„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Projekt doﬁnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego

Egzemplarz bezpłatny

Promocja idei Cittaslow
na Warmii Mazurach i Powiślu

Polskie miasta Cittaslow
w trosce o środowisko
Aby zostać przyjętym do
Międzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Cittaslow, miasto musi
zaakceptować wiele wytycznych oraz
spełnić liczne wymagania, w tym
dotyczące ochrony środowiska
i poprawy jego jakości.

cittaslowpolska.pl
więcej informacji
o idei Cittaslow

O

chrona środowiska polega przede wszystkim na przeciwdziałaniu skutkom zanieczyszczeń oraz przywracaniu właściwego stanu
zniszczonym elementom środowiska naturalnego.
Niezbędne jest też zrównoważone gospodarowanie jego zasobami.
Ruch Cittaslow promuje użycie technologii zorientowanych na poprawę jakości środowiska
i tkanki miejskiej, a także realizuje pomostowe
pomysły ochrony środowiska i propagowanie
zrównoważonego rozwoju. Wszystko to przyczynia się do poprawy jakości życia w miastach należących do sieci.
Wielkim atutem małych miasteczek jest ich niewielki, w porównaniu do dużych miast, stopień
degradacji środowiska naturalnego. Czyste tereny,
nieskażone powietrze i woda to jedne z elemen-

tów, dzięki którym są one atrakcyjne dla turystów
i dobre do życia dla mieszkańców. Tym bardziej
jednak muszą podejmować działania w celu
ochrony tego pierwotnego, mało zmienionego
krajobrazu. Miasta, które należą do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow doskonale realizują
strategię ochrony środowiska.

Wymagania Cittaslow odnośnie
środowiska:
— system kontroli jakości powietrza i publicznej
konsultacji warunków jakości powietrza
— informator systemu zarządzania wodą z wytycznymi odnośnie dystrybucji i kontroli
— zastosowanie planów promocji i rozpowszechnianie nowych planów oraz technik kompostowania, a także promocja domowego kompostowania.

— systemy do kontroli lekkiego zanieczyszczenia
i związany z tym plan interwencji
— motywacja i nagrody za rozwój alternatywnych
źródeł energii
— system kontroli zanieczyszczenia elektromagnetycznego
— kontrola zanieczyszczenia smogiem i plan interwencyjny
— redukcja graffiti i niepożądanego rozwieszania
plakatów
— zalecenie niestosowania w rolnictwie organizmów genetycznie modyfikowanych
— zastosowanie przepisów
EMAS lub ISO 9001;
ISO 14000 i SA 8000
— udział w projekcie
Agenda 21

2

Promocja idei Cittaslow na Warmii Mazurach i Powiślu

Ochrona
jakości wód:
— rozwój sieci kanalizacyjnej
— modernizacja oczyszczalni ścieków
i tworzenie warunków do budowy
przydomowych oczyszczalni
— rekultywacja zdegradowanych ekosystemów wodnych
— prawidłowa modernizacja istniejących i likwidacja nieczynnych ujęć
wody
— rozbudowa systemu małej retencji
— wzmocnienie systemu monitoringu
i kontroli wód powierzchniowych
i podziemnych
— budowa i utrzymanie spójnego systemu ochrony przeciwpowodziowej

Nowoczesna stacja wodociągowa w Biskupcu poprawiła dostęp mieszkańców miasta i gminy
do wody wysokiej jakości

Ochrona
powierzchni
ziemi:
— selektywna zbiórka i segregacja odpadów
— likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów
— organizacja punktów zbiórki makulatury, puszek aluminiowych, stłuczki
szklanej oraz punktu odbioru odpadów niebezpiecznych z posesji prywatnych i użyteczności publicznej
— właściwe użytkowanie rolnicze gleb,
w tym odpowiednie nawożenie i stosowanie środków ochrony roślin
— rekultywacja zdegradowanych gruntów
— zapobieganie zanieczyszczaniu metalami ciężkimi

Kotłownia na biomasę w Reszlu to ekologiczna alternatywa dla zlikwidowanych
kotłowni węglowych

Racjonalne
korzystanie
z zasobów
naturalnych:
— racjonalne zużycie wód, materiałów
i energii
— uruchomienie programów oszczędzania wody, w tym ograniczenie zużycia
wody do celów przemysłowych

Inwestowanie w estetyczne i zadbane tereny zielone przyczynia się do poprawy wizerunku miasta
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Ochrona
powietrza:

Miasta dbające o środowisko pełne są uporządkowanej zieleni, idealnej do
rekreacji i wypoczynku

— promowanie stosowania paliw niskoemisyjnych
— stosowanie wysokosprawnych instalacji i przyjaznych dla środowiska technologii
— ograniczenie transportu tranzytowego przez
zwartą zabudowę
— dbałość o stan czystości terenów zabudowanych
— termomodernizacja budynków
— lokalizacja zakładów uciążliwych ze względu na
poziom hałasu poza terenami zabudowanymi
— wprowadzanie odnawialnych źródeł energii, ze
szczególnym uwzględnieniem biomasy
— wspieranie transportu przyjaznego dla środowiska, budowa ścieżek rowerowych
— działania ograniczające zużycie energii, w tym
elektrycznej
— budowa ekranów akustycznych
— eliminacja zagrożeń spowodowanych emisją
elektromagnetyczną

Edukacja
ekologiczna:
podnoszenie
świadomości ekologicznej
mieszkańców

Nowoczesna oczyszczalnia ścieków Bisztynek-Kolonia jest nie tylko proekologiczna,
ale też idealnie wpisana w krajobraz

W ramach działań na rzecz ochrony środowiska w miastach Cittaslow wprowadzono
selektywną zbiórkę odpadów

— szkolenia urzędników, akcje informacyjne dla
radnych
— popularyzacja ochrony przyrody
— popularyzacja ochrony środowiska i przyrody
w lokalnych środkach masowego przekazu
— upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej
— podniesienie znaczenia edukacji ekologicznej
w działalności samorządów, w tym zaplanowanie budżetu na edukację ekologiczną
— prowadzenie i wspieranie akcji edukacji dorosłych
— wyszkolenie kompetentnych przewodników ekoturystycznych
— opracowanie programu edukacji ekologicznej
— wytyczanie i urządzenie ścieżek dydaktycznych,
rowerowych, pieszych, kajakowych i punktów
widokowych
— tworzenie lokalnych ośrodków edukacji ekologicznej
— organizacja warsztatów ekologicznych
— organizacja i wspieranie konkursów, olimpiad,
turniejów ekologicznych
— organizacja festynów i imprez poświęconych
ochronie środowiska
— wspieranie kółek ekologicznych

4

Promocja idei Cittaslow na Warmii Mazurach i Powiślu

Ochrona środowiska w Gminie Reszel po wstąpieniu do Cittaslow

Miasto inwestuje
w środowisko
R

eszel był pierwszym polskim miastem,
które zdecydowało się przystąpić do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Cittaslow.
Choć od wstąpienia do sieci minęły dopiero trzy
lata, liczba inwestycji i działań podjętych przez
miasto na rzecz ochrony środowiska jest naprawdę imponująca.
Osiągnięcia miasta w dziedzinie ochrony środowiska
to efekt współpracy samorządu, mieszkańców, prywatnych inwestorów, przedsiębiorców, jednostek
i spółek gminnych współpracujących z samorządem
Gminy Reszel.
Jednym z najpiękniejszych miejsc w Reszlu jest park
nazwany „Zieloną Doliną“. W czerwcu 2005 roku
otwarto w nim Trasę Ekologiczno-Dydaktyczną, zrealizowaną przez uczniów i nauczycieli reszelskiego
gimnazjum, przy nieocenionym wsparciu sponsorów.
Na trasie zainstalowano dziesięć tablic informacyjnych w trzech językach. Opisują one faunę, florę oraz
zabytki, które można zobaczyć w parku.

Wszyscy segregują odpady
Od 2007 roku 100% mieszkańców gminy objętych
jest systemem regularnej zbiórki i gromadzenia odpadów. Projekt selektywnej zbiórki i recyklingu finansowany był ze środków własnych, Funduszu
Ochrony Środowiska i programów pomocowych.
Do 2010 roku zakupiono 1590 pojemników, 150
koszy ulicznych, i 20 kompletów koszy PET do
zbiórki odpadów na szkło białe, kolorowe, papier

i tekturę. Opady nie objęte segregacją trafiają na
wysypisko śmieci Dębnik-Worpławki, które spełnia
wszystkie wymogi: posiada instalację odprowadzania gazu składowiskowego, profesjonalną wagę
i urządzenia do dezynfekcji. Na wałach osłonowych
jest oddzielone pasem zieleni.
W 2007 Rada Miejska w Reszlu podjęła uchwałę
w sprawie regulaminu dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Reszel, ze środków Gminnego Funduszu

Działalność na rzecz środowiska przyniosła
miastu wiele nagród i wyróżnień:
rok 2007 — reszelski park miejski, zwany
Zieloną Doliną zajął drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Najpiękniejszy Park
w Polsce
rok 2007 — Szkoła Podstawowa nr 3
w Reszlu otrzymała nagrodę główną, statuetkę za rozwój programu ekozespołów oraz
srebrną statuetkę „Przyjaciela Ziemi“ za sześcioletnie wspieranie Programu Ekozespołów w regionie Warmii i Mazur
rok 2008 — Gmina Reszel zdobyła tytuł lau-

reata konkursu Panteon Polskiej Ekologii
w kategorii: jednostka samorządu terytorialnego za działania proekologiczne realizowane w mieście i gminie Reszel
lata 2009 i 2010 — gmina dwukrotnie została laureatem Rankingu Rzeczpospolitej
w kategorii „Najlepsza gmina miejska“
rok 2010 — Reszel zwyciężył w konkursie
na najbardziej ekologiczną i prospołeczną
gminę w Polsce, otrzymując tytuł „Gminy
Przyszłości 2010“

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie na terenie gminy istnieje 15 oczyszczalni przydomowych.

Nowe sieci wodociągowe
i ekologiczne kotłownie
Spośród wielu działań na rzecz ochrony środowiska
w Reszlu, warto wymienić także likwidację 11 kotłowni węglowych, które zastąpiła kotłownia gazowa
oraz kotłownia na biomasę, wybudowana przez
prywatnego przedsiębiorcę.
W ramach inwestycji na rzecz ochrony środowiska przeprowadzono też modernizację stacji
uzdatniania wody oraz wybudowano 88 km
wodociągów i 41 km kanalizacji. Powstała sieć
wodociągowo-kanalizacyjna w miejscowości Pilec
oraz sieci wodociągowe dla miejscowości Leginy
i Kocibórz. W trakcie realizacji są sieci wodociągowe dla miejscowości: Śpiglówka, Staniewo, Pilec II i Worpławki.
Na dalszą poprawę zagospodarowania terenu miały
wpływ kolejne inwestycje:
— remont nawierzchni rynku Starego Miasta,
— odbudowa jednej z siedmiu studni czerpalnych,
— zagospodarowano teren zielony przy ul. Bohaterów i ul. Słowiańskiej,
— rozpoczęto proces inwestycyjny na budowę elektrowni wiatrowych.
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Ochrona środowiska w Lidzbarku Warmińskim po wstąpieniu do Cittaslow

Obecność w sieci
zobowiązuje do działania
P

osiadając wspaniałe walory historyczne
i przyrodnicze Lidzbark Warmiński przystąpił do Międzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Cittaslow. Jednym z obowiązków miast
członkowskich jest dbanie o stan środowiska oraz
proekologicze działania władz lokalnych.
Przynależność do sieci zaowocowała wprowadzeniem Zintegrowanego Sytemu Zarządzania Jakością. Było to podyktowane rosnącym zainteresowaniem klientów wyrobami i usługami spełniającymi
wysokie standardy środowiskowe. Lidzbark znalazł
się tym samym wśród organizacji, które traktują
aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami działalności oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na
środowisko.

Gospodarka wodno-ściekowa
Przynależność do sieci Cittaslow oraz obrana polityka rozwoju turystycznego zobowiązuje władze
miasta do podejmowania inicjatyw mających na
celu ochronę środowiska. Wśród zrealizowanych
działań i inwestycji na uwagę zasługuje kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej.
Przedsięwzięcie polega na rozbudowie i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowie
i modernizacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej
i wodociągowej na terenie Lidzbarka Warmińskiego. Całkowity koszt inwestycji to ponad 43 miliony złotych, a blisko połowa środków pochodzi
z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko“.

Remont oświetlenia ulicznego
Na ulicach Lidzbarka Warmińskiego wymieniono
lampy rtęciowe na sodowe, co wpłynęło na znaczne
zmniejszenie zużycia energii, zlikwidowało uciążliwości związane z oświetleniem ciągów komunikacyjnych oraz poprawiło walory estetyczne miasta.
Dzięki wymianie lamp zmniejszyła się też emisja
zanieczyszczeń do atmosfery. Ograniczenie emisji
gazów i pyłów było możliwe także dzięki budowie
głównej kotłowni miejskiej. Zlikwidowano tym samym małe kotłownie oraz zmodernizowano system
ciepłowniczy. Wprowadzone w 2005 roku zmiany
pozwoliły na znaczne zmniejszenie zużycia węgla.
Już od 5 lat widoczne są efekty ekologiczne przeprowadzonych zmian.

Unieszkodliwianie
zamiast składowania
W ubiegłym roku zamknięto składowisko odpadów
w Medynach, a Lidzbark Warmiński przystąpił do
projektu „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów“ który ma kompleksowo rozwiązać problem gospodarki odpadami na terenie
objętym projektem, czyli 37 gmin. Zakład ma na
celu:
— przetworzenie z odzyskiem materiałowym
i energetycznym jak największej ilości zmieszanych
odpadów komunalnych,
— budowę instalacji odzysku i unieszkodliwienia
odpadów,
— wzrost poziomu odzysku materiałowego poprzez
wprowadzenie intensywnego, selektywnego zbierania odpadów,
— zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych, podlegających składowaniu.

Selektywna zbiórka odpadów
Od 2006 roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi selektywną zbiórkę

odpadów na terenie Lidzbarka Warmińskiego.
Obecnie w mieście znajdują się 82 komplety pojemników do selekcji w ogólnie dostępnych miejscach.
Od 2007 roku PGK stało się operatorem selektywnej zbiórki baterii na terenie miasta i gminy Lidzbark Warmiński. Od 2008 roku raz na kwartał jest
organizowana zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (elektrozbiórka) oraz
zbiórka i wywóz wielkogabarytowych urządzeń.
Działania te prowadzone są w całym mieście.

Prowadzenie akcji edukacyjnych
Samorząd Lidzbarka Warmińskiego współpracuje
w przedszkolami i szkołami, zachęcając uczniów do
dbałości o czystość miasta. Dzięki wielu akcjom
proekologicznym prowadzonym przez uczniów,
Szkoła Podstawowa nr 3 w Lidzbarku Warmińskim
otrzymała Certyfikat Szkoły Przyjaznej Środowisku.
W ramach działań edukacyjnych w 2008 roku
miasto zrealizowało, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt „Uczymy się
żyć wśród kwiatów i zieleni”. W związku z projektem przeszkolono 55 osób z zakresu organizacji zieleni miejskiej oraz przydomowej.
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Ochrona środowiska w gminie Biskupiec po przystąpieniu do Cittaslow

Miasto stawia
na ochronę środowiska

L

eżący w otoczeniu lasów i jezior Biskupiec
jest miejscem idealnym do wypoczynku.
W ostatnich latach zarówno w mieście jak i na terenie całej gminy realizowanych jest szereg inwestycji, które mają poprawić jakość życia
mieszkańców i sprawić, by miasto stało się bardziej atrakcyjne turystycznie.
W strategii rozwoju miasta i gminy Biskupiec za jeden z najistotniejszych strategicznych celów rozwoju uznano tworzenie technicznych warunków
rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy stanu
środowiska. Za priorytetowe zadanie uznano równoległy rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w szczególności na niedoinwestowanych
w tym zakresie terenach wiejskich. Podjęcie tych inwestycji warunkować będzie w dużym stopniu rozwój turystyki. Inwestycje realizowane w gminie są
finansowane zarówno ze środków pochodzących
z budżetu gminy, jak i z pozyskanych środków zewnętrznych.

Wodociągi dla 200 gospodarstw
Jednym z ważniejszych zrealizowanych projektów
jest „Budowa sieci wodociągowej w rejonie Północ
II ze stacją wodociągową, Gmina Biskupiec“. Sieć
o długości ponad 58 km umożliwiła dostarczenie
wody o odpowiedniej jakości i właściwym ciśnieniu
do 129 gospodarstw domowych leżących w północ-

nej części gminy. Umożliwiło to, między innymi,
dostosowanie gospodarstw produkujących mleko
do wymagań higieniczno-sanitarnych.
Drugą istotną realizacją była „Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej z przepompowniami ścieków
Biskupiec-Wilimy“. Dzięki tej inwestycji, która objęła cztery miejscowości, możliwe było optymalne,
kompleksowe rozwiązanie problemu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
w rejonie Północ I. Wybudowana sieć ma blisko 35
km, a korzysta z niej około 3,5 tysiąca osób z ponad
200 gospodarstw. Sieć połączyła istniejącą już kanalizację sanitarną z gospodarstwami rolnymi.

Kanalizacja dla Biesowa
W Biesowie, przepięknej miejscowości niedaleko
Biskupca, od stycznia tego roku trwają prace polegające na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej
i kontenerowej oczyszczalni ścieków we wsi Biesowo, Gmina Biskupiec“. Projekt, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, poprawi standard i warunki życia
322 mieszkańców tej miejscowości. Zaprojektowana kanalizacja będzie odprowadzać ścieki sanitarne do biologicznej oczyszczalni ścieków, a ponadto umożliwi zlikwidowanie istniejących
zbiorników bezodpływowych, co wyeliminuje
źródła nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczeń
środowiska.

Oprócz inwestycji także edukacja
W niedalekiej przyszłości planowana jest realizacja kolejnych przedsięwzięć ze środków unijnych.
Będzie to, między innymi, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kontenerowej oczyszczalni ścieków
dla wsi Kamionka i Mojtyny, budowa 35-kilometrowej infrastruktury technicznej na terenie aglomeracji Biskupiec oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych o powierzchni 14 ha przy skrzyżowaniu
dróg krajowych nr 16 i 57. Ponadto, Biskupiec
wraz z 36 innymi gminami ubiegała się w tym
roku o budowę Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów.
Działania na rzecz ochrony środowiska to także
edukacja ekologiczna, prowadzona na różnych
szczeblach. Wzrost świadomości ekologicznej
mieszkańców gminy, szkolenia dla urzędników
i popularyzacja ochrony przyrody są działaniami
skutecznymi i przynoszącymi wymierne efekty.
Inwestycje, jakie miasto i gmina Biskupiec zrealizowały w ramach ochrony środowiska, znacząco
poprawiły jego stan i stworzyły lepsze warunki do
rozwoju lokalnego. Dzięki tak licznym działaniom
nastąpiła widoczna poprawa warunków do życia
dla mieszkańców i do wypoczynku dla turystów.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej umożliwia
rozbudowę szlaków wodnych, rowerowych i drogowych, co pozytywnie wpływa na wizerunek Biskupca oraz Warmii i Mazur.
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Ochrona środowiska w gminie Bisztynek po wstąpieniu do sieci Cittaslow

Wysoki poziom
zarządzania środowiskiem

P

rzystąpienie do sieci Cittaslow było uwarunkowane spełnieniem wielu kryteriów,
między innymi z zakresu ochrony środowiska.
Mając na uwadze piękne położenie miasta i przyrodę nie zanieczyszczoną przez przemysł, w Bisztynku podjęto wiele cennych inicjatyw.

wało przyznaniem Bisztynkowi nagrody w konkursie „Nasza gmina w Europie“, organizowanym przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Nagroda
została wykorzystana na realizację kolejnej inwestycji służącej ochronie środowiska. Wybudowano
wodociąg Bisztynek-Kolonia oraz pompownię wody.

Miasto i Gmina Bisztynek sukcesywnie realizuje założenia wynikające ze Strategii Zrównoważonego
Rozwoju. Jest to dokument pozwalający ukierunkować rozwój w perspektywie kilkunastu lat. Umożliwia planowanie poszczególnych przedsięwzięć i inwestycji oraz pozyskiwanie zewnętrznych środków
na realizację tych zadań.

Problem ścieków rozwiązany

Gmina na europejskim poziomie
W Urzędzie Miejskim w Bisztynku wdrożony został
system zarządzania jakością oraz system zarządzania środowiskowego. W ramach działań na rzecz
poprawy stanu środowiska naturalnego oraz polepszenia jakości życia mieszkańców wybudowano
oczyszczalnię ścieków i skanalizowano miasto,
a składowanie odpadów komunalnych odbywa się
zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. W 2003
roku został zbudowany Międzygminny Zakład
Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych
„Sękity“, który był pierwszą tego typu inwestycją
w województwie warmińsko-mazurskim.
Propagowanie idei ochrony środowiska zaowoco-

Jedną z ważniejszych decyzji inwestycyjnych na przestrzeni kilku ostatnich lat była i jest realizacja proekologicznego projektu „Kompleksowe uporządkowanie
infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bisztynek“. Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013. Inwestycja realizowana
jest w kilku etapach. Na początku zmodernizowano
i rozbudowano oczyszczalnię ścieków. 6 sierpnia
2010 roku Gmina Bisztynek otrzymała wyróżnienie
w konkursie „Modernizacja Roku” za modernizację
i rozbudowę Oczyszczalni Ścieków Bisztynek-Kolonia oraz wyróżnienie w kategorii „Obiekty Ochrony
Środowiska” za zastosowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii w pełni spełniających wymagania
ustalone dla tego typu oczyszczalni. Podkreślono również umiejętne wkomponowanie obiektu w krajobraz. Drugi etap projektu jest realizowany obecnie —
przewiduje rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej, modernizację stacji uzdatniania, przebudowę i modernizację sieci kanalizacji deszczowej.

Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na
koniec 2010 roku.

Tam, gdzie ptactwo żeruje
Szczególnym terenem w Gminie Bisztynek jest
chroniony użytek ekologiczny „Polder — Sątopy —
Samulewo”. To płytki, rozległy zbiornik z licznymi
kępami o ogromnych walorach przyrodniczych.
Znajdują się tam miejsca żerowania i gniazdowania różnych gatunków ptaków, takich jak: łabędzie,
bociany, żurawie, czaple modronose, bocian czarny,
ptaki siewkowate, bielik i rybołów. Z tych względów
obiekt jest objęty opieką Pólnocnopodlaskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. To wspaniałe uroczysko stwarza prawdziwą ostoję ptactwa w liczbie,
która oszałamia przyrodników. W 2010 roku
Gmina Bisztynek otrzymała wsparcie finansowe
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w rejonie użytku
ekologicznego Polder Sątopy”.
Dobre pomysły oraz ich sprawna realizacja sprawiają, że Bisztynek tworzy idealny model miasta,
w którym żyje się lepiej, ale we własnym tempie.
Konsekwentne działania na rzecz ochrony przyrody
i poprawy jakości środowiska są jednym z elementów, dzięki którym realizowana jest strategia poprawy jakości życia mieszkańców.
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Promocja idei Cittaslow na Warmii Mazurach i Powiślu

Ochrona środowiska w Gminie Nowe Miasto Lubawskie po wstąpieniu do Cittaslow

Przede wszystkim
edukacja mieszkańców
N

owe Miasto Lubawskie starania o przyjęcie do sieci miast dobrego życia rozpoczęło
w 2007 roku. Procedura aplikacyjna była trudna
i pełna wyzwań, ale nieunikniona, jeśli dla przyszłych pokoleń chce się zachować unikalny dorobek miejscowej kultury i tradycji, piękny
krajobraz i zdrowe środowisko.
Spełnienie kryteriów członkostwa w sieci wymagało
poprawy wielu aspektów życia codziennego mieszkańców i realizacji kosztownych inwestycji
w ochronę środowiska. Dlatego też — aby podnieść
standard życia w Nowym Mieście Lubawskim —
już w 2008 roku rozbudowano oczyszczalnię ścieków i zmodernizowano stację uzdatniania wody,
a w kolejnych latach sukcesywnie rozbudowywano
sieć kanalizacji sanitarnej. W wyniku realizacji tej
inwestycji wybudowano łącznie 11,9 km sieci kolektora sanitarnego oraz 4 przepompownie ścieków.
W sieć kanalizacji sanitarnej został uzbrojony teren
o powierzchni około 38 ha. Wymierne korzyści to
podłączenie do sieci 424 gospodarstw domowych
oraz zwiększenie jej długości na terenie miasta do
30 km.

Odpady dobrze posegregowane
W ramach działań na rzecz ochrony środowiska
wprowadzono też selektywną zbiórkę odpadów.
Wśród mieszkańców podnoszona jest świadomość
proekologiczna, realizowane są działania mające
na celu poprawę stanu powietrza gleby
i wody, m.in. cykliczne zbiórki zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, usuwanie azbestu,
czy zbieranie surowców wtórnych. W Nowym Mieście Lubawskim można znaleźć oznakowane żółte
pojemniki, do których można nieodpłatnie wrzucać baterie. Aby wyjść naprzeciw mieszkańcom
i zwiększyć możliwość właściwego pozbywania się
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, Nowe
Miasto Lubawskie systematycznie organizuje
zbiórkę tego rodzaju odpadów. Mieszkańcy miasta
mogą co najmniej dwa razy w ciągu roku bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny uprawnionemu podmiotowi.

Chronią środowisko
od najmłodszych lat
Cittaslow to idea przyjazna człowiekowi oparta na
lokalnych wartościach kulturowych, historycz-

nych i przyrodniczych. Do realizacji tej filozofii
z pewnością przyczyniają się działania podejmowane przez władze Nowego Miasta Lubawskiego
związane z rewitalizacją zabytkowego centrum,
zagospodarowaniem terenów zieleni, promocją
i wizualizacją miasta. Burmistrz miasta szczególną troskę w zakresie dbałości o środowisko naturalne kieruje do dzieci i młodzieży. W placówkach oświatowych na terenie Nowego Miasta
Lubawskiego realizowanych jest wiele projektów
i akcji proekologicznych. Gimnazjum nowomiejskie, którego uczniowie realizowali projekt zagospodarowania Parku Miejskiego w ramach projektu Bliżej Natury, otrzymało certyfikat Zielona
Szkoła. Szkoły podstawowe realizują projekty
z programu Radosna Szkoła, w ramach których
unowocześniane są place zabaw dla dzieci i dbałość o tereny zielone.

Warto ocalić naturalny krajobraz
W 2010 roku Nowe Miasto Lubawskie zostało
członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Cittaslow, skupiającego ponad 130 małych
miast „przyjaznych ludziom”, gdzie mieszkańcy
wiodą spokojny i wygodny styl życia z dala od
wielkomiejskiego zgiełku. Natomiast turyści spotykają się z magią lokalnych zabytków, nieskażoną
przyrodą, gościnnością restauratorów i bogatą
ofertą lokalnej kuchni. Miasta Cittaslow zapewniają turystom miejsca, gdzie można doskonale
spędzić wolny czas, naładować życiowe akumulatory, odpocząć i przy okazji poznać lokalne tradycje, rzemiosło i kulturę. Ochrona środowiska naturalnego jest w takich miastach niezbędna — to
czyste powietrze, nieskażony teren i proekologiczne rozwiązania sprawiają, że miasto jest
idealne do życia i wypoczynku.

