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Gmina Iława w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013
wybudowała w Siemianach
nad Jeziorakiem
nowoczesną i ekologiczną
miniprzystań dla żeglarzy
z platformą obserwacyjną,
altaną oraz pomostem
pływającym. Ekomarina jest
jedną z jedenastu przystani,
jakie powstaną do końca
2013 roku w województwie
warmińsko-mazurskim.
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mina Iława

stawia na ekologię i turystykę
Ta niebywała w skali województwa inwestycja, której koszt wyniósł ponad
3,7 mln złotych, jest proekologiczna. To, co przeważnie traﬁało z różnych
łodzi do Jezioraka i go zanieczyszczało, teraz dzięki
nowoczesnemu sprzętowi
traﬁa bezpośrednio do kanalizacji.
— W porcie można zrzucić zarówno ścieki płynne,
jak i pozostawić odpady
stałe — mówi Krzysztof
Harmaciński,
Wójt
Gminy Iława. — Gmina,
a także turyści czekali na
taką inwestycję wiele lat.

OCHRONA WÓD
JEZIORAKA
Głównym celem ekomariny jest ochrona środowiska wód i brzegów
Jezioraka poprzez odbiór
i segregację odpadów komunalnych i ścieków sani-

tarnych. Szacuje się, że
dzięki tej inwestycji do Jezioraka zostanie rocznie
wprowadzonych o ponad
47 m3 ścieków mniej.
— W porcie w Siemianach
działa również selektywna
zbiórka odpadów stałych
— dodaje Wójt Harmaciński. — Dzięki odpowiednim działaniom rocznie na składowisko zostanie skierowanych o prawie
24 ton mniej odpadów stałych.
Wzdłuż elewacji od strony
jeziora
wybudowano
taras, który łączy się z
przewieszonym nad ciągiem pieszym pomostem.
Wybudowano także pomost pływający dla 30
jachtów oraz altanę, która
służy do prowadzenia
zajęć edukacyjnych na
wolnym powietrzu.
— W trakcie sezonu żeglarskiego 2012, począwszy
od 13 lipca br., korzystało z
ekomariny w Siemianach

ponad 800 jachtów, które
cumowały w celu pozostawienia śmieci, wypompowania nieczystości oraz
zaopatrzenia się w wodę
pitną i energię elektryczną
– zaznacza Wójt. — Ta
statystyka pokazuje, że inwestycja w Siemianach
była strzałem w 10.
Związek Gmin Jeziorak,
który zarządza obiektem,
prowadzić będzie w budynku ekomariny także
szkolenia z zakresu edukacji ekologicznej.

EKOMARINA
PRZYKŁADEM
DOBRYCH PRAKTYK
Ekomarina w Siemianach
została wyróżniona w
konkursie Samorządowe
Notowania Europejskie
jako przykład dobrej
praktyki z wykorzystaniem funduszy europejskich
przez
portal

samorząd.pap.pl. Inwestycja zdobyła również I
miejsce na szczeblu wojewódzkim w konkursie na
najlepszy projekt zrealizowany na terenach wiejskich
przy
wsparciu
środków unijnych pn.
„Przyjazna Wieś” w kategorii infrastruktura ekologiczna. Organizatorem
konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, w ramach
działalności
Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich.
— Obecnie jest ona przedmiotem oceny Centralnej
Komisji Konkursowej —
podkreśla Wójt. — Zwycięzcy etapu ogólnopolskiego zostaną ogłoszeni
podczas konferencji podsumowującej konkurs 4 grudnia w Warszawie.
Projekt ekomariny prezentowano także w listo-

Goście z Francji na tle budynku ekomariny
w Siemianach
padzie br. podczas konferencji projektu SURF
NATURE w Warszawie
jako przykład dobrych
praktyk ekologicznych
związanych z ochroną środowiska na terenie Warmii i Mazur. Uzupełnieniem tego była wizyta studyjna w Siemianach delegacji Departamentu Côtes d’Armor
z Francji. Goście, którzy

dzień wcześniej obecni
byli na wspominanej konferencji, mieli okazję zobaczyć, jak wygląda taka
ekologiczna miniprzystań
żeglarska.
— Z wielką przyjemnością
zapraszam wszystkich żeglarzy i turystów do położonej
nad
Jeziorakiem
pięknej i gościnnej Gminy
Iława – zachęca Wójt.
www.gmina-ilawa.pl
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Lidzbark. Duży sukces naszego samorządu

Lidzbark – Sportowa Gmina 2012
15 listopada w warszawskim Multikinie w Złotych Tarasach podczas VII Gali Sportowej Polski burmistrz Lidzbarka Jan Rogowski odebrał z rąk Wiceprezesa Zarządu Polskiego Klubu
Infrastruktury Sportowej Rafała Pierzyńskiego wyróżnienie „Sportowa Gmina 2012”.
oprac.mcz
dzialdowo@gazetaolsztynska.pl
Wśród gości honorowych gali były
obecne Irena Szewińska, Wiceprezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, oraz Grażyna Rabsztyn,
Członek Zarządu Fundacji „Centrum
Edukacji Olimpijskiej”. Obydwie panie
pogratulowały wszystkim laureatom,
podkreślając jednocześnie, jak ważna dla
przyszłych sukcesów sportowych jest nowoczesna baza sportowa, kluby sportowe, animatorzy sportu, jak również
właściwa promocja sportu i rekreacji —
opowiada burmistrz Jan Rogowski.

Sport i rekreacja
Wyróżnienia „Sportowa Gmina” przyznawane są w ramach Programu“ Budujemy Sportową Polskę“. Celem

programu „Budujemy Sportową Polskę“
jest pokazanie opinii publicznej oraz promowanie w Polsce i w Europie tych
miast, gmin, powiatów oraz ich prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, którzy wspierają rozwój sportu
dzieci i młodzieży, rozumieją znaczenie
bezpieczeństwa uprawiania sportu, budują obiekty sportowe, myśląc również o
niepełnosprawnych, promują zdrowy, aktywny, bezpieczny styl życia i w ten sposób tworzą otwarte i nowoczesne
społeczeństwo europejskie — mówi Małgorzata Nawrocka, naczelnik wydziału
organizacyjnego z UMiG w Lidzbarku.
— Wyróżnienia „Sportowa Gmina” przyznawane są samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych
obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. Warunkiem uzyskania wyróżnienia jest
spełnienie kryteriów określonych w regulaminie.

Małe gminy
na medal
Podczas IV edycji konkursu wyróżnionych zostało 66 jednostek samorządowych, w tym dwie reprezentujące
województwo warmińsko -mazurskie:
Gmina Lidzbark oraz Gmina Susz.
Marek Zdziebłowski, Prezes Zarządu
PKIS, oraz Rafał Pierzyński, Wiceprezes
Zarządu PKIS, podczas uroczystego
otwarcia gali podkreślili, że na szczególne
wyróżnienie zasługują małe gminy.
Przedstawiciele tych samorządów przy
ograniczonych środkach wykonują imponującą pracę dla poprawy stanu bazy
sportowej. Nie poprzestają bynajmniej na
budowie niezbędnych obiektów, ale starają się swoim mieszkańcom zapewnić
jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną. Organizują nie tylko imprezy o
charakterze lokalnym, ale również powiatowym, regionalnym czy ogólnopolskim. Stają się tym samym centrum
sportowo-rekreacyjnym w regionie.

Burmistrz Lidzbarka Jan Rogowski i wielokrotna medalistka olimpijska Irena
Szewińska podczas gali w Warszawie
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