
3sGAZETA SAMORZĄDOWA
ŚRODA 27.11.2013 GAZETA OLSZTYŃSKA     DZIENNIK ELBLĄSKI www.gazetasamorzadowa.wm.pl

92713dzzd-A2 -S

Tablica informacyjna źródeł finansowania budowy sali

w Malinowie Fot. archiwum     
Sala gimnastyczna w Malinowie Fot. archiwum     

Budowa sal gimnastycznych przy ZSZ
w Malinowie i ZS nr 1 w Działdowie
Wśród inwestycji oświatowych na uwagę za-
sługują: 
1. Zakończenie budowy Sali Gimnastycznej

w ZS w Malinowie. Zgodnie z umową za-
wartą z wykonawcą robót budowlanych,
wartość całej inwestycji pt. “Budowa sali gim-
nastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół
im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Mali-
nowie” wynosi 2 109 528,30 złotych. Budo-
wa była realizowana w latach 2011-2013. 
Na realizację budowy Powiat Działdowski
pozyskał 33% dofinansowanie z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. 
Podstawowe dane liczbowe sali wraz z łącz-
nikiem są następujące: 
- powierzchnia zabudowy 1129,17 m2,
- powierzchnia użytkowa 1085,34 m2,
- kubatura 6945,33 m3. 

2. Realizacja budowy nowej Sali Gimnastycz-
nej przy ZS nr 1 w Działdowie. Koszt in-
westycji wynosi 2 990 340,16 zł Przewi-
dziany czas realizacji 2013 – 2015.

Projekty Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dział-
dowie – realizacja programów w 2013 roku. Za
pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Działdowie Powiat Działdowski
w 2013 roku realizuje następujące projekty:
1. Projekt systemowy pn. “Razem ku samo-

dzielności”, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki w Polsce w latach 2007-2013 Priorytet VII
Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.2. Projekt
skierowany jest dla 20 osób niepełno-
sprawnych, bezrobotnych w wieku aktyw-
ności zawodowej zamieszkujących na tere-
nie powiatu działdowskiego. W roku 2013
na realizację projektu pozyskane zostały
środki w wysokości 127.667,00 zł na na-
stępujące formy wsparcia: doradztwo za-
wodowe, wsparcie psychologiczne, zajęcia
integracyjne, wizyty studyjne w ramach
wspierania Ekonomii Społecznej, warszta-
ty na temat kreacji własnego wizerunku,
szkolenia zawodowe, turnus rehabilitacyj-
ny oraz 3-miesięczne staże zawodowe. Czas
trwania projektu od 1 stycznia do 31 grud-
nia 2013r. Pozytywnym efektem realizacji
projektu jest podjęcie przez uczestników nie-
pełnosprawnych zatrudnienia na otwartym
rynku pracy. Projekt jest w trakcie realiza-
cji. 

2. W 2013 roku realizowany jest pilotażowy
program pn. “Aktywny samorząd”, finan-
sowany ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program AS jest ważnym krokiem w kie-
runku wydajniejszego modelu polityki spo-
łecznej wobec osób niepełnosprawnych.
Realizacja programu umożliwia samorzą-
dowi aktywniejsze włączenie się w działa-
nia na rzecz inkluzji społecznej osób nie-
pełnosprawnych. Formy wsparcia przewi-
dziane w programie dotyczą likwidacji ba-
rier ograniczających społeczne i zawodowe
funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.
W 2013 roku Powiat Działdowski na reali-
zację AS otrzymał w II transzach środki fi-
nansowe w wysokości 228.401,96 zł, które
zostały wydatkowane na następujące dofi-
nansowania: 
- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego

lub jego elementów oraz oprogramowania
- dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi

nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania

- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

- pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym

- pomoc w utrzymaniu aktywności zawo-
dowej poprzez zapewnienie opieki dla
osoby zależnej

- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na po-
ziomie wyższym

Program jest finansowany ze środków PFRON
na rok kalendarzowy. 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
Na zlecenie Powiatu realizowany jest również
Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców
przemocy w rodzinie. Program realizował
NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współ-
uzależnienia w Działdowie. Udział w progra-
mie wzięli osadzeni w Areszcie Śledczym
w Działdowie i osoby fizyczne stosujące prze-
moc w stosunku do swoich bliskich. W 2013
roku w programie uczestniczyły: 23
osoby, w tym 19 mężczyzn i 4 kobiety.

Projekty szkół powiatowych 
Praktyki zawodowe w Monachium
Praktycznie wszystkie szkoły ponadgimnaz-
jalne w powiecie działdowskim uczestniczą
w miękkich projektach finansowanych z pro-
gramów takich jak EFS Kapitał Ludzki, Leo-
nardo da Vinci, Sokrates, Comenius i in.
Wśród nich na uwagę zasługują projekty
współpracy zagranicznej. I tak w ramach
współpracy Zespołu Szkół Zawodowych nr1
w Działdowie z niemiecką szkołą zawodową
Städtische Berufsschule für Bürokommuni-
kation und Industriekaufleute w Monachium
zorganizowano praktyki zawodowe dla

cjenta oraz stacji centralnego nadzoru. Moni-
tory i oprogramowanie zapewniają ciągłą ob-
serwację i zapis danych parametrów fizjolo-
gicznych pacjentów. Do sali OIOK trafiają pa-
cjenci z obrzękiem płuc, zawałem, zagrażają-
cymi życiu zaburzeniami rytmu serca czy za-
torowością płucną.
Druga z większych inwestycji, zrealizowanych
przez SPZOZ w 2013 roku to zakup sprzętu
medycznego w ramach projektu „Nowoczes-
ny sprzęt rehabilitacyjny szansą na szybszą re-
habilitację osób niepełnosprawnych”. Inwe-
stycja o wartości 159 833 złotych otrzymała do-
finansowanie z Powiatu Działdowskiego
w kwocie 75 tys. 441 złotych, ze środków
PFRON z “Programu wyrównywania różnic
między regionami II”. W ramach projektu za-
kupiono między innymi: łóżka rehabilitacyjne,
laser terapeutyczny wraz ze skanerem i staty-
wem, aparat do elektroterapii i terapii ultra-
dźwiękowej, impulsywne pole magnetyczne,
piłki rehabilitacyjne, maty i osprzęt do ćwiczeń.

Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
Wielkie porządki i remont w DPS w Uzdowie
rozpoczął się z chwilą rozstrzygnięcia przetargu
w sierpniu 2013 roku. Zakres obejmuje m.in.
prace remontowo-malarskie placówki oraz
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Na co
dzień w DPS w Uzdowie mieszka 97 niepeł-
nosprawnych pensjonariuszy i dla zachowania
warunków bezpieczeństwa wykonano sieć
monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego
w miesiącu wrześniu 2013r. w budynku głów-
nym zamieszkałym przez 97 osób niepełno-
sprawnych. Całodobowy system monitoringu
funkcjonuje w oparciu o obraz 16 kamer
w tym: 
- 14 kamer umieszczonych wewnątrz budyn-

ku, tj. 3 kamery na holach II piętra, 4 kame-
ry na I piętrze, 3 kamery na holach wysokiego
parteru, 4 kamery na niskim parterze i por-
tierni,

- 2 kamery obrotowe zamontowane na ze-
wnątrz (1 przy wejściu głównym, 1 od stro-
ny kuchni i portierni). Prowadzony monito-
ring zapewnia ogląd newralgicznych miejsc
i zdarzeń w budynku głównym oraz przyle-
gającym do niego terenie zewnętrznym posesji
DPS oraz terenie zewnętrznym od strony
przebiegającej drogi Uzdowo- Myślęta- Dąb-
równo. Celem monitoringu jest zapewnienie
całodobowego bezpieczeństwa i nadzoru
nad mieszkańcami oraz bezpieczeństwa pra-
cowników, dozór mienia tut. Domu oraz szyb-
ka interwencja i reakcja na niepożądane sy-
tuacje, zdarzenia.

Ponadto zapobieganie wandalizmowi z ze-
wnątrz, nadzór wyjść i wejść na teren placówki
dla osób uprawnionych oraz poprawa jakości
i efektywności pracy personelu.
Kończąc telegraficzny przegląd wybranych
realizacji z Powiatu Działdowskiego w 2013
roku, życzę Czytelnikom i Mieszkańcom na-
szego powiatu owocnego w pomysły i realiza-
cje 2014 roku.

Marian Janicki, Starosta Działdowski

uczniów polskich i niemieckich w ramach pro-
jektów realizowanych w programie Leonardo
da Vinci – projekty
mobilności – wymiany i staże.
Zespół Szkół Zawodowych w Działdowie
rozpocznie niebawem realizację projektu “Do-
bry start – nabywanie kwalifikacji zawodowych
poprzez staże w Niemczech” w ramach pro-
gramu “Uczenie się przez całe życie” Leonar-
do da Vinci – projekty mobilności – wymiany
i staże. W lutym 2013 złożony został wniosek
aplikacyjny do w/w projektu, który został za-
akceptowany przez Narodową Agencję Pro-
gramu Leonardo da Vinci i rozpoczęło się jego
wdrażanie do realizacji. Projekt zakłada rea-
lizację praktyk dla uczniów technikum w za-
wodzie technik handlowiec i technik logistyk,
które odbędą się w maju i listopadzie 2014 r.
w Monachium. Na staż wyjedzie 12 uczniów.
W marcu 2014 ZSZ nr1 będzie również in-
stytucją przyjmującą uczniów na staż w Pol-
sce. Całkowity koszt projektu: 28586 euro. 

Inne projekty oświatowe
Ze względu na ograniczone możliwości tego
opracowania, przedstawiono poniżej tylko ty-
tuły pozostałych projektów i programy, w ra-
mach których są realizowane w szkołach po-
nadgimnazjalnych w powiecie działdowskim
w latach 2012/2013. Zainteresowanych szcze-
gółami projektów odsyłamy do prowadzących
konkretne projekty. 
1. Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie: „Od

dyktatury do demokracji, od podziału do
zjednoczenia Europy”, „Urządzenie dwóch
laboratoriów do kształcenia w Technikum In-
formatycznym zgodnie z nową podstawą
programową“

2. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dział-
dowie: „Uczenie się przez całe życie”, “Od
teorii do praktyki – nabywanie kwalifikacji
zawodowych poprzez staże w Niemczech”,
„Podnoszenie kompetencji uczniowskich
w dziedzinie nauk matematyczno-przyrod-
niczych i technicznych z wykorzystaniem in-
nowacji metod i technologii” – EDU-
SCIENCE

3. Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie: “Mło-
dzieżowa Akademia Przedsiębiorczości”,
“Rozwój zawodowy uczniów ZSZ w Iłowie
– Osadzie” 

4. Zespół Szkół w Lidzbarku: „Młodzieżowa
Akademia Przedsiębiorczości”

5. Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku:
„Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu” 

6. Zespół Szkół w Malinowie: „Jak zawodowo
to Malinowo”, „Atrakcyjni na rynku pracy”,
„Profesjonalna kadra nauczycielska ZS
w Malinowie”, „Start w przyszłość“ 

7. Zespół Szkół w Gródkach: „Szkoła równych
szans” 

SPZOZ w Działdowie
Wśród znaczących inwestycji, które w 2013
roku zrealizował Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Działdowie, wy-
mienić należy przebudowę sali intensywnej
opieki kardiologicznej i zakup sprzętu reha-
bilitacyjnego. 
Przebudowa sali intensywnej opieki kardiolo-
gicznej to inwestycja za kwotę 646 482 złotych.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane ze środ-
ków własnych, przy dofinansowaniu z Powiatu
Działdowskiego sumą 190 tysięcy złotych.
W nowej, klimatyzowanej sali pododdziału kar-
diologicznego, znalazło się pięć stanowisk in-
tensywnej opieki kardiologicznej: wysoko-
specjalistyczne łóżka oraz system wielopara-
metrowego monitorowania funkcji życiowych,
złożony z 5 monitorów przy stanowisku pa-


