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Spotkanie pięciu starostów
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7 lutego 2014 r. w Ełku miało

28 lutego 2014 r.

miejsce spotkanie starostów pięciu
powiatów: ełckiego, oleckiego, goł-

Ponadto w numerze:

dapskiego, suwalskiego i sejneńskiego. Na zaproszenie starosty ełckiego
Krzysztofa Piłata do Ełku przyjechali: starosta gołdapski Andrzej Ciołek,
starosta olecki Andrzej Kisiel, wicestarosta suwalski Witold Kowalewski oraz wicestarosta sejneński Romuald Witkowski.
Podczas spotkania poruszono kwestię rozszerzenia małego ruchu granicznego na kolejne powiaty – ełcki, suwalski, sejneński. Starostowie planują zawnioskować w tej sprawie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Parlamentu Europejskiego.
Dyskutowano również na temat przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu regionu. Wszyscy starostowie zgodzili się z koniecznością modernizacji
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W kwestiach związanych z oświatą starostowie wyrazili zaniepokojenie
niżem demograficznym, a co za tym idzie koniecznością pilnego doszacowania
subwencji oświatowych. Przykładowo, w powiecie gołdapskim w ciągu ostatnich
dwóch lat liczba uczniów tutejszego liceum zmniejszyła się o 72, a prognozy
nie są optymistyczne – tendencja jest malejąca. To z kolei pociąga za sobą mniejsze finansowanie ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Starostowie poruszyli też temat nadchodzącej perspektywy finansowej
z Unii Europejskiej i konieczności wzmocnienia współpracy transgranicznej.
Podczas spotkania wypracowano projekty wniosków do odpowiednich
władz oraz zaplanowano kolejne spotkanie w tym samy gronie w maju br.
w Suwałkach.
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- Forum „Decydujmy Razem” - str. 11
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ROZPORZĄDZENIE
POWIATOWEGO LEKARZA
WETERYNARII W GOŁDAPI
w sprawie zarządzenia środków
w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Litwy i możliwości jego
przeniesienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej —
str. 7
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Nowy komendant Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich
7 lutego 2014 r. odbyło się w Baniach Mazurskich uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę komendanta tamtejszej Placówki SG płk. SG Janusza Worotnickiego. Na uroczystości obecni byli m.in.: Zastępca Komendanta WarmińskoMazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Zbigniew Klimczyk, Starosta Gołdapski Andrzej Ciołek, Wójt Gminy Banie Mazurskie Ryszard Bogusz oraz pracownicy placówki. Starosta podziękował odchodzącemu na emeryturę komendantowi za
zaangażowanie i doskonałą współpracę. Wyraził przekonanie, że służba przynosiła
pułkownikowi wiele satysfakcji
zawodowej oraz osobistej i że
będzie ją mile wspominał, jako ciekawy i owocny etap
kariery. Życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności komendant przyjął również od wójta, zastępcy komendanta
WMOSG i wszystkich obecnych gości.
Nowym komendantem placówki SG w Baniach
Mazurskich został mjr SG Tomasz Sawicki, który 15 lat
pełnił funkcję zastępcy komendanta Placówki SG w Dubeninkach.

W trosce o bezpieczne ferie zimowe
27 stycznia rozpoczęły się w naszym województwie ferie zimowe, które trwały do 7 lutego.
W tym okresie należy dołożyć wszelkich starań, aby wypoczynek najmłodszych był bezpieczny i radosny.
Wiele szkół w powiecie gołdapskim poświęciło dzieciom i młodzieży szczególną uwagę, przeprowadzono
rozmowy, zajęcia edukacyjne na temat bezpiecznego wypoczynku.
Taki cel przyświecał również wychowawcom klas Ic i IIc ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi.
Paniom U. Masiulaniec, K. Solarczyk, które przygotowały małych aktorów, by udzielili rad i przestrzegli
przed nieodpowiednimi zabawami podczas ferii. Dzieci przypomniały również zasady udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.
Informacje o rozważnym korzystaniu z lodowisk, przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się po
drogach, numery telefonów alarmowych, sposoby powiadamiania dorosłych o nieszczęśliwych zdarzeniach
omówili również zaproszeni przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi – starszy posterunkowy
Anna Popławska i aspirant Marcin Hiszpański.
Po mądrej inscenizacji słowno-muzycznej dyrektor szkoły
Leszek Retel podsumował konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne ferie zimowe” i wręczył laureatom dyplomy oraz nagrody ufundowane przez starostę gołdapskiego Andrzeja Ciołka i prezesa GFL Zbigniewa Mieruńskiego.
Pozostajemy z nadzieją, że wspólne działania Dyrektorów,
Nauczycieli oraz Rodziców w zakresie troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przyczyniły się do udanych ferii zimowych.
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Praktyka i teoria podczas trzydniowego seminarium
„Wybrane aspekty zarządzania
w sytuacjach kryzysowych" - pod
taką nazwą odbyło się w Gołdapi
w dniach 3-5 lutego 2014 r. seminarium naukowo-praktyczne.
Pierwszego dnia w Centrum
Dydakt yczno-Szkoleniowym
miała miejsce część teoretyczna
dotycząca podstaw bezpieczeństwa zarządzania kryzysowego oraz sposobów doskonalenia procedur zarządzania kryzysowego jednostek samorządu terytorialnego. Omówiono też współpracę pomiędzy właściwymi organami administracji publicznej a służbami ratowniczymi.
Seminarium prowadził komendant powiatowy policji w Gołdapi mł. insp. Andrzej Żyliński. Oficjalnego otwarcia szkolenia dokonał wojewoda Marian Podziewski, a gości -jako gospodarze - powitali
burmistrz Gołdapi Marek Miros i starosta gołdapski Andrzej Ciołek.
W seminarium udział wzięli znakomici goście z Polski, m.in.: komendant wojewódzki policji w
Olsztynie nadinsp. Józef Gdański, dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP w Warszawie insp.
dr Michał Stępiński, komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim płk
Piotr Płonka, prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Robert Częścik, Kierownik Zakładu
Zarządzania Kryzysowego Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Bezpieczeństwa
Wewnętrznego kom. dr Jarosław Truchan, dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii
Marynarki Wojennej w Gdyni kmdr prof. Tomasz Szubrycht, zastępca dyrektora Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa Kamil Galicki, dr hab. Bogdan Zdrodowski z WSPol w Szczytnie, przedstawiciele Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz Zarządu Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji.
Nie zabrakło też oczywiście gołdapskich służb mundurowych i ratowniczych: policji, straży pożarnej,
straży granicznej.
Drugiego dnia seminarium przeprowadzono ćwiczenia dowódczo-sztabowe, mające na celu
sprawdzenie zdolności do reakcji i działania służb ratowniczych oraz jednostek samorządu terytorialnego
w sytuacjach kryzysowych. Były to epizody na Pięknej Górze i w Kociołku. Pierwszy epizod polegał na
ewakuacji turystów z uszkodzonej kolejki krzesełkowej. Z kolei w Kociołku należało zatrzymać uzbrojonych przestępców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. W ćwiczeniach udział wziął policyjny śmigłowiec MI - 8 z grupą SPAP na pokładzie oraz policyjny wóz Argus.
Trzeciego dnia przeprowadzono drugi panel wykładów, po czym podsumowano i zakończono seminarium. Warto podkreślić, iż trzydniowe seminarium naukowo-praktyczne pn. ,,Wybrane aspekty zarządzania w sytuacjach kryzysowych” zorganizowane zostało w ramach cyklu „Pogranicze 2014” i miało
rangę ogólnopolską.
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„Nadija” z Bań Mazurskich poruszyła serca słuchaczy
25 stycznia 2014 r. w Greckokatolickiej Cerkwi pw. Św. Krzyża w Węgorzewie odbył się
V Regionalny Przegląd Kolęd, Wertepów i Szczedriwek. Udział w nim wzięły dzieci ze Srokowa, Giżycka, Węgorzewa, Bartoszyc, Pieniężna, Pozezdrza oraz Bań Mazurskich. Gościnnie wystąpiło trio
z Kijowa z chóru „Zachid” działającego przy tamtejszej Cerkwi pw. Św. Wasylija Wielkiego. Doskonale
na przeglądzie wypadł zespół „Nadija” z Bań Mazurskich, który bezakompaniamentu zaśpiewał
„szczedriwky” (ukraińskie pieśni ludowe, związane z obrzędami noworocznymi). Serdecznie gratulujemy
dzieciom, jak i opiekunkom zespołu – siostrze Mirosławie oraz pani Stefanii Urbańskiej.

Gołdapscy strażacy podsumowali 2013 rok i otrzymali nowy sprzęt
7 lutego 2014 r. odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Gołdapi za 2013 rok. W spotkaniu udział wzięli m.in. wojewoda warmińsko – mazurski Marian Podziewski, zastępca
Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
st. bryg. Mirosław Hołubowicz, starosta gołdapski Andrzej
Ciołek oraz sekretarz Powiatu Anna Rawinis.
Podczas uroczystego apelu na placu przy komendzie wojewoda i zastępca komendanta wojewódzkiego oficjalnie przekazali gołdapskim strażakom samochód renault mascot oraz nowy sprzęt ratownictwa wysokościowego, tj. m.in.: zestaw plecakowy PSP R1, liny,
bloczki zjazdowe, worki narzędziowe, rękawice do prac na wysokości, drabinkę na linach, taśmę rurową –
wartość sprzętu to ponad 8758,80 zł.

Powiat dofinansował inwestycję gołdapskiej straży pożarnej
90 000 zł – tyle wyniosła wartość inwestycji p.n. „Wykonanie
kotłowni na paliwo stałe dla obiektów KP PSP w Gołdapi”, z czego
40 000 zł to środki przekazane przez Powiat Gołdapski.
Inwestycja polegała na przebudowie istniejących pomieszczeń kotłowni olejowej - jeden z kotłów olejowych wymieniono na automatyczny kocioł na paliwo stałe, podzielono też skład paliwa na magazyn oleju i ekogroszku. W ten sposób zmieniono system ogrzewania
budynków komendy i podgrzewania wody - powstała kotłownia z możliwością ogrzewania olejem opałowym i ekogroszkiem - co znacznie obniżyło koszty energii. Podczas uroczystego podsumowania działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi za 2013 rok, jakie miało miejsce
7 lutego 2014 r., goście, w tym starosta gołdapski Andrzej Ciołek, wojewoda warmińsko – mazurski
Marian Podziewski oraz zastępca Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg.
Mirosław Hołubowicz, mieli okazję obejrzeć zmiany dokonane w kotłowni w wyniku tej inwestycji.
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Ferie z Poradnią
Dwa tygodnie długo oczekiwanych ferii zimowych już za nami. Z propozycją czynnego spędzenia czasu wolnego po trudach codziennej nauki
w szkole wyszła Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi. Do udziału w zajęciach zgłosiło się dziewiętnaścioro dzieci w wieku szkolnym
i przedszkolnym. W trakcie zajęć dzieci miały
zapewnioną opiekę oraz czas zorganizowany
w miłym i bezpiecznym otoczeniu pod okiem specjalistów. Program dostosowany był do wieku uczestników. Zajęcia z młodszymi dziećmi prowadziły panie Bożena Sztabińska i Magdalena Nadgłowska –
Kołdys, z grupą dzieci starszych pracowały panie Barbara Zyskowska i Elżbieta Naumowicz. Celem zajęć
było m.in. wspieranie dziecka w twórczym myśleniu, rozwijanie jego kreatywności i wyobraźni, umiejętności interpersonalnych, m.in. umiejętności pracy w zespole, aktywnego słuchania i wypowiadania się.
Dzieci miały możliwość sprawdzenia się w różnych formach ekspresji twórczej, m.in, poprzez zabawy
ruchowe, taniec i śpiew (karaoke). Zajęcia były także
okazją

do

rozwijania

umiejętności

manualnych

oraz eksperymentowania z różnymi materiałami i technikami plastycznymi, a przede wszystkim dały możliwość odnoszenia sukcesów i doznawania radości, jaką
daje samodzielnie wykonana praca oraz jej efekty. Podczas dwóch tygodni spotkań powstało wiele nietuzinkowych dzieł, m.in. „niekończący się obraz”, „drzewka szczęścia”, „śnieżne kule”, breloczki i kolczyki z
modeliny, maski karnawałowe oraz wiele, wiele innych, które dzieci mogły zabrać ze sobą do domu. Zakup różnorodnych materiałów plastycznych, wykorzystywanych podczas zajęć możliwy był dzięki finansowemu wsparciu ze strony FWPR w Gołdapi.

Mamy nadzieję, że zajęcia proponowane przez Poradnię
były dla wszystkich uczestników niezapomnianą formą
spędzania ferii zimowych w inny, niecodzienny sposób. Planujemy na stałe wpisać „Ferie z poradnią” do
naszej oferty. Już teraz zapraszamy chętne dzieci na
przyszłoroczne ferie zimowe. Do zobaczenia za rok.
Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Gołdapi
Bożena Ewa Winnicka
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6 marca br. mobilne stanowisko ZIP ponownie w Gołdapi
W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców powiatu
gołdapskiego uzyskaniem dostępu do Zintegrowanego Informatora
Pacjenta Narodowy Fundusz Zdrowia zaplanował kolejną wizytę
mobilnego zespołu ZIP w powiecie gołdapskim 6 marca 2014 r.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem danych dostępowych do
swojego konta, czyli hasła i loginu zapraszamy do Starostwa Powiatowego w Gołdapi do sali nr 4 w godzinach od 12:00 do 16:00 (należy zabrać dokument tożsamości, czyli dowód osobisty lub paszport).
Rejestracja w ZIP umożliwi Państwu dostęp do informacji o:
- uprawnieniach do świadczeń; - leczeniu i przepisanych lekach; - wysokości środków finansowych
przekazanych placówkom medycznym za Państwa leczenie.

Eliminacje powiatowe do XIX Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej
21 lutego 2014r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi
odbyły się eliminacje powiatowe do XIX Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o Obronie Cywilnej. Do eliminacji zostały zgłoszone dwa zespoły: Zespół Szkół Zawodowych reprezentowaliMałgorzata Anna Zawadzka i Karolina Kołodziej, natomiast
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II – Partycja Wojtanis
i Patryk Stankiewicz. Drużyny miały za zadanie rozwiązać test z wiedzy obejmującej zagadnienia obrony
cywilnej, a następnie praktycznie udzielić pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej oraz odpowiedzieć na pytania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ogólnych zasad ruchu drogowego. Najwięcej punktów zdobyła drużyna z LO, która 14 marca br. w Olsztynie będzie reprezentować nasz powiat w etapie wojewódzkim Olimpiady. Patrycji i Patrykowi życzymy wysokiego miejsca w etapie wojewódzkim. Powodzenia!

VIII Zimowe Mistrzostwa w pływaniu
Gołdapska pływalnia przyciągnęła w sobotę (22 lutego 2014 r.) rzesze amatorów stylu klasycznego, grzbietowego i dowolnego. Nie zabrakło też chętnych do przepłynięcia basenu stylem motylkowym
i zmiennym. A wszystko to podczas ósmych już Zimowych Mistrzostw w pływaniu. Zadowolenie z tak rekordowej liczby startujących wyraził starosta gołdapski Andrzej Ciołek obecny podczas otwarcia imprezy. Życzył startującym jak najlepszych wyników, bicia rekordów i wspaniałej zabawy w atmosferze fair play. Tak też się stało. Impreza była udana, a na wszystkich
startujących czekały upominki, w tym przekazane przez Starostwo
Powiatowe w Gołdapi. Najlepszym w swych kategoriach wręczono
medale, dyplomy i nagrody.
FUNDACJA PRO SANATIO (KRS: 0000383946)
FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP (KRS: 0000024865)
FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJ (KRS: 0000035403)
GOŁDAPSKIE STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI (KRS: 0000336292)
STOWARZYSZENIE GOŁDAPSKI FUNDUSZ LOKALNY (KRS: 0000098782)
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP (KRS: 0000116212, cel szczegółowy: nazwa OSP i jej adres)
Korenkiewicz Julia z Dubeninek (KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 20762 Korenkiewicz Julia)
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU W SUWAŁKACH (KRS: 0000065198, cel szczegółowy: GoldMedica sp. z o.o. - Szpital w Gołdapi lub: Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi)
Beata Krużykowska z Gołdapi (KRS: 0000338878, cel: Beata Krużykowska
Zofia Szturgulewska z Suwałk (KRS: 0000037904, cel: 22336 Szturgulewska Zofia)
Anna Kamińska z Gołdapi (KRS: 0000338878, cel szczegółowy: Anna Kamińska)
Jakub Wójtowicz z Gołdapi (KRS: 0000148747, cel szczegółowy: Jakub Wójtowicz)
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ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W GOŁDAPI
z dnia 19 lutego 2014 r.
w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
na terytorium Litwy i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się obszar zagrożenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń obejmujący obszar powiatu
gołdapskiego.
§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 zakazuje się:
1) prowadzenia targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń;
2) wprowadzania do gospodarstwa utrzymującego świnie:
a) dzików padłych,
b) dzików odstrzelonych, ich tusz, mięsa lub produktów mięsnych nie poddanych obróbce cieplnej
przeprowadzonej w temperaturze co najmniej 80°C, którą uzyskuje się wewnątrz mięsa lub produktu,
c) ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików,
d) produktów, surowców i innych przedmiotów, w tym wyposażenia myśliwskiego oraz broni, które mogą
spowodować szerzenie się wirusa afrykańskiego pomoru świń.
§ 3. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:
1) wyłożenie mat dezynfekcyjnych w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść do pomieszczeń, w których
utrzymywane są świnie oraz ich stałe utrzymywanie w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności
działania środka dezynfekcyjnego;
2) trzymanie świń w zamknięciu w pomieszczeniach gospodarskich;
3) bieżące poddawanie oczyszczaniu i dezynfekcji narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi
świń;
4) zaopatrywanie, z zastrzeżeniem § 5, wszystkich przemieszczanych świń w świadectwo zdrowia wystawiane
przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub wyznaczonego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii
na podstawie art. 16 lub 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 Nr 112, poz.
744, z późn. zm.), które zawiera co najmniej:
a) nazwę organu wydającego świadectwo,
b) numer świadectwa,
c) liczbę świń,
d) numery identyfikacyjne świń,
e) pochodzenie świń,
f) miejsce przeznaczenia świń,
g) środek transportu świń i jego numer rejestracyjny,
h) poświadczenie o spełnianiu wymagań zdrowotnych dotyczących świń ustalonych w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
i) informację o występowaniu choroby Aujeszky’ego w stadzie pochodzenia świń,
j) datę, pieczęć i podpis właściwego urzędowego lekarza weterynarii;
5) skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolnożyjących.
§ 4. Na obszarze wskazanym w § 1:
1) każdego odstrzelonego dzika niezwłocznie dostarcza się wraz z patrochami i narogami do położonego na obszarze wskazanym w § 1:
a) punktu skupu dziczyzny lub zakładu przetwórstwa dziczyzny lub
b) innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików;
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2) tusze oraz skóry odstrzelonych dzików mogą być przemieszczone z punktów i zakładów, o których mowa w pkt 1
wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia ujemnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku
wykrycia afrykańskiego pomoru świń;
3) padłe świnie mogą być wywożone do zakładów utylizacyjnych po wcześniejszym zgłoszeniu padnięć świń do powiatowego lekarza weterynarii;
4) podmiot, któremu dostarczono odstrzelone dziki jest zobowiązany do zbierania i zagospodarowania
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym patrochów i narogów, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym
rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz.
UE L 300 z 14.11.2009, str. 1—33);
5) powiatowy lekarz weterynarii pobiera próbki do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń
w przypadku:
a) zgłoszeń padłych świń przy przekroczeniu odsetka padnięć w stadzie powyżej: prosięta – 20%, warchlaki - 10%,
tuczniki - 5%;
b) każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do punktu skupu dziczyzny lub zakładów, o których mowa w § 4 pkt
1;
c) każdego padłego dzika;
6) wszystkie osoby mające kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 80°C, którą należy uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu,
muszą przed wejściem do pomieszczeń gospodarskich, w których utrzymywane są świnie stosować odpowiednie
środki higieny, w tym co najmniej:
a) stosowanie dezynfekcji obuwia poprzez wejście na maty dezynfekcyjne, nasączone odpowiednim środkiem dezynfekcyjnym w stężeniu zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego,
b) stosowanie dezynfekcji rąk środkami dezynfekcyjnymi,
c) dokonywanie zmiany odzieży mającej kontakt z dzikami, ich tuszami, skórami lub mięsem oraz
produktami mięsnymi niepoddanymi obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 80°C, którą należy
uzyskać wewnątrz mięsa lub produktu oraz ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików;
7) W punktach skupu dziczyzny i zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1, tusze dzików i skóry przechowuje się w
sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się choroby zakaźnej zwierząt;
8) Tusze dzików przechowywane w zakładach, o których mowa w § 4 pkt 1 lit. b, mogą być przeznaczone
wyłącznie do produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.
§ 5. Świadectwa zdrowia, o których mowa w § 3 pkt 4, nie wystawia się w przypadku, gdy jest ono wymagane
zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia programu
zwalczania i monitorowania choroby Aujeszky’ego u świń (Dz. U. z 2012 r. 1440, z późn. zm.).
§ 6. Na obszarze wskazanym w § 1 obowiązuje zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie,
stosownie do § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w
sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 207,
poz.1370).
§ 7. Uchyla się rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi Nr 1/2014 z dnia 31 stycznia
2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Litwy
i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz.
466).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Powiatowy Lekarz
Weterynarii
Stanisław Karkosiński
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Ostatni – w ramach projektu - pokaz Mistrzów
Od września 2013 r. do lutego 2014 r. Stowarzyszenie „Głos Puszczy Rominckiej” w Dubeninkach realizowało projekt „Bądź naszym
Mistrzem i ocal od zapomnienia”.
Projekt polegał na organizowaniu spotkań warsztatowych, podczas
których prezentowane były tradycje naszych przodków takie jak: plecionkarstwo, przędzenie, koronkarstwo, dzianie, szydełkowanie, robienie chodników, pieczenie chleba, bicie masła, robienie serów i
wiele innych. Na spotkaniach zaproszone osoby opowiadały i prezentowały czynności dawniej codzienne, dziś już zapomniane. Aby ocalić
je od zapomnienia został stworzony Album odchodzących umiejętności, w którym zapisano „przepisy” i zamieszczono zdjęcia mistrzów.
Uroczyste podsumowanie projektu wraz z promocją powyższego albumu odbyło się 23 lutego w remizie OSP w Dubeninkach.
Udział w nim wziął starosta gołdapski Andrzej Ciołek, który podjął się jednej z takich prawie zapomnianych czynności, a mianowicie maglowania płótna. Na wszystkich przybyłych czekała możliwość wzięcia udziału w warsztatach umiejętności tradycyjnych,
takich jak: bicie masła, zrobienie miotły czy wymieszania ciasta
na chleb. Podczas uroczystości skosztować można było smacznych potraw, wspólnie śpiewano pieśni tradycyjne i bawiono się przy muzyce kapeli Onegdaj z Filipowa.
Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
Gołdapskiego Funduszu Lokalnego, Gminy Dubeninki,
Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi,
Banku BGŻ - Oddział w Gołdapi realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
i Gołdapski Fundusz Lokalny.

Zapraszamy do udziału
w XII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
W konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” mogą wziąć udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Właściciele zostaną wyłonieni w rywalizacji regionalnej, a następnie wojewódzkiej. Przy ocenie gospodarstw brane pod uwagę są: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy; stan budynków inwentarskich i gospodarczych; wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich; stosowanie, stan
i jakość środków ochrony osobistej; rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.
Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Państwową Inspekcją Pracy.
szczegóły konkursu:
http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xii-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/
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Walne zebranie sprawozdawcze OSP Górne

22 lutego 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Górnem podsumowała swoją działalność za 2013 rok.
W zebraniu wzięli udział ochotnicy i członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, wojewoda warmińsko- mazurski Marian Podziewski, starosta gołdapski i zarazem prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi Andrzej Ciołek, zastępca komendanta powiatowego PSP w Gołdapi kpt. Kamil Pawlukanis oraz sekretarz
ZOP ZOSP RP w Gołdapi Karolina Toczyłowska. Zebraniu przewodniczył prezes jednostki dh Kazimierz Kazaniecki. Omówiono ubiegłoroczną działalność i wykonanie budżetu oraz przedstawiono plan na 2014 rok.
Istotnym wydarzeniem 2013 roku było włączenie OSP Górne do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Podjęta została również uchwała dotycząca przyjęcia na Honorowego Członka OSP Górne wojewody
warmińsko- mazurskiego Mariana Podziewskiego. Prezes ZOP ZOSP RP
w Gołdapi wraz z zastępcą komendanta powiatowego PSP w Gołdapi
wręczyli zaświadczenia ukończenia kursu kierowców- konserwatorów
sprzętu ratowniczego OSP. Strażakami, którzy ukończyli ten kurs byli: dh Piotr Repow, dh Krzysztof Tomasz Kazaniecki i dh Łukasz Siebert. Wojewoda warmińsko- mazurski, starosta gołdapski oraz zastępca
komendanta powiatowego PSP w Gołdapi w swoich przemówieniach podkreślali jak ogromne znaczenie ma OSP Górne
w ochronie przeciwpożarowej jak i w życiu społecznym powiatu gołdapskiego.
Podobne zebrania sprawozdawcze w ubiegłym tygodniu odbyły się również w OSP Grabowo i OSP Dunajek.
K.T.
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Warto słuchać, rozmawiać i decydować razem
Dużym zainteresowaniem cieszyło się czwartkowe (13 lutego br.) „Forum Decydujmy Razem Subregionu EGO”. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób, w tym
m.in. starosta gołdapski Andrzej Ciołek, burmistrz Gołdapi Marek Miros, zastępca
burmistrza Gołdapi Jacek Morzy, studenci Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, uczniowie gołdapskich szkół oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Forum otworzyli gospodarze, czyli burmistrz oraz starosta, który podkreślił,
iż tego typu spotkania mają na celu sprawić by obywatele zyskali poczucie rzeczywistego wpływu na działania władz i zmiany dokonujące się w ich „małych ojczyznach” – w najbliższym otoczeniu.
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi Agnieszka Iwanowska przedstawiła zebranym, jakie działania podejmowano w Gołdapi w ramach projektu
„Decydujmy Razem”, np. zwołano posiedzenie Młodzieżowej Sesji Rady Miejskiej. Następnie głos zabrał szczególny gość Forum – pan Daniel Hall z Sekcji Polityczno – Ekonomicznej Ambasady USA w Warszawie. Opowiedział o tym, jak w Stanach wyglądają konsultacje publiczne na poziomie lokalnym. Z kolei Wioletta Anuszkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi
przedstawiła organizacje pozarządowe z terenu powiatu gołdapskiego oraz zakres ich współpracy z powiatem.
Następnie zaprezentowały się trzy organizacje: Stowarzyszenie „Partnerstwo Sztuk” w Gołdapi, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach oraz Gołdapski Fundusz Lokalny. O działalności stowarzyszeń
opowiedzieli ich prezesi: Dorota Łasica, Marek Baran i Zbigniew Mieruński.
Kolejnym punktem Forum był panel dyskusyjny moderowany przez Macieja Juchniewicza – animatora
Subregionu EGO w projekcie „Decydujmy Razem”. W dyskusji udział wzięli: Daniel Hall, Andrzej Ciołek,
Agnieszka Iwanowska i Konrad Kazaniecki – przedstawiciel młodzieży. Temat panelu brzmiał: „Po co nam
aktywny obywatel? Pożytek ze słuchania”. Dyrektor OPS podkreśliła, iż nie tylko słuchanie jest ważne, istotne
bowiem jest usłyszenie tego, co do nas mówią. Starosta jako przykład wielu rozmów i konsultacji w sprawach
istotnych dla społeczeństwa podał wielomiesięczne dyskusje nt. przekształcenia gołdapskiego szpitala w spółkę
handlową oraz kwestię remontów dróg. Konrad Kazaniecki przyznał, iż zarówno Urząd Miejski jak i Starostwo
są otwarci na kontakt z młodzieżą i z chęcią włączają się w różnego rodzaju inicjatywy młodych ludzi. Jako
przykład podał pomoc władz samorządowych przy organizacji Dnia Dawcy Szpiku, jaki miał miejsce w listopadzie 2013 r. Maciej Juchniewicz podzielił się swoimi spostrzeżeniami z pobytu w Stanach Zjednoczonych –
podkreślił, iż tam ludzie, chcący coś zmienić w swoim otoczeniu skupiają się na tym, co ich łączy, a nie dzieli
i działają wspólnie w tym kierunku - osiągnięcia wspólnego celu.
Forum zakończyły warsztaty, podczas których
uczestnicy malowali na kartkach swoje wyobrażenia
o Gołdapi.
„Decydujmy razem” to projekt pilotażowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, propozycja wspólna
dla władz samorządowych i społeczności lokalnych.
Doświadczenia wielu krajów pokazują, że warunkiem
„dobrego rządzenia” jest udział obywateli w procesach
decyzyjnych – czyli świadome i aktywne uczestnictwo
mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących
ch gminy, powiatu czy dzielnicy.
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Można składać wnioski o dofinansowanie ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2014 w ramach ''Programu wyrównywania różnic
między regionami II''.
Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do realizacji zadań w
następujących obszarach:

 Obszar A - na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób
niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (do 14 tys./os., do do 60 % kosztów)
Poprzez samorząd powiatowy:
 Obszar B - na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych w zakresie
umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (do 150 tys./projekt, do 60 %
kosztów),
 Obszar C - na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych (do 32 tys./na nowoutworzone stanowisko
pracy, do 60 % kosztów),
 Obszar D - na likwidację barier transportowych (do 80 tys./na mikrobus dla 9 os. z miejscem na wózek inwalidzki; do 70 tys./na mikrobus dla 9 os.; do 250 tys./na autobus), do 80 % kosztów,
 Obszar E - na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach gmin, powiatów i organizacji
pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych (do 14 tys./os. korzystających z rezultatów projektu - nie mniej niż 30 osób), dofinansowanie nie więcej niż 25 % całkowitych kosztów projektu w ramach Programu Operacyjnego.
Wnioski w obszarach: B, C, D, E, należy składać za pośrednictwem samorządu powiatowego (Powiat Gołdapski) natomiast w obszarze A samorząd wojewódzki (Zarząd Województwa).
Wskazanie podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe informacje na temat Programu, jak również wzory dokumentów znajdują się pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-r/1611,dok.html
W ostatnich latach za pośrednictwem Powiatu Gołdapskiego ze środków PFRON skorzystały różne instytucje
publiczne. Dzięki dofinansowaniu:
- zakupiono sprzęt do rehabilitacji niepełnosprawnych w Szpitalu i Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym,
- zakupiono mikrobus do przewozu niepełnosprawnych na terenie Gminy Gołdap,
- wybudowano podjazd oraz zlikwidowano bariery w Przedszkolu Samorządowym Nr 1,
- przystosowano pomieszczenia w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- wymieniono windę oraz kilka par drzwi w Szpitalu.
W listopadzie 2013 roku Powiatowi zostało przyznane dofinansowanie na kolejne 4 wnioski a ich realizacja
potrwa do połowy 2014 roku. Projekty dotyczą likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Zawodowych, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zespole Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich.
Ponadto Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Gołdapi zakupi mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych.
Wnioski o dofinansowanie na 2014 rok można składać za pośrednictwem Powiatu Gołdapskiego do 31 marca 2014 roku w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 44 04 lub pisząc na adres e-mail:
inwestycje@powiatgoldap.pl .
Redaguje: M. Mackiewicz
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