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Powiat przyjazny rodowisku
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Nasz powiat zosta³ laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego Przyjani rodowisku, zajmuj¹c pierwsze miejsce wród
samorz¹dów tego szczebla.
Podstawowym celem tej rywalizacji jest popularyzacja inwestycji
i Lenego PAN, prof. dr hab. Andrzej Kêdziora z zespo³em przei dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska naturalnego. Konkurs organiprowadzi³ inwentaryzacjê stawów i opracowa³ zasady ich odbuzowany jest od 13 lat pod honorowym patronatem Prezydenta RP.
dowy. W ramach dzia³añ zwi¹zanych z odnawianiem stawów
Organizatorem jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych.
wykonane zosta³y prace w Zespole Szkó³ Rolniczych w GrabonoSamorz¹d powiatu podejmuje szereg dzia³añ proekologicznych 
gu, Domu Pomocy Spo³ecznej w Chwa³kowie, miejscowociach
m.in. w zakresie termomodernizacji budynków dydaktycznych w
Siedlec w gminie Pêpowo, Waszkowo i Janiszewo w gminie PoZespole Szkó³ Rolniczych w Grabonogu, realizacji programu usuniec.
wania wyrobów zawieraj¹cych azbest z obiektów budowlanych, dzia³añ * Dzia³ania rewitalizacyjne zespo³ów zieleni podjête przez starozwi¹zanych z tzw. ma³¹ retencj¹ i rewitalizacj¹ parków. Prowadzona
stwo powiatowe maj¹ powstrzymaæ stan dewastacji oraz przyjest edukacja ekologiczna m³odzie¿y, w tym upowszechnianie znawróciæ stan zgodnoci z krajobrazowym i historycznym charakteczenia zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnych.
rem. W ramach restytucji parku przy Zespole Szkó³ Rolniczych w
 Cieszymy siê, ¿e nasze dzia³ania zosta³y zauwa¿one i nagrodzoGrabonogu odmulone zosta³y stawy, odbudowane przepusty, przene. Zg³osilimy do konkursu przedsiêwziêcia powiatowe i zostalimy
prowadzono równie¿ zabiegi pielêgnacyjne w drzewostanie, w miejsce
laureatami w podkategorii Powiat
usuniêtych drzew zosta³y nasaprzyjazny rodowisku. W tej katedzone nowe. Program rewalorygorii przyznawane s¹ trzy wyró¿zacji parków obj¹³ równie¿ park
nienia w zale¿noci od wielkoci poi staw przy Domu Pomocy Spowiatu i dotychczasowych osi¹gniêæ
³ecznej w Chwa³kowie. Projekt i
w dziedzinie zachowañ proekologiczkoncepcja przebudowy parku
nych  mówi Jerzy Ptak, cz³onek
opracowane zosta³y przez zespó³
Zarz¹du Powiatu.
prof. dr hab. Stanis³awa Ba³azeTo w³anie on odebra³ 10 lutego
go z Instytutu rodowiska Rolz r¹k prezydentowej Anny Komoniczego i Lenego Polskiej Akarowskiej certyfikat i szklan¹ statudemii Nauk w Poznaniu.
etkê podczas uroczystej gali w War* Starostwo powiatowe realizuje
szawie.
edukacjê z zakresu ochrony przy Dziêki wspólnym staraniom porody oraz upowszechnia znaczenie
wiat otrzyma³ to presti¿owe wyró¿zadrzewieñ i zakrzewieñ ródpolnienie jakim jest Kryszta³owa Gwiaznych. W marcu 2009 r. posadzoda. Zwyciêstwo osi¹gnêlimy dziêki wspó³pracy z gminami  podkrenych zosta³o w okolicy wsi £ód i Aleksandrowo na terenie gm.
la J. Ptak.
Piaski ponad 1.000 drzew. Sadzonki zakupione zosta³y przez StaPrzy podejmowaniu decyzji o nadaniu tytu³u laureata pod uwagê
rostwo Powiatowe w Gostyniu ze rodków Powiatowego Fundubrano skalê przedsiêwziêæ, nowatorstwo, kompleksowoæ rozwi¹szu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Czêæ drzewek
zañ, a przede wszystkim wp³yw na rodowisko naturalne. Liczy³o
podarowa³ prof. Stanis³aw Ba³azy z Instytutu rodowiska Rolnisiê równie¿ prowadzenie dzia³alnoci zwi¹zanej z edukacj¹ ekoloczego i Lenego PAN w Poznaniu, który osobicie dostarczy³ je na
giczn¹, promocj¹ ochrony rodowiska i zdrowego trybu ¿ycia, orgamiejsce sadzenia. Akcjê wspiera³ Wydzia³ Rolnictwa, Lenictwa i
nizacj¹ imprez proekologicznych oraz podnoszeniem wiadomoci
Ochrony rodowiska Starostwa Powiatowego w Gostyniu. Do
ekologicznej wród spo³eczeñstwa.
pracy zaanga¿owa³a siê liczna grupa myliwych oraz pracownicy
Tekst i zdjêcie:
Firmy Top-Farms Wielkopolska Sp. z o.o.
EL¯BIETA ULATOWSKA * Dzia³ania Powiatu obejmuj¹ równie¿ edukacjê ekologiczn¹ m³odzie¿y. Organizowane s¹ festyny ekologiczne, wyk³ady, konkur***
sy, a uczniowie w³¹czaj¹ siê równie¿ chêtnie do prac porz¹dkoDzia³ania proekologiczne powiatu, które m. in. zosta³y zg³oszone
wych i nasadzeñ zieleni w rewaloryzowanych obiektach. W lenido konkursu:
czówce Frankówce w Janiszewie prowadzone s¹ wspólnie z
* Program Usuwania wyrobów zawieraj¹cych azbest z obiektów
nauczycielami, myliwymi, lenikami zajêcia z zakresu ochrony
budowlanych na terenie Powiatu Gostyñskiego realizowany jest
przyrody i rodowiska. W ramach regulacji populacji lisów prood piêciu lat. W ramach programu zutylizowano ponad 800 ton
wadzona jest reintrodukcja drobnej zwierzyny. Ze rodków Powyrobów zawieraj¹cych azbest na kwotê 480 tys. z³.
wiatu zakupywane by³y kuropatwy, które myliwi wypuszczali
* We wspó³pracy z naukowcami opracowano program Ma³ej retendo rodowiska naturalnego.
cji dla gmin powiatu. Dyrektor Instytutu rodowiska Rolniczego
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