
Lionsi zasadili prvi đrevoređ
Goľenjski libnsi in leoti so si zadali, da zasadijo drevorede v sedmih
goľenjskih kraiih. Prvega so ta mesec odpľli v Kľanju.

SrIrłoľ Šusrc

Kranj - V parku ob Županči
čevi u]ici v lGanju so v začet-
ku junija ob roo-lebrici lio-
nizma,y svetu ođprli drevo_
ređ' ki so ga gorenjski lions
in leo klubi mestu podarili v
okviru projekta Dľevored
gorenjskih lions kubov,. ka-
teľega moto je >>7 dľeves v 7
letih v 7 kĺaiih po Gorenj-
ski<<. Z njim Želijo Lions
klubi Bled Golĺ Brdo, Br-
nik, Domžale, Domžale -
PodruŽnica Metlika Y, Ka-
mnik, Itanj in ŠkoÍ)a Loka
prispevati k boljšemu in ka_
kovostnejšemu Življenju v
urbanih okoljih, je poveđal

vodja pľo|ekta
iz Lions kluba

Marko Kuliš
Domžale. V

Ikanju so zasadili prvi dre-
vored s sedmimi lipami in
gabrom, postavilí pa so tudi
klop, kateri kraj bo nasle-
dnji, pa še ni znano.
Pľedsednik kĺanjskih lion-
sov Miľoslav Matjaševič se
je zahvalil občini, da je spre_
jela njihovo pobudo in za
drevored našla primerno lo-
kaciio' Župan Bošţan Trilar
je vrnil zahvalo lionsom, da
so prvi drevored zasadili
pľav v IGanju. >Načela, cilji
in poslanstvo'lionizma so
pÍav v tem času in druŽbi še
kako pomembni. Prvič, keľ
ie poslanswo lionizma tudi

spodbujanje komunikacije,
pozitivnega spoľazumeva_
nja med ljudmi, in đrugič
zaradi vaše pomočí ožji in
širši skupnosti. Lionizem
namreč zapolni ravno tiste
delčke, ki jih drŽava ali 1o_

kalna skupnost nikakor ne
moĺeta sami pokriti,<< je do_
dal.
Parka so se razveselili tuđi v
KS Huje, je povedala njego-
va predsednica Sonja Mašič,
saj so se Že bali, kdaj se
bodo prejšnja dľevesa podr-
la. >>Agresivne vrste dreves
je treba odstľaniti iz uĺbane-
ga okolja, tako da ste nam z
novo zasaditvijo naredili
uslugo,.. je pouđarila.
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