej, Ludwinowskiej, Cieszewskiego, Surowieckiego, Ekologicznej, Jeżewskiego oraz przy al.
KEN i w Parku im. Jana Pawła II.
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