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Teofilów zieleni się coraz bardziej.
  

  

Terenów zielonych na naszym osiedlu nie brakuje, fakt ten oczywiście bardzo cieszy.
Parki, niezliczone skwery, szpalery drzew wzdłuż ulic, hektary niezabudowanej ziemi jak
długo wolne jeszcze  będą od zabudowań mieszkalnych. 

  

Trzy z ponad trzydziestu parków w łodzi położone są na naszym Teofilowie. Przedstawię je
pokrótce. Najmniejszy z nich to Park Żeromskiego, ze względu na swoje położenie przy zbiegu
ulic Rojnej z Kaczeńcową pełni troszkę funkcję przelotową i nie obfituje w gości. Jednako
przewaga starszych drzew pozwala na chwile refleksji. Szkoda tylko, że śpiąca już fontanna
usłana  jest puchem z liści.

  

Następny najczęściej przeze mnie uczęszczany, przepiękny Park Andersa przy Alei 
Rozmarynu. Panuje tu nieopisany porządek, dużo przestrzeni pozwala zebrać myśli. Natomiast
jeden z ostatnich Gródek Jordanowski jest wspomnieniem dziecięcych lat. Trzeci ostatni z
parków  park Piastowski -Aleja Ziem Zachodnich- to nieduży kawałek lasu, gdzie przyroda
rządzi się swoimi prawami.
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Ku mojej uciesze w ramach nowego projektu w rejonie ulic Zadraż, Banachiewicza,
Kotarbińskiego, Słodowa powstać ma nowy park, nazwany będzie Grabieński Las. W rejonie
tym tyle zieleni, dobrze ze będzie teraz pod szczególną ochroną a utworzone alejki znacznie go
uporządkują. Na pewno nie jeden deweloper „myślał by położyć tutaj łapkę”

  

Wszyscy kochamy przyrodę. Zielone źródło tlenu, parasol cienia , świt muśnięty deszczykiem,
gdzie promienie słońca wkradają się przez liście drzew.

  

Teofilów zieleni się coraz bardziej, w niektórych nawet miejscach ma się wrażenie, ze nie
jesteśmy wstanie zapanować nad zielenią W dużej mierze jest to zasługa naszych dziadków.
Dobrze pamiętam jak mój sąsiad pan Jerzy sadził drzewa przed moim blokiem. Ogranicza się
pole widzenia a nadmiar cieniu jakby wcześniej przygasa światło dnia. Dobrze by było jakby
odpowiednie władze umiały to rozgraniczyć. Niech przy ulicy drzewa rosną jak chcą , zaś  przed
naszymi oknami można by je nieco przerzedzić.
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