Rekultywacja gminnych składowisk
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Wszystko zaczęło się od porozumienia. 6 czerwca w sali kawiarnianej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Miasto Kolno podpisało umowę o współpracy
z przedstawicielami 8 gmin tj.: Filipowem, Grabowem, Hajnówką, Krypnem, Kuleszami Kościelnymi, Nowogrodem, Radziłowem i Zbójną dotyczącą planowanego
przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych
województwa podlaskiego”.
Zawarcie porozumienia było konieczne, by kolneński samorząd mógł ubiegać się
o środki unijne na zrekultywowanie nieczynnego wysypiska śmieci. Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie mogą otrzymać
jednostki posiadające składowiska powyżej 5 ha i dlatego samorządy chcące sfinansować
projekt z udziałem „środków zewnętrznych” muszą tworzyć partnerstwa z innymi gminami.
Mając na uwadze duże doświadczenie kolneńskiego samorządu w pozyskiwaniu środków
unijnych, gminy jednogłośnie zaproponowały miasto Kolno na lidera projektu. Miasto
w imieniu wszystkich beneficjentów złożyło wspólny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
16 stycznia 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”. Beneficjent może liczyć na dofinansowanie
ze środków unijnych w wysokości 3 730 253,90 zł, przy czym wartość całkowita inwestycji
zamyka się w kwocie 4 388 534,01 zł. Wnioski o dofinansowanie projektów związanych
z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014 można było
składać w ramach Priorytetu II Programu Infrastruktura i Środowisko – Gospodarka odpadami
i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.
Łączna powierzchnia rekultywacji to prawie 8 ha.
Projekt realizowany był na terenie gmin: Filipów w m. Filipów Trzeci, Grabowo
w m. Golanki, Hajnówka w m. Stare Berezowo, Krypno w m. Zastocze, Kulesze Kościelne
w m. Czarnowo Biki, Nowogród, Radziłów, Zbójna w m. Pianki w oraz w Mieście Kolno.
W dniu 01.10.2015 r., dołączyło do nas Miasto Łomża, które jest 10 samorządem biorącym
udział w tym ważnym Projekcie.

Foto: Przedstawiciele gmin uczestniczących w Projekcie

Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie
roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek
edukacyjnych. Infrastruktura, która powstała w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Żeby żyć w zgodzie ze środowiskiem tereny składowisk odpadów zostaną
ostatecznie przywrócone naturze i lokalnym społecznościom. Ekologia to wyzwanie naszych
czasów. Przyszłym pokoleniom pozostawmy czyste i nieskażone środowisko.
Rekultywacja nieczynnych składowisk służy przede wszystkim poprawie jakości gleby i powietrza oraz walorów krajobrazowych okolicy. Do gleby i atmosfery wydziela się
teraz mniej szkodliwych substancji.
Z krajobrazów gmin uczestniczących w Projekcie w szybkim tempie
zniknęły szkodliwe góry odpadów.

Foto: wysypisko przed rekultywacją

Zrekultywowane wysypiska stały się
miejscem przyjaznym dla mieszkańców.
To teraz dobre miejsce na spokojny spacer w uporządkowanym otoczeniu. Tablice
edukacyjne z zakresu ochrony środowiska
oraz racjonalnego gospodarowania odpadami będą pomocne w organizacji ekologicznych lekcji w plenerze. Przygotowane
ścieżki edukacyjne będą wyjątkową szkołą
ekologii dla dzieci i młodzieży.

Foto: wysypisko po rekultywacji – ścieżka edukacyjna

Miasto Kolno – Lider projektu
Miasto Kolno położone jest w północno-zachodniej części województwa podlaskiego, nad rzeką Łabną, na obszarze Wysoczyzny Kolneńskiej. Kolno zajmuje
powierzchnię ponad 25 km2 i liczy około 11 tysięcy mieszkańców. Miasto położone
jest w pobliżu malowniczej Puszczy Piskiej i Puszczy Kurpiowskiej. Leży przy
DK 63 czyli popularnej trasie turystycznej prowadzącej na Mazury. Prawa miejskie
otrzymało od księcia Janusza I Mazowieckiego już w 1425 roku. Jak głosi popularna szczególnie w XIX wieku hipoteza, to stąd pochodzi legendarny odkrywca
Ameryki – żeglarz Jan z Kolna.
Miasto Kolno stara się prowadzić politykę zrównoważonego rozwoju, a jednymi z kluczowych są inwestycje ekologiczne. Na obrzeżach miasta zlokalizowano
największą w Polsce elektrownię słoneczną o mocy aż 1,84 MW. Panele fotowoltaiczne umiejscowione zostały również na 6 budynkach użyteczności publicznej.
Po budowie oczyszczalni ścieków, kompleksowej rozbudowie kanalizacji, energetyce
słonecznej, rekultywacja jest kolejnym udanym przedsięwzięciem mającym na celu
ochronę środowiska naturalnego.

Foto: Panorama miasta Kolno

Urząd Miasta Kolno
ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno
tel.: 86 278 21 33
e-mail: sekretariat@kolno.home.pl
www.umkolno.pl
Burmistrz Miasta Kolno: Andrzej Duda

Miasto Kolno – w miejscu szpecących hałd śmieci pojawiły się wyspy
zieleni otoczone edukacyjnymi ścieżkami.

Foto: wyspy zieleni

Foto: ścieżka edukacyjna

Gmina Filipów
Gmina Filipów Leży w północno-wschodniej części powiatu suwalskiego. Początki powstania Filipowa sięgają 1512 roku. Akt lokacji miasta na prawie magdeburskim
wystawił 8 września 1570 r. w Warszawie król Zygmunt August. Miasto otrzymało
herb Rak. W 1635 r. miasto niemal doszczętnie zostało spalone. W 1870 r. Filipów
stracił prawa miejskie. Gmina Filipów zajmuje obszar 15 035 ha, z czego 1494 ha
to lasy, a 1080 ha wody. W skład gminy wchodzi 26 sołectw, które zamieszkuje
4 644 osoby. Atutem Gminy Filipów jest zdrowe powietrze i czysta woda. Jednym
z najpiękniejszych jej fragmentów jest dolina Rospudy między jeziorami Czarne
i Garbaś. Atrakcją Gminy jest szlak kajakowy Rospuda słynny w całej Polsce. Walory
turystyczno-krajobrazowe przyciągają rzesze turystów. Licznie występujące jeziora
stanowią raj dla miłośników wędkarstwa. To zrozumiałe, że gmina położona w takim
uroczym miejscu pamięta o ekologii.

Foto: gmina z lotu ptaka

Urząd Gminy Filipów
ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów
tel.: 87 569 60 81
Wójt Gminy Filipów: Sylwester Koncewicz

Gmina Filipów zrekultywowała wysypisko
w miejscowości Filipów Trzeci. Powierzchnia rekultywacji 0,5 ha.

Foto: wysypisko przed rekultywacją

Foto: wysypisko po rekultywacji – ścieżka edukacyjna

Gmina Grabowo
Gmina Grabowo leży w północno – zachodniej części Województwa Podlaskiego w Powiecie Kolneńskim. Od północy graniczy z Gminą Szczuczyn, od wschodu
z Gminą Wąsosz, od zachodu z Gminą Kolno, od południa z Gminą Stawiski.
Obszar Gminy zajmuje powierzchnię 126,39 km2 i zamieszkiwany jest przez 4050
mieszkańców rozproszonych w 34 miejscowościach. Powstanie Grabowa i innych
miejscowości na obszarze gminy Grabowo jest związane z początkami i rozwojem osadnictwa za rządów księcia mazowieckiego Janusza I. Główny bogactwem
gminy Grabowo są walory przyrodnicze i nieskażone środowisko naturalne. Gmina ma typowo rolniczy charakter z dużym udziałem zasobów leśnych bogatych
w ptactwo i zwierzynę łowną. Stąd wywodzi się rodzina Wagów, wielce zasłużona
dla polskiej nauki i kultury.

Foto: Zabytkowy dwór Wagów w otoczeniu parku krajobrazowego

Urząd Gminy Grabowo
ul Sikorskiego 1, 18-507 Grabowo
tel.: 86 279 00 02
e-mail: sekretariat@grabowo.pl
Wójt Gminy Grabowo: Andrzej Piętka

Gmina Grabowo zrekultywowała składowisko odpadów
w miejscowości Golanki. Powierzchnia składowiska 0,4 ha.

Foto: wysypisko

Foto: wysypisko – ścieżka edukacyjna

Gmina Hajnówka
Gmina Hajnówka położona jest w płd. wsch. części woj. podlaskiego na zachodnim krańcu Puszczy Białowieskiej, tuż przy granicy z Białorusią. Ponad połowę obszaru gminy stanowi zwarty kompleks leśny o unikalnym charakterze,
którego fragmenty zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Obok przyrody wizytówkę gminy stanowią zabytkowe cerkwie, które dodatkowego
blasku zyskały dzięki zainstalowanej iluminacji. Według danych z 30 czerwca
2014 gminę zamieszkiwały 3942 osoby, gmina Hajnówka ma obszar 293,15 km².
Hajnówka nazywana jest „Bramą do Puszczy Białowieskiej”, unikalnej ostoi żubra
w Europie.

Foto: pomnik żubra w Hajnówce

Urząd Gminy Hajnówka
Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
tel.: 85 682 25 00
e-mail: gmina@gmina-hajnowka.pl
Wójt Gminy Hajnówka: Lucyna Smoktunowicz

Gmina Hajnówka zrekultywowała składowisko odpadów
w miejscowości Stare Berezowo, Powierzchnia składowiska 0,3 ha.

Foto: zrekultywowane wysypisko

Foto: zrekultywowane wysypisko z przygotowaną ścieżką edukacyjną

Gmina Krypno
Gmina Krypno to gmina typowo rolnicza. Znajduje
się w centralnej części województwa podlaskiego. Administracyjnie wchodzi w skład
powiatu monieckiego. Siedzibą władz gminnych jest wieś
Krypno Kościelne, położona
w odległości 28 km od Białegostoku. Gminę zamieszkuje
4111 mieszkańców.
Wielkie znaczenia dla
rozwoju miejscowości miało
położenie przy trakcie królewskim wiodącym z Krakowa przez Tykocin do Knyszyna, gdzie mieścił się zamek
królewski, w którym rezydował król Zygmunt August
podczas polowań w Puszczy
Knyszyńskiej. Znajduje się
tutaj około 150 cennych zabytków lokalnej architektury.
Przez tereny gminy przebiega kilkanaście szlaków turystycznych. Rekultywacja
podniesie atrakcyjność turystyczną gminy.
Foto: Krypno

Urząd Gminy w Krypnie
Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno
tel.: 85 716 90 33
e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl
Wójt Gminy Krypno: Marek Stankiewicz

Gmina Krypno zrekultywowała składowisko odpadów
w miejscowości Zastocze. Powierzchnia składowiska 0,6 ha.

Foto: zrekultywowane wysypisko

Foto: nowo utworzona ścieżka edukacyjna

Gmina Kulesze Kościelne
Gmina Kulesze Kościelne położona jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Jako jedna z dziewięciu gmin wchodzi w skład powiatu
wysokomazowieckiego.
Powierzchnia gminy Kulesze Kościelne wynosi 116 km2. W jej granicach znajduje się 32 miejscowości wiejskich. Powierzchnia gminy wynosi 9,05% powierzchni
powiatu wysokomazowieckiego, a także 0,57% powierzchni województwa podlaskiego. Kulesze Kościelne leżą pomiędzy drogą krajową nr 8 Warszawa – Białystok,
drogą nr 66 Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Bielsk Podlaski oraz po północnej
stronie linii kolejowej Warszawa – Białystok.
Właśnie z pierwszej połowy XV wieku pochodzą pierwsze wzmianki o Kuleszach.
Nazwa wsi pochodzi od słowa „kulesza”, które oznaczało niegdyś gęstą potrawę mączną, najczęściej z mąki kukurydzianej lub żytniej. Ciekawostką jest fakt, że aż 565
mieszkańców gminy nosi nazwisko Kulesza. Występują tutaj obiekty zabytkowe objęte
opieką konserwatorską oraz stanowiska archeologiczne. Gmina ma typowo rolniczy
charakter. Inwestycje ekologiczne służą rozwojowi tej branży.

Foto: Kulesze Kościelne

Urząd Gminy Kulesze Kościelne
ul. Główna 6, 18-208 Kulesze Kościelne
tel.: 86 476 35 10
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl
Wójt Gminy Kulesze Kościelne: Józef Grochowski

Gmina Kulesze Kościelne zrekultywowała składowisko
w miejscowości Czarnowo Biki. Powierzchnia składowiska 0,4 ha.

Foto: wysypisko

Foto: ścieżka edukacyjna

Gmina miejsko-wiejska Nowogród
Nowogród – gmina miejsko-wiejska w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. Siedziba gminy to Nowogród. Według danych z 30 czerwca 2010 roku gminę
zamieszkiwało 3997 osób. Gmina Nowogród ma obszar 100,98 km².
Nowogród często nazywany jest pomostem łączącym Kurpie z resztą kraju.
Wprawdzie dzisiejszy Nowogród położony jest na wzgórzu, jednak pierwotnie miasto zlokalizowane było u zbiegu rzek Narwi i Pisy, które dziś stanowią szlaki spływów kajakowych, łącząc dorzecze Wisły z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. Prawa
miejskie Nowogród uzyskał w roku 1427. Utracił je w 1869 roku, a następnie wraz
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, zostały mu one przywrócone. W okresie
przedrozbiorowym miasto było siedzibą kasztelanii i jednym z ważniejszych grodów
Mazowsza – miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego. Gmina posiada piękne walory przyrodnicze. Największą atrakcją turystyczną jest Skansen Kurpiowski
położony na wysokiej skarpie na wprost ujścia rzeki Pisy do Narwi.

Foto: panorama Nowogrodu

Urząd Miejski
ul. Łomżyńska 41, 18-414 Nowogród
tel.: 86 217 55 28
e-mail: sekretariat@kuleszek.pl
Burmistrz Nowogrodu: Józef Piątek

Gmina Nowogród zrekultywowała składowisko odpadów
o powierzchni 1,71 ha.

Foto: składowisko odpadów z lotu ptaka

Foto: składowisko po rekultywacji

Gmina Radziłów
Początki samorządu w Radziłowie datujemy na 1424 rok, kiedy to Włodzimierz
z Roman otrzymał 39 włók ziemi w Radziłowie Kole.
W 1454 roku Książę Władysław założył na ziemi wiskiej Radziłów. Zasadźcą
nowego miasta z ramienia księcia został starosta wiski Mikołaj ze Słubic. 22 lipca
1454 roku książę dał mu wójtostwo z 8 włókami ziemi. Wójtostwo radziłowskie tworzyło osadę na prawym brzegu Kubry. W 1470 roku już po nadaniu praw miejskich
miastu Radziłów Mikołaj Słubica sprzedał wójtostwo w Radziłowie braciom Marcinowi i Pawłowi z Kownat. W 1495 roku ziemia wiska została włączona do Korony
Królestwa Polskiego i w ten sposób Radziłów stał się miastem królewskim. Gmina
leży w południowej części powiatu grajewskiego. Zamieszkuje ją 5200 mieszkańców.
Znaczna część gminy znajduje się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz
jego otuliny. Występuje tu unikalna roślinność i zwierzyna w tym wiele gatunków
chronionego ptactwa.

Foto: Radziłów

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
tel.: 86 273 71 10
Wójt Gminy Radziłów: Krzysztof Milewski

Gmina Radziłów zrekultywowała składowisko odpadów
o powierzchni 0,8 ha.

Foto: wysypisko przed rekultywacją

Foto: wysypisko po rekultywacji

Gmina Zbójna
Gmina Zbójna leży w płn.-wsch. części Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, między
rzekami Pisą, Narwią i Szkwą. Przez teren prowadzi Szlak wodny z Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich przez Pisę i Narew do Warszawy. Na terenie gminy i w jej otoczeniu znajduje się 5 rezerwatów przyrody. Cały teren gminy zaliczany jest do strefy
chronionego krajobrazu. Atrakcją dla turystów jest nie tylko dziewicze środowisko
naturalne, ale także kultura ludowa starannie tutaj pielęgnowana. W gminie z powodzeniem kultywuje się ciągle żywą kulturę kurpiowską. Zrekultywowane wysypisko
śmieci podobnie jak Puszcza Zielona również niebawem się zazieleni.

Foto: Zbójna z lotu ptaka

Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64 18-416 Zbójna
tel.: 86 214 00 29
e-mail: ugzbojna@lo.hmoe.pl
Wójt Gminy Zbójna: Zenon Białobrzewski

Gmina Zbójna zrekultywowała składowisko odpadów
w miejscowości Pianki. Powierzchnia składowiska to 0,3 ha.

Foto: wysypisko przed rekultywacją

Foto: wysypisko po rekultywacji. W sąsiedztwie urokliwe oczko wodne

Miasto Łomża
Łomża – miasto na prawach powiatu, w województwie podlaskim. Położona nad
rzeką Narew. Miasto zlokalizowane jest na historycznym Mazowszu. Łomża prawa
miejskie otrzymała od księcia Janusza I, 15 czerwca 1418 roku. Łomża to główny
ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy ziemi łomżyńskiej oraz trzecie co do wielkości miasto województwa podlaskiego. W 2014 roku miasto zamieszkiwało 62 779
mieszkańców. Położenie Łomży w regionie o charakterze rolniczo-leśnym wskazuje
na podstawowe kierunki rozwoju gospodarczego, którymi są branże nieuciążliwe ekologicznie, tj. przemysł spożywczy, browarnictwo, elektronika, przemysł materiałów
budowlanych, drzewny, meblarski, produkcja i przetwórstwo płodów rolnych, a także
turystyka i agroturystyka. W sąsiedztwie miasta znajduje się Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, rezerwat przyrody „Rycerski Kierz” oraz Czerwony Bór.
Około 25 km na północny wschód, zlokalizowany jest Biebrzański Park Narodowy,
a ok. 20 km na północny zachód Puszcza Kurpiowska.

Foto: zabytkowy ratusz w Łomży

Urząd Miasta Łomża
Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
tel.: 86 215 67 00
e-mail: ratusz@um.lomza.pl
Prezydent Miasta Łomża: Mariusz Chrzanowski

Miasto Łomża zrekultywowało składowisko odpadów
w miejscowości Korytki Leśne.
Zrekultywowana kwatera nr 10 ma powierzchnię 1,76 ha.

Foto: kwatera nr 10 przed rekultywacją

Foto: prace rekultywacyjne

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Projekt stał się przykładem dobrej współpracy 10 samorządów w zakresie ochrony środowiska. Województwo podlaskie to unikatowe przyrodniczo tereny Zielonych Płuc Polski.
Dzięki wspólnej inwestycji Zielone Płuca Polski staną się jeszcze bardziej czyste i zielone.

