SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYSESYJNEJ DZIAŁALNOŚCI
BURMISTRZA MIASTA IŁAWY I URZĘDU MIASTA IŁAWY
27.10.2020 – 25.11.2020
(WYDZIAŁY I JEDNOSTKI PODLEGŁE)
Na podstawie § 25 ust. 1 pkt. 4) Załącznika nr 5 (Regulaminu Rady Miejskiej w Iławie) do Statutu
Miasta Iławy, przedkładam sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Burmistrza Miasta
Iławy i Urzędu Miasta Iławy za okres 27.10.2020 – 25.11.2020.
W okresie międzysesyjnym Burmistrz Miasta Iławy oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Iławy wzięli udział
między innymi w:

Burmistrz:
1. spotkaniu

w

sprawie

funkcjonowania

Ekomariny

w

czasie

realizacji

projektu

unijnego

i po jego zakończeniu
2. spotkaniu z Wójtem Gminy Iława, Krzysztofem Harmacińskim oraz Prezesem Zakładu Komunikacji
Miejskiej w sprawie dopłat Gminy Iława do utrzymania komunikacji na terenie gminy
3. spotkaniu z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego w sprawie monitoringu miasta
4. telekonferencji

projektu

Zielony

Lider,

którego

założeniem

będzie

pogłębienie

wiedzy

o globalnych wyzwaniach środowiskowych w ujęciu lokalnym
5. spotkaniu z Prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej, Skarbnikiem Miasta Iławy oraz Kierownikiem
Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego w sprawie wyznaczenia zadań dla Zakładu Usług
Komunalnych
6. wizycie w firmie Amelo z pracownikiem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, pracownikami
Iławskich Wodociągów oraz Posłem, Zbigniewem Ziejewskim
7. spotkaniu z Sekretarzem Miasta Iławy oraz Kierownikiem Wydziału Organizacyjnego w sprawie
zmian w funkcjonowaniu urzędu podczas pandemii koronawirusa
8. spotkaniu z Dyrektorem Iławskiego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji oraz Kierownikiem
basenu w sprawie funkcjonowania basenu w czasie pandemii
9. Posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Jeziorak”
10. obradach okrągłego stołu online organizowanego przez Młodzieżową Radę Miasta Iławy, które
dotyczyły m.in. rozwiązań ekologicznych dla Iławy oraz sposobów promowania miasta
11. Uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w postaci złożenia kwiatów
na cmentarzu oraz pod tablicą pamiątkową na ścianie ratusza
12. spotkaniu z Prezesem Iławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w sprawie planu
wyburzeń budynków miejskich
13. szkoleniu - Schematy Podatkowe MDR + zmiany w VAT w UM Iława
14. wideokonferencji Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z samorządowcami z powiatu
iławskiego nt. bieżących spraw, w tym przygotowań do nowej perspektywy unijnej
15. Złożeniu wiązanki pogrzebowej na grobie Ś.P. Mikołaja Hermana

16. Posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia skargi
17. spotkaniu z Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikami socjalnymi
iławskiego MOPS-u z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
18. spotkaniu z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, Arturem Chojeckim w sprawie zmian do Funduszu
Dróg Samorządowych, repatriantów i Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych
19. złożeniu kwiatów na Placu Iławskich Kolejarzy w okazji Dnia Kolejarza

I Zastępca:
1. konsultacjach i rozmowach z dyrektorami przedszkoli i szkół miejskich w sprawie funkcjonowania
placówek w czasie częściowego zawieszenia zajęć oraz sytuacji dzieci niepełnosprawnych,
2. konsultacjach i rozmowach z pracownikami MOPS w sprawie realizacji projektu COVID,
3. obradach okrągłego stołu online organizowanych przez Młodzieżową Radę Miasta Iławy, które
dotyczyły m.in. rozwiązań ekologicznych dla Iławy oraz sposobów promowania miasta,
4. szkoleniu - Schematy Podatkowe MDR + zmiany w VAT w UM Iława,
5. spotkaniu z Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikami socjalnymi
iławskiego MOPS-u z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,
6. rozmowach w sprawie sytuacji kadrowo - finansowej i organizacji pracy Miejskiej Biblioteki
Publicznej,
7. spotkaniu z Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Kombatanckiego „Polskie Dzieci
Wojny” w sprawie budżetu na 2021 r.,
8. spotkaniu w sprawie wyróżnień dla wolontariuszy pracujących na rzecz osób niepełnosprawnych
Nagrodą Burmistrza Miasta Iławy Bratnia Dłoń,
9. spotkaniu z Dyrektorem ICSTiR w sprawie funkcjonowania lodowiska i organizacji pracy osób
zatrudnionych na pływalni.

II Zastępca:

1. spotkaniu w sprawie Ekomariny
2. spotkaniu z Wójtem Gminy Iława, Krzysztofem Harmacińskim oraz Prezesem Zakładu Komunikacji
Miejskiej w sprawie dopłat Gminy Iława do utrzymania komunikacji na terenie gminy
3. spotkaniu z projektantem oraz Kierownikiem i pracownikiem Wydziału Utrzymania Mienia
Komunalnego i Planowania, Inwestycji i Monitoringu w sprawie kolumbarium
4. spotkaniu z Prezesem Zakładu Komunikacji Miejskiej, Skarbnikiem Miasta Iławy oraz Kierownikiem
Wydziału Utrzymania Mienia Komunalnego w sprawie wyznaczenia zadań dla Zakładu Usług
Komunalnych
5. podpisaniu umowy na przebudowę Ekomariny oraz pomostów
6. spotkaniu z właścicielem firmy KORIM sprawie zagospodarowania terenu przy Cmentarzu
Komunalnym
7. szkoleniu - Schematy Podatkowe MDR + zmiany w VAT w UM Iława

Wydział Komunikacji Społecznej
1. Przygotowanie materiałów prasowych do publikacji zleconej w samorządowej kolumnie „Wieści
z iławskiego ratusza” w Życiu Powiatu Iławskiego (wyd. 27.11.2020 r.) w tym: zebranie informacji
z wydziałów i jednostek podległych nt. inwestycji, kampanii i komunikatów dla mieszkańców,
wykonanie fotografii ilustracyjnych oraz składu graficznego.
2. Przygotowanie graficzne i promocja akcji: „Iławo! Wspieraj seniora 70 +”
3. W dn. 30.10.2020 r. rozpoczęto kampanię informacyjną „Zostaw podatki w Iławie”
- zaplanowanie spotów reklamowych, do których zaproszono Iławską Grupę Aktorską, infografiki
na portale społecznościowe, akcja plakatowej. Kampania będzie trwała do końca stycznia
2021 roku
4. Udział w szkoleniu pn. Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – kluczowe elementy
oraz Schematy Podatkowe MDR + zmiany w VAT w UM Iława.
5. Udział w dn. 09.11.2020 r. w okrągłym stole organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta Iławy
oraz Fundację Civis Polonus. Dyskusja dotyczyła ekologii w mieście. Wydział odpowiedzialny
był za moderowanie dyskusji nt. przeprowadzenia kampanii społecznej wśród młodzieży
w zakresie segregacji odpadów i zanieczyszczenia powietrza.
6. Dokończenie produkcji oraz emisja w dniu 11.11.2020 r. filmu dot. pierwszego polskiego
Burmistrza Iławy Maksymiliana Grabowskiego pt. „Zapomniany bohater”. Jest to produkcja własna
Wydziału Komunikacji Społecznej.
7. W dn. 11.11.2020 r. - przygotowania i realizacja Narodowego Święta Niepodległości. Wydział
odpowiedzialny był za fotorelację z oficjalnych części z udziałem Burmistrza i Przewodniczącego
Rady, a także za transmisję online hymnu z wieży ratusza oraz dystrybucję flag i kotylionów
z pomocą iławskich harcerzy.
8. Przygotowanie

podziękowań

za

wieloletnią

współpracę

dla

Pani

Burmistrz

Tholen

Ger van de Velde-de Wilde, która w dniu 12.11.2020 r. odeszła na emeryturę. Przygotowane
i wysłane zostały gratulacje dla nowej Burmistrz Gminy Tholen Marleen Sijbers.
9. W dn. 18.11.2020 r. odbyło się zebranie Zarządu ZLOT, podczas którego dyskutowano nt. sytuacji
ZLOT na koniec 2020 roku, budżetu na 2021 rok, a także nt. projektu Strategii Marki Regionu
Mazury Zachodnie opracowanej na zlecenie ZLOT podczas realizacji projektu „Turystyka w Mig”.

10. Rozpoczęcie pracy nad nową stroną internetową dla Urzędu Miasta, miejskich jednostek
organizacyjnych oraz spółek miejskich. Ustalono harmonogram prac nad poszczególnymi
składowymi nowej strony. We współpracy z Wydziałem Organizacyjnym, stworzono nowe domeny
i subdomeny stron oraz zabezpieczono serwis certyfikatem SSL.
11. Trwała praca nad uchwałą w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Miasta Iławy
w zakresie przygotowania koncepcji i zasad wdrożenia Programu „Iławska Karta Mieszkańca”
- opracowywanie regulaminów programu oraz regulaminu przystąpienia partnerów, a także wzoru
Iławskiej Karty Mieszkańca
12. Trwały prace nad graficzną prezentacją projektu budżetu Iławy na 2021 r.
13. Udział w spotkaniach online Akademii Miast Przyszłości (PFR) oraz warsztatach grupy realizującej
projekt PARP.
14. Przygotowanie nagrania z właścicielami Przychodni Weterynaryjnej Mrówka do kolejnego odcinka
filmu 30-lecie iławskiego samorządu.
15. Uczestnictwo w pracach zespołu projektowego realizującego działania projektu pn. „Wsparcie
usług opieki nad osobami zależnymi na terenie miasta Iławy w związku z Covid-19”.
16. Promocja i współpraca z organizatorem akcji „Badanie Klimatu Rowerowego 2020”.
17. Opracowano graficzne mapy z syrenami alarmowymi na potrzeby Wydziału Zarządzania
Kryzysowego.

Ponadto Wydział odpowiadał za:
•

bieżącą obsługę fotograficzną wydarzeń z udziałem Burmistrza i jego Zastępców
oraz realizacji inwestycji

•

publikację informacji z UM Iławy na portalach internetowych, profilach społecznościowych
i współadministrowanie grupą Facebook „Iława na wynos”

•

przygotowywanie oraz zlecanie materiałów własnych do Infoilawa.pl, Gazety Iławskiej wersji
internetowej oraz radionet.pl., a także współpraca z rozgłośniami lokalnymi

•

przygotowywanie odpowiedzi na pisma, zapytania oraz wnioski o udostępnienie informacji
publicznej

•

przygotowania podziękowań, listów gratulacyjnych odpowiedzi na udzielenie patronatu
Burmistrza Miasta

•

rozpatrywanie wniosków o przyznanie materiałów promocyjnych na wydarzenia kulturalne
i sportowe

•

doradztwo i informacje z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych (źródła finansowania,
informacje w mediach społecznościowych, spotkania indywidualne)

•

publikacja informacji oraz przygotowywanie grafik dot. obostrzeń związanych z COVID-19

Wydział Utrzymania Mienia Komunalnego
1. Podpisano umowę na remont murku przy ul. Kościelnej, naprawę murku wzdłuż ul. Sobieskiego
oraz naprawę muru za budynkiem 1A i 1B przy ulicy Sobieskiego
Wartość: 15.400,00 zł brutto
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Rafał Grosz z Iławy
2. Zrealizowano zadanie polegające na wykonaniu i montażu nowego oznakowania kwater
na cmentarzu przy ul. Ostródzkiej (34 szt.)
Wartość: 4.012,00 zł brutto
Wykonawca: WRmedia Rafał Brzóska z Iławy

Wydział Planowania, Inwestycji i Monitoringu
1. W dn. 27.10.2020 r. podpisano umowę z firmą: Obsługa Projektów Aldona Sulikowska
na wykonanie wniosku i studium dla projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego
w Iławie”.
Termin wykonania umowy: do 22.12.2020 r.
Wartość umowy wynosi 19 680 zł.
2. W dn. 27.10.2020 r. podpisano umowę z Pracownią Projektową 3D Rafał Wrzosek na wykonanie
dokumentacji budowy zatok autobusowych na terenie miasta.
Termin wykonania zamówienia: do 10.12.2020 r.
Wartość umowy: 18 450 zł

3. W dn. 05.112020 r. dokonano odbioru robót budowlanych wykonanych w ramach inwestycji
pn.: „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Smolki i Wiejskiej w Iławie”. Roboty
wykonało Przedsiębiorstwo Usługowe Robót Energetycznych „PERIMEX” z Iławy.
Wartość wykonanych robót: 24.477,00 zł brutto.

4. W dn. 05.11.2020 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa fragmentu
ul. Kolejowej w Iławie wraz z infrastrukturą.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „DROMO” Sp. z o.o. z Ostródy.
Wartość robót objętych umową: 476.500,67 zł brutto.
Termin realizacji: do 30.09.2021 r.
5. W dn. 10.11.2020 r. podpisano umowę na realizację inwestycji pn.: „Skomunikowani terenu
pomiędzy ul. Sobieskiego, torami kolejowymi a ul. Królowej Jadwigi w Iławie” w zakresie
obejmującym – Obszar III - teren przy bramie od ul. Królowej Jadwigi i obszar IV - teren między
zabudową mieszkaniową, a torami kolejowymi.
Wykonawcą robót jest „MUSA” Alicja Musiał, Tadeusz Musiał Sp. Jawna z Lubawy. Wartość robót
objętych umową: 620.037,02 zł brutto.
Termin realizacji: do 29.10.2021 r.
6. W dn. 13.11.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi
do budynków przy ul. Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie.
Wykonawcą dokumentacji jest Firma VIA-PROJEKT Łukasz Chuć z Olsztyna.
Wartość podpisanej umowy: 17.716,92 zł brutto.
Termin wykonania dokumentacji: 30.06.2021 r.
7. W dn. 13.11.2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji drogi pomiędzy budynkami
przy ul. Kościuszki 35 i 37 w Iławie.
Wykonawcą dokumentacji jest Firma VIA-PROJEKT Łukasz Chuć z Olsztyna.
Wartość podpisanej umowy: 29.796,75zł brutto.
Termin wykonania dokumentacji: do 30.06.2021 r.

Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki, Uzależnień i Pomocy Rodzinie
•

Zajęcia Klubu aktywności „Junior”

z uwagi na sytuacje Covid-19 zostały ograniczone

do kontaktów zdalnych. Kontakt z uczestnikami za pomocą narzędzi do komunikacji
na odległość. Pomoc w odrabianiu lekcji, rozmowy wychowawcze, porady.
•

Zajęcia profilaktyczne w formie online – połączenie internetowe pedagoga z OPPUiPR z klasą
za pośrednictwem komunikatora do nauki zdalnej – odbyły się:

„Agresja w nas i wokoło nas”
28.10.2020 r. - SP 5 klasa VII
05.11.2020 r. - SP 5 klasa VII
09.11.2020 r. - SP4 klasa V i VI

10.11.2020 r. - SP5 klasa VI i VII
16.11.2020 r. - SP4 klasy VII i VII
17.11.2020 r. - SP5 klasy VI
18.11.2020 r. - SP5 klasa VI i VII
25.11. 2020 r. - SP1 klasa VI

„Punkt Wyjścia - JAK nie ZGUBIĆ SIEBIE”
28.10.2020 r. - SP5 klasa VIII
29.10.2020 r. - SP5 klasa VIII
30.10.2020 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku klasa I i II
03.11.2020 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku klasa I i III
04.11.2020 r. - SP1 klasa VIII
06.11.2020 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku klasa II
12.11.2020 r. - SP 5 klasa VIII
13.11.2020 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku klasa II i III
19.11.2020 r. - SP5 klasa VIII
20.11.2020 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w klasa I i II
23.11.2020 r. - SP4 klasa VIII i VIII
24.11.2020 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku klasa III
25.11.2020 r. - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku klasa I

•

Odbywają się konsultacje ze specjalistami z zakresu pomocy psychologicznej, prawnej
i wychowawczej w Punkcie Konsultacyjnym w trybie stacjonarnym.

•

Odbywają się cotygodniowe posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnej pomocy w sytuacji
przemocy w rodzinie w składzie do 5 osób.

•

Spotkania grup roboczych w sprawach przemocy w rodzinie - od dn. 19.10.2020 r. tylko
kontakt telefoniczny i on-line.

•

Spotkania organizacji pozarządowych i grup nieformalnych zostały zawieszone.

•

Spotkania grup samopomocowych – AA Anna , Al anon, Na Witamina, mogą się odbywać
w ilości 5 osób maksymalnie, w okresie sprawozdawczym nie odbywały się.

•

Zostały

zawieszone

zajęcia

w

ramach

projektów

realizowanych

w OPPUiPR przez: stowarzyszenie Przystań – realizacja projektu: „ Klub Seniora”
oraz przez stowarzyszenie ESWIP – realizacja projektu: „Powiat iławski stawia na rodzinę”.

Wszystkie spotkania odbywają się przy zachowaniu wszelkiej ostrożności oraz obostrzeń związanych
z Covid 19.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Działalność Dziennego Domu „Senior +”
W okresie 27.10.2020 - 25.11.2020 r. zajęcia w Dziennym Domu ,,Senior +” nie odbywały się z uwagi
na stan epidemii.
Działania MKIS -CAL
Ze względu na obostrzenia związane z przeciwdziałaniem Covid-19, Młodzieżowy Klub Integracji
Społecznej zawiesił prowadzenie zajęć w dotychczasowej formie zgodnie z wytycznymi Wojewody.
Aktualnie prowadzone jest indywidualne wsparcie edukacyjne w formie stacjonarnej oraz zdalnej,
a także profilaktyka Covid-19 i w razie potrzeb wsparcie psychologiczne dla podopiecznych.
Warunki mieszkaniowe i rodzinne niektórych podopiecznych nie pozwalają im na prowadzenie nauki
zdalnej w ciszy i skupieniu, dlatego indywidualnie, w określonych dniach i godzinach, korzystają
z pomieszczenia MKIS, a także z komputerów oraz Internetu. Oferowana jest również pomoc
w nauce.
Działalność Świetlicy Środowiskowej „MOPSIK”
W okresie 27.10.2020 - 25.11.2020 r. zajęcia świetlicowe nie odbywały się z uwagi na stan epidemii.

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji
•

30.11.2020 r. - Iławska liga siatkówki
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

•

06.11.2020 r. - Iławska liga siatkówki
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

•

13.11.2020 r. - Iławska ligi siatkówki
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

•

20.11.2020 r. - Iławska liga siatkówki
Miejsce: Hala Sportowo-Widowiskowa

•

Spotkania organizacyjne oraz przygotowania do ligi futsalu w Iławie

Iławskie Centrum Kultury
W okresie 20.10.2020 r. – 27.10.2020 r. w Iławskim Centrum Kultury odbyły się następujące działania:
26.10.2020 r. o godzinie 19:00 w Kinoteatrze „Pasja” odbył się koncert „Fuzja dźwięków - od klasyki
do rozrywki” – w wykonaniu niezwykłego trio: Krzesimir Dębski, Urszula Fryzka i Jerzy Styczyński.

06.11.2020 r. zaostrzone zostały wytyczne ogłoszone przez Premiera RP. Wprowadzono
ograniczenia
w działalności kulturalnej. Zawieszono działalność placówek kultury w tym min. teatrów, kin, muzeów,
galerii sztuk, domów kultury.
Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości
Od dn. 07.11.2020 r. w całym kraju zaczęły obowiązywać obostrzenia, które zmusiły do odwołania
wszystkich uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Pierwotny plan
zakładał nie tylko oficjalne wydarzenia wpisujące się w miejskie obchody, lecz także bogaty program
artystyczny, który planowany był w Hali Sportowo-Widowiskowej.
Iławskie Centrum Kultury przygotowało „plan B”. Odwołane zostały oficjalne wydarzenia, a program
artystyczny przeprowadzony został w trybie online i dostępny był na fanpage’u ICK na Facebooku:
O godz. 10:00 przedstawiono piękną recytację wiersza Agaty Misiak pt. „List do Niepodległej”
w wykonaniu Igora Tasarza - iławianina, ucznia Liceum Aktorskiego w Krakowie.
O godz. 11:00 przypomniano ubiegłoroczny występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Canticorum”
młodzieży ZSO im. Stefana Żeromskiego w Iławie pod kierunkiem Pana Stanisława Kożuchowskiego,
który uświetnić miał program artystyczny planowany w hali sportowo-widowiskowej.
O godz. 12:00 z wieży ratuszowej wybrzmiał hymn Polski w ramakch akcji „Niepodległa do hymnu”.
Oprócz tego, na terenie miasta, iławscy harcerze rozdawali flagi papierowe i kokardy narodowe.
O godz. 13:00 przedstawiono podsumowanie naszych działań w zakresie projektu „Polska moją
Ojczyzną,

Polska

moim

Domem”

dofinansowanego

ze

środków

Programu

Wieloletniego

NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa” w roku 2020 r.
W dniu 11 listopada miało odbyć się rozdanie nagród m.in. w konkursie rzeźby pt.: „Kształt
patriotyzmu”, oraz w konkursie poezji pt.: „Strofy Ojczyzny”.
Konkurs rzeźby pt.: „Kształt patriotyzmu”
Jury w składzie:
•

Marek Kałuża

•

Wiesław Witkowski

•

Józef Witkowski

wyłoniło zwycięzców :
Wyróżnienie w kategorii wiekowej 19+:
•

Piotr Maciejewski

I miejsce w kategorii wiekowej 13-18:
•

Oliwia Grabowska

•

Nadia Grabowska

•

Rozalia Rakoczy

II miejsce w kategorii wiekowej 13-18:
•

Jan Szpadkiewicz

I miejsce w kategorii wiekowej 7-12:
•

Szymon Grala

II miejsce w kategorii wiekowej 7-12:
•

Hubert Grala

•

Mikołaj Jaskólski

•

Adam Miszewski

Konkurs poezji pt.: „Strofy Ojczyzny”
Jury w składzie:
•

Małgorzata Lewko

•

Marta Lewandowska

•

Michał Mazanowski

wyłoniło zwycięzców:
I miejsce w kategorii wiekowej 19+:
•

Andrzej Czeszejko za wiersz pt.: „Moja Niepodległość”

I miejsce w kategorii wiekowej 13-18:
•

Małgorzata Halińska za wiersz pt.: „Ojczyste przemyślenia”

II miejsce w kategorii wiekowej 13-18:
•

Julia Chrobak za wiersz pt.: „Kraju, mój kraju!”

O godz. 14:00 zaproszono do obejrzenia wystawy fotografii on-line autorstwa Pani Moniki Lisowskiej,
pt. „Sierpniowe portrety”. Piękne zdjęcia miały być uatrakcyjnieniem programu artystycznego, który
planowano zorganizować specjalnie na obchody 11 listopada w Hali Sportowo-Widowiskowej.
Wystawa zawisła w sali konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury.
O godz. 15:00 zaprezentowana została infografika opisującą główny punkt programu artystycznego,
czyli koncert, pt. „W hołdzie wolności”. Wydarzenie to zostało przeniesione na majówkę 2021 r.
O godz. 16:00 udostępniono akcent lokalnego patriotyzmu w postaci „Baśni o powstaniu Iławy”,
stworzonej przez Iławską Grupę Teatralną ICK pod kierunkiem Piotra Weintza.

Wszystkie materiały programu artystycznego obchodów Święta Niepodległości znajdują się na kanale
YouTube ICK.
W dn. 23.11.2020 r. o godz. 18:30 na deskach iławskiego kina odbyć się miała premiera
wyjątkowego spektaklu pt. „715 - ludzie są wartością miasta”. Iława jako miasto w 2020 roku obchodzi
715-lecie istnienia. Z tej okazji grupy teatralne działające w Iławskim Centrum Kultury przygotowały
to właśnie wydarzenie. Sztuka inspirowana jest m. in. legendami dot. miasta, widz miał dowiedzieć
się, w jaki sposób powstał iławski gród, skąd wzięła się królicza góra i co mogło się wydarzyć,
gdy z wizytą przyjechał sam Napoleon. Natomiast głównym przekazem zapowiadanego wydarzenia
artystycznego jest hasło: "Ludzie to miasto, Iława to ludzie." Spektakl został nagrany i udostępniony
w formule online na fanpage’u ICK.
W dniach: 02.11., 09.11. i 16.11.2020 r. odbywały się próby do spektaklu przy wsparciu technicznym
pracowników Iławskiego Centrum Kultury.
Kinoteatr „Pasja”
W dniach 05.11. – 06.11.2020 r. w iławskim kinie wyświetlone zostały ostatnie projekcje filmowe
przy udziale 25% publiczności (56 udostępnionych miejsc).
Były to:
•

05.11.2020 r.

MULAN /dubbing/ 2D godz. 15:30
JAK NAJDALEJ STĄD /film polski/ 2D godz. 18:00
25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY
•

06.11.2020 r.

MULAN /dubbing/ 2D godz. 16:00
POLOT /film polski/ 2D godz. 18:30
PĘTLA /film polski/ 2D godz. 20:30
Pracownicy

kina,

pomimo

iż

projekcje

filmowe

zostały

zawieszone,

cały

czas

pracują

nad tym, żeby wzbogacić ofertę Kina „Pasja”, kiedy będzie to ponownie możliwe. Prowadzona
jest wytężona praca w zakresie kontaktów z dystrybutorami i organizacjami filmowymi, przekładaniem
terminów wydarzeń kinowych oraz premier, tworzeniem repertuaru na grudzień, pracami
koncepcyjnymi rozwoju i promocji kina, pracy nad wnioskami o wsparcie dla naszego kina.

Centrum Edukacji Kulturalnej
Centrum Edukacji Kulturalnej działającej przy Iławskim Centrum Kultury w listopadzie br. wzbogaciło
ofertą edukacyjną. Naukę gry na gitarze oraz perkusji prowadzi dyplomowany muzyk Pan Paweł
Włodarski. Zajęcia są bezpłatne i skierowane dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Od kilku
lat ICK współpracuje z wykwalifikowanymi instruktorami, którzy prowadzą zajęcia muzyczne,
plastyczne, taneczne oraz fotograficzne.

Prace nad wnioskami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
W odpowiedzi na program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” Iławskie
Centrum Kultury złożyło do MKIDN-u dwa wnioski na dofinansowanie remontu i modernizacji
Kinoteatru „Pasja”.
Stworzony w ICK projekt nosi tytuł „Zatrzymać czas”. Wnioskujemy o łączną kwotę ponad 2 700 000
zł, które pozwoliłyby na odnowienie wymagających renowacji elementów kinoteatru: balkonów
nad wejściem głównym do budynku i od strony jeziora, stolarki okiennej, wentylacji na dachu, elewacji
budynku i murów oraz modernizację piwnic.
Z budynkiem związane są wspomnienia mieszkańców Iławy i zasługuje on na to, by przywrócić
mu świetność.
ICK pracuje także nad wnioskami do innych projektów MKiDN. Stara się o dofinansowanie zarówno
do działań, które wzbogacą i urozmaicą przyszłoroczny kalendarz imprez oraz takich, które pozwolą
nam na zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnych do podniesienia komfortu naszej pracy.
Przed

pracownikami

Iławskiego

Centrum

Kultury

odpowiedzialne

zadania

związane

ze: sporządzeniem aneksów do umów z instruktorami przeprowadzającymi zajęcia w ramach Centrum
Edukacji Kulturalnej, bądź artystami biorącymi udział w wydarzeniach, które musiały zostać
przeniesione na inny termin. Niektóre umowy z agencjami musiały zostać rozwiązane. Odwoływane
są rezerwacje hotelowe, czy zamówienia cateringowe w iławskich restauracjach. Sporządzane
są kolejne już aneksy do umów z instytucjami dotującymi nasze projekty: „Polska moją Ojczyzną.
Polska moim domem” oraz „Od kontemplacji do inspiracji. Teatr Tańca na scenie Kinoteatru „Pasja”.
Dokonywane są zmiany w harmonogramach projektów na platformach elektronicznych. Zaczęto
projektować kalendarz wydarzeń na 2021 r. Prowadzone są rozmowy z artystami i agencjami, które
miałyby zaprezentować się w Iławie w przyszłym roku.
Około półtora miesiąca temu ICK złożyło wniosek do Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego
Wojska Polskiego. Przedstawiono projekt zakładający udział ww. Zespołu w uroczystej gali podczas
Lotniczej Majówki 2021. Właśnie otrzymaliśmy informację, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie
i RZAWP włączył występ w Iławie do planu swojej działalności na 2021 rok (pismo w załączeniu).
Pracownicy działu administracyjno – technicznego zrealizowali następujące działania:
•

Przegląd konserwacja i naprawa basowych kolumn głośnikowych nagłośnienia głównego.

•

Przegląd systemu aktywnego nagłośnienia frontowego.

•

Przegląd wzmacniaczy mocy nagłośnienia estradowego w kinoteatrze.

•

Regeneracja kratownic głośnikowych nagłośnieniowego systemu frontowego.

•

Przegląd i konserwacja scenicznych kolumn odsłuchowych.

•

Naprawa i montaż systemu monitorowego stanowiska realizatora dźwięku w kinoteatrze.

•

Regeneracja kratownic systemu odsłuchowego.

•

Przegląd wzmacniaczy mocy scenicznego systemu odsłuchowego.

•

Instalacja i strojenie systemu nagłośnieniowego w kinoteatrze.

•

Przegląd i konserwacja przewodów mikrofonowych, głośnikowych i innego okablowania
sygnałowego.

•

Przegląd stacjonarnej instalacji nagłośnieniowej i okablowania kinoteatru.

•

Przegląd oraz konserwacja mikrofonów i sprzętu scenicznego.

•

Analiza i realizacja zapotrzebowania na środki niezbędne do dokonywania napraw,
konserwacji i przeglądów.

•

Opracowanie i realizacja mobilnego systemu riserów scenicznych.

•

Naprawa i konserwacja zawiesi głównego systemu nagłośnieniowego.

•

Dokonanie przeglądu wciągników elektrycznych głównej kratownicy sceny amfiteatru.

•

Naprawa i konserwacja podestów scenicznych.

•

Naprawa i konserwacja zadaszenia scenicznego.

•

Analiza i realizacja potrzeb związanych z działalnością iławskich grup artystycznych
współpracujących z Iławskim Centrum Kultury.

•

Analiza i realizacja potrzeb technicznych spektakli teatralnych, koncertów, prób oraz innych
wydarzeń planowanych i odbywających się w ICK.

•

Demontaż starego systemu telekomunikacyjnego w kinoteatrze, analiza zapotrzebowania
i instalacja nowoczesnej centrali telefonicznej.

•

Rozpoczęcie prac związanych z remontem sali głównej oraz modernizacją oświetlenia
w Osiedlowym Domu Kultury.

•

Zakup defibrylatora do kinoteatru.

•

Zainicjowanie działań związanych z instalacją kamer w Amfiteatrze Miejskim im. Louisa
Armstronga

i

podłączenia

obiektu

do

systemu

monitoringu

miejskiego.

Odbyło

się w tej sprawie spotkanie z podmiotem obsługującym monitoring UM Iławy.

Iławskie Wodociągi
1. Podpisano umowę na zakup przenośnego zestawu RTX 1000 do inspekcji TV rur i kanałów.
2. Podpisano umowę na dostawę i montaż chłodzonej powietrzem sprężarki śrubowej z wtryskiem
oleju Atlas Copco.
3. Podpisano umowę na opracowanie i uruchomienie3 internetowego serwisu informacyjnego, który
będzie dostosowany do warunków życia i funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami,
którzy są narażeni na marginalizację1.lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność
lub obniżony poziom sprawności z powodu wieku czy choroby zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

