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W programie „Łodzią po regionie” o powiecie kutnowskim

W dniu 29. 03. 2017 roku Pani Bożena Wadecka – główny specjalista w
Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Kutnie uczestniczyła w programie „Łodzią po regionie” współorganizowanym przez
TVP 3 Łódź i Radio Łódź, dotyczącym planów związanych z sadzeniem drzew,
krzewów.
W dyskusji pt. „Czy region się zieleni, czy gminy i miasta o to dbają i jakie mają
plany z tym związane” przedstawicielka Starostwa wypowiedziała się w kwestii
podejmowanych działań przez powiat kutnowski.
Omówiła inicjatywy podjęte przez powiat kutnowski posadzenia „150 dębów z
okazji 150 – lecia powstania Powiatu Kutnowskiego”. Drzewa zostaną posadzone na
terenie miast i gmin oraz przy drogach powiatowych, a gminy w ramach współpracy
wskazały miejsca reprezentacyjne do wykonania nasadzeń i będą uczestniczyły we
wspólnym sadzeniu. Posadzenie dębów na terenie powiatu zrealizowane będzie jesienią
2017 roku. Ponadto drzewa, krzewy były, są i będą sadzone na terenach wokół obiektów
placówek oświatowych i pozostałych podległych powiatowi.
Drzewa i krzewy to nie tylko walory krajobrazowe. Pełnią one bardzo istotną
funkcję dla zdrowia i życia ludzi chroniąc nas przed wszelkimi zanieczyszczeniami,
hałasem,
a w upalne dni przed nadmiernym nasłonecznieniem.
Z uwagi na niewielką lesistość powiatu kutnowskiego, która stanowi 5%
całkowitej powierzchni powiatu, realizowane są zalesienia przez właścicieli gruntów.

Niska lesistość na naszym terenie w dużym stopniu wynika z występowania gruntów o
wysokich klasach bonitacji.
Wspomniano również o szeroko prowadzonej edukacji ekologicznej wśród
mieszkańców powiatu kutnowskiego zachęcającej do sadzenia drzew, krzewów aby
wszystkim było przyjemnie i aby otoczenie było coraz piękniejsze.
Zapraszamy na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Kutnie, zakładka
INFORMATOR ROLNO – ŚRODOWISKOWY.
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