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Wstęp
Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem stanowiącym załącznik do wniosku aplikacyjnego
o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan
Odnowy Miejscowości obejmuje w szczególności charakterystykę miejscowości, inwentaryzację
zasobów, analizę mocnych i słabych stron i perspektywę rozwoju oraz opis planowanych przedsięwzięć.
Plan będzie aktualizowany i rozszerzany o zapisy wynikające ze zmieniających się uwarunkowań.
1. Charakterystyka miejscowości
1.1. Położenie geograficzne i administracyjne
Miasto Górowo Iławeckie położone jest w północnej części województwa warmińskomazurskiego, w powiecie Bartoszyckim. Jego powierzchnia wynosi 332 ha i obejmuje granice
administracyjne miasta.
Położenie Górowa Iławeckiego na tle powiatu bartoszyckiego

źródło:www.polskiegminy.pl

Górowo Iławeckie zamieszkuje około 4,8 tys. mieszkańców - przedstawicieli kilku narodowości,
spośród których najliczniejszą stanowią Polacy oraz Ukraińcy i Niemcy. Obszar administracyjny miasta
otacza teren gminy wiejskiej Górowo Iławeckie, który sąsiaduje z Obwodem Kaliningradzkim Federacji
Rosyjskiej. Odległość z Górowa Iławeckiego do najbliższego przejścia granicznego z Obwodem
Kaliningradzkim w Bezledach wynosi 20 km. Przygraniczne położenie ma duże znaczenie dla rozwoju
miasta, zarówno ze względów geopolitycznych jako granicy NATO - Rosja i Unia Europejska - Rosja,
jak i ze względów gospodarczych wymiany i współpracy gospodarczej między Polską i Rosją. Górowo
Iławeckie rozwija dynamicznie współpracę międzynarodową z miastami partnerskimi: Verden w
Niemczech i Bagrationowskiem w Obwodzie Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Należy do
Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk.
Górowo Iławeckie położone jest 68 km na północ od Olsztyna, 60 km na południe od
Kaliningradu, 100 km od Elbląga i 180 km od Gdańska. Odległości pomiędzy sąsiadującymi ośrodkami
miejskim nie przekraczają na ogół 30 km. Górowo Iławeckie położone jest 24 km od Bartoszyc, 21 km
od Lidzbarka Warmińskiego, 26 km od Pieniężna, 29 km od Ornety, 20 km od Bagrationowska (Obwód
Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej). Dla Górowa Iławeckiego najważniejsze jest położenie w pobliżu

3

drogi krajowej nr 51 (łączącej Olsztyn z Kaliningradem), z którą miasto posiada dwa bezpośrednie
połączenia: drogą nr 511 (do Lidzbarka Warmińskiego) oraz drogą nr 512 (do Bartoszyc).
Położenie Górowa Iławeckiego na tle najbliższego otoczenia

Miasto Górowo Iławeckie położone jest pośród kompleksów leśnych zajmujących ponad 30%
gminy wiejskiej. Urozmaicona, pagórkowata rzeźba Wzniesień Górowskich, na których położone jest
miasto tworzy niepowtarzalny krajobraz i idealne warunki do uprawiania turystyki kwalifikowanej.
1.2. Historia miejscowości
Górowo Iławeckie leży na terenie historycznej krainy Natangów i posiada 700-letnią historię, i
obfituje w liczne ciekawe wydarzenia. Powstanie Górowa Iławeckiego nierozerwalnie łączy się ze
sprowadzeniem Zakonu Krzyżackiego przez Konrada Mazowieckiego. Rycerze Najświętszej Marii
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Panny podbijają Natangów i zmuszają ich do przyjęcia chrześcijaństwa. Brutalność Zakonu rodzi na tej
ziemi bohatera Herkusa Monte. Przez 25 lat skutecznie walczył z rycerzami Zakonu by pewnego dnia
zostać podstępnie pojmanym. Powieszono go na drzewie i przebito włóczniami. Historyczna nazwa
Górowa Iławeckiego brzmiała Landstrasse (Krajowa Droga), od połowy XIV wieku przyjęła się nazwa
Landsberg. 5 lutego 1335 roku komtur Bałgi Heinrich de Muro nadał miejscowości prawa miejskie.
Przez długi czas Górowo Iławeckie było miastem lennym, prywatnym, co było spowodowane
faktem, że Zakon prowadził wiele walk. Ppod jego sztandarami walczyli rycerze z różnych części
Europy, co było niezwykle kosztowne. Zakon zubożał i aby wyswobodzić się z powstałych długów,
Krzyżacy zmuszeni byli oddawać w zastaw swoje miasta i wsie. I tak Landsberg w 1482 roku przypadł
niejakiemu Nikilisowi Taubenheim. Od roku 1535 miasto miało nowego pana, był nim Friedrich von
Waldburg, który otrzymał Landsberg wraz Kandytami i Dzikowem za sukcesy w wojnie z Polakami. Jego
wnuk Fabian von Waldburg umarł, a wdowa po nim Helena Dorothea wyszła za mąż po raz drugi za
Otto von Schwerina, naczelnego prezydenta Prus Książęcych. Żył jeszcze Gebhard von Waldburg, syn
Heleny Dorothei, ale prowadził wystawny styl życia, a w końcu zginął w pojedynku. I tak majątek
Wildenhoff przejął Otto von Schwerin. To jego wnuk Friedrich Wilhelm wybudował siedzibę rodową pałac w Dzikowie i ożenił się z Charolotte von der Heyden. Herby obu rodów dziś widnieją na suficie
kościoła ewangelickiego (obecnie cerkiew greckokatolicka). Majątek w Dzikowie pozostawał w rękach
rodu von Schwerin aż do II wojny światowej. Podczas ich panowania w 1686 roku Górowo przeżyło
proces i egzekucję czarownicy. Niejaka Englersche z Augam podobno uprawiała czary i utrzymywała
kontakty z diabłem. Poddana torturom przyznała się do wszystkiego. Sąd skazał ją na karę śmierci
przez spalenie na stosie. Przed śmiercią ścięto oskarżonej toporem głowę.
Podczas swej wielowiekowej historii Górowo Iławeckie doświadczało raczej więcej upadków niż
wzlotów. Miasto płonęło co najmniej siedem razy, przeżywało epidemie cholery, dżumy, tyfusu. W roku
1710 szalała dżuma, a zmarłych chowano na tzw. Górze Dżumy, dzisiejszym terenie gazowni miejskiej.
Od roku 1718 do1779 Górowo Iławeckie było miastem garnizonowym. Stacjonowały tu kompanie
pruskiego regimentu - grenadierzy. Jedynym śladem po stacjonujących oddziałach jest zegar
ratuszowy, który został zrobiony na ich prośbę.
Do nie najlepszych okresów dla Górowa należą także czasy wojen napoleońskich, wskutek
których miasto ucierpiało straszliwie. Wraz z oddziałami wojska do miast wkroczył głód, strach i
choroby. 17 lutego 1807 roku na miejscowej plebani przebywał Napoleon Bonaparte. Niedaleko od
Górowa, bo pod Pruską Iławką doszło do jednej z najkrwawszych batalii całej epoki.

źródło: www.gorowoilaweckie.pl

W drugiej połowie XIX wieku i na przełomie wieków XIX i XX miasto zaczęło się rozwijać,
postęp cywilizacyjny dotarł i tutaj. W latach 1845-1868 budowane były drogi do Pruskiej Iławki,
Lidzbarka Warmińskiego, Pieniężna. Od roku 1898 działa kolej. W 1908 została oddana do użytku
gazownia miejska, a w 1910 miejski wodociąg. Już w 1924 roku miasto otrzymało prąd elektryczny, a od
1928 działała automatyczna centrala telefoniczna. W czasie II wojny światowej miasto ze względu na
pobliski „Stablack”- (obecnie miejscowość Kamińsk, w której hitlerowcy wybudowali koszary i obóz
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jeniecki) , szybko znalazło się w wirze działań wojennych. Ostatni pociąg z niemieckimi mieszkańcami
odjechał 1 lutego 1945 roku. Przez wojska radzieckie miasto zostało ostatecznie zdobyte 7 lutego.
Przedstawiciele polskiej administracji przejęli miasto z rąk radzieckich w czerwcu 1945 roku. Miasto
zaczęło żyć nowym życiem. Zaczęli przybywać nowi mieszkańcy, Polacy z różnych regionów kraju,
sporo z okolic Wilna. W 1947 przesiedlono tutaj w ramach akcji „Wisła” znaczną ilość ludności
ukraińskiej. Do roku 1961 Górowo Iławeckie było siedzibą powiatu.
1.3. Struktura przestrzenna miejscowości
Górowo Iławeckie, jak wspomniano, jest miastem o niemalże 700-letniej historii. Wartości
kulturowe miasta kształtowały zarówno zmieniająca się struktura narodowościowa mieszkańców miasta
jak i historyczne wydarzenia tej części regionu. Dziś stanowią one jedną z większych wartości miasta.
Największą wartość historyczno-kulturową stanowi centralna część miasta. Malowniczo położone na
wysokim wzgórzu Stare Miasto zachowało średniowieczne rozplanowanie budynków, ulic i rynku z
centralnie zlokalizowanym ratuszem. Nawiedzające miasto pożary i wojny zniszczyły najstarsze budynki
i mimo iż II wojna światowa prawie nie dotknęła tej części miasta, do dnia dzisiejszego zachowały się
jedynie budynki z XIX i początku XX wieku. Mimo powojennych uzupełnień budynkami o formach
dysharmonizujących z historyczną zabudową Stare Miasto zachowało swój kameralny charakter.
Działania Władz Miasta wciąż koncentrują się na renowacji zabudowy i rewaloryzacji tego terenu
w celu uczynienia zeń centralnego, reprezentacyjnego salonu miasta.
Niestety ochrona dziedzictwa kulturowego skupia się wokół obiektów zlokalizowanych jedynie
na terenie Starego Miasta. Nie dostrzegane i nie chronione są zespoły zabudowy położone poza jego
obrębem. Zespoły te nie posiadają wyjątkowej wartości historycznej w skali kraju czy regionu, są jednak
pozostałością przedwojennej historii miasta, cennym i ważnym elementem tożsamości lokalnej
wyznaczającym charakter miasta i stanowiącym podstawę do kształtowania nowych lecz zgodnych z
tradycją regionu form architektury lokalnej. Zarówno zespół skupiony wokół skrzyżowania ulic
Zwycięstwa, Olsztyńskiej, Armii Czerwonej jak i region ulicy Lidzbarskiej czy przedmiejskie kolonie rejon ulic Słowackiego, Mickiewicza i Moniuszki, Nowowiejskiego stopniowo tracą swój charakter.
Uzupełnienia nowymi budynkami, nie respektującymi zarówno skali zabudowy, form jak i detalu
architektonicznego otoczenia, jak również przebudowy budynków historycznych zmieniające formy
budynków czy kompozycję elewacji, niszczą wartości jakie wcześniej stanowiły zespoły często
podobnych budynków o oryginalnym charakterze (np. ulice Słowackiego, Mickiewicza, Moniuszki).
Struktura funkcjonalno-przestrzenna
Górowo Iławeckie w granicach administracyjnych miasta zajmuje obszar 332 ha. Struktura
użytkowania w granicach miasta kształtuje się następująco:
Struktura własności nieruchomości gruntowych w mieście Górowo Iławeckie w 2006 r.
Lp.
1.

2.
3.

Opis użytków
Użytki rolne ( razem )
grunty orne
łąki trwałe
pastwiska trwałe
grunty rolne zabudowane
rowy
Lasy
Grunty zadrzewione i zakrzewione

Ogółem w tym komunalne
(ha)
(ha)
144
85
76
49
4
3
64
33
0
0
0
0
22
7
7
5
6

4.
Wody płynące
5.
Drogi
6.
Tereny kolejowe i inne tereny komunikacyjne
7.
Tereny mieszkaniowe
8.
Tereny przemysłowe
9.
Inne tereny zabudowane
10. Zurbanizowane tereny niezabudowane
11. Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe
12. Nieużytki
Ogółem obszar miasta

11
34
7
47
13
25
8
11
11
332

8
5
0
25
10
13
8
8
8
177

Źródło: Strategia Rozwoju Miasta Górowo Iławeckie na lata 2007-2013

Układ przestrzenny i związany z nim rozkład głównych funkcji w Górowie Iławeckim determinuje w
dużym stopniu ukształtowanie terenu. Konfiguracja form ukształtowania i pokrycia terenu (położenie
miasta na siedmiu wzgórzach, głęboka dolina rzeki Młynówki przecinająca miasto w kierunku północ południe, układ wzniesień i wód stojących i płynących w przestrzeni miejskiej) miała i ma nadal
znaczący wpływ na rozwój organizmu miejskiego Górowa Iławeckiego.

źródło: www.gorowoilaweckie.pl

Zabudowa
Zabudowa miasta dzieli się na cztery podstawowe kategorie obszarów, zróżnicowane zarówno
pod względem kompozycji urbanistycznej, form zabudowy jak i pełnionych przez nie funkcji. Obszary te
dzielą się na mniejsze zespoły zabudowy o zbliżonym charakterze architektoniczno-funkcjonalnym.
STARE MIASTO - centralna część Górowa Iławeckiego z zachowanym średniowiecznym układem
urbanistycznym. Położona na wysokim wzgórzu w bezpośrednim sąsiedztwie Stawu Garncarskiego i
doliny rzeki Młynówki. Stanowi salon reprezentacyjny i funkcjonalny miasta. Zabudowa zdominowana
jest przez funkcję usługowo - handlową w parterach budynków i mieszkaniową w wyższych
kondygnacjach. W ścisłej zabudowie przy Placu Rynkowym mieszczą się przede wszystkim usługi o
charakterze ogólno miejskim (głównie handel i administracja). W zewnętrznej części jednostki oraz w
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bezpośrednim z nią sąsiedztwie zlokalizowane są inne usługi administracji oraz oświaty i kultu
religijnego.
OTOCZENIE STAREGO MIASTA - Jednostka zajmuje tereny sąsiadujące ze Starówką od strony
północnej, wschodniej i południowej. Dominującą funkcją jest funkcja mieszkalna, ale mieszczą się tu
także inne funkcje uzupełniające usługi znajdujące się w centralnej części miasta. Funkcje usługowe nie
są zgrupowane lecz nierównomiernie rozkładają się na terenie całej jednostki. Koncentrują się głównie
przy ulicach Sikorskiego, Placu Ratuszowego, Armii Czerwonej i Olsztyńskiej, które to ulice stanowią
osnowę komunikacyjną nie tylko tego rejonu ale całego miasta. Na terenie zawartym między ulicami
Olsztyńską i Kaliningradzką zlokalizowane są obiekty zakładów technicznej infrastruktury publicznej w
tym miejskie ujęcie wody oraz rzemiosła uciążliwego. Południową część jednostki stanowi pozostałość
rolniczego przedmieścia. Budynki tam zlokalizowane do dziś związane są z funkcją rolniczą w mieście.
DZIELNICA POŁOŻONA NA ZACHÓD OD RZEKI MŁYNÓWKI - Zaczęła powstawać na początku XX
wieku w oparciu o powstającą i rozwijającą się wówczas linię kolejową. Dziś kolej już do Górowa
Iławeckiego nie kursuje, przez co dzielnica ta straciła na znaczeniu jako teren łączący dworzec kolejowy
z centrum miasta. Nie stanowi zespołu jednorodnego ani pod względem funkcjonalnym, ani form
zabudowy. Dominująca tu funkcja mieszkaniowa przeplata się z administracyjną, funkcjami usług
oświaty i usługami podstawowymi, rekreacyjnymi oraz magazynowymi i przemysłowymi.
KOLONIE MIESZKANIOWE - zaczęły powstawać na początku XX wieku jako osiedla robotnicze
(osiedle przy ulicach Słowackiego i Mickiewicza), lub dużych jednorodzinnych domów mieszkalnych
(osiedle przy ulicy Chopina oraz osiedle przy ulicy Moniuszki). Położone są w pewnym oddaleniu od
terenów ściślej związanych z centrum miasta. Zachowały pierwotny charakter. Powstałą po 1945 roku
kolonią mieszkaniowa jest tylko blokowe osiedle „Bema”.
Przemysł, rzemiosło, obsługa rolnictwa
Na cele inwestycyjne o charakterze przemysłowym, oraz rzemiosła i obsługi rolnictwa zostały
przeznaczone tereny położone wzdłuż ulicy Przemysłowej w północnej części miasta. Dziś dzielnica
Przemysłowa to budynki pełniące taką funkcję jednak nie wszystkie budynki są nadal użytkowane, wiele
z nich stoi opustoszałych i niszczeje. Innymi terenami w mieście, na których skupia się funkcja
produkcyjna i rzemieślniczo-usługowa są tereny i zabudowania dawnego POM przy ul. Kościuszki 17,
tereny przy skrzyżowaniu ulic Armii Czerwonej z Kaliningradzką, przy ul. Sikorskiego i przy ulicy
Olsztyńskiej . Największy zakład przemysłowy w Górowie Iławeckim jest położony praktycznie poza
miastem przy ulicy Olsztyńskiej. Jest to Fabryka Mebli.
Największe zakłady przemysłu, rzemiosła i obsługi rolnictwa, których działalność może być
uciążliwa dla mieszkańców miasta mieszczą się na obrzeżach miasta lub poza granicami terenów
mieszkaniowych. Po przekształceniach gospodarczych w kraju i upadku działalności wielu dużych
zakładów w mieście wiele budynków przeznaczonych pod tego typu działalność jest jednak nie
użytkowanych. Uporządkowania wymaga też lokalizacja niektórych zakładów, których działalność może
okazać się szkodliwa lub uciążliwa dla miasta i jego mieszkańców np. ubojni z masarnią, zakładów
rzemieślniczych i terenów składowych.
Zieleń miejska
W krajobrazie miasta znaczącą rolę odgrywa zieleń wysoka skupiona głównie w dolinie rzeki
Młynówki oraz las miejski w północnej części miasta. Ze względu na odległości wynikające ze skali
miasta, większość mieszkańców ma dosyć łatwy dostęp do terenów zielonych nie
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są one jednak często zorganizowane i urządzone dla pełnienia funkcji rekreacyjnych. Głęboka dolina
rzeki Młynówki i jej strome zbocza wraz z niezorganizowanymi terenami zieleni stanowią często barierę
nie do przejścia. Także istniejące zorganizowane tereny zielone w mieście nie prezentują się zbyt
atrakcyjnie i wymagają pielęgnacji. Miasto posiada wiele potencjalnych terenów do rozwoju
rekreacyjnej, czy choćby urządzonej zieleni miejskiej. Jednym z takich terenów jest Park Miejski.
DOLINA RZEKI MŁYNÓWKI - stanowi najważniejszy element wpływający na strukturę funkcjonalno przestrzenną miasta. Rzeka przepływa przez zbiorniki wodne położone w granicach miasta w północnej
jego części, później głęboką doliną rozcina Górowo Iławeckie w kierunku północ - południe aby w
południowej części miasta meandrami zniknąć między wzniesieniami. Odcinek północny, zawarty
między ulicami Sikorskiego, Wyszyńskiego i Przemysłową stanowi atrakcyjny krajobrazowo, lecz
niezagospodarowany i przez to nie użytkowany obszar miasta. Trudne ukształtowanie terenu oraz
dotychczasowy rozwój miasta spowodowały swego rodzaju wyizolowanie tego cennego obszaru od
reszty miasta. Odcinek centralny znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta i funkcjonuje
jako Park Miejski. W części południowej park nie jest urządzony. Odcinek południowy - rejon ulicy
Lidzbarskiej oraz odcinek doliny położony na południe od ulicy Kaliningradzkiej - jest miejscem dosyć
dużego rozszerzenia się doliny rzeki przez co w połączeniu z bezpośrednim sąsiedztwem Starego
Miasta posiada znakomity potencjał widokowy i krajobrazowy, mimo iż nie posiada zbyt dużych
walorów. W rejonie ulicy Lidzbarskiej zieleń występuje w znikomej ilości. Dolina meandrującej rzeki
Młynówki po południowej stronie ulicy Kaliningradzkiej stanowi bardzo atrakcyjny krajobrazowo obszar
miasta. W jej otoczeniu występują tylko tereny rolnicze.
STAW GARNCARSKI znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Brzegi południowo wschodni i południowo - zachodni zagospodarowane zostały jako skwery i zieleńce. Brzegi północny i
wschodni nie są urządzone, mimo iż to właśnie z tych stron stawu można obserwować sylwetę Starego
Miasta. Obszar wokół stawu mimo jego wartości krajobrazowych nie jest odpowiednio wykorzystywany.
Od strony północnej sąsiedztwo stawu stanowią w znaczącej części nieużytkowane zabudowania
warsztatowe i magazynowe dawnego WZDZ.
LASY I GRUNTY LEŚNE. Okolice Górowa Iławeckiego to tereny głównie rolnicze. Jedyny kompleks
leśny sąsiaduje z miastem od strony północnej. Wraz z jeziorem lasy tworzą tam atrakcyjny teren
rekreacyjny. Wokół lasów znajdują się tereny rolnicze i ogrody działkowe oraz malowniczo położone
osiedla Moniuszki i Chopina.
W krajobrazie miasta dominanty przestrzenne stanowią obiekty sakralne oraz stojąca na wzgórzu wieża
ciśnień. W obszarze Starego Miasta dominuje ratusz oraz gotycki dawny kościół ewangelicki, dziś
cerkiew greckokatolicka. Mimo wielu pożarów i innych nieszczęść jakie spotkały ten obiekt zachowało
się w nim wiele cennych zabytkowych elementów wystroju wnętrza, które z szacunkiem zachowują nowi
użytkownicy. A niewątpliwą atrakcją jest ikonostas Jerzego Nowosielskiego. Wiele kamienic zachowało
historyczny detal architektoniczny, szczególnie w opracowaniu elewacji. Wśród detalu najczęściej
występują tynkowe obramienia otworów okiennych i drzwiowych, boniowanie, gzymsy i płaskorzeźbione
płyciny o zróżnicowanych formach.
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2. Inwentaryzacja zasobów
2.1. Demografia, sfera społeczna i gospodarcza
2.1.1. Demografia
Górowo Iławeckie zamieszkuje 4517 mieszkańców. Do lat 90-tych poprzedniego stulecia wzrost
liczby ludności miasta był stały, po czym nastąpiło załamanie się dynamiki przyrostu ludności miasta
związane z niskim przyrostem naturalnym i odpływem ludności z miasta. Sytuacje demograficzną lat
2004-2006 przedstawia poniższa tabela natomiast przyszłą liczbę ludności miasta w 2010 r. można
szacować na poziomie 4,4 tysiąca, co oznacza możliwy jej spadek w porównaniu do 2007 r. o około 100
osób. Należy równocześnie zaznaczyć, że przyszły poziom liczby mieszkańców będzie zależny od wielu
czynników zewnętrznych, których nie uwzględniają modele statystyczne. Sytuacja na rynku pracy może
wpłynąć na pozostanie w mieście ludności w wieku produkcyjnym bądź ich odpływ, co w dużym stopniu
determinować będzie liczbę ludności miasta.
Struktura demograficzna w mieście Górowo Iławeckie na tle otoczenia
Wyszczególnienie

ludność
ogółem1
4565
4550
4517
2506
2010
25337
61219

Górowo Iławeckie 2004
Górowo Iławeckie 2005
Górowo Iławeckie 2006
Bisztynek 2006
Sępopol 2006
Bartoszyce 2006
Powiat Bartoszycki 2006
Województwo 2006 gminy
634372
miejskie

w tym w wieku2
przedprodukcyjnym produkcyjnym
1040
2843
988
2856
920
2894
527
1651
355
1319
5100
16879
13202
39431

poprodukcyjnym
682
706
703
328
336
3358
8586

123730

88151

422491

Źródło : Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2007-2013
1
2

Stan ludności wg faktycznego zamieszkania na dzień 31 grudnia
Stan ludności wg faktycznego zamieszkania na dzień 31 grudnia
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J. m. 2001
Migracje na pobyt stały gminne wg typu i kierunku
zameldowania
ogółem
osoba 33
miasta
osoba 19
wieś
osoba 14
zagranica
osoba 0
wymeldowania
ogółem
osoba 137
miasta
osoba 91
wieś
osoba 43
zagranica
osoba 3

2002

2003

2004

2005

40
20
18
2

30
19
10
1

50
28
22
0

64
48
16
0

118
76
42
0

87
57
25
5

106
77
28
1

106
79
26
1

Źródło: GUS

Dynamika zmian struktury demograficznej miasta Górowo Iławeckie, na przestrzeni lat 20042006 wykazuje pewne prawidłowości. Spada odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym, rośnie odsetek
osób w wieku poprodukcyjnym. Udział w ogólnej liczbie mieszkańców Górowa Iławeckiego osób w
wieku produkcyjnym w omawianym okresie podlegał wahaniom jednakże utrzymuje się na niemal
stałym poziomie ok. 63%.
W przyszłości głównym czynnikiem rozwoju miasta będzie grupa mieszkańców znajdująca się
obecnie w wieku przedprodukcyjnym. Od ich kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia zależeć
będzie kierunek rozwoju miasta jako czynnika równorzędnego jakości środowiska przyrodniczego czy
rozwojowi gospodarczemu.
Struktura demograficzna w mieście Górowo Iławeckie w latach 2004-2006
na tle pozostałych gmin miejskich powiatu bartoszyckiego.
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Źródło : Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2007 - 2013

Przyrost naturalny
ogółem
mężczyźni
kobiety

J. m.

2001 2002

2003

2004

2005

osoba
osoba
osoba

1
-3
4

19
6
13

-13
-9
-4

-9
-9
0

2
-10
12

11

Ludność wskaźniki modułu gminnego
ludność na 1 km2
kobiety na 100 mężczyzn
małżeństwa na 1000 ludności
urodzenia żywe na 1000 ludności
zgony na 1000 ludności
przyrost naturalny na 1000 ludności
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osoba

-

18
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4,3
9,9
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Źródło: GUS

2.1.2. Sfera społeczna
Przedszkole
Na terenie miasta działa jedno Przedszkole Miejskie (na 100 miejsc obecnie uczęszcza 94
dzieci) mieszczące się w sąsiedztwie Biblioteki Miejskiej (dane 2007 r.).
Szkoły podstawowe
Na terenie miasta istnieje Szkoła Podstawowa nr 2 przy ulicy Szkolnej. Łącznie w Szkole
Podstawowej pobiera naukę 346 uczniów, z czego znaczna część dojeżdża z terenu gminy wiejskiej
(dane 2007 r.).
Szkoły gimnazjalne.
W Górowie Iławeckim znajdują się dwie tego typu szkoły, z których jedna podlega jest
samorządowi gminnemu a druga samorządowi województwa. Do podlegającemu samorządowi
gminnemu Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II uczęszcza 295 uczniów, w tym 146 (49,5%) z terenów
wiejskich.. Do podlegającemu samorządowi województwa warmińsko-mazurskiego Gimnazjum z
Ukraińskim Językiem Nauczania uczęszcza 54 uczniów, w tym 26 (48%) z terenów wiejskich.
Szkoły ponadgimnazjalne
W Górowie Iławeckim funkcjonują wszystkie typy szkół ponadgimnazjalnych. Jedynym miastem
wśród gmin miejskich powiatu bartoszyckiego gdzie sytuacja jest podobna są Bartoszyce. Największym
powodzeniem wśród uczniów cieszą się szkoły licealne – ogólnokształcące i profilowane. Przy ulicy
Wyszyńskiego mieści się Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Liceum Ogólnokształcące podlegające
samorządowi powiatowemu. Do zasadniczej szkoły zawodowej uczęszczało w roku szkolnym
2006/2007 roku 99 uczniów, w tym 82 (82,8%) z terenów wiejskich. Do Liceum Ogólnokształcącego
uczęszcza 277 uczniów, w tym 141 (50,1%) z terenów wiejskich. Przy ulicy Szkolnej znajduje się Zespól
Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania podlegający samorządowi województwa warmińsko –
mazurskiemu. Do Liceum Ogólnokształcące z Ukraińskim Językiem Nauczania uczęszcza 201 uczniów,
w tym 107 (53%) z terenów wiejskich.
Ochrona zdrowia
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny zapewnia pacjentom leczenie w zakresie rehabilitacji
ogólnoustrojowej. Oferuje kompleksową, nowoczesną rehabilitację w zakresie schorzeń:
neurologicznych i neurochirurgicznych, ortopedycznych, chirurgicznych, reumatologicznych. Oddział
rehabilitacyjny liczy 70 łóżek. Pacjenci korzystają również z leczenia w pobycie dziennym i
ambulatoryjnym. W skali roku leczonych jest ponad 2 tys. pacjentów. Zabiegi rehabilitacyjne
świadczone są przez wykwalifikowany personel na bazie nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego w
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zakresie: fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii. Ponadto szpital posiada nowoczesną saunę z
aromatoterapią i chromatoterapią (leczenie światłem). Szpital obejmuje swa opieką mieszkańców
Regionu Warmińsko-Mazurskiego i jest jedyną tego typu placówką na terenie całego województwa
wyłącznie dla osób dorosłych. Z usług szpitala korzystają również osoby z Obwodu Kaliningradzkiego
Federacji Rosyjskiej oraz obywatele Unii Europejskiej.
Zakład Opieki Zdrowotnej
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk” znajduje się przy ulicy Sikorskiego i mieści
zarówno pogotowie ratunkowe jak i przychodnię. Pogotowie ratunkowe to jest jedyną taką placówką w
gminie miejskiej i wiejskiej Górowo Iławeckie i drugą w powiecie. Znajdują się tu: poradnia ogólna (3
gabinety), poradnia dziecięca, gabinet zabiegowy, punkt szczepień, poradnia stomatologiczna ( nie
publiczna). Wszystkie gabinety przyjmują średnio od 60 do 100 pacjentów dziennie.
Środowiskowy Dom Samopomocy
Prowadzony jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki
Zdrowia „Jesteśmy Razem”. Ośrodek działa od początku 2007 r., a na zajęcia uczęszcza 40 osób. ŚDS
dysponuje pracowniami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt i materiały niezbędne do terapii, takimi
jak: artystyczna (m.in. zajęcia z plastyki oraz muzyki), gospodarstwa domowego, krawieckodziewiarska, edukacyjna, usprawnienia fizycznego. Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony
jest dla osób przewlekle psychicznie chorych lub głębiej niepełnosprawnych intelektualnie –
upośledzonych umysłowo oraz dla osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną. ŚDS ma za zadanie
nie tylko pomagać osobom z zaburzeniami psychicznymi w trudnym przejściu od leczenia szpitalnego
do normalnego życia, tonizować stresy i napięcia, ale także zmieniać niechętne do tej pory nastawienie
społeczne do chorych psychicznie.
Opieka społeczna
W 2006 r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały ogółem 573 gospodarstwa domowe, w
których znajdowało się 1479 osób tj. 32% mieszkańców. Liczba gospodarstw domowych korzystających
z pomocy społecznej, w porównaniu do lat poprzednich, wykazuje tendencję wzrostową. W 2006 r.
udział gospodarstw domowych, w których są osoby bezrobotne wyniósł 44,7% w ogólnej liczbie
gospodarstw objętych pomocą społeczną. Grupa ta dominuje również pod względem liczby osób w
gospodarstwie domowym, która wynosiła 884 osób do liczby osób korzystających ze świadczeń –
59,7%. Świadczenia pomocy społecznej udzielone w 2006 r. miały różne formy. Najwięcej rodzin bo
51%, którym udzielono pomocy, korzystało z zasiłków okresowych.
Pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim znajduje się 573
rodzin - razem 1 479 osoby. Przyczynami dla których opieką pomocy społecznej objętych jest najwięcej
rodzin i najwięcej osób jest bezrobocie, ochrona macierzyństwa i długotrwała choroba. Kolejną
przyczyną jest niepełnosprawność. Z przedstawionych w tabeli danych można wnosić, że te zjawiska
bezrobocia i ubóstwa zachodzą łącznie. Stąd zasadnym jest twierdzenie, że w głównej mierze opieką
społeczną objęte są osoby, które do ubóstwa doprowadziło bezrobocie. Ponadto liczną grupę stanowią
osoby niepełnosprawne razem z osobami, którym przyznano zasiłek z powodu długotrwałej choroby.
Dodatkowo beneficjentami opieki społecznej są osoby z tytułu nieporadności życiowej.
Na terenie miasta zaznacza się silna współpraca MOPS i Fundacji "Samopomoc". Głównym
zadaniem obu podmiotów jest przeciwdziałanie skutkom długotrwałego bezrobocia. MOPS
współpracuje również z Ochotniczą Strażą Pożarną w Górowie Iławeckim w zakresie realizacji
Programu Unii Europejskiej dostarczania żywności mieszkańcom najbiedniejszych regionów Unii
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Europejskiej – Bank Żywności. Również nawiązana jest współpraca międzynarodowa. Z Niemiec,
miasta partnerskiego Verden zostają przywożone przedmioty i odzież, które są rozdysponowywane
pomiędzy najbardziej potrzebujących. MOPS uczestniczy także w zbiórce żywności dla osób
potrzebujących. Współpracuje również z wolontariuszami z Gimnazjum nr 1 w Górowie Iławeckim -12
wolontariuszy. Wraz z Caritas Archidiecezji Warmińskiej prowadzona jest świetlica środowiskowa.
Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach to 30 osób. Zajęcia odbywają się codziennie po lekcjach do
godz. 17.30. MOPS współpracuje również ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”, kwalifikując osoby na Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz
kwalifikując uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy, do którego uczęszcza 40 osób. W 2006
r. MOPS współpracował z organizacjami pozarządowymi również z Fundacją TALIZMAN (zakup sprzętu
gospodarstwa domowego dla 7 rodzin), Stowarzyszenie Diabetyków w Górowie Iławeckim (udzielono
informacji odnośnie uprawnień osób niepełnosprawnych), projekt Mazurski Feniks (udzielono wsparcia
psychologicznego dla 10 rodzin), Klub Integracji Społecznej (warsztaty przygotowujące osoby
bezrobotne do aktywności zawodowej przeciwdziałanie marginalizacji życia i wykluczenia społecznego
– 40 osób), Związek Harcerstwa Polskiego (organizacja wypoczynku letniego).
Biblioteki
Na terenie miasta Górowo Iławeckie znajduje się jedna biblioteka dysponująca księgozbiorem
liczącym 32 399 woluminów. Jest to biblioteka publiczna podległa samorządowi miasta znajdująca się w
strukturach Ośrodka Kultury. W roku 2003 z jej usług korzystało 1438 osób, tj. 31,2% mieszkańców,
dokonując 55 150 wypożyczeń. Dla porównania na terenie sąsiednich, dużo większych Bartoszyc
istnieją trzy biblioteki dysponujące w sumie księgozbiorem liczącym 94 510 woluminów i korzysta z nich
6 213 osób, tj. 24,2% mieszkańców. W 2004 r. w Bibliotece Miejskiej postała czytelnia internetowa. Do
dyspozycji czytelników są trzy stanowiska komputerowe.
W mieście działa Biblioteka Miejska, Ośrodek Kultury oraz stowarzyszenia mniejszości
narodowych, które dosyć aktywnie pracują nad popularyzacja swej kultury. Brak jest kina. Duże imprezy
o charakterze ogólnomiejskim są organizowane dość regularnie w sezonie letnim. Miejska Biblioteka
Publiczna jest to biblioteką ogólną. Korzystają z niej tylko mieszkańcy miasta i są to w większości dzieci
do 14 lat oraz młodzież szkolna, studenci i osoby dorosłe (pracownicy umysłowi, bezrobotni, rolnicy).
Księgozbiór w roku 2006 liczył 7 600 woluminów na 1 000 mieszkańców i jest on uzupełniany kilka razy
w roku. Ośrodek Kultury. Oprócz pomieszczeń przeznaczonych do działalności poszczególnych sekcji
posiada także salę widowiskową ze scena i widownią. Jest ona przeznaczona na organizowane przez
ośrodek kultury imprezy artystyczne, odbywają się tu również sesje Rady Miasta.
Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
Na terenie miasta działają:
• Stowarzyszenie „Środkowo-Europejskie Centrum Szkolenia Młodzieży” w Górowie Iławeckim
• Związek Harcerstwa Polskiego
• Stowarzyszenie Towarzystwo Kulturalno-Historyczne „WORIA” - poznawanie i
upowszechnianie historii Górowa Iławeckiego i okolic
• Stowarzyszenie Historyczno - Kolekcjonerskie Ziemi Górowskiej DREYSE historia, militaria
• Fundacja „Samopomoc”
• Polski Związek Emerytów i Rencistów Zarząd Miejski w Górowie Iławeckim
• Związek Nauczycielstwa Polskiego
• Stowarzyszenie Diabetyków
• Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko-Gminne w Górowie
Iławeckim
• Izba Gospodarcza Miasta i Gminy Górowo Iławeckie – zrzeszenie przedsiębiorców
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Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej „Natangia” - czynnie włącza się w życie miasta,
przybliżając i pogłębiając kontakty między niemieckimi miastami „siostrzanymi”. Organizuje
wystawy, koncerty. Publikuje materiały dotyczące historii miasta. Prowadzi bibliotekę z
niemieckojęzyczną literaturą, działa przy nim ludowy zespół pieśni i tańca.
Związek Ukraińców w Polsce koło Górowo Iławeckie - kultywuje i popularyzuje kulturę
Ukraińców w Polsce. Jest on właścicielem świetlicy, gdzie wyeksponowane są dawne
ukraińskie wyroby użytku codziennego. Przy związku działają zespoły pieśni
i tańca koncertujące w kraju i zagranicą
Stacja Opieki „Caritas” – opieka i pielęgnowanie osób starszych i chorych
Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i profilaktyki zdrowia „Jesteśmy Razem” –
prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, organizuje
festyny integracyjne, współpracuje i wspiera działalność Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Górowski Klub Sportowy „Cresovia” Górowo Iławeckie – sekcje piłki nożnej i siatkowej
organizacja imprez sportowych
Uczniowski Klub Sportowy "Junior" przy Szkole Podstawowej w Górowie Iławeckim
Uczniowski Klub Sportowy "OYAMA" przy Gimnazjum Nr. 1 w Górowie Iławeckim
Stowarzyszenie Bezrobotnych w Górowie Iławeckim

Mieszkalnictwo
Według danych bilansu zasobów mieszkaniowych na koniec 2006 r. w mieście znajdowało się 1
502 mieszkań o powierzchni użytkowej 87 672 m2. Ogólna szacunkowa struktura zasobu mieszkań w
połowie 1999 r. kształtowała się następująco: 26% komunalne, 62% mieszkania prywatne, 9%
mieszkania spółdzielcze i 3% mieszkania zakładowe. Z 1502 mieszkań wyposażenie w instalacje
techniczno – sanitarne przedstawia się następująco: wodociąg – 1502 (100%), ustęp spłukiwany – 1472
(98%), łazienkę – 1414 (94%), centralne ogrzewanie – 1227 (81%), gaz sieciowy – 906 (60%). Średnia
wielkość mieszkania wynosi 58,4 m2, a na 1 osobę przypada 19,4 m2.
2.1.3. Sfera Gospodarcza
Rynek pracy i aktywność gospodarcza
Liczba pracujących w mieście w grudniu 2006 r. wynosiła 778 osób. W porównaniu
z rokiem 1997 zmniejszyła się o około 32%. Największy spadek zatrudnienia wystąpił
w latach 1987-93 kiedy liczba zatrudnionych uległa obniżeniu o 50%. W 1997 roku liczba pracujących
osiągnęła poziom zaledwie 62,5% liczby pracujących w 1987 roku. Pomiędzy 1994 r. a 1997 r. wzrost
zatrudnienia o około 30 osób dotyczył budownictwa i administracji. W latach 1987-1997 nastąpił 2,8krotny spadek liczby pracujących w strefie produkcji materialnej (o ponad 900 osób, z 1420 w 1987 roku
do 514 w 1997 roku), przy czym:
- utrzymywał się poziom liczby pracujących w przemyśle (saldo - 20);
- wzrósł poziom liczby pracujących w budownictwie (saldo + 66);
- zdecydowanie (prawie 4,9-krotnie) zmalała liczba pracujących w dziale transportu i łączności (saldo 85);
- zdecydowanie (prawie 4-krotnie) spadła liczba pracujących w handlu (saldo - 203);
Na podstawie danych szacunkowych liczby miejsc pracy wynika, że w 1994 r. było w mieście
1335 miejsc pracy a w roku 1997 - 1440 miejsc pracy co daje średni roczny przyrost miejsc pracy na
poziomie 35 (7,3%). Istniejące zakłady produkcyjne na terenie miasta nie przewidują obecnie rozwoju,
który pozwoliłby na stworzenie miejsc pracy w ilości rozwiązującej problem bezrobocia. Powstanie
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nowych miejsc pracy uzależnione będzie od popytu na świadczone usługi zarówno
na polskim jak i zagranicznym, głównie rosyjskim, ryku zbytu. Większość firm związanych
z zaopatrzeniem rynku lokalnego nie przewiduje zwiększenia zatrudnienia bądź będzie się starała je
ograniczać. Jednym z instrumentów ograniczających bezrobocie w mieście, a wykorzystywanych przez
Urząd Miasta jako element rozwoju miasta jest utrzymanie osób długotrwale bezrobotnych
w gotowości do podjęcia pracy przez system robót publicznych i prac interwencyjnych. Biorąc pod
uwagę zamierzenia innych instytucji rozszerza się w ten sposób front robót inwestycyjnych w mieście.
Na terenie Górowa Iławeckiego notowany jest wzrost sektora usług, zarówno pod względem liczby firm,
jak i zatrudnienia. W mieście funkcjonuje ok. 220 firm działających w branżach: handlowej, usługowej,
drobnej wytwórczości, spożywczej i przemysłowej. Łącznie na początku 2007 r. 7 największych firm w
mieście zatrudniało około 380 osób, co stanowi przeszło 30% wszystkich miejsc pracy. Pozostałe
zakłady i instytucje zatrudniają od kilku do kilkunastu pracowników. Pod względem własności dominują
prywatne podmioty gospodarcze (89% - 2006 r.) zwłaszcza firmy małe zatrudniające do 5 osób.
Bezrobocie
Górowo Iławeckie znajduje się w grupie miast byłego województwa olsztyńskiego dotkniętych
najwyższym bezrobociem. W porównaniu do stopy bezrobocia panującej w miastach województwa
ogółem wśród ludności w wieku produkcyjnym, wynoszącej w 1994 r. 17,9% i 10,4% w 1997 r. nadal
jest ona wysoka. Największy wzrost bezrobocia w ciągu ostatnich pięciu lat wystąpił w 1996 r. kiedy bez
pracy pozostawało 27% ludności w wieku produkcyjnym. W 1998 r. w porównaniu do roku
poprzedniego, nastąpił wzrost liczby bezrobotnych o 22 osoby. Jednocześnie zaznacza się tendencja
stabilizacyjna utrzymująca się na poziomie 22% ludności w wieku produkcyjnym. Pod względem wieku
w 1998 r. wśród bezrobotnych dominowały trzy grupy ludności w wieku: 18-24 lat; 25-34 lat; 35-44 lat
skupiające 83% bezrobotnych. Oznacza to, że największym bezrobociem dotknięta jest ludność w
wieku najwyższej aktywności zawodowej. W ogólnej liczbie bezrobotnych 55% stanowiły kobiety,
zaznacza się tu dominacja grupy wiekowej pomiędzy 25 a 44 rokiem życia. W tej samej grupie wiekowej
znajduje się również największa liczba bezrobotnych mężczyzn. Dominacja powyższej grupy wiekowej
zaznacza się również w ogólnym udziale osób bez prawa do zasiłku – 47,6%, dla porównania spośród
wszystkich bezrobotnych tylko 25% nie posiada prawa do zasiłku. Pod względem wykształcenia
najwięcej bezrobotnych (71%) posiada wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe oraz
zasadnicze. Duża grupa osób pozostających bez pracy posiada wykształcenie policealne i średnie
zawodowe (21,4%). Najmniejsze bezrobocie występowało wśród osób z wykształceniem średnim –
6,2% i wyższym – 1,4%. W ogólnej liczbie bezrobotnych 48,8% pozostawało bez pracy ponad 12
miesięcy, w tym 60% ponad 24 miesiące. Wśród bezrobotnych w Górowie Ił. dominują zawody, które
nie wymagają specjalnych predyspozycji dotyczących np. wykształcenia czy specjalnych umiejętności.
W najlepszej sytuacji znajdują się osoby z wykształceniem średnim oraz referenci administracyjnobiurowi, dla których pojawiło się w pierwszej połowie 1999 r. 20 ofert pracy. Najczęściej składane oferty
pracy dotyczyły: sprzedawca 15 ofert, robotnik leśny 25 ofert, szwaczka 17 ofert, kopacz 46 ofert,
robotnik drogowy 26 ofert, robotnik budowlany 16 ofert. Łącznie stanowiły one 65% spośród 255 ofert
pracy. Na taki układ silny wpływ mają prace sezonowe oferowane zwłaszcza mężczyznom dotyczące
prac leśnych, robót ziemnych i drogowych, budownictwa.
Wydaje się, że główne grupy potencjału siły roboczej w Górowie Iławeckim to 145 mężczyzn z
wykształceniem zawodowym i prawie 140 kobiet (zdecydowana większość w wieku do 44 lat) z
wykształceniem średnim i wyższym. Corocznie na rynku pracy pojawia się ok. 70 absolwentów
miejscowych szkół, będących mieszkańcami Górowa, a szacunkowy roczny przyrost nowych miejsc
zatrudnienia wynosi zaledwie 35. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach udział
osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym wynosił w Górowie Iławeckim w 2006
roku około 21,90%. Był to jeden z największych wskaźników wśród gmin miejskich powiatu
bartoszyckiego. Jednak rzeczywisty poziom bezrobocia jest znacznie wyższy i oscyluje w granicach
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50%. Szczególnie niepokojącym jest fakt, iż miasto Górowo Iławeckie ma niemal najwyższy, po mieście
Bisztynek, udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych i najwyższy, wskaźnik bezrobotnych bez prawa
do zasiłku ok. 80,00 %. Dane te są wysoce niepokojące i wyraźnie, w sposób niekorzystny, rzutują na
rynek pracy i sytuację społeczno-gospodarczą miasta.
Przemysł, rzemiosło produkcyjne, bazy, składy
Na terenie miasta ten dział gospodarki reprezentowany jest głównie przez duże i średnie
zakłady prywatne. Reprezentują one głównie gałęzie przemysłu meblarskiego i elektromaszynowego
oraz usługi. Pod względem technologii produkcji dominują tu zakłady o wysokim stopniu specjalizacji.
Część firm, zwłaszcza branży elektromaszynowej, cechuje system produkcji umożliwiający szybką
zmianę jej profilu co wpływa na konkurencyjność danego zakładu. Sytuacja finansowa poszczególnych
firm wpływa na stan zatrudnienia, wynikający z ograniczania kosztów produkcji. Z tego powodu należy
się liczyć z dalszym spadkiem liczby zatrudnionych. Zapobiec temu może jedynie wzrost zamówień a
tym samym dochodów. Największe bariery rozwoju przedsiębiorstw to:
• Czynnik położenia i odległości - położenie z dala od krajowych i zachodnich rynków zbytu, zła
jakość dróg. Koszty transportu wpływają znacząco na cenę jednostkową towarów, zwłaszcza
tych o niskiej wartości jak art. spożywcze, co znacznie ogranicza dochody i ogranicza
konkurencyjność cenową.
• Czynnik pracy - kwalifikacje zawodowe pracowników nieadekwatne do nowych metod produkcji
zwłaszcza w przemyśle elektromaszynowym. Podejście do pracy związane z brakiem tradycji
zawodowych, brak własnej inwencji.
• Czynnik administracyjny – stawki podatków lokalnych od gruntu i nieruchomości, są podobne
jak w sąsiednich miastach.
Walorem miasta jest niewątpliwie bliskość Obwodu Kaliningradzkiego jako potencjalnego rynku
zbytu. Ogólnie jako dobrą określano współpracę władz lokalnych z firmami, które rozwijają infrastrukturę
techniczną miasta. Położenie zakładów produkcyjnych określić należy również jako dobre na co wpływ
ma: położenie przy głównych arteriach komunikacyjnych, położenie w strefie zewnętrznej miasta,
niewielka odległość ze względu na wielkość miasta od osiedli mieszkaniowych. Usługi produkcyjne
polegają na współdziałaniu w procesie produkcji dóbr materialnych, ale nie tworząc bezpośrednio
nowych dóbr. Grupę tworzą sekcje – budownictwo; handel i naprawy; transport, składowanie i
łączność. Zatrudnienie w nich w 1997 r. miało 156 osób czyli 23% zatrudnionych w usługach. Na
początku 1999 r. zaznaczała się dominacja dwóch dużych przedsiębiorstw (Gorex i Zakład Gazowniczy)
zatrudniających razem około 60 osób. Od końca 1994 r. jest to najbardziej dynamicznie rozwijająca się
grupa podmiotów gospodarczych, zwłaszcza handlu i napraw. Stały wzrost liczby podmiotów
gospodarczych po 1994 r. trwał do końca 1996 r. a następnie zaczął się stabilizować. Do końca 1998 r.
liczba podmiotów gospodarczych nie uległa większym zmianom, jedynie w działalności produkcyjnej
zarejestrowano spadek liczby zakładów z 36 do 30.
Rolnictwo
W Górowie Iławeckim zarejestrowanych jest dwudziestu rolników. Część z nich posiada grunty
również na terenie gminy wiejskiej. Gospodarstwa rolne można podzielić na: małe (do 2 ha) - 9
gospodarstw, średnie (2 -10 ha) - 8 gosp., duże (pow. 10 ha) - 3 gosp. Zabudowa zagrodowa skupia się
w rejonie ul. Lidzbarskiej jako pozostałość po dawnym rolniczym przedmieściu miasta. Gospodarstwa
rolne prowadzą hodowlę zwierząt na niewielką skalę (kilka sztuk bydła i trzody chlewnej) i uprawę
gruntów (głównie użytki zielone). Brak gospodarstw o wyspecjalizowanym profilu produkcji. W
granicach miasta Górowo Iławeckie znajduje się 144 ha terenów rolniczych. W większości są to grunty
orne klasy III (19,18 ha) i IV (35.65 ha) oraz łąki i pastwiska klas III (12,36 ha) IV (34,14 ha) i V.
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Największe skupiska gruntów ornych klasy III znajdują się w południowej części miasta. Większość
gruntów rolnych wykorzystywana jest do upraw polowych, głównie jako użytki zielone. Na terenie miasta
znajdują się również grunty rolne nie wykorzystywane w produkcji rolnej: rozległe tereny przy osiedlu
Bema oraz zawarte pomiędzy ulicami Sikorskiego i Przemysłową. Występują tu grunty rolne klasy IV
oraz łąki i pastwiska klas III, IV i V. Część gruntów rolnych zagospodarowana jest w formie ogrodów
działkowych (36 ha). Nie występuje w mieście produkcja ogrodnicza, sady. Gospodarka rolna na terenie
miasta ma charakter ekstensywny.
Usługi komercyjne, rzemiosło usługowe
Usługi komercyjne są jednym z czynników stanowiących o jakości życia mieszkańców.
W grupie tej wydzielono następujące kategorie:
• sklepy spożywcze, mięsne, warzywnicze itp. W grupie tej znajduje się łącznie 28 jednostek.
Średnio na jedną placówkę tego typu przypada ok. 180 osób, w centrum miasta wskaźnik ten
maleje i wynosi 60 osób na placówkę.
• sklepy przemysłowe, obuwnicze, odzieżowe - 17 placówek. Cechą charakterystyczną jest
łączenie funkcji przemysłowej ze spożywczą, dotyczy to 12 placówek.
• sklepy specjalistyczne, oferujące towar specjalistyczny jak kosmetyki -1, książki -1, części
samochodowe -3, meble -2, materiały budowlane -3, apteki - 3 i inne placówki.
• usługi - placówki związane z obsługą ludności: zakłady krawieckie, zakłady fryzjerskie -5,
zakłady szewskie, naprawy samochodów -3, i inne.
• placówki gastronomiczne, w Górowie Ił. dominują głównie bary szybkiej obsługi - 3, występują
tu także kawiarnia i restauracja Natangia, oraz jednostki sezonowe jak lodziarnie, budki
gastronomiczne.
Ogólnie liczbę i rodzaj oferowanych usług w mieście można uznać za dobry. W przestrzeni
miasta około 70% placówek skupionych jest na obszarze Starego Miasta wiążąc się z jego historyczną
zabudową. Pozostałe usługi cechuje znaczne rozproszenie wynikające z: pełnionej funkcji zapatrzenia
osiedli w produkty spożywcze, wielkości placówek, uciążliwości dla otoczenia. Pod względem czasu
otwarcia poszczególnych placówek w dni powszednie funkcjonują one w większości do godziny 17, w
soboty natomiast do godziny 14.
Użytkowanie gruntów
Gmina miejska Górowo Iławeckie obejmuje powierzchnię 332 ha, z tego użytki rolne zajmują
147 ha (44,3%). Powierzchnia użytków rolnych jest niemal po równo dzielona między grunty orne a
pastwiska. W pozostałych gminach miejskich powiatu bartoszyckiego struktura jest zachwiana na
korzyść gruntów ornych.
Użytkowanie gruntów w Górowie Iławeckim na tle otoczenia (ha)
w tym
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Górowo Iławeckie
332
2005
Bisztynek 2005
216

użytki rolne

lasy i pozostałe
grunty
grunty i
grunty
razem
sady łąki pastwiska leśne nieużytki
orne
148

79

0

4

65

30

154

123

118

0

1

4

0

93

18

Sępopol 2005
Bartoszyce 2005

463
1100

297
310

236
250

9
5

8
6

44
49

8
58

158
732

Źródło : Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2007 - 2013

Struktura użytkowania gruntów w Górowie Iławeckim w 2005 roku na tle sąsiednich gmin
miejskich powiatu bartoszyckiego (w %)
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Źródło : Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie na lata 2007 - 2013

Struktura użytkowania gruntów miasta Górowo Iławeckie na tle pozostałych gmin miejskich
powiatu bartoszyckiego charakteryzuje się:
• najwyższym udziałem lasów i gruntów leśnych w ogólnej powierzchni gruntów
• zrównoważonym udziałem użytków rolnych i pozostałych gruntów i nieużytków
Mając na uwadze ekonomiczne wykorzystanie gruntów najlepszą strukturę, w omawianym
układzie porównawczym, ma miasto Bartoszyce. Miasto Górowo Iławeckie zajmuje drugie miejsce.
Posiada ono w swej strukturze, prawie połowę gruntów klasyfikowanych jako pozostałe grunty i
nieużytki. Daje to duże możliwości inwestowania – największe – z wyjątkiem Bartoszyc – spośród gmin
miejskich powiatu bartoszyckiego.
Własność nieruchomości
W skład zasobów komunalnych gminy wchodzą następujące składniki:
• Nieruchomości będące w bezpośrednim zarządzie samorządu gminy miejskiej Górowo
Iławeckie:
o Budynek administracyjny przy ul. Plac Ratuszowy 18 (siedziba Urzędu Miasta),
o Budynek Ośrodka Kultury,
o Przedszkole Miejskie,
o Stadion Miejski,
o Cmentarze,
• Nieruchomości użyczone:
o dla Urzędu Gminy przy ul Kościuszki 11,
o dla Zespołu Szkół przy ul. Warmińskiej 17,
• Targowisko miejskie,
• Szkoła Podstawowa,
• Gimnazjum,
• Nieruchomość przy ulicy Kościuszki 14;
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•

Tereny rekreacyjne ( np. przy byłym kąpielisku miejskim).

2.2. Infrastruktura techniczna
2.2.1. Układ komunikacyjny
Górowo Iławeckie położone jest 68 km na północ od Olsztyna – stolicy województwa
warmińsko-mazurskiego – 100 km od Elbląga – drugiego po Olsztynie ośrodka o znaczeniu
regionalnym i 180 km od Gdańska – stolicy województwa pomorskiego. Odległość do Kaliningradu
wynosi 60 km. Odległości pomiędzy sąsiadującymi ośrodkami miejskimi nie przekraczają na ogół 30 km.
Górowo Iławeckie położone jest: 24 km od Bartoszyc, 21 km od Lidzbarka Warmińskiego, 26 km od
Pieniężna, 29 km od Ornety, 20 od Bagrationowska (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej).
Miasto leży w ciągu drogi wojewódzkiej nr 511, która łączy je z Lidzbarkiem Warmińskim i drogi
wojewódzkiej nr 512 łączącej je z Bartoszycami. Poprzez Bartoszyce istnieje połączenie z drogą
krajową nr 51, prowadzącą do granicy państwa i dalej do Kaliningradu. Usytuowanie miasta w centralnej
części gminy wiejskiej wraz z rozbudowaną siecią dróg wpływa korzystnie na jego dostępność
komunikacyjną, jednakże ich zły stan powoduje wydłużenie czasu dojazdu.
Przez układ uliczny miasta przebiegają dwie drogi wojewódzkie: droga nr 511 ulicami:
Olsztyńską, Kaliningradzką oraz droga nr 512 ulicami: Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, Lipową i
Kaliningradzką Ulice gminne to: Jutrzenki, Krótka, Sucha, Tamka oraz część ul. Gen Sikorskiego.
Pozostałe ulice, poza ulicami osiedlowymi zaliczono do dróg powiatowych. Podstawowy układ
komunikacyjny miasta tworzą ulice zbiorcze: Wyszyńskiego, Zwycięstwa, Wojska Polskiego, Lipowa,
Kościuszki, 1-go Maja, Przemysłowa, Sikorskiego, Plac Ratuszowy, Olsztyńska, Armii Czerwonej,
Kaliningradzka, Krasickiego, Zielna. Pozostałe ulice lokale tworzą układ obsługujący. Istniejąca
geometria skrzyżowań ulic kwalifikuje je do kategorii skrzyżowań zwykłych, przy czym w wielu
przypadkach geometria ta jest nieprawidłowa. Obecnie na terenie miasta nie ma dróg rowerowych. Sieć
uliczna miasta jest układem ulic jednojezdniowych, dwukierunkowych z wyjątkiem układu
jednokierunkowych ulic w śródmieściu (Sikorskiego, Obrońców Pokoju, Okrężna, Plac Ratuszowy,
Warmińska). Na wielu ulicach śródmieścia obowiązuje zakaz ruchu pojazdów ciężarowych o masie
całkowitej powyżej 2,4 lub 5 t. na niektórych skrzyżowaniach oznakowanie pionowe jest niekompletne.
W obrębie rynku (pl. Ratuszowy) znajdują się wyznaczone miejsca do postoju samochodów.
Na terenie Górowa Iławeckiego nie funkcjonuje komunikacja miejska. Pozamiejska komunikacja
masowa opiera się głownie na komunikacji samochodowej. Usługi transportowe świadczą przewoźnicy
publiczni (PKS) oraz prywatni (tzw. busy). Na terenie miasta znajdują się stanowiska odjazdów PKS –
obok byłego Dworca Kolejowego, z których przewoźnicy publiczni realizują dziennie kilkadziesiąt
kursów. Są to trasy zwykle uczęszczane jak Bartoszyce, Olsztyn, Lidzbark Warmiński jak również
połączenia z małymi miejscowościami (Galiny, Sigajny, Żywkowo) oraz z dużymi ośrodkami jak:
Węgorzewo, Kętrzyn, Pieniężno, Gdańsk. Dodatkowo odjazdy realizują przewoźnicy prywatni, którzy
obsługują zwykle najbardziej uczęszczane trasy: do Bartoszyc, Lidzbarka Warmińskiego i Olsztyna.
Kolej nie stanowi obecnie elementu systemu komunikacyjnego Górowa Iławeckiego. Nie jest
wykorzystywana do przewozu osób ani towarów.
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2.2.2. Gospodarka wodna i kanalizacyjna
Wodociągi
Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy miejskiej Górowo Iławeckie wynosi 9,2
km. Doprowadza ona wodę do 378 budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Korzysta z niej
99,0% mieszkańców. Cała sieć wodociągowa stanowi własność gminy. W systemie wodociągowym
miasta do niedawna funkcjonowała wieża ciśnień, znajdująca się przy ulicy Przemysłowej, ze
zbiornikiem o pojemności V=115,0 m3, umieszczonym na wysokości 14 m n.pm. Została ona wyłączona
z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny. Na system wodociągów składa się również stacja
uzdatniania wody.
Kanalizacja
Długość sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Górowo Iławeckie wynosi 11 km,
z czego nowowybudowane odcinki sieci (od roku 1998) mają długość 8,5 km. Na całą sieć
kanalizacyjną składają się następujące odcinki:
• kolektor A - biegnie od przepompowni, ul. Szkolną i 1-go Maja,
• kolektor C – biegnie od przepompowni do ul Lidzbarskiej i jej skrzyżowania z ul. Armii
Czerwonej, dalej rozgałęzia się na dwa odcinki:
o odcinek C-1 od skrzyżowania ul. Lidzbarskiej z ul. Armii Czerwonej, biegnie ul.
Nadbrzeżną, Inwalidów Wojennych, Sikorskiego aż do skrzyżowania Sikorskiego i
Chopina. Na miejscu dawnej oczyszczalni ścieków dla osiedla Bema, wybudowano
nową przepompownię ścieków, którą połączono z końcówką kolektora C-1 w rejonie
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za pomocą kolektora tłocznego.
o odcinek C-2 biegnący od skrzyżowania ul. Lidzbarskiej z ul. Armii Czerwonej ulicami:
Armii Czerwonej, Okrężną i Warmińską do jej skrzyżowania z ul. Jutrzenki.
• kolektor D – odprowadza ścieki z osiedla Zwycięstwa do przepompowni i biegnie równolegle do
ul. Kaliningradzkiej
Rocznie z jej wykorzystaniem odprowadzanych jest 150,7 dam3 ścieków. Obsługuje ona 239
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Korzystało z niej w 2003 roku 3 976 osób. Na
terenie miasta znajdują się ponadto inne skanalizowane rejony nie włączone do miejskiej sieci lub
posiadające własne zbiorniki do gromadzenia ścieków (szamba) bądź odprowadzające ścieki bez
oczyszczenia do cieków wodnych.
Kanalizacja deszczowa
Górowo Iławeckie nie posiada systemu odprowadzania wody deszczowej. Istnieją
fragmentaryczne kanały deszczowe, które odprowadzają wodę do systemu kanalizacji sanitarnej lub do
wód powierzchniowych – Stawu Garncarskiego bądź rzeki Młynówki. Odprowadzanie wody deszczowej
do sieci kanalizacji sanitarnej powoduje, w przypadku obfitych opadów, kilkukrotne zwiększenie ilości
ścieków płynących do oczyszczalni gminnej. Istniejące kanały deszczowe nie mają jakichkolwiek
urządzeń podczyszczających, w tym separatorów substancji ropopochodnych.
Oczyszczanie ścieków
Jak już wspomniano samorząd miejski jest właścicielem jednej oczyszczalni ścieków. Jest to
oczyszczalnia biologiczna zmodernizowana w 2004 roku, z podwyższonym usuwaniem biogenów. Jej
przepustowość (w okresie bezdeszczowym) wynosi 350 m3 na dobę. Maksymalna przepustowość
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oczyszczalni wynosi 1000m3. Oczyszczalnia ścieków Zakładu Mleczarskiego Gdańsk Maćkowy –
przepustowość ok. 160 m3 na dobę, obiekt spełnia normy, nie jest przewidziany do likwidacji.
2.2.3. Gospodarka odpadami stałymi
Na terenie miasta nie ma wysypiska odpadów – miejskie odpady są wywożone na powiatowe
składowisko w miejscowości Wysieka w gminie Bartoszyce. Wywozem odpadów zajmują się
następujące firmy: „Gorex” sp. z o.o. z Górowa Iławeckiego, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z
Bartoszyc oraz „Bartko” sp. z o.o. również z Bartoszyc. Na terenie miasta od 2006 roku
zapoczątkowano częściową segregację odpadów poczynając od segregacji butelek PET, a w 2008 roku
rozszerzono segregację odpadów o szkło.
2.2.4. Elektroenergetyka
Miasto jest zasilane w energię elektryczną z sieci 110 kV linii Lidzbark Warmiński – Bartoszyce
– odczep do Górowa Iławeckiego oraz linii Górowo Iławeckie – Bartoszyce (110 kV). Na terenie miasta,
przy ulicy Kaliningradzkiej, zlokalizowany jest Główny Punkt Zasilania (GPZ) a w jego ramach stacja
transformatorowo-rozdzielcza 110/15 kV. W stacji pracuje jeden transformator 110/15 kV o mocy 25
MW. Jego moc zabezpiecza w zupełności potrzeby miasta i okolicznych terenów, których aktualne
zapotrzebowanie na moc w godzinach szczytu oscyluje wokół 1 MW. Z GPZ 110/15 kV (…)
wyprowadzone są linie energetyczne 15kV, które dostarczają energię elektryczną do odbiorców poprzez
stacje transformatorowe 15/0,4 kV. W centrum miasta są to linie mieszane kablowo-napowietrzne, a na
obrzeżach miasta głównie linie napowietrzne na żerdziach betonowych z przewodami gołymi. Linie
energetyczne 15 kV w centrum miasta poprzez stacje transformatorowe tworzą układ magistralny,
pierścieniowo otwarty. W sytuacjach awaryjnych układ taki pozwala na szybkie drugostronne zasilanie
wszystkich stacji transformatorowych. Linie napowietrzne na obrzeżach miasta to linie magistralne
promieniowe, które głównie zasilają stacje transformatorowe zlokalizowane poza miastem, na terenach
gminnych. Stan techniczny linii jest dobry. Na terenie (…) miasta znajduje się 21 stacji
transformatorowych 15/0,4 kV, w tym 11 stacji słupowych i 10 w obiektach wolnostojących. Z sieci
elektroenergetycznej niskiego napięcia korzysta 1 516 gospodarstw domowych na terenie gminy
miejskiej Górowo Iławeckie.
2.2.5. Gazownictwo
Sieć gazowa na terenie miasta Górowo Iławeckie mierzy 13,4 km długości. Jest to sieć
wysokiego ciśnienia DN 100 biegnąca z Lidzbarka Warmińskiego. Na terenie miasta znajdują się cztery
stacje redukcyjne - pierwszego i drugiego stopnia (na potrzeby szkoły funkcjonuje jeszcze jedna stacja
redukcyjna IIº). Podłączonych jest do niej 265 budynków a korzysta 895 gospodarstw domowych. Stacja
redukcyjno-pomiarowa Iº znajduje się przy ulicy Kaliningradzkiej w południowej części miasta. Z tej
stacji wychodzą w kierunku północnym dwa gazociągi średniego ciśnienia biegnące wzdłuż ul. Szkolnej
i 1-go Maja do stacji redukcyjno-pomiarowej IIº. Kolejny gazociąg biegnie wzdłuż ulic: Kardynała
Wyszyńskiego, Słowackiego, Matejki, Mickiewicza, Przemysłowej do ulicy Sikorskiego. Pozostałe stacje
redukcyjne znajdują się przy ul. Olsztyńskiej i Wojska Polskiego (nieczynna).
Stan gazociągów jest dobry.
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2.2.6. Ciepłownictwo
Na terenie miasta Górowo Iławeckie zaopatrzeniem mieszkańców w ciepło zajmuje się „Gorex”
Spółka z o.o. Część mieszkańców mieszkająca w budynkach wielorodzinnych zaopatrywana jest w
ciepło z kotłowni osiedlowych. Część mieszkańców zamieszkujących domy jednorodzinne i budynki
administracji wykorzystują indywidualne źródła ciepła. Ponadto część mieszkańców pozyskuje ciepło z
umieszczonych w mieszkaniach pieców kaflowych. Znaczna ilość kotłowni osiedlowych została
zmodernizowana poprzez zmianę źródła ciepła z węglowego na gaz ziemny lub olej opałowy.
Największą inwestycją ostatnich lat w tej dziedzinie była modernizacja największej miejskiej kotłowni na
osiedlu Bema, gdzie źródłem ciepła jest spalanie biomasy (zrębków drewna). W mieście znajduje się
około 200 kotłów zasilanych gazem ziemnym.
2.3. Środowisko naturalne
Klimat i ukształtowanie terenu
Gmina miejska Górowo Iławeckie leży w obrębie Pobrzeża Wschodniobałtyckiego,
w skład którego wchodzi makroregion Niziny Staropruskiej. Cała powierzchnia gminy znajduje się w
mezoregionie zwanym Wzniesieniami Górowskim, który jest tworem moreny czołowej. Obszar gminy
znajduje się w zlewisku Zalewu Wiślanego. Cechą charakterystyczną dla miejscowego klimatu, jest
częsta zmienność stanów pogody, oraz nierównomierność czasu trwania okresu wegetacyjnego, w
różnych latach dochodząca do kilku tygodni. Zasadniczą przyczyną tych anomalii jest ścieranie się
wpływów klimatu morskiego i klimatu kontynentalnego. Okres wegetacji roślin wynosi 170-190 dni,
średnia roczna temperatura powietrza to 6,5 stopnia C, przy ilości opadów przekraczającej 600 mm
rocznie i średniej wilgotności powietrza ok. 82%. Ilość dni z opadami w ciągu roku wynosi 160-170 dni,
przy czym ok. 65% opadów przypada na miesiące od kwietnia do września. Na obszarze gminy
panującymi wiatrami są wiatry zachodnie, przy zwiększającym się wiosną i jesienią udziale wiatrów
wschodnich.
Miasto jest położone na wzgórzach, przepływa przez nie malownicza rzeka Młynówka. Na
terenie miasta znajduje się również staw zwany Garncarskim.
Kompleksy leśne w Górowie Iławeckim zajmują 30 ha. Większy kompleks leśny jest położony
we północnej części miasta wokół Młynówki. Mniejsze kompleksy również towarzyszą rzece. Pełnią
ważną funkcję ochronną dla gleb narażonych na stromych zboczach doliny rzeki na erozję wodną.
Biorąc pod uwagę regionalizację przyrodniczo-leśną, lasy na terenie miasta należą do Krainy MazurskoPodlaskiej (leżą na skraju tej krainy). Wśród typów siedliskowych przeważa las mieszany świeży, dla
którego charakterystyczne gatunki to: brzoza z domieszką dębu, sosny i olchy. Spotyka się także
siedliska lasu mieszanego wilgotnego Dominujące gatunki drzew to: brzoza brodawkowata, dąb
szypułkowy, świerk, sosna zwyczajna, olsza czarna, modrzew i buk. Lasy na terenie miasta, tak jak
wszystkie lasy w powiecie bartoszyckim wchodzą w skład mikroregionu matecznego dla lipy
drobnolistnej (w takim regionie nie wolno wprowadzać lipy drobnolistnej innego pochodzenia niż z tego
regionu). Lasy w mieście są w dość dobrej kondycji. Tereny leśne są własnością gminy miejskiej
Górowo Iławeckie (30%) i Skarbu Państwa (70%).
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Wody podziemne
Miasto Górowo Iławeckie leży na obszarze mazurskiego regionu hydrogeologicznego. Jest on
stosunkowo zasobny w wody podziemne możliwe do wykorzystania. Na terenie miasta występują
poziomy wodonośne czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Teren miasta nie jest objęty zasięgiem żadnego
z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Ujęcia wody w Górowie Iławeckim nie są objęte ani
krajowym, ani regionalnym monitoringiem jakości zwykłych wód podziemnych. O jakości wód
podziemnych można wnioskować z badań prowadzonych na innych ujęciach na terenie powiatu. Stan
wód podziemnych na terenie powiatu odpowiadał wysokiej (klasa Ib) i średniej (klasa II) klasie jakości.
Pod względem norm dla wody pitnej (wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r.,
Dz.U. Nr 203, poz. 1718) przekroczone są stężenia żelaza i manganu – tak jak w przypadku prawie
wszystkich ujęć w województwie warmińsko-mazurskim, badanych w ramach monitoringu regionalnego,
dlatego woda wymaga uzdatniania. Należy podkreślić, że na terenie miasta warstwy wodonośne są
dobrze izolowane osadami o słabej przepuszczalności i jakość wód wgłębnych nie jest zagrożona
(zagrożenie niskie).
Wody powierzchniowe
Miasto leży na obszarze węzła hydrograficznego, na którym następuje kulminacja terenów
stanowiących obszary zasilania stref źródłowych licznych cieków (Elma, Kamienna-Młynówka, Wałsza,
Stradyk i inne mniejsze cieki). Z tego powodu obszary te powinny podlegać wzmożonej ochronie przed
zanieczyszczeniem. Miasto Górowo Iławeckie leży w zlewisku Zalewu Wiślanego w dorzeczu Pregoły.
Główną rzeką, płynącą z północnej części miasta na południe jest IV-rzędowa rzeka KamiennaMłynówka, będąca prawobrzeżnym dopływem Elmy. Elma jest z kolei lewobrzeżnym dopływem Łyny
(Łyna wpada do Pregoły na terenie Obwodu Kaliningradzkiego). Kamienna-Młynówka to w
rzeczywistości dwa cieki wodne łączące się w jedną rzekę poza granicami miasta (w punkcie
położonym na południowy wschód od granic miasta). Kamienna opasuje miasto od zachodu, tylko na
niewielkim odcinku płynąc w granicach miasta, Młynówka przepływa przez miasto z północy na
południe, dzieląc je na dwie części. Zarówno Kamienna, jak i Młynówka charakteryzują się dużą
nierównomiernością przepływu, co jest charakterystyczne dla cieków w obrębie węzła hydrograficznego.
Nieregularność jest zbliżona do nieregularności przepływu rzek górskich. Taka nieregularność potęguje
erozję gleb i może stanowić zagrożenie powodziowe. Do magazynowania nadmiaru wód utworzono
zbiornik, powstały w wyniku piętrzenia wód rzeki Młynówki, położony w północnej części miasta.
Ponadto, w centrum miasta znajduje się sztuczny staw – Staw Garncarski. Ogólna powierzchnia wód w
granicach administracyjnych miasta wynosi 10 ha.
Geologia
Na terenie miasta znajdują się 152 ha użytków rolnych. Gleby na terenie miasta to gleby
urodzajne, w większości III i IV klasy bonitacyjnej. Na wysoczyznach dominują gleby brunatne właściwe
oraz brunatne wyługowane i kwaśne, a w dolinie Młynówki występują mady i gleby pochodzenia
organicznego. Gleby na tym terenie wykazują naturalną zawartość metali ciężkich (badania prowadzone
przez IUNG w Puławach w ramach monitoringu chemizmu gleb ornych). Podobna sytuacja występuje w
przypadku zawartości siarki siarczanowej – gleba zawiera niską, naturalną ilość tego zanieczyszczenia.
Gleby położone na stromych zboczach doliny Młynówki są zagrożone erozją wodną wąwozową.
Flora i fauna
Według podziału geobotaniczno-regionalnego, Górowo Iławeckie leży w Dziale Pomorskim,
który charakteryzuje się znacznym udziałem zbiorowisk o subatlantyckim typie zasięgu. Dla tego
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regionu charakterystyczne jest występowanie grądów, lasów liściastych, acidofilnych lasów dębowych,
kontynentalnych borów sosnowych oraz niżowych buczyn. W mieście przeważa roślinność
antropogeniczna (wprowadzona przez człowieka), a roślinność naturalna zachowała się
fragmentarycznie w siedliskach niedostępnych do wykorzystania przez człowieka. Roślinność
antropogeniczna to rośliny uprawne, rośliny towarzyszące roślinom uprawnym, rośliny spotykane na
terenach zabudowy (roślinność ruderalna). W granicach miasta występują następujące typy szaty
roślinnej:
• zwarte kompleksy leśne,
• zbiorowiska semileśne i leśne nadrzeczne,
• śródpolne kępy zadrzewień i zakrzewień,
• zieleń urządzona,
• zwarte zespoły ogrodów działkowych i ogrodów użytkowych,
• agrocenozy.
Powierzchnia terenów zielonych w Górowie Iławeckim
Typ
Parki
Zieleńce
Zieleń uliczna
Zieleń osiedlowa
Razem

Powierzchnia [ha]
4,7
17,0
12,8
11,5
46,0

źródło: Program Ochrony Środowiska dla miasta Górowo Iławeckie

Powierzchnia terenów zieleni miejskiej stanowi 13,9% ogólnej powierzchni miasta. Łącznie z
powierzchnią terenów leśnych w granicach administracyjnych tereny zielone stanowią 22,9%
powierzchni Górowa Iławeckiego.
Świat zwierząt, tak jak w przypadku świata roślin jest reprezentowany przez gatunki związane z
terenami wykorzystywanymi przez człowieka: ptaki środowiska miejskiego i parkowego, drobne ssaki,
itp. Dużym zagrożeniem dla i tak niezbyt zróżnicowanego świata roślin i zwierząt jest: wiosenne
wypalanie traw, które jest praktykowane na terenach nieużytków i łąk na obrzeżach miasta,
wprowadzanie na tereny zieleni urządzonej i ogrodów przydomowych nadmiernej liczby drzew iglastych,
które nie mają odpowiednich warunków do wzrostu.
2.3.1. Ochrona przyrody
Zadania ochrony przyrody i różnorodności biologicznej są realizowane przede wszystkim
poprzez ustanawianie różnych prawnych form ochrony:
• rezerwatów,
• parków krajobrazowych,
• obszarów chronionego krajobrazu,
• użytków ekologicznych,
• zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
• pomników przyrody.
Spośród tych form ochrony przyrody, na terenie Górowa Iławeckiego nie występują żadne
obiekty lub obszary chronione. Na niewielkim odcinku południowo-wschodnia granica miasta jest
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jednocześnie granicą Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Elmy. W pobliżu północnej granicy
miasta wyznaczono obszar, który zostanie włączony w europejską sieć obszarów chronionych NATURA
2000 - "Ostoja Warmińska" (PLB280015)
Gmina znajduję się na terenie Zielonych Płuc Polski. Obszar objęty porozumieniem działań na
rzecz ekorozwoju Zielone Płuca Polski zajmuje obecnie 63 235 km2, co stanowi około 20,0 %
powierzchni kraju, a zamieszkuje go prawie 4.0 mln osób, co stanowi 9,7 % ludności kraju. Położony
jest w północno-wschodniej jego części, obejmując województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz
części województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Podstawą delimitacji
obszaru były jedne z najcenniejszych w kraju i Europie systemy ekologiczne. Ze względu na
pragmatykę realizacji wspólnych przedsięwzięć, umowną granicę zewnętrzną stanowią granice
administracyjne gmin.
Edukacja ekologiczna
Na terenie Górowa Iławeckiego edukacja ekologiczna jest prowadzona przede wszystkim w
placówkach oświatowych (szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich). Dzieci i młodzież
uczestniczą w rozmaitych formach i programach edukacji ekologicznej prowadzonych w szkołach m.in.
Miejski Konkurs Ekologiczny Chrońmy Nasze Środowisko” organizowany przez Urząd Miasta i
Nadleśnictwo, jak również w szerszych akcjach typu: Sprzątanie Świata, Wiosenne Sprzątanie Warmii i
Mazur, Dzień Ziemi, itp. Nauczyciele prowadzący programy edukacyjne, w ramach podnoszenia
kwalifikacji zdobywają odpowiednie przygotowanie poprzez uczestnictwo w szkoleniach
organizowanych przez Centra Edukacji Ekologicznej i inne placówki. Ponadto, Wydział Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Bartoszycach organizował cykl programów
edukacyjnych w placówkach oświatowych na terenie powiatu. Programy te są finansowane ze środków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W mieście brak jest oferty edukacji
ekologicznej skierowanej do dorosłych. Dorośli mogą zwiększać swą świadomość ekologiczną jedynie
za pośrednictwem mediów (telewizji, prasy, radia, Internetu). Jednak świadomość ekologiczna ogółu
mieszkańców miasta jest niska (tak jak w przypadku większości Polaków), o czym świadczą codzienne
zachowania większości mieszkańców.
2.4. Dziedzictwo kulturowe
Na krajobraz kulturowy miasta Górowo Iławeckie składa się typ miejski mający charakter
krajobrazu zamkniętego. Elementy w krajobrazie miejskim są zagęszczone, przestrzeń jest bardziej
zorganizowana, niż w krajobrazie pozamiejskim. Na zasoby dziedzictwa kulturowego składają się
przede wszystkim dzieła architektury świeckiej tj. mury miejskie lub ich pozostałości, zabudowa
mieszkalna i obiekty użyteczności publicznej oraz dzieła techniczne jak gazownia, wieża ciśnień i
mosty. Wśród obiektów sakralnych dominują świątynie katolickie, ewangelickie i prawosławne, a także
cmentarze. Odrębną grupę zabytków stanowią obiekty archeologiczne w postaci nawarstwień
kulturowych. Istotną rolę pełnią, także, obiekty tzw. małej architektury czyli kapliczki, krzyże, pomniki i
obeliski.
2.4.1. Ochrona zabytków
Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
Ulica
OKRĘŻNA
OKRĘŻNA

Numer
015
017

Obiekt
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY

Nr
Data Wpisu
Rejestru
A-558/O 9 kwietnia 1959
A-558/O 9 kwietnia 1959

26

OKRĘŻNA
SIKORSKIEGO

010
017

PLAC RYNKOWY
PLAC RYNKOWY
PLAC RYNKOWY
WARMIŃSKA
JUTRZENKI
OBROŃCÓW POKOJU
CIASNA
KRASICKIEGO
KRASICKIEGO
PLAC RYNKOWY
OKRĘŻNA
PLAC RYNKOWY
KARDYNAŁA
WYSZYŃSKIEGO
PLAC RYNKOWY
KARDYNAŁA
WYSZYŃSKIEGO

006
024
007
023
001
013
005
004
016
019
003
012

RYNEK
OKRĘŻNA
WARMIŃSKA

018
010
021

PLAC RATUSZOWY
KARDYNAŁA
WYSZYŃSKIEGO
WARMIŃSKA

004
020

KRASICKIEGO

028
011

023

DOM MIESZKALNY
CMENTARZ ŻYDOWSKI
ZAŁOŻENIE URBANISTYCZNE
STAREGO MIASTA
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY
DOM MIESZKALNY
KOŚCIÓŁ NS PANA JEZUSA

A-558/O 9 kwietnia 1959
A-3669/O 20 lutego 1986
A-558/O 9 kwietnia 1959

DOM MIESZKALNY
D. KAPLICA EWANGELICKA, OB.
CERKIEW PRAWOSŁAWNA P.W.
ZAŚNIĘCIA MATKI BOSKIEJ
RATUSZ
DOM
GOTYCKI KOŚCIÓŁ EWANGELICKI
/PODWYŻSZENIA KRZYŻA
ŚWIĘTEGO/ WRAZ Z
WYPOSAŻENIEM WNĘTRZA
DOM
ZESPÓŁ GAZOWNI (3 BUDYNKI)

A-558/O 9 kwietnia 1959
A-1695/O 20 września 2000

A-558/O
A-558/O
A-558/O
A-558/O
A-558/O
A-558/O
A-558/O
A-558/O
A-558/O
A-558/O
A-558/O
A-558/O
A-2380/O

A-591/O
A-770/O
A-257/O

9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959
22 lipca 1996

12 czerwca 1961
8 lutego 1969
15 marca 1957

A-758/O 28 listopada 1967
A-4326/O 27 lipca 1994

FRAGMENTY ŚREDNIOWIECZNYCH A-559/O
OBWAROWAŃ MIEJSKICH
020
DOM MIESZKALNY
A-558/O
Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

9 kwietnia 1959
9 kwietnia 1959

Wykaz obiektów archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków
Obiekt
Nr Rejestru
Data Wpisu
NAWARSTWIENIA KULTUROWE STAREGO
C-169
5 listopada 1992
MIASTA
Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie

2.5. Turystyka
Górowo Iławeckie nie należy do regionu posiadającego większe wartości turystyczne
i tłumnie odwiedzanego przez turystów. Położone jest jednak w pobliżu dużych szlaków turystycznych
rzebiegających przez tą część kraju. Szanse rozwoju miasta leżą w zwiększeniu jego znaczenia w
regionie jako ośrodka turystycznego o znaczeniu ponadlokalnym, wykorzystującego turystyczne zasoby
miejscowości sąsiednich: Lidzbarka Warmińskiego, Bartoszyc, Olsztyna, Pieniężna, Ornety. Dla rozwoju
miasta duże znaczenie będzie też miał rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenach
sąsiadujących. Rozwój agroturystyki w gminach sąsiadujących, organizacja systemu krajoznawczych
szlaków rowerowych i ośrodka sportów zimowych, planowane przez Urząd Gminy Górowo Iławeckie jak
i wzrastająca popularność i zainteresowanie rezerwatem osady bocianiej we wsi Żywkowo (odl. ok. 12
27

km) mogą w przyszłości przyciągnąć turystów do Górowa i stać się bazą do rozwoju infrastruktury
turystycznej w mieście.
Górowo Iławeckie jest miastem kilku kultur. Każda z narodowości zaznacza swój ślad
w życiu miasta. Prowadzona przez nie działalność artystyczno-kulturalna, prezentująca i popularyzująca
kulturę odrębnych narodowości, jest także jedną z atrakcji turystycznych miasta. Niestety w Górowie
Iławeckim brak jest rozwiniętego zaplecza turystycznego. Usługi gastronomiczne dla przyjezdnych
oferują jedna restauracja i kawiarnia oraz trzy bary szybkiej obsługi. Młodzież czas wolny spędzić może
w pubie gdzie oprócz cotygodniowej dyskoteki odbywają się koncerty lokalnych grup młodzieżowych i
wystawy. Skromną bazę noclegową tworzy kilka pokoi w budynku restauracji. Przewidywana jest także
organizacja miejsca biwakowego nad zbiornikiem wodnym na Kąpielisku Miejskim (po jego odbudowie).
Górowo Iławeckie, mimo licznych „burz” historii zachowało urbanistyczny układ miasta
średniowiecznego: rynek z ratuszem z XIV w., układ ulic, kościół z XIV w. – pierwotnie katolicki, później
ewangelicki, a obecnie świątynia ta pełni funkcję cerkwi greckokatolickiej. Znajdują się w niej freski i
ikonostas autorstwa Jerzego Nowosielskiego, oraz bardzo ciekawa, jedna z najpiękniejszych na Warmii
i Mazurach, barokowa polichromia sufitowa z 1660 roku. Zwiedzając miasto nie można ominąć:
neogotyckiego kościoła rzymsko-katolickiego z roku 1895, domu w którym w roku 1807 nocował
Napoleon Bonaparte, oraz unikatowego Muzeum Gazownictwa i wieży ciśnień. Warte obejrzenia są
kamieniczki w centrum miasta pochodzące z końca XIX w., pozostałości murów miejskich, cmentarz
żydowski czy ukraińska izba pamięci, a także Regionalna Izba Pamięci prowadzona przez
Stowarzyszenie Historyczno-Kolekcjonerskie „DREYSE”.
W północnej części Górowa znajduje się teren po kąpielisku miejskim, z którego wypływa
rzeczka Młynówka malowniczo wijąca się przez całe miasto. W centrum znajduje się drugi miejski
zbiornik wodny – Staw Garncarski.
Uzupełnieniem oferty turystycznej są imprezy. Największą imprezą kulturalno-turystyczną
miasta są organizowane w połowie czerwca Dni Górowa. Ta trzydniowa impreza obfituje w wydarzenia
kulturalne (występy, koncerty, zabawy, wystawy) i sportowe (turnieje, rozgrywki itp.) Organizacją imprez
kulturalnych na terenie miasta zajmuje się przede wszystkim Ośrodek Kultury. Należą do nich m.in.:
• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
• Imprezy dla dzieci i młodzieży (przegląd grup kolędniczych, bal przebierańców, przegląd
szkolnych kabaretów, konkursy recytatorskie, plastyczne, literackie
• Koncerty i przeglądy zespołów młodzieżowych
• Bale karnawałowe, Andrzejki
• Wybory Supermamy i Superdziecka
• Spotkania ze słowem – Przegląd Twórczości Niekonwencjonalnej
• Noc Świętojańska
• Sylwester przed ratuszem Miejskim
• Zabawy w Parku Miejskim, plenery artystyczne
• Występy teatralne,
• Dni Rodziny
Ośrodek Kultury organizuje również rajdy rowerowe, krótkie biwaki, plenery malarskie.
Prowadzone są warsztaty artystyczne, kursy i szkolenia. Promocją atrakcji turystycznych regionu
zajmuje się, otwarty w 2003 roku, Punkt Informacji Turystycznej.
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Szlaki turystyczne
rodzaj szlaku

oznaczenie
szlaku

szlak rowerowy

rodzaj szlaku

Górowo Iławeckie - Gałajny - Żywkowo - Toprzyny Sigajny - Pareżki - Kamińsk - Górowo Iławeckie

oznaczenie
szlaku

przebieg szlaku
Górowo Iławeckie - Worławki - Bukowiec - Dzikowo
Iławeckie - Lipniki - Kandyty - Bukowiec - Górowo
Iławeckie

szlak rowerowy

trasa
krajobrazowa

przebieg szlaku

b.o.

Górowo Iławeckie - Piasty Wielkie - Wiewiórki Nowa Karczma - Wojciechy - Tolko
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rodzaj szlaku
trasa
krajobrazowa

rodzaj szlaku
Szlak Generała
J.H.Dąbrowskiego

oznaczenie
szlaku
b.o.

oznaczenie
szlaku

przebieg szlaku
Górowo Iławeckie - Piasty Wielkie - Wiewiórki Nowa Karczma - Wojciechy - Tolko

przebieg szlaku
Szlak bojowy wojsk generała Jana Henryka
Dąbrowskiego z czasów wojen napoleońskich prowadzi przez Górowo Iławeckie

Atrakcje turystyczne
Stare Miasto
Stare Miasto zachowało średniowieczny, owalny układ urbanistyczny z prostokątnym rynkiem i
regularną siecią ulic. Pośrodku stoi ratusz z XIV w., pierwotnie gotycki, gruntownie przebudowany po
1655r. i w latach 1846 - 47. W pobliżu stoi XIV - wieczna cerkiew greckokatolicka (dawniej kościół
ewangelicki), zachowały się również fragmenty murów miejskich z XIV w. Stare Miasto zabudowane jest
domami z przełomu XIX i XX w.; istnieje również XIX-wieczny kościół rzymskokatolicki. W roku 1686
spalono na stosie czarownicę, co uwieczniono na granitowej płycie, która znajduje się przy Ratuszu
Miejskim.
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fot: A.Majewska

Ratusz
Pośrodku rynku usytuowany jest ratusz z XIV w., pierwotnie gotycki, gruntownie przebudowany po 1655
r. i w latach 1846-1847. Obiekt pełni funkcję siedziby władz miasta. W wieży ratuszowej mieści się
zegar wybijający godziny przy pomocy dzwonu z 1692r. Z wieży ratuszowej rozciąga się widok na całe
miasto.
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fot: A.Majewska

Mury miejskie
Górowo Iławeckie nigdy nie było ważnym ośrodkiem miejskim natomiast było dobrze ufortyfikowane.
Częściowo zachowane fragmenty obwarowań miejskich kamienno-ceglane przy ul. Warmińskiej są
śladem średniowiecznej przeszłości miasta.

fot: A.Majewska

Cmentarz Żydowski
Cmentarz żydowski w Górowie Iławeckim został założony w XIX wieku. Ostatni znany pochówek odbył
się w latach 30-tych XX wieku. Podczas II wojny światowej Niemcy zdewastowali cmentarz. Na
powierzchni 0,1 hektara zachowało się 21 nagrobków. Macewy zostały wykonane z piaskowca.
Zachowały się inskrypcje w języku hebrajskim i niemieckim.
"Dom Napoleona"
W lutym 1807 r., po bitwie z wojskami rosyjskimi pod Pruską Iławką Francuzi przez tydzień grzebali
swoich towarzyszy broni - poległo lub odniosło rany ponad 20 tys. żołnierzy. To właśnie wtedy Napoleon
Bonaparte przespał noc z 17 na 18 lutego na plebani w Górowie. Gospodarz, pastor Karol Wilhelm Kob,
został zaszczycony kwadransem rozmowy z cesarzem, który, co więcej, zapłacił za szkody, jakie
wyrządził francuski żołnierz, rabując plebanię. Dziś, na ścianie pięknie odnowionego budynku wisi
marmurowa tablica informująca o pobycie Korsykanina.
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źródło: free.of.pl/i/itgorowo

Kościół Rzymskokatolicki
W pobliskiej Warmii katolicyzm był powszechny, ale w Górowie Iławeckim, które leżało już poza jej
granicami, najwięcej wiernych miało wyznanie ewangelickie. W połowie XIX wieku sytuacja zaczęła się
zmieniać, liczba katolików powoli rosła. Dość szybko zmobilizowali swoje siły, aby się zjednoczyć i stać
się wspólnotą. Wystosowali pismo do biskupa z prośbą o ustanowienie gminy katolickiej, na które
dn.13.02.1867 roku biskup Joseph Ambrosius Geritz odpowiedział pozytywnie. I tak powstała górowska
wspólnota katolicka. Pierwszą mszę św. odprawiono 13.02.1867 roku w prywatnym domu. Liczba
katolików zaczęła się powiększać i trzeba było myśleć o budowie kościoła. Wspólnie postanowiono o
jego powstaniu i nie szczędzono sił i środków. Prace budowlane zakończono w roku 1895.
Uroczyste poświęcenie kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i św. Agaty nastąpiło
25.09.1895. Świątynia jest pięknie zaprojektowana i wkomponowana w ogólną panoramę miasta. Po II
wojnie światowej przejęcie kościoła (częściowo zrujnowanego) nastąpiło 28.03.1946 przez przybyłego
ks. Janiszewskiego. W ostatnim czasie przywrócono do świetności dawny ołtarz, usunięty w latach 70tych. Odrestaurowany wrócił na swoje miejsce. Poświęcony został w marcu 2002 roku. Przy kościele
znajduje się obelisk (w kościele tablica), upamiętniające żołnierzy Armii gen. Andersa. W budynku
dawnej plebani istnieje punkt opieki „Caritas”. Znajduje się tam świetlica dla dzieci i punkt opieki
medycznej.

fot: A.Majewska
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Cerkiew Greckokatolicka
Jak wytłumaczyć i opisać splot wydarzeń prowadzący do zaistnienia i trwania wiary w Chrystusa
wyrażonej w obrządku bizantyjsko-ukraińskim w Górowie Iławeckim? W roku 988 władca Rusi
Kijowskiej Włodzimierz Wielki przyjął chrzest. Drzewo chrześcijaństwa nie dzieliło się jeszcze wówczas
na gałąź wschodnią i zachodnią, na katolicyzm i prawosławie, rozłam nastąpił w roku 1054. Różne
próby jednoczenia chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu przez wieki nie dawały pozytywnych
rezultatów. Dopiero w 1596 roku, w Brześciu nad Bugiem zapoczątkowano unię, która okazała się
historycznie trwała. Wierni pozostali w swym wschodnim obrządku, a biskupi uznali zwierzchność
papieża. Tak powstała cerkiew unicka – greckokatolicka. W toku dalszych wydarzeń cerkiew
greckokatolicka zrosła się na tyle silnie z narodem ukraińskim, że zaczęto ją powszechnie utożsamiać z
wszelkimi przejawami samodzielności tej nacji. Także z dążeniem do zbudowania własnej
państwowości. Obiekt pierwotnie ewangelicki. W najtragiczniejszym dla całej ludzkości XX stuleciu,
cerkiew podzieliła los swoich wiernych. Kataklizm II wojny światowej spowodował zdeptanie
chrześcijańskich ideałów, pogardę dla człowieka. Możliwe okazało się przesiedlanie mas ludzkich,
wyrywanie ich z ojcowizn, dowolne kształtowanie granic. Kto spośród 700 tys. wiernych cerkwi
greckokatolickiej w Polsce nie był w 1944-46 zmuszony do wyjazdu na sowiecką Ukrainę, ten w 1947
roku został deportowany w ramach akcji „Wisła” na tereny północno-zachodnie Polski. Około 5 tys. z
wysiedlonych trafiło do niedawnego jeszcze Landsberga, teraz już Górowa Iławeckiego i jego okolic. Nie
od razu przybyli Ukraińcy mogli swobodnie wyznawać swoja wiarę we własnych świątyniach. Cerkiew
greckokatolicka została poddana represjom przez władze komunistycznej Polski i Związku
Radzieckiego. Hierarchów, kapłanów i wiernych prześladowano, wielu zginęło na Syberii, wielu
doświadczyło koszmaru obozu w Jaworznie. Władze nie pozwalały na odprawianie nabożeństw. Stało
się to możliwe dopiero po przełomie październikowym. Pierwszą mszę św. dla grekokatolików w
kościele rzymsko-katolickim w Górowie Iławeckim, odprawił ks. J. Bułat 7.04.1957 roku. Od tego czasu
msze św. dla grekokatolików w kościele rzymsko-katolickim miały stałe miejsce. Taki stan rzeczy trwał
aż do roku 1980, kiedy wspólnota greckokatolicka Górowa Ił. otrzymała wreszcie pozwolenie na objęcie
w posiadanie zdewastowanego kościoła ewangelickiego, (opuszczonego przez swoich wiernych w
latach 50). Świątynia została stopniowo odbudowywana i restaurowana. Pierwszą mszę św. odprawił o.
J. Gbur 6.06.1982 roku. Nowa wschodnia obrzędowość i duchowość wprowadzona w gotyckie mury
mogła pozostać w harmonii dzięki geniuszowi Jerzego Nowosielskiego, który w roku 1985 zakończył
prace nad freskami i ikonostasem. Cerkiew cały czas jest restaurowana. W 2006r. wyremontowano
dach, w latach 2006-2007 odnowiono powstałe w 1660 roku barokowe malowidło sufitowe, (jedno z
największych i najpiękniejszych na Warmii i Mazurach). I tak świątynia pobudowana w XIV wieku jako
kościół katolicki, w dobie reformacji stała się ewangelickim, a u schyłku wieku XX zaczęła pełnić funkcję
cerkwi greckokatolickiej. Godnym odnotowania jest również fakt, że w Górowie Iławeckim ukazuje się
miesięcznik cerkwi greckokatolickiej „Błahowist”.

fot: A.Majewska
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Cerkiew Prawosławna
Dawna kaplica ewangelicka przy ul. Wyszyńskiego. Obiekt murowany z cegły kryty dachem
dwupołaciowym z dachówką ceramiczną. Obecnie pełni funkcję cerkwi prawosławnej.

fot: A.Majewska

Muzeum Gazownictwa
Historia powstania gazowni miejskiej w Górowie Ił. W dniu 6 maja 1907 roku magistrat, powziął decyzję
o budowie gazowni na węgiel kamienny. Inwestycję zlecono specjalistycznej firmie Karla Frandego z
Bremy. Wg przygotowanej przez nią dokumentacji gazownia miała produkować 50dm3 gazu na dobę,
miały powstać piece jeden podwójny, jeden potrójny, zbiornik gazu o pojemności 350m3, sieć rur o
przekroju od 150 do 60mm swą długością zbliżała się do 8000m, zaś koszt całości obliczono na sumę
96tys. ówczesnych marek. Budowę ukończono 13.09.1908 roku, w tym dniu wyprodukowano pierwszy
gaz. Cena 1m3 wynosiła 20 fenigów za gaz oświetleniowy oraz 15 fenigów za rurowy. Węgiel dowożono
z kopalni Bulfen. Pierwszy milion m3 gazu wyprodukowano 15.02.1920 roku, drugi - 8.04.1931 roku.
Gazownia w latach 1908-1910 zarządzana była przez Centralny Urząd w Bremie. W 1910 przeszła pod
zarząd miasta, jej kierownikiem został Altermann, którego w 1912 zastąpił Naujod. Palaczem
zatrudnionym przez miasto był Guss. W sierpniu 1914 roku wkrótce po wybuchu I wojny światowej,
kierownika gazowni i głównego palacza powołano natychmiast do wojska. Niebawem do miasta
wkroczyli Rosjanie, przed którymi wszyscy uciekali, także pracownicy gazowni. Ale już po 8 dniach
okupacji po przegranej bitwie pod Tannenbergiem Rosjanie wycofali się z miasta. Sytuację w gazowni
uratował sprowadzony z Pruskiej Iławki kierownik tamtejszego zakładu Ranser. Jednak wojenna
zawierucha zaważyła na dostawach węgla do gazowni i w roku 1919 gaz produkowano z kłód
drewnianych i pniaków, co powodowało wyzwalanie się w nim octanów. Niszczyły one nagminnie
gazowe liczniki. Z tego min. powodu zamontowano w 1921 roku koksowe urządzenie gazowe,
pozwalające na łączenie w wysokiej temperaturze gazu koksowego( 25% ) z gazem węglowym ( 75% ).
Dla usprawnienia pracy palaczy zamontowano w roku 1920 maszynę do załadunku retort tzw. muldę.
Do 1925 roku miasto było oświetlane przez 42 latarnie gazowe, gazownia obsługiwała około 400
gospodarstw domowych. Po wprowadzeniu elektryczności gazownia nadal utrzymywała produkcję,
ponieważ energii elektrycznej używano przeważnie do napędu maszyn rolniczych, urządzeń
zakładowych rzemiosła i produkcji. Gazownia pracowała nieprzerwanie aż do lutego 1945 roku. Po II
wojnie światowej zdewastowana w 45% zaczęła na nowo pracować dopiero w 1964 roku, dzięki
urządzeniom uzupełnionym z ościennych gazowni w Sępopolu i w Braniewie. Zakład w Górowie
Iławeckim pracował aż do 1992 roku. Po zakończeniu produkcji dwa lata trwały prace remontowe
związane z otwarciem muzeum, które otworzyło swoje podwoje w 1994 roku. W części gdzie
znajdowało się składowisko węgla zgromadzono jako eksponaty różnego rodzaju akcesoria
gazownicze.
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fot: A.Majewska

Wieża ciśnień
Usytuowana na wzgórzu za zespołem gazowni. Murowana z cegły o przysadzistym trzonie i głowicy
wspartej na konsolach.

fot: A.Majewska

Wodociąg miejski
Miejski wodociąg oddany został do użytku w 1910 roku. Przy ul. Warmińskiej zobaczyć można relikt
drewnianej rury wodociągowej.

fot: A.Majewska
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Staw Garncarski
Staw Garncarski położony jest w samym centrum Górowa. Według legendy miał się w nim utopić
dzwon, obrażony, że nazwano go Anną Zuzanną - oberwał się z kościelnej wieży, sturlał do stawu i tyle
go widziano. Obecnie w sezonie letnim funkcjonuje tutaj wypożyczalnia sprzętu wodnego.

fot: A.Majewska

Park Miejski
Miejsce wypoczynku, rekreacji i spacerów mieszkańców Górowa oraz plenerowych imprez.

fot: A.Majewska

źródło: www.gorowoilaweckie.pl

fot: A.Majewska

źródło: www.gorowoilaweckie.pl
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3. Analiza miejscowości na podstawie ankietyzacji mieszkańców
Dla poznania opinii mieszkańców Górowa Iławeckiego o głównych problemach
i możliwościach rozwojowych miasta przeprowadzona zostało badanie ankietowe. Ankieta została
skierowana do kilku grup osób należących do sfer biorących czynny udział w kreowaniu i budowaniu
przyszłości miasta.
Wyniki ankiet
1. Czy zdaniem Pana na terenie gminy występują poniższe problemy i zjawiska społeczne?
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Najpoważniejszym problemem zdaniem mieszkańców miasta jest wysokie bezrobocie (94%
ankietowanych), które w znacznym stopniu wpływa na rozwój gminy, poza tym zdaniem 63%
ankietowanych czynnikami wpływającymi w znacznym stopniu na rozwój gminy są brak perspektyw dla
młodzieży oraz mała aktywność społeczna. Na rozwój gminy w niewielkim stopniu wpływa starzenie się
społeczeństwa oraz zagrożenie patologiami społecznymi ( 45% ankietowanych). Problemu nie stanowią
natomiast poziom oferowanej w mieście opieki medycznej oraz istniejąca baza kulturalno-oświatowa.
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2. W jakim kierunku wg Pana powinny zmierzać działania gminy mające na celu poprawę warunków
życia mieszkańców?
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Wg mieszkańców najważniejszym, priorytetowym dla miasta zadaniem będzie pozyskanie
środków pomocowych na rozwój gminy (95% ankietowanych) oraz pozyskanie inwestorów (89%
ankietowanych). Istotne, wg 73% ankietowanych jest poprawienie środowiska naturalnego i wspieranie
działań ekologicznych oraz zdaniem ok. 50% ankietowanych jest również rozbudowanie infrastruktury
wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej oraz bardziej efektywna współpraca z samorządami gmin.
3a. Problemy ekonomiczne
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nierozwiązana gospodarka odpadami, gospodarka wodnościekowa
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Spośród ankietowanych 30% osób wskazywało na występowanie w miejscowości problemu z
liczbą miejsc pracy, z czego 78% udzielonych odpowiedzi wskazuje, że problem ten jest oceniany przez
mieszkańców jako najważniejszy. Mieszkańcy widzą również problem związany z małą liczbą
strategicznych inwestorów oraz z brakiem wsparcia dla tworzących nowe miejsca pracy (odpowiednio
32% i 37% odpowiedzi określiło ten problem jako najważniejszy). Dla mieszkańców najmniej ważnym
problemem jest istniejąca sytuacja na rynku mieszkaniowym (zaledwie 10% odpowiedzi wskazywało iż
ten problem jest najważniejszy).
3b. Problemy i zjawiska społeczne występujące w gminie wg mieszkańców
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Najpoważniejszym problemem zdaniem mieszkańców miasta jest wysokie bezrobocie (94%
ankietowanych), które w znacznym stopniu wpływa na rozwój gminy, poza tym zdaniem 63%
ankietowanych czynnikami wpływającymi w znacznym stopniu na rozwój gminy są brak perspektyw dla
młodzieży oraz mała aktywność społeczna. Na rozwój gminy w niewielkim stopniu wpływa starzenie się
społeczeństwa oraz zagrożenie patologiami społecznymi ( 45% ankietowanych). Problemu nie stanowią
natomiast poziom oferowanej w mieście opieki medycznej oraz istniejąca baza kulturalno-oświatowa.
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3c. Działania gminy mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.
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Wg mieszkańców najważniejszym, priorytetowym dla miasta zadaniem będzie pozyskanie
środków pomocowych na rozwój gminy (95% ankietowanych) oraz pozyskanie inwestorów (89%
ankietowanych). Istotne, wg 73% ankietowanych jest poprawienie środowiska naturalnego i wspieranie
działań ekologicznych oraz zdaniem ok. 50% ankietowanych jest również rozbudowanie infrastruktury
wodociągowej, kanalizacyjnej i drogowej oraz bardziej efektywna współpraca z samorządami gmin.
4. Ocena mocnych i słabych stron - analiza SWOT
Analiza SWOT jest jedną z podstawowych metod analizy strategicznej. Przeprowadzając analizę trzeba
dokonać diagnozy - określić silne i słabe strony firmy oraz prognozy - opisać szanse i zagrożenia.
¾ MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne pozytywne) - atuty to walory gminy, które w sposób
pozytywny wyróżniają ją w otoczeniu.
¾ SŁABE STRONY (wewnętrzne negatywne) - są konsekwencją ograniczeń zasobów. Każda
organizacja jak i gmina posiada aspekty funkcjonowania, które ograniczają jej sprawność, ale
szybkie i obiektywne rozpoznanie oraz zdefiniowanie może łatwo ograniczyć ich negatywny
wpływ.
¾ SZANSE (zewnętrzne pozytywne) - to zjawiska i tendencje w otoczeniu, które odpowiednio
wykorzystane staną się impulsem do rozwoju oraz osłabią zagrożenia.
¾ ZAGROŻENIA (zewnętrzne negatywne) - to wszystkie czynniki zewnętrzne ,które postrzegamy
jako bariery dla rozwoju gminy, utrudnienia.
Poniższa analiza to synteza opinii społecznej i diagnozy eksperckiej:
•
•
•

MOCNE STRONY
Niewielka odległość miasta od przejścia granicznego w Bezledach;
Walory krajobrazowe i krajoznawcze miasta, a w szczególności Starego Miasta, doliny rzeki
Młynówki i wysokiej jakości środowiska przyrodniczego;
Wielonarodowościowa struktura społeczna mieszkańców - Polaków, Ukraińców i Niemców zgodnie współdziałających, otwartych na świat i przyjaznych przybyszom;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktywna działalność społeczności lokalnej i współpraca w skali europejskiej;
Silny ośrodek szkolnictwa o znaczeniu ponadregionalnym;
Ośrodek usług medycznych o znaczeniu regionalnym (Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny);
Walory krajobrazowe i krajoznawcze okolic miasta oraz niewielka odległość od innych
atrakcyjnych turystycznie miejsc w regionie.
SŁABE STRONY
Peryferyjne położenie, odległość od dużych krajowych i zagranicznych rynków zbytu i
wynikające z niej wysokie koszty transportu;
Wysoki poziom bezrobocia, niskie kwalifikacje pracowników i bezrobotnych, pasywny
stosunek do pracy;
Mało sprawne połączenia komunikacyjne miasta z regionem. Zły stan techniczny dróg
dojazdowych i ulic w mieście;
Brak ofert mieszkań, szczególnie dla młodych i aktywnych zawodowo rodzin;
Słabe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych, doliny rzeki Młynówki i Kąpieliska
Miejskiego, niewykorzystane walory środowiska przyrodniczego;
Niska estetyka zagospodarowania najważniejszych miejsc w mieście i niewystarczające
wyeksponowanie walorów krajobrazowych i krajoznawczych, w szczególności Starego
Miasta;
Trudna sytuacja rolnictwa w sąsiedztwie miasta;
Zaawansowany wiek i zły stan techniczny zabudowy mieszkaniowej
SZANSE
Modernizacja i rozbudowa systemów infrastruktury technicznej w mieście;
Poprawa estetyki zabudowy miasta i zagospodarowanie cennych lokalnych obiektów
i zespołów zabudowy oraz ich ekspozycja;
Rozwój
funkcji
rehabilitacyjno-wypoczynkowej
oraz
turystyki
kwalifikowanej
w mieście w oparciu o Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny;
Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego i usług obsługi wsi, rozszerzenie oferty inwestycyjnej, promocja miasta - działania zmierzające do przyciągnięcia kapitału z zewnątrz
i zwiększenia liczby trwałych miejsc pracy;
Rozwój współpracy międzynarodowej, promocja i ekspozycja wielokulturowej – polskiej,
ukraińskiej, niemieckiej - specyfiki miasta;
Rozwój połączeń komunikacyjnych miasta z regionem, poprawa jakości dróg dojazdowych
i ulic w mieście;
Rozwój miasta w oparciu o wykorzystanie i ekspozycję walorów środowiska przyrodniczego,
urozmaiconej rzeźby terenu (Miasto Siedmiu Wzgórz), zagospodarowanie doliny rzeki
Młynówki, oraz walorów krajoznawczych i krajobrazowych miasta;
Utworzenie drogowego przejścia granicznego, które przyczyniłoby się do rozwoju współpracy
gospodarczej i wymiany towarowej.
Możliwość uzyskania statusu gminy uzdrowiskowej (ze względu na posiadane złoża
naturalne i na bazie infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego).
Miasto - ośrodkiem przetwórstwa rolnego i instytucją obsługi rolnictwa;
ZAGROŻENIA
Planowanie inwestycji wojewódzkich głównie w miastach położonych przy drogach
wojewódzkich (nr 51), z pominięciem Górowa Iławeckiego;
Upadek rolnictwa i wyludnianie się terenów wiejskich;
Migracje z miasta ludzi młodych - „starzenie” się ludności miasta;
Marazm, brak aktywności gospodarczej ludności miasta; stagnacja rynku pracy,
utrzymanie się wysokiego poziomu bezrobocia i niskich kwalifikacji zawodowych osób
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•

bezrobotnych;
Wzrost występowania patologicznych zachowań zarówno wśród dorosłych jak i młodzieży.

5. Planowane kierunki rozwoju
Rozwój gospodarczy
Górowo Iławeckie od lat konsekwentnie realizuje politykę ekorozwoju, w myśl której rozwój
gospodarczy następuje z uwzględnieniem i poszanowaniem walorów środowiska naturalnego. W
związku z tym wybudowano miejską oczyszczalnię ścieków, zrealizowano kanalizację sanitarną w
większości miasta, zrekultywowano stare składowisko odpadów, prowadzone są prace związane ze
zmianą ogrzewania z węglowego na gazowe. Przeprowadzono również inwestycje o charakterze
promocyjnym - odnowiono elewacje zabytkowych kamieniczek oraz wymieniono nawierzchnię rynku.
Wybudowano także pełnowymiarową halę sportową przy Szkole Podstawowej.
Możliwości inwestycyjne
Górowo posiada nowoczesną centralę telefoniczną, duże zasoby wód podziemnych, znaczne
rezerwy gazu ziemnego i energii elektrycznej, w mieście istnieje funkcjonalna obwodnica. Przygraniczne
położenie stwarza możliwość rozwoju współpracy gospodarczej z Obwodem Kaliningradzkim. Do
dyspozycji inwestorów są uzbrojone działki na terenie miasta na działalność uciążliwą i nieuciążliwą.
Ponadto wydzielone są uzbrojone tereny pod budownictwo mieszkaniowe.
Rozwój wynikający z dokumentów planistycznych

•
•
•
•

Dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta (z 1982r., 1988r. ze zmianą
w 1994 r.) zakładały że względu na wielkość i funkcje miasta:
Górowo będzie ośrodkiem dyspozycyjno-usługowym obsługującym ludność w zasięgu gminy, a
w zakresie obsługi rolniczej, także dla gmin sąsiednich;
utrzymana zostanie funkcja przemysłowa (drobny przemysł), z niewielką rozbudową
istniejących zakładów przemysłowych;
chłonność projektowanego układu funkcjonalno – przestrzennego miasta określił na 6 000
osób;
w 2001 r. został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Górowo
Iławeckie przyjęty uchwałą nr XXVII/203/01 Rady Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 23
lutego 2001 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. Nr 42 z 23 maja 2001 r. poz. 655).

Kierunki przestrzennego rozwoju miasta
•
•
•
•

rozwój zabudowy miasta przez uzupełnianie istniejącego zainwestowania, a następnie
wchodzenie na nowe tereny budowlane z pełnym programem funkcjonalno-użytkowym.
uwzględnienie rozgęszczenia i wyburzeń (z zachowaniem obiektów zabytkowych);
przyjęta w planach koncepcja rozwoju miasta w kierunku zachodnim (poza linię kolejową), nie
wskazane jest przesunięcie zainwestowania poza południową obwodnicę miasta;
rozwój dzielnicy przemysłowo-składowej na zachód od linii kolejowej, przy której jest położona.

Główne centra usługowe
•

Stare Miasto (handel, rzemiosło, mała gastronomia, administracja);
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•
•
•
•
•
•

rejon ulic Kościuszki i Szkolnej (administracja, handel, gastronomia);
ul. Sikorskiego (szkolnictwo służba zdrowia, kultura, sport);
nowe tereny pod budownictwo wielorodzinne (oprócz dawnej jednostki „C”) w obszarze
ograniczonym ulicami: Kaliningradzką, Lipową, Kościuszki i Szkolną;
rewaloryzacja Parku Miejskiego i zagospodarowanie zielenią parkową terenów na północ od ul.
Wyszyńskiego wzdłuż rzeki Młynówki, aż do połączenia ich z istniejącym zespołem leśnym i
zbiornikami wodnymi w północnej części miasta;
stworzenie ciągu pieszego łączącego dworzec PKP-PKS ze Starym Miastem.
przeniesienie wszystkich obiektów przemysłowych, magazynowo składowych i baz
transportowych (poza Zakładem Meblarskim i terenem bo byłej Spółdzielni Mleczarskiej
„Maćkowy”, zlokalizowanymi przy ul. Olsztyńskiej, w południowej części miasta) znajdujących
się na terenach mieszkaniowych lub w ich pobliżu do specjalnej dzielnicy przemysłowoskładowej (zlokalizowanej wzdłuż ul. Przemysłowej) lub ograniczenie ich uciążliwości.

5.1. Plany inwestycyjne
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5.1. Plany inwestycyjne
Nazwa zadania
Budowa kanalizacji sanitarnej,
sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji deszczowej w ciągu
ulic Olsztyńskiej, Lidzbarskiej,
Słowackiego, Ogrodowej i
Wyszyńskiego oraz dróg
osiedlowych w obrębie ulicy
Słowackiego w Górowie
Iławeckim
Budowa kanalizacji sanitarnej,
sieci wodociągowej w ciągu ulic
Nowowiejskiego, Moniuszki oraz
Armii Czerwonej w Górowie
Iławeckim

Cel

Przeznaczenie

Harmonogram
realizacji

Wartość zadania

Źródło
finansowania

2,3 km kanalizacja
1,2 km wodociąg

Poprawa dostępu do
podstawowych usług dla
mieszkańców i ochrona
środowiska naturalnego

2008-2009

4 608 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2,0 km kanalizacja
0,8 km wodociąg

Poprawa dostępu do
podstawowych usług dla
mieszkańców i ochrona
środowiska naturalnego

2008-2010

3 100 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010-2013

1 000 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2008-2010

1 000 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010-2013

1 000 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010-2013

2 000 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

Modernizacja i remont wieży
ciśnień wraz z modernizacją
części miejskiej sieci
wodociągowej

1 zmodernizowany
obiekt , 3 km
zmodernizowanej
sieci wodociągowej

Budowa drogi osiedlowej wraz z
kanalizacją deszczową przy ulicy
Zwycięstwa w Górowie Iławeckim

600 mb

Budowa ulicy Armii Czerwonej
Budowa ulicy Szkolnej

300 mb
400 mb

Poprawa dostępu do
podstawowych usług dla
mieszkańców oraz ochrona i
zachowanie dziedzictwa
kulturowego
Poprawa dostępności
komunikacyjnej miasta dla
mieszkańców, inwestorów i
turystów
Poprawa dostępności
komunikacyjnej miasta dla
mieszkańców, inwestorów i
turystów
Poprawa dostępności
komunikacyjnej miasta dla

45

Budowa ulic Okrężnej i Krótkiej

100 mb

Budowa ulicy Chopina

100 mb

Budowa ulicy Bema

150 mb

Budowa oświetlenia ulicznego
w ulicy Przemysłowej
i ulicy Mickiewicza
w Górowie Iławeckim

813 mb

Budowa ulicy Olsztyńskiej

200 mb

Budowa ulicy Lidzbarskiej

200 mb

Budowa ulicy Kościuszki

200 mb

Plan gospodarki odpadami –
zakup pojemników do selektywnej

108 szt.
pojemników do

mieszkańców, inwestorów i
turystów
Poprawa dostępności
komunikacyjnej miasta dla
mieszkańców, inwestorów i
turystów
Poprawa dostępności
komunikacyjnej miasta dla
mieszkańców, inwestorów i
turystów
Poprawa dostępności
komunikacyjnej miasta dla
mieszkańców, inwestorów i
turystów
Poprawa estetyki i
bezpieczeństwa obszaru
miejskiego
Poprawa dostępności
komunikacyjnej miasta dla
mieszkańców, inwestorów i
turystów
Poprawa dostępności
komunikacyjnej miasta dla
mieszkańców, inwestorów i
turystów
Poprawa dostępności
komunikacyjnej miasta dla
mieszkańców, inwestorów i
turystów
Ochrona środowiska
naturalnego

2010-2013

500 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010-2013

500 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010-2013

1 500 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2008-2009

120 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010 - 2013

500 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010 - 2013

500 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010 - 2013

500 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2009-2010

100 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE
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zbiórki

selektywnej zbiórki
odpadów

Utworzenie Miejskiego Punktu
Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych

1 szt.

Budowa gazociągu w ul.
Mickiewicza

645 mb gazociągu

Budowa kotłowni przy ulicy Bema

180 mieszkań

Budowa kotłowni przy ulicach
Kościuszki i Wojska Polskiego

300 mieszkań

Budowa kotłowni przy ul. Armii
Czerwonej

120 mieszkań

Budowa Międzynarodowego
Centrum Edukacji w Górowie
Iławeckim przy ulicy Szkolnej 4
Termomodernizacja Przedszkola
Miejskiego przy ulicy Generała
Sikorskiego w Górowie Iławeckim
Wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej w budynku Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Górowie
Iławeckim
Budowa lokali socjalnych w
Górowie Iławeckim

Powierzchnia i
kubatura – 584 m2 i
3170 m3
zmiana ogrzewania
z węglowego na
gazowe

Ochrona środowiska
naturalnego

2009-2010

30 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2009

70 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010 - 2013

200 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010 - 2013

200 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010 - 2013

200 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

Poprawa dostępu do
infrastruktury edukacyjnej

2008-2010

4 380 000,00

Poprawa dostępu do
infrastruktury edukacyjnej

2009-2010

350 000,00

Poprawa dostępu do
podstawowych usług dla
mieszkańców
Poprawa dostępu do
podstawowych usług dla
mieszkańców i ochrona
środowiska przyrodniczego
Poprawa dostępu do
podstawowych usług dla
mieszkańców i ochrona
środowiska przyrodniczego
Poprawa dostępu do
podstawowych usług dla
mieszkańców i ochrona
środowiska przyrodniczego

Budżet gminy,
Fundusze UE
Środki krajowe
Budżet gminy,
Fundusze UE
Środki krajowe

129 okien, 25 drzwi

Poprawa dostępu do
infrastruktury edukacyjnej

2009-2011

350 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE
Środki krajowe

300 m²

Poprawa dostępu do
podstawowych usług dla

2010-2013

1 000 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE
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mieszkańców i ochrona
środowiska przyrodniczego
Rozbudowa Stadionu Miejskiego
z zapleczem przy ulicy Generała
Sikorskiego w Górowie Iławeckim

Powiększenie płyty
boiska, budowa
nowych trybun 450
osób,
modernizacja
budynku zaplecza

Budowa placu zabaw i skateparku
wraz z poprawą estetyki Parku
Miejskiego w Górowie Iławeckim

46.904 m²

Odbudowa zbiorników wodnych
po powodzi w Górowie Iławeckim

Zbiornik
78089 m3

Renowacja i remont zabytkowej
zabudowy w centrum miasta

20 kamienic

Termomodernizacja budynku
ratusza w Górowie Iławeckim przy
ulicy Plac Ratuszowy 18

kubatura budynku
2366 m³

Budowa boiska sportowego
w Górowie Iławeckim
przy ulicy Szkolnej 4
w ramach realizacji programu
„Moje boisko Orlik 2012”

1 kompleks

Poprawa dostępu do
infrastruktury sportoworekreacyjnej
Poprawa estetyki obszaru
miejskiego oraz zwiększenie
dostępu do infrastruktury
rekreacyjnej
Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców, ochrona
obszaru miejskiego
Ochrona i zachowanie
dziedzictwa kulturowego
Ochrona i zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz
ochrona środowiska
przyrodniczego
Poprawa dostępu do
infrastruktury sportoworekreacyjnej

2008-2010

10 259 970,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2008-2009

970 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2008-2010

5 934 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2010-2013

2 000 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE

2008-2009

380 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE
Środki krajowe

2009-2010

1 200 000,00

Budżet gminy,
Fundusze UE
Środki krajowe
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6. Opis przedsięwzięć realizowanych w ramach konkursu PROW
6.1. Tytuł inwestycji
"Budowa placu zabaw i skateparku wraz z poprawą estetyki Parku Miejskiego w Górowie Iławeckim"
6.1.1. Opis inwestycji
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu fragmentu parku miejskiego pomiędzy
ulicami Kard. Wyszyńskiego, 1-go Maja i ulicy Kościuszki w Górowie Iławeckim. Obszar
zagospodarowywany z jednej strony zamyka koryto rzeki Młynówki. Teren znajduje się po lewej stronie
koryta rzeki Młynówki. Od strony południowo-wschodniej zagospodarowywany obszar okalają
wyniesienia terenu nie przekraczające wysokości 8 metrów ponad poziom parku.
W nowoprojektowanym parku wyróżnia się dwie strefy o odmiennej funkcji. Pierwsza część o
charakterze sportowym, wyposażona będzie w skate park oraz kort tenisowy. Ponadto znajdą tam się
także miejsca dla osób nie uprawiających sportu, a chcących jedynie obserwować zmagania młodzieży i
dzieci. Projektuje się tam także altankę parkową przewidzianą jako miejsce odpoczynku i ochrony przed
niesprzyjającymi warunkami pogodowymi.
Druga część parku projektowana jest jako miejsce spotkań rodzin z małymi dziećmi.
Przewidziane tam jest wybudowanie dwóch placów zabaw z urządzeniami do zabawy, a także
przewidziane są miejsca do spacerowania. Obie części parku połączone są alejką. Park przedzielony
jest rzeką Młynówką. Połączenie miedzy obiema częściami parku, a także dostęp do części parku
objętych opracowaniem zapewniają kładki piesze.
Cały park miejski jak i fragment objęty projektem jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Park miejski - stan obecny

fot: A.Majewska
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źródło: Projekt Pantel Studio

6.1.2. Opis techniczny inwestycji
Układ komunikacyjny
Tren parku miejskiego wyłączony jest z ruchu kołowego. Na obszar parku można dostać się z
szeregu przejść pieszych znajdujących się po obu stronach parku. W związku z faktem, że przez teren
parku miejskiego przepływa rzeka Młynówka, dostęp do całego obszaru parku zapewniają kładki piesze
biegnące przez rzekę.
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Altana
Projektowana altana wykorzystywana będzie jako miejsce wypoczynku lub schronienie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi w chwili korzystania przez mieszkańców z
parku miejskiego. Konstrukcja drewniana, słupowo-płatwiowa. Fundamenty murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej. Altana kryta będzie dachem dwuspadowym, drewnianym w konstrukcji
krokwiowo-jętkowej. Podłoga drewniana z desek podłogowych gr.3cm układanych na legarach
drewnianych. Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna, esówka w kolorze czerwonym. Projektuje się
wykorzystać dachówkę pochodzącą z rozbiórek. Dach jest dwuspadowy, o kącie nachylenia 450.
Wewnątrz altanki projektuje się barierki drewniane.

źródło: Projekt Pantel Studio

Mała architektura
Projektuje się kosze na odpadki oraz ławki wypoczynkowe, oczko wodne. Murki
kamienne, skatepark, kort tenisowy oraz dwie altany ogrodowe.

ceglano-

Oczko wodne
W jednej z części parku istniejące oczko wodne do remontu. Remontowane oczko wodne
projektuje się w konstrukcji żelbetowej wylewanej o głębokości 0,50m. Z lustrem wody obniżonym o 20
cm w stosunku do poziomu terenu wokół oczka. Ściany boczne zbiornika wodnego wymurowane z
bloczków betonowych gr. 20 cm, dno jako wylewana płyta betonowa zbrojona siatką. Dodatkowo dno
wysypane 5 cm warstwą żwiru. W oczku wodnym projektuje się rośliny posadzone w koszach
przytwierdzonych do dna zbiornika wg. projektu zieleni. Przez oczko zaprojektowano kładkę pieszą.
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Ławki parkowe
Projektuje się ławki parkowe na profilach żeliwnych pomalowanych proszkowo w kolorze
czarnym z siedziskiem z listew drewnianych.
Kosze na odpadki
Projektuje się kosze na śmieci. Pojemność: 45 - litrów, Wymiary wkładu: średnica 41cm,
głębokość 41cm. Wykonanie: wyjmowalny wsad z blachy malowanej proszkowo, listwy drewniane,
wsparty na rurze stalowej przygotowanej do osadzenia we fundamencie.
Skate park
Nawierzchnię skateparku wykonana z asfaltobetonu o drobnym uziarnieniu w kolorze czarnym.
Poszczególne elementy skateparku wykonane z belek drewnianych, skręcanych w moduły.
• Mini rampa 850x488x120
• Grindbox 610x182x50
• Grindbox 488x122x30/45
• Grindbox 16 488x90x40
• Rurka prosta 400x5x35
Poszczególne elementy są wykonane na konstrukcji drewnianej, pokryte sklejką wodoodporną i
dodatkowo specjalną matą jezdną RampLine. Wokół poszczególnych elementów skateparku należy
zabezpieczyć strefy bezpieczeństwa od 50 do 200 cm. Każdy z elementów należy obić płytą ochronną.
Płyta ta ma właściwości wygłuszające i ochronne (chroni również przed zanieczyszczeniami śmieciami). Pełni również funkcję estetyczną, gdyż obity skatepark dużo lepiej wygląda.
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Kort tenisowy
Kort tenisowy o wymiarach 23,7x 9,6 m. Nawierzchnię kortu projektuje się mączki ceglanej
grubość warstwy wierzchniej (1cm) , 4 cm mieszanki mineralnej, 10 cm żużlu o średnicy 5-30mm, 15cm
grubego żużlu lub tłucznia o średnicy 5-10 cm. Po obu stronach kortu na utwardzonym placu z
nawierzchnią jak na korcie projektuje się ławki jak w pozostałych częściach parku. Na korcie należy
zainstalować słupki stalowe o wysokości 106 cm, podtrzymujące siatkę.
Place zabaw
Projektuje się dwa place zabaw wyposażone w zestaw urządzeń zabawowo-rekreacyjnych.
Wyposażenie placu zbaw to elementy z certyfikatem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniona
jednostkę certyfikującą
Zieleń
Na terenie opracowania sporadycznie występują drzewa i roślinność krzewiasta.
Zaprojektowano zieleń w postaci trawników i drzew iglastych oraz liściastych oraz krzewów.
Zaprojektowano 234 drzewa liściaste i iglaste i 3140 sztuk krzewów liściastych i iglastych.
Zaproponowano 27 gatunki bądź odmiany drzew i krzewów. Poszczególne fragmenty parku
zaprojektowano w układzie geometrycznym i połączono je ciągiem komunikacyjnym.
Pierwszy teren objęty opracowaniem został podzielony na trzy wnętrza krajobrazowoarchitektoniczne o charakterze rekreacyjnym. Jedno z nich znajduje się wokół oczka wodnego,
otoczonego murkiem z drewnianymi siedziskami. Naokoło oczka zaprojektowano ciąg klonów
pospolitych o pokroju kopułowym, wspaniale nadających się do tego typu obsadzeń, dających dużo
cienia. W oczku zaprojektowano rośliny wodne. W sąsiedztwie ławek parkowych zaprojektowano
drzewa pełniące rolę ocieniającą jak i atrakcyjne krzewy. Na skarpie znajdującej się nad placem z
oczkiem wodnym zaprojektowano kompozycję z drzew i krzewów iglastych i liściastych uzupełniającą
wyżej opisany układ. Zaproponowano tu atrakcyjną kolorystykę roślin. Dobrano gatunki i odmiany
purpurowe, złote i siwo-niebieskie. Połączono je z gatunkami kwitnącymi na biało. Zaplanowano także
gatunki iglaste, co wpłynie na atrakcyjność projektowanej zieleni także zimą. Plac przy altance otoczono
drzewami, tworząc w ten sposób kolejne z wymienionych wnętrz. Trzecie z nich to teren placu zabaw.
Wzdłuż ciągu pieszego przy rzece zaprojektowano żywopłot wys. ok. 70 cm pełniący rolę
bariery bezpieczeństwa dla ewentualnych dzieci bawiących się na placu zabaw. Na żywopłoty
zaproponowano gatunek szybkorosnący, częściowo zimozielony, nadający się na żywopłoty
formowane.
Wzdłuż rzeki Młynówka zaprojektowano ciąg spacerowy, który łączy wszystkie opisane miejsca, a także
projektowany teren z resztą parku. Wzdłuż niego zaprojektowano ławki. Otoczono je niskimi krzewami,
atrakcyjnymi ze względu na barwne ulistnienie i długie kwitnienie.
W północnej części opracowania zaprojektowano teren o charakterze sportowo- rekreacyjnym z
kortem tenisowym i skate parkiem. Wokół nich znajdują się ławki i murki z drewnianymi siedziskami. W
północno-zachodniej części tego terenu zaprojektowano placyk z ławeczkami, przy którym znajduje się
niewielka altanka. W otoczeniu placyku zaprojektowano trawnik z żywopłotem i zadrzewieniami z
sumaka octowca. Za skate parkiem zaprojektowano zaciszny okrągły placyk z drzewem w środku i
rabatami roślin jednorocznych naokoło. Kort tenisowy od skate parku oddziela aleja drzew o kopułowym
charakterze.
W projekcie wybrano gatunki drzew i krzewów dekoracyjne ze względu na pokrój, kwitnienie,
barwne ulistnienie czy owoce, a także atrakcyjne ze względu na swą zimozieloność. Są to gatunki
szybkorosnące, mało wymagające pod względem glebowym i klimatycznym, odporne na choroby i
zanieczyszczenia powietrza i suszę, a także na mróz. Projektowana roślinność tworzy interesującą
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kompozycję barwną. Zaproponowano atrakcyjną kolorystykę roślin. Dobrano gatunki i odmiany
purpurowe, złote i siwo-niebieskie. Połączono je z gatunkami żywozielonymi. Zieleń zaprojektowano tak,
aby nie kolidowała z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem terenu.
Elementy wykończeniowe terenu
Chodniki, zaprojektowano z kostki betonowej grub. 6 cm w kolorze szarym. Fragmenty
chodników wyłożone kostka granitową w kolorze szarym. Chodniki układać na podsypce cementowej
Chodniki ograniczone obrzeżem betonowym 20x6 cm.
DANE LICZBOWE
• chodniki kostka brukowa
• chodniki kostka granitowa
• piasek utwardzony
• piasek utwardzony, place zabaw
• korttenisowy
• skate park
• trawniki
• oczko wodne

940,28m2
142,55 m2
967,65 m2
619,36 m2
617,10 m2
383,47 m2
3153,38 m2
171,24 m2

6.1.3. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia
opis
rodzaj robót
Koszty przygotowawcze
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
Wiata ogrodowa
Elementy wykończeniowe terenu
Oczko wodne
Murki ceglano - kamienne
Skatepark
Kort tenisowy
Place zabaw
Chodniki
RAZEM

netto

vat

32000,00
28 097,16
57 983,46
43 905,96
60 262,19
187 184,92
94 622,00
62 123,37
52 800,00
174 194,37
793 173,43

7040,00
6181,38
12 756,36
9 659,31
13 257,68
41 180,68
20 816,84
13 667,14
11 616,00
38 322,76
174 498,15

brutto
39 940,00
34 278,54
70 739,82
53 565,27
73 519,87
228 365,60
115 438,84
75 790,51
64 416,00
212 517,13
968 571,58

6.1.4. Źródła finansowania
Środki zewnętrzne
(Regionalne Programy Operacyjne, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Ekofundusz, Programy Współpracy Transgranicznej).
Środki własne wnioskodawcy
Udział własny wnioskodawcy będzie pokryty ze środków budżetowych.
6.1.5. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia
rodzaj robót
ubieganie się o dofinansowanie
realizacja inwestycji
rozliczenie finansowe

termin
II kw. 2009
III kw. 2009
IV kw. 2009
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6.2. Tytuł inwestycji
„Budowa boiska sportowego w Górowie Iławeckim przy ulicy Szkolnej 4 w ramach realizacji programu
„Moje boisko Orlik 2012””
6.2.1. Opis inwestycji
W ramach projektu powstanie kompleks dwóch boisk: boisko piłkarskie oraz boisko
wielofunkcyjne. Przewidywana jest budowa budynku sanitarno – szatniowego oraz ewentualnie placu
zabaw. Wymagana warunkami zabudowy powierzchnia działki wynosi ok. 3 000m2. Lokalizacja
kompleksu będzie zapewniać bezpieczny i łatwy dojazd do obiektu (dzieci i młodzież mogą bez opieki
dorosłych dojechać lub dojść do obiektu) oraz szybką i tanią realizację inwestycji. Zatrudnienie trenera
środowiskowego ma na celu profesjonalne prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz
zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na obiekcie.

źródło: www.orlik2012.pl

6.2.2. Opis techniczny inwestycji
Funkcjonalne zagospodarowanie terenu
Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m) ogrodzone do wysokości 4 m
wraz z piłko – chwytem o wysokości 5 m oraz boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszykowej i
piłki siatkowej o wymiarach 19.1 x 32.1 m ogrodzone do wysokości 4 m. Boiska są wyposażone w
niezbędny sprzęt sportowy, boisko piłkarskie: bramki o wymiarach 2 x 5 m, chorągiewki przegubowe do
zaznaczania narożników boiska, boisko wielofunkcyjne: stalowe kosze do piłki koszykowej (regulowane
na wysokość), siatka do piłki siatkowej rozpięta na słupach. Ze względu na bezpieczeństwo
użytkowników osprzęt jest mocowany do podłoża w tulejach. Na terenie zlokalizowano także budynek
sanitarno – szatniowy i ewentualnie plac zabaw.
Oświetlenie
Zaplanowano budowę 8 słupów oświetleniowych dla potrzeb boiska piłkarskiego,
doświetlających jednocześnie boisko wielofunkcyjne i plac zabaw. Dobór światła zapewnia komfort
użytkownikom boiska i sąsiedztwu
• Bez rozlewania się światła w górną półprzestrzeń powodującą rozświetlenie nieba,
• Bez światła padającego poza obszar wymagany,
• Bez światła powodującego olśnienie.
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Boisko i oświetlenie wymaga podanej wyżej powierzchni, natomiast lokalizacja budynku sanitarno –
szatniowego uzależniona jest od kształtu działki i orientacji do komunikacji oraz infrastruktury.
Proponowane zagospodarowanie terenu stanowi minimum potrzeb użytkowników obiektu. Propozycja
powinna stanowić kanwę dla potrzeb środowiska, w którym powstaje obiekt.
Budynek sanitarno-szatniowego (powierzchnia ok. 60 m2)
Budynek (obiekt kontenerowy) zaprojektowany jest w technologii prefabrykowanej i montowany
na placu budowy. Istnieje możliwość, w zależności od potrzeb, zwiększenia powierzchni użytkowej
budynku poprzez zamontowanie większej ilości segmentów. Budynek spełnia następujące wymogi
funkcjonalne:
• Magazyn sprzętu gospodarczo – sportowego,
• Szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,
• Zespół higieniczno – sanitarny,
• Pomieszczenie gospodarcze,
• Pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.
• Boisko piłkarskie
Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być
poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości 4 - 5 cm. Ogrodzenie boiska
wykonane jest z siatki stalowej powlekanej o małych oczkach. Piłko – chwyty są zamontowane w
sposób trwały i wykonane z siatki.
Boisko wielofunkcyjne
Nawierzchnia boiska wykonana jest na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być
poprzedzone badaniami geologicznymi). Nawierzchnia poliuretanowa przeznaczona do boisk
wielofunkcyjnych. Ogrodzenie boiska wykonane jest z siatki stalowej powlekanej.
6.2.3. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia
Wstępny koszt budowy kompleksu wynosi około 1 000 000.00 PLN netto. Rzeczywisty koszt
budowy znany będzie po wykonaniu dokumentacji technicznej i ewentualnie zweryfikowany po
zakończeniu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy kompleksu.
Koszty kwalifikowane:
• Opracowanie dokumentacji adaptacyjnej,
• Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię,
• Wykonanie nawierzchni (trawa syntetyczna, nawierzchnia poliuretanowa),
• Wykonanie ogrodzenia,
• Zakup sprzętu sportowego na trwale mocowanego do podłoża,
• Wykonanie oświetlenia,
• Wykonanie zaplecza sanitarno-szatniowego,
• Wykonanie przyłączy.
Koszty niekwalifikowane:
• Zakup pozostałego sprzętu: typu ławki, trybuny,
• Zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z obiektem sportowym,
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• Wykonanie placu zabaw.
6.2.4. Źródła finansowania
Środki budżetowe
Kwota środków budżetowych przeznaczona na realizację tych zadań wynosić będzie 33 % wartości
kosztorysowej, nie więcej jednak niż 333 tys. PLN brutto.
Inne środki
(Regionalne Programy Operacyjne, Budżety Marszałków Województw, Fundusz Rozwoju Wsi,
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ekofundusz, Programy Współpracy
Transgranicznej).
Kwota innych środków przeznaczona na realizację tych zadań wynosić będzie 33 % wartości
kosztorysowej, nie więcej jednak niż 333 tys. PLN brutto.
Środki własne wnioskodawcy
Udział własny wnioskodawcy może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub
w ramach robót publicznych albo prac społecznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony
sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
budowlanego. Koszt wykonania kosztorysu pokrywa wnioskodawca. W indywidualnych przypadkach
dopuszcza się inny montaż finansowy środków własnych wnioskodawcy i innych środków.
6.2.5. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia
rodzaj robót
ubieganie się o dofinansowanie
realizacja inwestycji
rozliczenie finansowe

termin
2010
2009-2010
2010
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