Informacja prasowa
Pikniki z morałem. Rusza akcja edukacyjna na świeżym powietrzu w ramach projektu
rekultywacji składowisk.
29 składowisk odpadów komunalnych w regionie (32,4 ha) zamieni się w ścieżki edukacyjne.
To efekt projektu „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim
na cele przyrodnicze” - jedynej tak kompleksowej inicjatywy tego rodzaju w Polsce. Działaniom
towarzyszy intensywna kampania edukacyjna. Trwają szkolenia dla gmin i szkół, kręcone są
zdjęcia do filmu dokumentującego przebieg prac, a w sierpniu rozpoczyna się cykl pikników
ekologicznych dla dzieci.
Od czasu gdy w kwietniu tego roku kolejne 7 gmin dołączyło do projektu, wyłoniono wykonawców i
zawarto stosowne umowy. Kwota projektu zwiększyła się i na przełomie lipca i sierpnia zostanie
podpisany aneks do umowy o dofinansowanie. U nowych partnerów wykonano już znaczącą część
prac ziemnych, tak zwanej rekultywacji technicznej. W gminach, które jako pierwsze zdecydowały się
na rekultywację składowisk, trwają zasiewy i nasadzenia, które spowodują, że w perspektywie kilku
lat dawne składowisko stanie się atrakcyjnym terenem zielonym.
Pracom budowlanym wtórują działania promocyjne. Artykuły w prasie, materiały informacyjne oraz
serwis internetowy przekazują najważniejsze informacje o projekcie oraz uświadamiają szanse i
zagrożenia środowiskowe związane z gospodarką odpadami. „Zamykanie składowisk jest możliwe
przy zmianie nawyków społeczeństwa, dlatego w ramach projektu rekultywacji przewidzieliśmy
realizację kampanii informacyjnej, która przyczyni się do budowania postawy ekologicznej
mieszkańców regionu” - komentuje przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, inicjatora akcji. Zanim jeszcze na wszystkich składowiskach powstaną ścieżki
edukacyjne, temat ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania odpadami jest również na
bieżąco poruszany podczas warsztatów dla gmin, zajęć ekologicznych dla trzecioklasistów, a także
podczas startującej wkrótce serii pikników ekologicznych dla szkół. Gry, zabawy oraz quizy to lekki i
przyjemny sposób uczenia najmłodszych mieszkańców regionu o rzeczach ważnych.
Łączna wartość przedsięwzięcia, które potrwa do października tego roku to 21,7 mln złotych.
Finansowanie pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu (10 procent) oraz z budżetów Województwa i Gmin (5 procent).
Więcej informacji o rekultywacji i projekcie można znaleźć na stronie www.rekultuwacja.kujawskopomorskie.pl.

