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— Dbamy nie tylko o poprawę kondycji fizycznej,  ale i psychicznej naszych
pacjentów — dodaje Katarzyna Tymoszczuk, lekarz w trakcie specjalizacji
z rehabilitacji medycznej. Współpracuje z nami pani psycholog, która swoim
doświadczeniem wspomaga i kieruje sferą emocjonalną chorego.
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Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny świadczy
usługi w zakresie rehabilitacji ogólnoustro-
jowej w trybie stacjonarnym, dziennym i am-
bulatoryjnym.
Zapewnia wysoką jakość świadczonych usług,
które dają korzyści zarówno pacjentom, pra-
cownikom oraz wpływają na funkcjonowanie
szpitala. Korzyści muszą być rozpatrywane z
punktu widzenia pacjenta, szpitala oraz pra-
cownika.

Pacjenta — szybki powrót do zdrowia, lepsze
warunki udzielania świadczeń zdrowotnych,
właściwy stosunek personelu do pacjenta

Szpital — poprawa  organizacji systemu za-
rządzania funkcjonującymi  procesami, ogra-
niczenie strat wynikających z niedostosowania
ofertowego usług do wymagań i oczekiwań
medycznych,  zdobycie znaczącej pozycji na
rynku usług medycznych. Wdrożenie Systemu
Zarządzania Jakością ułatwia kierowanie szpi-
talem, umożliwia racjonalne gospodarowanie
zasobami, a poza tym obniża koszty funkcjo-
nowania szpitala.

Pracownika — uzyskuje większą swobodę
działania w ramach swoich uprawnień i odpo-
wiedzialności, może aktywizować swoją pracę
w zespole, może być kreatywny, podnosić
swoje kwalifikacje w ramach zorganizowanych
szkoleń

Zapewnia kompleksową, nowoczesną rehabili-
tację dotyczącą  schorzeń:

• neurologicznych i neurochirurgicznych 
• ortopedycznych 
• chirurgicznych
• reumatologicznych 

Postępowanie terapeutyczne wobec pacjentów jest prowadzone zgodnie z najnowszymi  osiągnięciami wiedzy
w dziedzinie rehabilitacji medycznej.

Prowadzone są zabiegi fizjoterapeutyczne w zakresie:
• kinezyterapii - obejmuje różnorodne formy ćwiczeń, stosowane są nowoczesne metody, m.in. PNF, Mc-Kenzie
• fizykoterapii - obejmuje elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym,  światłolecznictwo, ciepło-

lecznictwo, krioterapię
• hydroterapii - obejmuje masaże podwodne

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim 
na pierwszym miejscu stawia swoich pacjentów

Kontakt:
Rejestracja . . . . . . . . (089) 762 70 70
Sekretariat . . . . . . . . . (089) 762 70 64
Fax. . . . . . . . . . . . . . . (089) 762 70 77

www.szpitalgorowo.pl

sekretariat@szpitalgorowo.pl

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie
Iławeckim wyposażony jest w basen
umożliwiający specjalistyczne zabiegi

Magnetoterapia to skuteczna metoda leczenia
pulsującym polem magnetycznym niskiej
częstotliwości.

Okład fango to rozgrzewające i wspomagające
leczenie zwyrodnienia stawów i chrząstek 
stawowych. Działa przeciwbólowo i pomaga 
w leczeniu stanów pourazowych narządów ruchu,
w przewlekłych stanach zapalnych kręgosłupa
i reumatyzmie. 

Profesjonalna rehabilitacja 
to nie wszystko

— Rehabilitacja w Wojewódzkim Szpitalu
Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim
ma na celu poprawę funkcji narządu ruchu
oraz ogólnej sprawności i wydolności
 fizycznej pacjentów — mówi Elżbieta
 Jaroszewicz, specjalista rehabilitacji me-
dycznej. Po zabiegach ortopedycznych pa-
cjenci wymagają wczesnej rehabilitacji, aby
zlikwidować ból, przykurcz w stawach oraz
usprawnić lokomocję. Przekłada się to na
powrót do dnia codziennego i bycia samo-
dzielnym w czynnościach dotyczących sa-
moobsługi — wyjaśnia.
Szpital w oparciu o fizykoterapię i kinezy-
terapię prowadzi wczesną  rehabilitację
pourazową, w tym po urazach mnogich

i obejmujący urazy czaszkowo-mózgowe.
Rehabilitujemy pacjentów po zabiegach
ortopedycznych, w tym wszystkie protezo-
plastyki i plastyki, od wczesnego okresu
pourazowego — wylicza Maciej Łukomski,
specjalista ortopedii i traumatologii.
Dbamy nie tylko o poprawę kondycji
 fizycznej,  ale i psychicznej naszych pa-
cjentów — dodaje Katarzyna Tymoszczuk,
lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilita-
cji medycznej. Współpracuje z nami pani
psycholog, która swoim doświadczeniem
wspomaga i kieruje sferą emocjonalną
chorego. Ponadto pacjentom mającym
problemy z mową, oferujemy pomoc logo-
pedy — podkreśla.
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Priorytetem kadencji Starosty
Lidzbarskiego Jana Harhaja są:

Inwestycje

Powiat Lidzbarski może pochwalić się wieloma
zrealizowanymi i ciągle realizowanymi
przedsięwzięciami. Korzystając ze wspomnianych
funduszy europejskich, środków krajowych
pozostających w dyspozycji odpowiednich ministerstw,
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, udowadniamy, że jako
niewielki samorząd w sposób efektywny staramy się, aby
nasze DOBRE inwestycje przyczyniały się do
zadowolenia wszystkich mieszkańców powiatu.
Nikt nie powinien być sędzią we własnej sprawie. Niemniej
jednak świadomie przedstawiamy poniżej informacje
o poszczególnych przedsięwzięciach. Jest to postać
zwięzłych metryczek  zawierająca dane o wartości
poszczególnych projektów, kwocie dofinansowania, celu
i okresie realizacji. Oczywiście zawiera również krótki opis
oraz adnotację, na jakim etapie zrealizowano projekt.

• Nazwa projektu: „Budowa ścieżki rowerowej
polegająca na adaptacji nieczynnego torowiska na
odcinku Lidzbark Warmiński – Orneta“ 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Koszt całkowity projektu: 2 665 038,62 zł 
Dofinansowanie: 1 608 350,64 zł 
Czas realizacji: maj 2010 r. – wrzesień 2011 r. 
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie i budowa
ścieżki rowerowej na nieczynnym torowisku położonym
pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Ornetą. 
Etap realizacji projektu:
Prace wykonawcze rozpoczęły się w kwietniu 2011 r.
Planowane zakończenie zgodne z harmonogramem, tj.
wrzesień 2011.

• Nazwa projektu: Przebudowa i termomodernizacja sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek
Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim

Projekt realizowany w ramach Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej 
Koszt całkowity projektu: 3 261 000 zł

Dofinansowanie: 700 000,00 zł (z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej i Unii Europejskiej 150 000,00 zł
(Wniosek złożony do PFRON Oddział Warmińsko-
Mazurski)
Czas realizacji: maj 2010 r.- kwiecień 2011 r. 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa
i termomodernizacja sali gimnastycznej. 
Etap realizacji projektu:
Prace budowlane na ukończeniu, planowane oddanie do
użytku – czerwiec 2011 r. 

• Nazwa projektu: „Budowa ronda wraz z infrastrukturą
przy placu Sybiraków w Lidzbarku Warmińskim“ 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007  2013. 
Koszt całkowity projektu: 3.077.060,00 zł 
Dofinansowanie: 1.983.142,00 zł 
Czas realizacji: 28.10.2010 – 31.12.2012 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa ronda
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy placu Sybiraków
w centrum Lidzbarka Warmińskiego, które połączy dwa
obecnie funkcjonujące skrzyżowania ulic: Krzywej,
Lipowej, Konstytucji 3 Maja i Wiślanej. Ponadto planuje
się budowę chodników i ścieżek rowerowych, budowę
nowych miejsc parkingowych, budowę kanalizacji
deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, przebudowę
ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia
z projektowanym pasem drogowym oraz
zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego
ronda. 
Etap realizacji projektu:
Projekt w trakcie realizacji. W drodze przetargu wybrano
Inżyniera Kontraktu. 

• Nazwa projektu: „Warmińska Galeria Młodego
Artysty – adaptacja poddasza i remont MDK
w Lidzbarku Warmińskim z przeznaczeniem na sale
warsztatowe i galerię twórczości“ 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013
Koszt całkowity projektu: 1.113.617,01 zł 
Dofinansowanie: 723 851,05 zł 
Czas realizacji: 27.02.2009 – 31.12.2011 
Etap realizacji projektu: Prace budowlane trwają,
planowany termin zakończenia robót wrzesień 2011.

• Nazwa projektu: „Remont drogi powiatowej Nr 1533N
na odcinku Lidzbark Warmiński – Jarandowo – Suryty
– Blanki“ 

Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
Koszt całkowity projektu: 4.156,00 zł 
Dofinansowanie: 2.078,00 zł 
Czas realizacji: 01.03.2011 – 30.09.2011 

Opis projektu: Przewidziany do remontu odcinek drogi
wynosi 16,462 km. Planowany zakres prac obejmuje
wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej,
wykonanie podbudowy i nawierzchni zjazdów, regulację
zaworów i studzienek, wymianę oznakowania pionowego.
Planowane jest również wykonanie dwóch zatok
autobusowych w miejscowościach Suryty i Blanki. 
Etap realizacji projektu:
Wybrano wykonawcę robót, rozpoczęto prace remontowe,
przewidywany czas zakończenia prac lipiec 2011.
Ponadto ze względu na oszczędności przetargowe
dodatkowo zostanie wyremontowany odcinek drogi
Łabno - Kłębowo. 

• TERMY WARMIŃSKIE
Powiat Lidzbarski, w partnerstwie z Gminą Miejską,
realizuje projekt pn. „Termy Warmińskie”. Jest on
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury la lata 2007-
2013, Oś priorytetowa 2  Turystyka, Działanie 2.1 
Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.3
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna. 

Inwestycja „Termy Warmińskie“ polega na wybudowaniu
kompleksu basenowo-hotelowego z wykorzystaniem wód
termalnych. 
Planowane przedsięwzięcie składa się z następujących
zadań:
wykonanie odwiertu eksploatacyjnego, wykorzystanie
wody termalnej w basenach krytych i otwartych,
powstanie: kompleksu odnowy biologicznej, centrum
rehabilitacji, dodatkowych atrakcji wodnych (rwąca
rzeka, strumienie), urządzenia rekreacyjnego typu
ścianka do wspinaczki, minigolf, 200 miejsc noclegowych,
w budynkach typu bungalow, sal konferencyjnych,
restauracji i punktów gastronomicznych, wioski
wakacyjnej, centrum sportowo-rekreacyjne.
Całkowity koszt projektu: 100.765.829,69 zł,
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 69.380.499,97 zł,
wkład własny (Powiat Lidzbarki i Gmina Miejska):
31.385.329,72 zł.
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 30.08.2010 r.
- data rzeczowego zakończenia realizacji projektu:

31.10.2013 r.
- data finansowego zakończenia projektu: 31.12.2013 r.
Etap realizacji projektu:
- wybrano podmiot sprawujący nadzór i dozór nad

wykonaniem prac wiertniczych; 
- w drodze postępowania przetargowego wyłoniono

wykonawcę prac wiertniczych, prace wiertnicze trwają,
na dzień 17 maja 2011 r. głębokość otworu wynosi 590 m

- przeprowadzono postępowanie na wybór Inwestora
Zastępczego, który będzie odpowiedzialny za
nadzorowanie prac budowlanych, koordynację oraz

przygotowanie postępowania na wybór wykonawcy
robót w systemie zaprojektuj-wybuduj. 

Projekty przewidziane do realizacji:

• Termomodernizacja budynków MOW w Lidzbarku
Warmińskim – koszt ok. 2,6 mln zł

W zakresie inwestycji przewiduje się ocieplenie, wymianę
stolarki okiennej, drzwiowej, c.o. w budynkach szkoły
i internatu. 
Etap realizacji projektu:
Obecnie trwają przygotowania do złożenia wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. 
Nazwa projektu: „Montaż instalacji solarnych
w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku
Warmińskim“ 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013
Koszt całkowity projektu: 933.934,00 zł 
Dofinansowanie: 747.147,20 zł 
Czas realizacji: 2011r. 
Opis projektu: Projekt obejmuje wykonanie instalacji
solarnych wspomagających podgrzewania ciepłej wody
użytkowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.
Zastosowanie solarów da możliwość wyłączenia kotłowni
w okresie wiosna – jesień, gdy nie jest wykorzystywane
ogrzewanie c.o. 
Etap realizacji projektu:
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury 2007-2013, wniosek w trakcie oceny
merytorycznej. 

• Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku
Zespołu Szkół Zawodowych w Lidzbarku
Warmińskim“

Projekt będzie realizowany w ramach dotacji
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. 
Koszt całkowity projektu: 600.000 zł 
Dofinansowanie: 180.000 zł 
Czas realizacji: 2011r. 
Opis projektu: wymiana stolarki okiennej, docieplenie
stropodachu, wymiana instalacji c.o.
Etap realizacji projektu:
Obecnie trwają przygotowania do złożenia wniosku
o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. 

• Nazwa projektu: „Budowa ronda wraz z infrastrukturą
u zbiegu ulic Wysokiej Bramy – Lipowej – Piłsudskiego
w Lidzbarku Warmińskim“ 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013
Koszt całkowity projektu: 2.400.000,00 zł 
Dofinansowanie: 1.680.000,00 zł 
Czas realizacji: 2011 – 2012 r. 
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa ronda
wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Wysokiej
Bramy – Lipowej – Piłsudskiego w Lidzbarku
Warmińskim. Ponadto planuje się budowę chodników
i ścieżek rowerowych, budowę zatoki postojowej, budowę
kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, przebudowę
ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia
z projektowanym pasem drogowym oraz
zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego
pasa drogowego. 
Etap realizacji projektu:
Złożono wniosek o dofinansowanie projektu ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury 2007-2013, wniosek w trakcie oceny
merytorycznej. 

• Nazwa Projektu: „Kajakiem po Warmii – budowa
infrastruktury na szlaku Łyny“ 

Beneficjent: Stowarzyszenie „Dom Warmiński“
Partnerzy: Powiat Lidzbarski, Gmina Miejska Bartoszyce,
Gmina Miejska Lidzbark Warmiński, Gmina Dobre
Miasto, Gmina Wiejska Dywity
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013
Koszt całkowity projektu: 1 644 255,00 zł 
Dofinansowanie: 1 150 978,50 zł 
Czas realizacji: 2009 – 2011 r. 
Opis projektu: Projekt zakłada budowę dziewięciu
przystani kajakowych (w tym dwie w Lidzbarku
Warmińskim i po jednej w Łaniewie i Rogożu)
z wyposażeniem m.in. w: pomosty pływające, altany
drewniane, drewniane obudowy przenośnych toalet typu
Toi-Toi, drewniane kosze na śmieci, stojaki na kajaki,
tablice informacyjno- ostrzegawcze, utwardzony wjazd na
parking 
Etap realizacji projektu:
- wybrano Inżyniera Kontraktu, który ma nadzorować
prace, koordynować wdrożenie projektu oraz
przygotować postępowanie na wybór wykonawcy robót
w systemie zaprojektuj-wybuduj; 
- przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na
wybór wykonawcy – bezskuteczne. 

Opracowanie merytoryczne Inwestycji: 
Sebastian Kuźniewski

Opracowanie całości:  
Edyta Madziewicz


