Najnowsze dane: masowy odpływ mieszkańców Iławy...
zatrzymany!
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4- tylu mieszkańców straciła Iława pomiędzy końcówką 2017 a końcówką 2018 roku.
Zatrzymany został niekorzystny dla naszego miasta, obserwowany wcześniej trend,
polegający na wręcz masowym odpływie iławian do innych ośrodków w kraju i za granicą.
Przypomnijmy, alarmujące były zwłaszcza dane dotyczące liczby mieszkańców Iławy porównujące
rok 2015 i 2016. Wtedy z Iławy odpłynęło niemal pół tysiąca mieszkańców. Później, między 2016 i
2017 ubytek też był spory i wyniósł ponad 300 osób.
Teraz ta sama statystyka jest bardziej optymistyczna. Jak dowiadujemy się w Urzędzie Miasta w
Iławie, łączna liczba mieszkańców Iławy zameldowanych na pobyt stały i czasowy według stanu na
31 grudnia 2018 r. to 32 511. Dokładnie rok wcześniej było to natomiast 32 515, a zatem tylko o 4
osoby więcej.
2018 był u nas rokiem dobrym także pod względem liczby urodzeń. Mieliśmy do czynienia ze
swoistym lokalnym "baby boomem". W Iławie i gminie Iława, czyli na obszarze rejestracyjnym
Urzędu Stanu Cywilnego w Iławie, w 2018 roku przyszło na świat aż 780 dzieci. To prawie o 100

więcej, niż w roku 2017, gdy urodzeń było 688.
Dzięki wysokiej liczbie urodzeń lokalny przyrost naturalny był na sporym plusie. Aktów zgonów
sporządzono o wiele mniej niż urodzeń (w 2018 r.: 596, w 2017 r.: 601, w obu przypadkach podane
liczby także dotyczą zarówno miasta, jak i gminy Iława).
Iławski magistrat policzył też, ile zawarto małżeństw. Tych było mniej niż rok wcześniej. Związek
małżeński w 2018 r. zawarły 294 pary, w tym 128 przed kierownikiem USC, a 166 w kościołach ze
skutkiem cywilnym (tzw. konkordatowe). W roku 2017 małżeństw było 310, w tym 120 przed
kierownikiem USC i 190 w kościołach.
Iławski magistrat udostępnił też dane dotyczące liczby cudzoziemców zamieszkujących w Iławie.
Odnotowano w tym zakresie znaczący wzrost. W ewidencji ludności Iławy 31 grudnia 2018 roku było
ujętych 161 obywateli innych państw, natomiast dokładnie rok wcześniej było ich 96.
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