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Powiatowe obchody Dnia Samorządu Terytorialnego
30 maja 2014 r. odbyły się Powiatowe
obchody Dnia Samorządu Terytorialnego.
O godz. 12:00 odprawiona została msza
święta w Konkatedrze pw. Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi.
Następnie w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Gołdapi miała miejsce sesja Rady
Powiatu, podczas której starosta uroczyście
podziękował służbom, inspekcjom, strażom
oraz powiatowym jednostkom organizacyjnych za aktywny udział w organizowanej
niedawno przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi imprezie „Zdrowa Rodzina”. Po sesji miała miejsce konferencja, którą prowadzili: Anna Łobanowska i Piotr Bartoszuk,
Starosta gołdapski Andrzej Ciołek przywitał serdecznie wszystkich gości – na uroczystość przybyli m.in.: ks. dziekan Marek Duba, ks. proboszcz Czesław Król, wojewoda
warmińsko – mazurski Marian Podziewski, burmistrz Marek Miros, przewodniczący
Rady Powiatu Leszek Retel
oraz radni powiatowi, wicestarosta Ewa BogdanowiczKordjak, przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi Wojciech Hołdyński, przewodniczący Rady Gminy Banie Mazurskie Krystyna Kokolus
oraz wójt gminy Banie Mazurskie Ryszard Bogusz,
c.d. na str. 2

„Kozackie Klimaty” po raz czwarty
I po raz czwarty udały się znakomicie. Festyn w Kozakach przyciągnął miłośników dobrej zabawy, zarówno tych młodszych,
jak i starszych. Na pewno był to wyjątkowy dzień dla dzieci, gdyż
impreza odbywała się w dniu ich święta – 1 czerwca. Festyn uroczyście rozpoczął starosta gołdapski Andrzej Ciołek, który złożył najmłodszym najserdeczniejsze życzenia wielu wspaniałych przygód,
radości i bezpiecznych zbliżających się wakacji. Na „Kozackie Klimaty” przybył również burmistrz Gołdapi Marek Miros i przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński, którzy wraz z sołtysem
Kozak życzyli wszystkim wspaniałej zabawy.
c.d. na str. 3
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Powiatowe obchody Dnia Samorządu Terytorialnego (c.d. ze str. 1)
pierwszy starosta gołdapski Józef Mucharski, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji, służb i
straży, pracownicy Starostwa Powiatowego.
„Minęły już 23 lata od momentu reaktywowania w naszym kraju samorządu terytorialnego. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy w naszej „małej ojczyźnie", ten okres stał się epoką wzmożonego rozwoju lokalnego i budowy
społeczeństwa obywatelskiego. Istnienie polskiej administracji lokalnej charakteryzuje duża innowacyjność – mówił
starosta Andrzej Ciołek - Dziś z perspektywy czasu można stwierdzić, że reforma samorządu terytorialnego stała się
dużym sukcesem Polski. Jest to zasługa wielu działaczy aktywizujących lokalne społeczności, ale przede wszystkim
mieszkańców polskich gmin i miast, tworzących z mocy prawa wspólnoty samorządowe. Wszystkim tutaj obecnym
samorządowcom składam najserdeczniejsze życzenia”.
Życzenia samorządowcom złożyli również wojewoda Marian Podziewski i burmistrz Marek Miros. Następnie w
prezentacji multimedialnej starosta przedstawił w skrócie działalność powiatu gołdapskiego w 2013 roku, podkreślając znaczenie wielomilionowych inwestycji, remontów i projektów realizowanych przy udziale środków powiatowych i unijnych. Miłym akcentem było oficjalne przekazanie dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi kluczy do samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Mikrobus został
zakupiony za pieniądze z budżetu powiatu i pozyskane z PFRON-u.
Następnie starosta oraz przewodniczący Rady Powiatu wręczyli listy gratulacyjne radnym powiatu gołdapskiego
oraz medale Starosty Gołdapskiego „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”, które przyznano: Irenie Kramkowskiej,
Agnieszce Fornalskiej, Grzegorzowi Misiunowi, Łukaszowi Kacprzykowi, Marcie Wiszniewskiej, Elżbiecie Żero –
Olszewskiej, Beacie Chełskiej, Edycie Mielnik, Sylwii Wrzesień – Kisielewskiej. Wszyscy pracownicy starostwa
powiatowego w Gołdapi otrzymali z rąk starosty listy gratulacyjne.
Konferencję uświetnił wspaniały występ zespołu Zorepad
w składzie: Irena Hukowicz, Genowefa Kudryk, Janina Płatosz, Stefania Urbańska, Tomasz Kardel. Finałową piosenkę
wspólnie z Zorepadem zaśpiewali starosta i burmistrz.
Ostatnim punktem konferencji była premiera filmu
pt. „Powiat Gołdapski w latach 2010 – 2014” .

Starosta uhonorował Sekretarza Stanu Piotra Stachańczyka
Miłym akcentem rozpoczął się wtorkowy koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego. Zanim zagrali
muzycy, burmistrz Gołdapi Marek Miros zaprosił na scenę Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotra Stachańczyka, wojewodę warmińsko – mazurskiego Mariana Podziewskiego, wicemarszałka województwa warmińsko - mazurskiego Jarosława Słomę oraz
starostę gołdapskiego Andrzeja Ciołka. Starosta uhonorował Piotra Stachańczyka „Medalem za Zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”. Pan Piotr Stachańczyk jest współautorem ustaw odnoszących się do problematyki migracji,
repatriacji i obywatelstwa przyjętych od 1997 r. przez
Sejm. Zapisy każdej z tych ustaw są szczególnie istotne dla naszego przygranicznego powiatu. Sekretarz Stanu miał też istotny wpływ na decyzję o budowie przejścia
granicznego Gołdap-Gusiew.
Koncert Dominiki Żukowskiej i Andrzeja Koryckiego odbył się przy okazji XIV
Posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej,
które miało miejsce w Gołdapi w dniach 10-11 czerwca 2014 r.
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„Kozackie Klimaty” po raz czwarty (c.d. ze str. 1)
Przeprowadzono liczne konkursy dla dzieci, takie jak np.: wyścigi rowerowe, skoki na piłce, skoki w workach, przeciąganie liny, bieg z przeszkodami i biegi na
czas. Również dorosłym zapewniono rozrywkę w postaci konkurencji: wbijanie
gwoździa na czas, bieg w butach gumowych, pchanie taczki z piłeczką. Zabawa
była przednia i wzbudziła wiele radości.
Podczas festynu można było obejrzeć pojazd straży granicznej do mobilnej kontroli tzw. schengenbus. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Gołdapi robili
też chętnym odbitki linii papilarnych. Z kolei przedstawiciele gołdapskiej policji w
ramach realizacji projektu „On, ty i ja na tej samej drodze – II edycja” przeprowadzili konkursy dla najmłodszych i rozdawali odblaski. Strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi
zorganizowali konkursy, m.in. lania wody oraz pokaz sprzętu gaśniczego.
Uczestnikom festynu czas umilały: zespół młodzieżowy EXODUS działający przy Parafii pw. św. Leona i
Bonifacego w Gołdapi, Sebastian Brzozowski przy
akompaniamencie Ali Krzykwy oraz Marek Jurewicz.
Wieczorem wystąpił zespół muzyczny Winner z Gołdapi.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do zapewnienia wspaniałej zabawy
dzieciom i dorosłym. Szczególne podziękowania należą się: Agnieszce Jankowskiej, Mirkowi Jankowskiemu, Izie Wilczyńskiej, Beacie Bartosiewicz, Irenie Wilczewskiej, Andrzejowi Wilczewskiemu,
Halinie Andryszczyk, OSP Górne, Teresie Brzozowskiej, Janowi Brzozowskiemu.
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Sołtys Sołectwa Kozaki i mieszkańcy. Współorganizatorzy: Parafia pw. św.
Leona i Bonifacego w Gołdapi, Dom Kultury w Gołdapi i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Sponsorzy: Andrzej Ciołek,
Jan Brzozowski i mieszkańcy Sołectwa Kozaki.

"Ptak lata, ryba pływa, człowiek biega!"
Te słowa Emila Zatopka na pewno przyświecały organizatorom
i uczestnikom niedzielnego Biegu Zwycięstwa. Odbył się on już po
raz trzydziesty ósmy. 11 maja 2014 r. w centrum Gołdapi, mimo deszczowej pogody, zgromadziło się wielu chętnych zarówno
do startu jak i kibicowania. Obok startów indywidulanych biegano
również w sztafetach. Na najlepszych zawodników czekały puchary,
medale, dyplomy, nagrody rzeczowe i
pieniężne.
W biegu kat. VIP o puchar Starosty
Gołdapskiego rywalizowali: Bida Monika, Rawinis Anna, Wiszniewska Marta, Król
Czesław, Noga Eugeniusz i Marek Tadul. Na najwyższym podium stanęli Monika
Bida i Eugeniusz Noga. Puchary i dyplomy laureatom wręczył w zastępstwie starosty Andrzeja Ciołka przewodniczący Rady Powiatu Leszek Retel wraz z dyrektorem
gołdapskiego OSIRu Markiem Kuskowskim.
Serdecznie gratulujemy wszystkim startującym i zwycięzcom!
zdjęcia dzięki uprzejmości zbliska.goldap.pl
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie, Oddział w Gołdapi informuje, że na stronie internetowej
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie pod adresem: www.piorin.gov.pl/olsztyn zostały
uruchomione komunikaty sygnalizujące sposoby i terminy zwalczania: chowacza podobnika w uprawie rzepaku ozimego, rdzy
brunatnej pszenicy w uprawie pszenżyta ozimego, czerń krzyżowych w uprawie rzepaku ozimego, skrzypionek w uprawie
pszenżyta ozimego oraz pryszczarka kapustnika w uprawie rzepaku ozimego, łamliwości źdźbła zbóż i traw w uprawie pszenżyta ozimego oraz suchej zgnilizny kapustnych, chowacza posobnika w uprawie rzepaku ozimego, zarazy ziemniaka i alternariozy ziemniaka w uprawie ziemniaka oraz septoriozy plew pszenicy i fuzariozy kłosów zbóż w uprawie pszenżyta ozimego.
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Ruszyła realizacja II edycji projektu „On, ty i ja na tej samej drodze”
8 maja 2014 r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w
Olsztynie miało miejsce uroczyste podsianie umów dotyczących realizacji projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”. W imieniu Powiatu
Gołdapskiego umowę podpisał starosta gołdapski Andrzej Ciołek. W naszym powiece realizowany będzie projekt „On, ty i ja na tej samej drodze
- II edycja”. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na szeroko
pojęte bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Realizatorem projektu będą:
Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi. Do współpracy zostaną zaproszone również inne organizacje i instytucje z naszego terenu.
Działania w ramach projektu zaplanowano do końca 2014 roku. Ich koszt wyniesie 150.860,00 zł, z czego
94.560,00 zł to dotacja, a 56.300,00 zł to wkład własny niefinansowy.
Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu będą umieszczane na stronie internetowej pod adresem:
http://ontyija.powiatgoldap.pl/. Zakładka ta będzie dostępna również na głównej stronie starostwa:
www.powiatgoldap.pl.

Wizyta starosty w Kaliningradzie
Na zaproszenie Konsula Generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej w Kaliningradzie Marcina Nosala starosta gołdapski
Andrzej Ciołek, przewodniczący Rady Powiatu Leszek Retel
oraz przewodniczący Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Jaromir Krajewski uczestniczyli
24 kwietnia 2014 r. w uroczystości z okazji Święta Narodowego
Trzeciego Maja. Wizyta w Kaliningradzie była okazją do złożenia gratulacji konsulowi, który objął to stanowisko 24 marca br.
Po części oficjalnej goście obejrzeli koncert galowy artystów
z Polski. Starosta gołdapski zaprosił konsula do złożenia wizyty w naszym powiecie. Ustalono, iż nastąpi to
w czerwcu.

Poznali gołdapskich pracodawców
Współpraca szkoły zawodowej i przedsiębiorców jest niezwykle ważna dla sukcesu
na rynku pracy. Dla absolwentów jest to możliwość poznania potencjalnych pracodawców i ich potrzeb pracowniczych, a dla pracodawców jest to okazja do zaprezentowania
swej firmy w środowisku lokalnym i możliwość pozyskania przyszłych pracowników.
22 maja 2014 roku w naszej placówce, Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi, odbyły się już drugie w tym roku szkolnym Targi Pracy w ramach projektu „Dobrze
mieć zawód” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym razem gościliśmy sześć zakładów, które świadczą
pracę na rzecz innych ludzi (starszych, chorych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym): Samodzielny
Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi reprezentowała pani Zofia Syperek, Dom Pomocy Społecznej Zacisze
w Kowalach Oleckich - pan Paweł Sołtysiak, Środowiskowy Dom Samopomocy Słoneczny Dom w Gołdapi – pani Anna Pasiuk, Warsztat Terapii Zajęciowej w Gołdapi - pani Kornela Chudzik, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi – pani Agnieszka
Iwanowska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi – pani Małgorzata Gryszkowska.
Przedstawiciele zakładów zaprezentowali je zebranym, omówili specyfikę i scharakteryzowali zatrudnianych tam specjalistów. Dyrektor Zofia Syperek apelowała do młodzieży i innych przybyłych na spotkanie (którym problem jest bliski), aby
podejmowali naukę w zawodach: opiekun medyczny i opiekun osoby starszej, gdyż w starzejącym się społeczeństwie wielu z
tych specjalistów znajdzie zatrudnienie. Dziękujemy wszystkim uczestnikom targów.
Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
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Eko-piknik 2014
26 kwietnia 2014 r. na Placu Zwycięstwa w Parku
Miejskim odbył się „Eko-piknik - dziedzictwo natury
i rzemiosła". Była to już piąta edycja imprezy
i po raz kolejny cieszyła się dużym zainteresowaniem. Spotkanie zorganizowane przez Starostwo
Powiatowe w Gołdapi i Stowarzyszenie Gołdapski
Fundusz Lokalny otworzyli starosta gołdapski
Andrzej Ciołek oraz Zbigniew Mieruński – prezes
GFL. Na eko-pikniku gościł również wojewoda warmińsko – mazurski Marian Podziewski oraz przewodniczący Rady Powiatu Leszek Retel.
Podczas imprezy promowano działania zgodne z naturą, ekologicznym sposobem
życia oraz ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego naszego regionu.
Do współorganizacji imprezy włączyło się Nadleśnictwo Czerwony Dwór, które każdemu, kto przyniósł elektrośmiecia przygotowało sadzonkę rośliny.
Na eko-pikniku nie zabrakło atrakcji dla młodszych i starszych.
Na stoiskach z regionalnymi smakołykami można było nabyć pieczywo, wędliny i sery a także zdrową żywność. Nie zabrakło rzemieślników prezentujących nietuzinkowe przedmioty własnoręcznie wykonane. Chętni brali udział w pokazach i warsztatach wikliniarstwa, rzeźbiarstwa oraz bibułkarstwa. Po raz pierwszy na eko-pikniku gościł też
kowal.
Ciekawe inscenizacje przygotowały: drużyna harcerska „Szkarłatni”
z Bań Mazurskich oraz grupa integracyjna działająca przy Stowarzyszeniu Partnerstwo Sztuk. Najemna Grupa wojów zaprezentowała pokaz walki.
Organizatorami Eko – pikniku byli: Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Gołdapski Fundusz Lokalny.
Wsparcie: Urząd Miejski w Gołdapi, Dom Kultury w Gołdapi, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, gołdapski
oddział Banku BGŻ oraz Nadleśnictwo Czerwony Dwór.
Wsparcie medialne: Radio 5, portale internetowe: Młoda Gołdap, Gołdap.org.pl. gołdap.info, zbliskagoldap.pl
oraz Kurier Gołdapski.

„Kto śpiewa, dwa razy się modli”
Słowa św. Augustyna doskonale oddają atmosferę, jaka towarzyszyła w sobotę 17 maja
2014 r. podczas Ogólnopolskiego Młodzieżowego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej
„Mater Ecclesiae". Była to druga edycja imprezy i podobnie jak rok temu, tak i tym razem
spotkała się z dużym odzewem ze strony uczestników. Zgłosiło się 10 zespołów, w tym dwa
z gołdapskich parafii: „Miriam" z parafii NMP Matki Kościoła i „Exodus" z parafii św. Leona i Bonifacego.
Pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł jury przyznało zespołowi „Beciaki" z
Suwałk, drugie miejsce zespołowi „Miriam" (1500 zł nagrody), trzecie miejsce zajął zespół
„Legarytmy" z Olecka (1000 zł). Wyróżnienie przyznano „Wesołym Nutkom” z Suwałk.
Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali pamiątkowe gadżety – w tym ufundowane przez Starostwo Powiatowe w
Gołdapi. Nagrody i upominki wręczali starosta gołdapski Andrzej Ciołek, burmistrz Gołdapi Marek Miros i ks. proboszcz Marek Duba. Festiwal zakończył się koncertem gwiazdy wieczoru – zespołu „Siewcy Lednicy".
Organizatorem festiwalu była parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi. Patronat honorowy
nad wydarzeniem objął m.in. Starosta Gołdapski. Posiłek zespołom zapewniło Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach.
fot. dzięki uprzejmości goldap.info (autor: Z. Osiecka)
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Wygrała drużyna licealistów
28 kwietnia 2014 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 odbyły się powiatowe eliminacje Warmińsko-Mazurskiego
Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego,
wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, propagowanie sportów motorowych.
W eliminacjach powiatowych wzięły udział cztery drużyny. Uczestnicy brali udział w konkurencjach: test wiedzy z zasad i przepisów ruchu drogowego, sprawdzian wiadomości z historia polskiej motoryzacji, sprawdzian z
udzielania pierwszej pomocy, sprawdzian z umiejętności przygotowania pojazdu do jazdy, jazda sprawnościowa
motorowerem, jazda sprawnościowa samochodem z tzw. „Talerzem Stewarta”.
Wyniki eliminacji powiatowych Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego:
Miejsce
I

II
III

IV

Szkoła

Uczniowie

Opiekun

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II

Rafał Tylenda
Bartosz Banaszek

Bogusław Jejer

Zespół Szkół Zawodowych

Krzysztof Karniłowicz
Artur Milewski

Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II
Zespół Szkół Zawodowych

Piotr Fiszer
Mieszko Mieruński
Przemysław Chałas
Karol Kamiński
Sylwester Rogojsz
Dawid Wencel

Zbigniew Jankowski
Bogusław Jejer

Zbigniew Jankowski

Zwycięscy otrzymali puchary dyplomy i upominki rzeczowe.
Najlepszym zawodnikiem eliminacji powiatowych Warmińsko – Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2014 okazał się Tomasz
Raczyła z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II.
Organizator:
Starostwo Powiatowe w Gołdapi.
Współorganizatorzy:
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi
Nagrody i upominki ufundowali: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Suwałkach, Gmina Gołdap.
Samochód z „Talerzem Stewarta” na potrzeby turnieju udostępnił
Pan Jarosław Mrozowski.
Skład Powiatowego Komitetu Organizacyjnego:
Andrzej Ciołek - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
(starosta gołdapski)
Tomasz Rąbel – Sędzia Główny (Komenda Powiatowa Policji
w Gołdapi)
Leszek Retel – członek (Szkoła Podstawowa nr 3)
Jacek Klimko – członek (Komenda Straży Pożarnej w Gołdapi)
Arkadiusz Boguszewski – członek (Komenda Straży Pożarnej
w Gołdapi)
Jacek Romanowski – członek (Straż Miejska)
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Dubeninki górą, gołdapska "trójka" również!
29 kwietnia br. w Szkole Podstawowej Nr 3 odbyły się powiatowe eliminacje Warmińsko-Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu, inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W eliminacjach powiatowych wzięły udział cztery drużyny ze szkół gimnazjalnych i siedem drużyn ze szkół podstawowych. Uczestnicy brali udział w konkurencjach: test wiedzy z zasad i przepisów ruchu drogowego, sprawdzian z udzielania
pierwszej pomocy, jazda rowerem po miasteczku ruchu drogowego, jazda rowerem po torze sprawnościowym.
Wyniki eliminacji powiatowych Warmińsko –Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym:
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce — Gimnazjum w Dubeninkach: Tomasz Górny, Karolina Mikołajczyk, Sebastian Karwel; opiekun: Anna Krygier. II miejsce — Gimnazjum w Dubeninkach, oddział zamiejscowy w Żytkiejmach: Karolina Derek, Aldona Sawicka,
Renata Przekop; opiekun: Anna Krygier. III miejsce — Gimnazjum w Baniach Mazurskich : MichałSereda, Aleksandra
Cewkowicz, Mateusz Latawski; opiekun: Joanna Orzeł IV miejsce — Samorządowe Gimnazjum Nr 1 im. Noblistów Polskich
w Gołdapi: Kacper Świtkiewicz, Bartłomiej Gryniewicz, Artur Szczep; opiekun: Marzanna Słowikowska.
W tej kategorii rywalizacja była wyrównana. W klasyfikacji końcowej Gimnazjum w Dubeninkach zwyciężyło jednym
punktem z oddziałem zamiejscowym tej szkoły w Żytkiejmach. Gimnazja z Gołdapi i BańMazurskich otrzymując zaledwie
jeden punkt mniej zajęły początkowo ex aequo trzecie miejsce. Jednak zgodnie z regulaminem turnieju, w sytuacji, gdy w klasyfikacji końcowej drużyny zajmują miejsca ex aequo należy wziąć pod uwagę wyniki testu, w którym lepsza okazała się drużyna z Bań Mazurskich, co uplasowało ją na trzecim miejscu.
Szkoły podstawowe:
Miejsce Szkoła

I

Szkoła Podstawowa
Nr 3

II

Szkoła Podstawowa
w Boćwince

III

Szkoła Podstawowa
w Dubeninkach

Uczniowie

Miłosz Januszkiewicz
Marcin Przyborowski
Paulina Borkim
Karolina Winogradow
Dawid Dzienisiewicz
Dariusz Motusiewicz
Aleksandra Sosnowska
Wiktoria Paszkiewicz
Jakub Szeszko
Sebastian Lutecki
Weronika Ostapionek
Magdalena Hippel

Opiekun

Karolina Rzędzian

Bożena Matławska

Anna
Krygier

Najlepszym zawodnikiem eliminacji powiatowych Warmińsko –Mazurskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
2014 w kategorii szkół gimnazjalnych została Aldona Sawicka z Gimnazjum w Dubeninkach oddział zamiejscowy w Żytkiejmach, zaś w kategorii szkół podstawowych Miłosz Januszkiewicz – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi.
Zwycięscy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy turnieju - dyplomy za udział oraz
upominki.
Organizator: Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Współorganizator: Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gołdapi. Nagrody i upominki
ufundowali: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Suwałkach, Gmina Gołdap.
Skład Powiatowego Komitetu Organizacyjnego:
Andrzej Ciołek - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego (starosta gołdapski), Tomasz Rąbel –Sędzia Główny (Komenda
Powiatowa Policji w Gołdapi), Leszek Retel – członek (Szkoła Podstawowa nr 3), Jacek Klimko – członek (Komenda Straży
Pożarnej w Gołdapi), w zastępstwie Łukasz Murawski (Komenda Straży Pożarnej w Gołdapi), Arkadiusz Boguszewski – członek (Komenda Straży Pożarnej w Gołdapi), Jacek Romanowski – członek (Straż Miejska), Judyta Ruszewska – członek
(Starostwo Powiatowe w Gołdapi).
Starosta Andrzej Ciołek złożył podziękowania opiekunom drużyn za pracę, jaką włożyli w przygotowanie swoich podopiecznych, a także członkom powiatowego komitetu organizacyjnego za pomoc w organizacji i pracę podczas turniejów, bowiem
dzięki wspólnej pracy możemy organizować takie przedsięwzięcia.
7

Uroczyste otwarcie tężni
30 kwietnia 2014 r. miało miejsce uroczyste
otwarcie inwestycji uzdrowiskowej – tężni połączone z obchodami 10-lecia przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej. Do Parku Zdrojowego w
tym dniu przybyło wielu mieszkańców Gołdapi i
nie tylko. W uroczystości udział wzięli m.in.: posłowie Andrzej Orzechowski i Barbara Kudrycka,
wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, wicemarszałek województwa warmińskomazurskiego Jarosław Słoma, starosta gołdapski
Andrzej Ciołek, burmistrz Gołdapi Marek Miros, prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej Jan Heichel.
Uroczystość otworzył burmistrz Marek Miros, który przedstawił korzyści wynikające z przystąpienia Polski do
UE na przykładzie gminy Gołdap z perspektywy 10-lecia. Swoimi wspomnieniami związanymi z Gołdapią i jej
szybkim rozwojem podzielili się również wojewoda, wicemarszałek oraz starosta gołdapski.
Następnie ogłoszono wyniki dwóch konkursów zorganizowanych przez Punkt Informacji Europejskiej Europe
Direct - Olecko wraz z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą. Laureatamii zostali i nagrody otrzymali:
- w konkursie plastycznym "10 lat Polski w Unii Europejskiej":
· w kategorii klas I-III:
I miejsce - Otylia Potepa SP3, klasa IIIb;
II miejsce - Anna Waraksa SP3, klasa Ia;
III miejsce - Maciej Świętoń SP3, klasa Ia,
wyróżnienia: Nikola Budziejko SP3, klasa Ia i Maja Masiulaniec SP3,
klasa IIIa.
· w kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Karolina Kamińska SP1, klasa Vc;
II miejsce - Julia Karwel SP3, klasa Va;
III miejsce - Weronika Adamczy SP, klasa VI.
Wyróżnienia: Kacper Skrodzki SP1, klasa Vb i Aleksandra Kłos
SP3, klasa IVb.
W konkursie fotograficznym "Najpiękniejsze miejsce w powiecie gołdapskim - Gołdap dla Europy" jurorzy przyznali Grand
Prix Kacprowi Kozioł, I miejsce zajęła Marlena Piskorz, II miejsce zdobył Mariusz Duszak, a III miejsce przypadło Agnieszce
Zdancewicz.
Po odegraniu przez Orkiestrę Dętą Szkoły Muzycznej hymnu
narodowego Polski oraz hymnu Unii Europejskiej alejkami parku przeszła kolorowa i radosna „Mini Parada Schumana” stworzona przez dzieci ze szkół
i przedszkoli gminy Gołdap, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz szczudlarzy i bębniarzy z Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Partnerstwa Sztuk.
Ten wyjątkowy dzień zakończył Piknik Europejski, podczas którego miał miejsce koncert Andrzeja Cierniewskiego.
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"Sportowa majówka" w Baniach Mazurskich
3 maja br. w Baniach Mazurskich odbyły się dwa Turnieje Piłki Nożnej o Puchar Starosty Gołdapskiego dla dzieci i dorosłych.
W pierwszym udział wzięły cztery drużyny, najlepsza okazała się drużyna „Pogoń Junior”. Najlepszym bramkarzem tego turnieju została Weronika Artemiuk, tytuł najlepszego strzelca otrzymał Mateusz Dereszyński.
W godzinach popołudniowych rozegrano turniej dla dorosłych. Tutaj do rywalizacji zgłosiło się 8 drużyn. Zwycięzcą turnieju została drużyna „Nord-OST Gołdap” wygrywając w rzutach karnych z drużyną Straży Granicznej.
Na miejscu trzecim uplasowała się drużyna „Dubeninki”. Wśród „dorosłych” wyróżnienie dla najlepszego strzelca
trafiło do Przemysława Chmielewskiego. Najlepszym bramkarzem został Jerzy Szymański. Wyróżnienia i puchary
w imieniu starosty Andrzeja
Ciołka wręczyła Judyta Ruszewska ze starostwa powiatowego w Gołdapi.
Zwycięskie drużyny otrzymały
puchary i dyplomy ufundowane
przez Starostę Gołdapskiego, pozostali zaś dyplomy za
udział.

Dzień Otwarty w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi
W poniedziałek 28 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Zawodowych odbył
się Dzień Otwarty Szkoły pod hasłem „ Dobrze mieć zawód”. Hasło dnia
otwartego jest również nazwą projektu realizowanego w szkole dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Młodzież uczestnicząca w projekcie zajęła się przygotowaniem Święta Szkoły.
Tłumnie przybyli goście - gimnazjaliści wraz z nauczycielami z Gołdapi,
Kowal Oleckich, Dubeninek i Żytkiejm. Zaproszonych gości powitały: dyrektor Mirosława Równa i wicedyrektor Alicja Szafranowska. Gimnazjaliści zapoznali się z ofertą szkoły oraz stoiskami promującymi następujące zawody: technik logistyk ze specjalnością edukacja obronna, technik obsługi turystycznej, technik budownictwa, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz
sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych i ślusarz.
Dzień Otwarty poprowadził szkolny doradca zawodowy Paweł Iwanowski. Na uczniów czekały niespodzianki m.in.: konkurs z nagrodami, program artystyczny pt. „Wiedza to potęga”. Część artystyczną
przygotowali i wystąpili: Agnieszka Nikitin, Klaudia Jurewicz , Mateusz Rogowski, Paulina Kaźmierczak oraz
Ewelina Borkim z Zespołu Szkół Zawodowych i zaprzyjaźnieni uczniowie z Samorządowego Gimnazjum nr 1
oraz Publicznego Gimnazjum w Gołdapi. Nad całością czuwała Ewelina
Sawościan. W programie można było zobaczyć skecze, piosenki i występ
grupy tanecznej „ DANCE LIFE STYLE” w składzie: Jakub Pietranis,
Robert Grabowski, Bartłomiej Bett, Adrian Turczyk oraz Piotr Mikielski.
Sekcja techniczna: Karol Sidorek.
Na gości czekały stoły z łakociami przygotowanymi przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem Lucyny Daniłowicz i Lilii Szymko. Po degustacji gimnazjaliści obejrzeli szkołę.
Tekst: Agnieszka Urynowicz, Ewelina Sawościan
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223. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Mszą Świętą w konkatedrze Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
odprawioną w intencji Ojczyzny rozpoczęły się gołdapskie obchody dwieście
dwudziestej trzeciej rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Następnie pod Pomnikiem Niepodległości uczestnicy uroczystości wysłuchali hymnu narodowego. Mjr Grzegorz Łapiński odczytał apel pamięci. Po wysłuchaniu
apelu przedstawiciele gołdapskich instytucji, organizacji, samorządów, służb
mundurowych złożyli wieńce i zapalili znicze pod Pomnikiem Niepodległości. W delegacji powiatu znaleźli się:
starosta gołdapski Andrzej Ciołek, przewodniczący rady Powiatu Leszek Retel, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Gołdapi Halina Karpińska oraz radni powiatowi Wacław Grenda i Stefan Piech.
Uroczystości zakończyły się salwą honorową.
Fot. dzięki uprzejmości portalu goldap.info

Odznaki Młodego Strażnika Parku 2014 przyznane
We wtorek 29 kwietnia 2014 roku w siedzibie Parku w Żytkiejmach odbyła się IX
edycja konkursu wiedzy dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. „Młody Strażnik Parku 2014” organizowanego przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.
Do konkursu przystąpiło 23 uczniów reprezentujących 8 szkół podstawowych powiatu gołdapskiego:
- Szkołę Podstawową w Dubeninkach (opiekun: Beata Staśkiewicz),
- Szkołę Podstawową w Galwieciach (opiekun: Beata Staśkiewicz),
- Szkołę Podstawową nr 1 w Gołdapi (opiekun: Danuta Boguska),
- Szkołę Podstawową nr 2 w Gołdapi (opiekun: Małgorzata Wojciechowska-Gutowska),
- Szkołę Podstawową nr 3 w Gołdapi (opiekun: Iwona Malinowska-Januszkiewicz),
- Zespół Szkół w Grabowie (opiekun: Lech Wronowski),
- Szkołę Podstawową w Lisach - Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży (opiekun: Irena Hukowicz),
- Szkołę Podstawową w Żytkiejmach (opiekun: Lucyna Zawadzka).
Konkurs prowadzony był w formie turnieju sprawdzającego wiedzę o walorach przyrodniczych i turystycznych
Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej oraz ochronie przyrody w Polsce. W czasie pięciu pierwszych konkurencji uczniowie musieli sprawdzić się jako biolodzy, geografowie, urzędnicy, ochroniarze i przewodnicy turystyczni. Aby wyłonić sześciu najlepszych zawodników niezbędne okazało się przeprowadzenie między trzema uczniami
dogrywki. Zakwalifikowani do finału uczestnicy przystąpili do ostatniej, decydującej konkurencji. W wyniku jej
przeprowadzenia trzej najlepsi, którzy osiągnęli kolejno największą liczbę punktów otrzymali I, II i III miejsce oraz
odznakę „Młodego Strażnika Parku 2014”. Byli to: I miejsce: Jarosław Jurczyk z kl. VI Szkoły Podstawowej w Dubeninkach (33 pkt.); II miejsce: Hubert Gromko z kl. V Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach (32 pkt.); III miejsce:
Martyna Bartoszuk z kl. VI Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi (31 pkt.). Gratulujemy! Pozostali trzej finaliści:
Martyna Wronowska z kl. V Szkoły Podstawowej w Dubeninkach (30 pkt.), Karol Siemieniuk z kl. VIa Szkoły
Podstawowej nr 3 w Gołdapi (29 pkt.) oraz Krzysztof Burba z kl. VI Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach (28 pkt.)
otrzymali wyróżnienia za udział w konkursie. Uczestnicy tegorocznych wiedzowych zmagań wykazali się bardzo
dobrym przygotowaniem, o czym świadczy wysoka i wyrównana punktacja. Różnice między poszczególnymi miejscami i wyróżnieniami były zaledwie jednopunktowe.
Konkurs zakończyło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród dla laureatów oraz pozostałych uczestników,
a także podziękowań dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. Głównym fundatorem nagród było
Starostwo Powiatowe w Gołdapi.
A.N.
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Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa
Hołd poległym podczas II wojny światowej oddali 8 maja 2014 r.
przedstawiciele gołdapskiego Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego,
kombatantów oraz polskich i rosyjskich służb celnych. Delegacje złożyły
kwiaty i zapaliły znicze pod pomnikiem i na cmentarzu wojennym we
Wronkach. W zastępstwie starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka powiat
reprezentowała sekretarz powiatu Anna Rawinis.
Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa, przypada 8 maja i obchodzony
w rocznicę podpisania aktu bezwarunkowej kapitulacji Trzeciej Rzeszy w
1945 roku. W tym dniu składamy hołd ofiarom II wojny światowej.

Słoneczny dzień dla "Zdrowej rodziny"
W niedzielę 18 maja 2014 r. na gołdapskim Placu Zwycięstwa odbyła się
impreza „ZDROWA RODZINA” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi i promująca zdrowie oraz zdrową rodzinę.
Uczestnicy imprezy mogli dowiedziecie się na temat:
- profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy na stanowisku Wojewódzkiego
Ośrodka Koordynującego w Olsztynie,
- chorób odkleszczowych, dopalaczy, szczepień na stanowisku Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi,
- pomocy oferowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi oraz Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gołdapi w tym punkty interwencji kryzysowej w obu placówkach,
- pomocy i działań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi,
- działań oferowanych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi w tym wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- regionalnych atrakcji turystycznych na stoisku Starostwa Powiatowego,
- oferty Sanatorium Uzdrowiskowego WITAL w Gołdapi oraz wykonać zabiegi np. lampą sollux czy krioterapię.
Na stanowisku Pielęgniarek i Położnych „PULS” z Gołdapi można było sprawdzić poziom cukru we krwi, uzyskać poradę dietetyk i położnej.
Ponadto wszyscy chętni mogli zakupić prace uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołdapi.
W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyły się bezpłatne warsztaty dla kobiet w ciąży i opiekunów małych dzieci
„BEZPIECZNY MALUCH” - warsztaty z zakresu udzielania
pierwszej pomocy dziecku w przypadku zachłyśnięcia czy zadławienia oraz bezpieczeństwa dziecka w podróży.
Dodatkową atrakcją imprezy był wóz strażacki oraz konkurs w
laniu wodą. Na wszystkich stanowiskach rozdawane były drobne
upominki dla dzieci i młodzieży, a chętni mieli malowane twarze.

Uroczystości w Gusiewie
24 maja 2014 r. starosta gołdapski Andrzej Ciołek, radny powiatowy Jaromir Krajewski oraz
radni miejscy Jan Steć i Wojciech Hołdyński wzięli udział w uroczystościach z okazji 290. rocznicy nadania praw miejskich Gusiewowi – miastu partnerskiemu naszego powiatu. Przedstawiciele powiatu gołdapskiego złożyli władzom Gusiewa oraz jego mieszkańcom gratulacje i życzenia dalszego dynamicznego rozwoju miasta. Pogratulowali też wszystkim którzy poprzez osobiste zaangażowanie i czynny udział przyczyniali i przyczyniają się do rozwoju miasta, wierząc,
że poświęcenie pozostanie w pamięci obecnych i przyszłych pokoleń.
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Majowe akcje krwiodawcze
14 maja 2014 r. odbyła się kolejna akcja
krwiodawcza zorganizowana przez Gołdapskie
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. Jak
zwykle chętni do oddania krwi nie zawiedli – 38
osób oddało łącznie prawie 17 litrów ratującego
życie płynu.
Majowe akcje krwiodawcze przebiegają pod
hasłem „Dar Życia”, stąd obecność przedstawiciela straży pożarnej pana Jacka
Klimko, który przypomniał krwiodawcom zasady pierwszej pomocy oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi i Starostwa Powiatowego w
Gołdapi, które wspólnie realizują projekt „On, ty i
ja na tej samej drodze - II edycja". Chętni do oddania krwi otrzymali gadżety związane z projektem: parasole, kubki termiczne, zestawy oświetleniowe do rowerów oraz zegarki
kwarcowe. Przedstawicielki policji i starostwa udzielały również informacji o samym projekcie.
Druga majowa akcja krwiodawcza odbyła się 23 maja o godz. 9:30, również przy
Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w autobusie do poboru krwi. Tym
razem udział w akcji wzięło 51 osób (w tym licznie żołnierze i harcerze), a oddano
łącznie 22 litry krwi.
ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE - II edycja—Projekt dofinansowany z rządowego
programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

Szkolenie starostów
W dniach 29-30 maja 2014 r. w Elblągu odbyło się szkolenie starostów województwa warmińsko-mazurskiego z
zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. W szkoleniu udział wziął starosta gołdapski
Andrzej Ciołek. Pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładu Warmińsko-Mazurskiego Lekarza Weterynarii nt.
przeciwdziałania zagrożeniu afrykańskiemu pomorowi świń. Wzięli też udział w ćwiczeniach – w pobliżu mostu
Unii Europejskiej na terminalu osobowym portu miały miejsce działania antyterrorystyczne. Próbę przemytu osób i
broni na pokładzie statku udaremnili m.in. funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Celnej. Następnie formacje
obrony cywilnej, służby mundurowe, wspólnie z Elbląskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji podjęły
działania w celu niedopuszczenia do skażenia wody pitnej w zakładzie produkcji wody. Drugi dzień szkolenia poświęcony był takim tematom, jak m.in. prowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz funkcjonowanie szpitala w sytuacjach nadzwyczajnych zdarzeń.
Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem Nr 275 z
dnia 19 grudnia 2013 r. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie
realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko-mazurskim w 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 262 z dnia 5
grudnia 2013 roku w sprawie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i
zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej w województwie w 2014 r.
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Maturzyści, szansa na stypendia!
Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie informuje, że rozpoczęła się XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych skierowanych do tegorocznych
maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na magisterskich studiach stacjonarnych realizowanych w trybie jednostopniowym lub dwustopniowym w
polskich państwowych uczelniach i pochodzących z rodziny byłego pracownika ppgr.
Program skierowany jest do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku i spełnią poniższe kryteria:
- dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub
dwustopniowym, w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie,
- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych
gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższa niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie
z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu,
- pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem.
Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu na stronie www.stypendia–
pomostowe.pl,
- pochodzą z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Kandydat do stypendium w terminie do 18 sierpnia 2014 r. (do godz. 16-tej) wypełnia wniosek on-line na stronie
www.stypendia–pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami składa razem z
kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2014 r. w Oddziale Agencji nieruchomości Rolnych w Olsztynie.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów
dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 dostępny
na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl
Po dodatkowe informacje prosimy kierować się do:
Agencja Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, Paweł Mróz
– tel. 89/524 88 95, Marcin Bąk – tel. 89/524 88 94.

Gołdap najlepsza w województwie!
19 maja 2014 r. powiat gołdapski był gospodarzem Turnieju Finałowego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego w
Mini Piłce Siatkowej „4” chłopców szkół podstawowych. O godz. 10:30 na
hali sportowo-rekreacyjnej w Gołdapi zgromadzili się zawodnicy, trenerzy,
kibice i zaproszeni gości, m.in. starosta gołdapski Andrzej Ciołek, zastępca
burmistrza Gołdapi Jacek Morzy, dyrektor OSiR Marek Kuskowski, Prezes
Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego Wacław Wasiela. Do finału zakwalifikowały się drużyny: SP Nr 19 Olsztyn, SP Nr 3 Bartoszyce, SP Lechowo, SP Łączno, SP Nr 6 Szczytno oraz SP Nr 3 Gołdap.
Rozgrywki przeprowadzono zgodnie z Regulaminem Szkolnych Imprez
Sportowych. Po kilkugodzinnych zmaganiach rozegrano finał, w którym
zmierzyła się drużyna z Gołdapi i Olsztyna. W rezultacie zwyciężyła drużyna SP 3 Gołdap wygrywając 2:0 z drużyną SP Nr 19
Olsztyn, która zajęła drugie miejsce. Na trzecim zaś uplasowała się drużyna ze Szczytna.
Trenerzy wyłonili najlepszych zawodników poszczególnych drużyn, którymi zostali Kacper Bielecki - SP Nr 19 Olsztyn,
Mateusz Reszczyński - SP Nr 3 Bartoszyce, Andrzej Karbanik - SP Lechowo, Dawid Fabiński - SP Łączno, Konrad Drężek SP Nr 6 Szczytno oraz Daniel Szlaszyński - SP Nr 3 Gołdap. Najlepszym zawodnikiem całego turnieju został Jakub Brzozowski
z Olsztyna.
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w zmaganiach ogólnopolskich.
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„A ja kocham moją mamę!”
26 maja to najpiękniejszy dzień w roku – Dzień Matki. W dniu tym
wszystkie mamy obdarzane są szczególnymi dowodami miłości. Z tej
okazji w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi
odbyła się akademia. Młodzi aktorzy organizując to spotkanie chcieli
dołączyć do grona tych, którzy zawsze pamiętają o swoich mamach.
Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną przygotowaną przez wychowanków pod opieką Joanny Olędzkiej i Lucji Karbowskiej, które zaprosiły do udziału w przedstawieniu nie tylko młodzież, ale
również pracowników i mamy.
Uczniowie zaprezentowali wiersze i zaśpiewali piosenki, w których wyrazili
swoją miłość i wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniale wybacza. Nie zabrakło wzruszających
piosenek i własnoręcznie wykonanych upominków.
Po części oficjalnej uczniowie zaprosili swoje mamy na słodki poczęstunek.

Wymienili doświadczenia
26 maja 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi. Starosta gołdapski Andrzej Ciołek zaprosił przedstawicieli organizacji z naszego powiatu, które otrzymały dotacje na 2014 rok. W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele: Gołdapskiego Funduszu Lokalnego,
OSP w Lisach, Stowarzyszenia Żytkiejmska Struga,
Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „NADZIEJA”
w Lisach, Stowarzyszenia „Głos Puszczy Rominckiej", Stowarzyszenia „Partnerstwo Sztuk”, Uczniowskiego Klubu Sportowego Banie Mazurskie, Fundacji Puszczy Rominckiej, Fundacji Dęby Klewińskie,
Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żabinie, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jaćwingowie” , Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Gołdapi,
Stowarzyszenia Inicjatyw Młodzieżowych.
Starosta podziękował wszystkim organizacjom za ich działalność na rzecz lokalnej społeczności, pielęgnowanie tradycji i historii regionu, za aktywne włączanie się w imprezy organizowane przez starostwo,
za współpracę z powiatem oraz za działania na rzecz integracji i aktywizacji nie tylko młodzieży ale i seniorów.
Przedstawiciele NGO-sów przybliżyli realizację wspartych przez Powiat zadań publicznych. Warto podkreślić,
iż przy środkach finansowych otrzymanych z powiatu
organizacje pozarządowe co roku realizują zadania o
kilkukrotnie większej wartości.
Lista ofert złożonych przez podmioty w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2014 r. dostępna jest na
stronie www.powiatgoldap.pl.
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Prezydent RP wyróżnił Gołdapski Fundusz Lokalny
W II edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny otrzymało
wyróżnienie w kategorii Obywatelska Inicjatywa Lokalna za działania
prowadzone w ramach Centrum Wspierania Aktywności Społecznej w
Gołdapi.
- Bardzo cieszymy się, że nasze działania zostały dostrzeżone przez
Prezydenta - mówi Zbigniew Mieruński, prezes GFL - do konkursu zgłoszono 197 wniosków, my zajęliśmy 4 miejsce. Jest to dla nas nie tylko
wyróżnienie, ale również motywacja i inspiracja do dalszych działań na
rzecz społeczności lokalnych naszego regionu. To także wyróżnienie dla grup i organizacji, które z nami współpracują.
Zbigniew Mieruński uczestniczył w dniu 27 maja 2014 w uroczystości wręczenia nagród w Pałacu Prezydenckim.
Gratulujemy Gołdapskiemu Funduszowi Lokalnemu.

Gołdapskie obchody święta Straży Granicznej
Mszą świętą o godz. 8:00 w kościele parafii św. Leona i Bonifacego
rozpoczęły się 30 maja 2014 r. obchody święta straży granicznej zorganizowane przez Placówkę Straży Granicznej w Gołdapi. Następnie w Domu
Kultury zgromadzili się funkcjonariusze oraz goście, w tym starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz przewodniczący Rady Powiatu Leszek Retel.
Uroczyście wręczono funkcjonariuszom wyróżnienia, nagrody oraz
akty mianowania na wyższe stopnie. Piątkowe obchody zakończył
mecz piłki nożnej między kadrą, a funkcjonariuszami PSG Gołdap na boisku
Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi. Wygrali funkcjonariusze.
zdjęcia dzięki uprzejmości PSG Gołdap

Pobiegli w Baniach Mazurskich
1 czerwca 2014 r. w Baniach Mazurskich odbył się XXVI Mazurski Bieg Uliczny. Celem wydarzenia, jak co roku, była popularyzacja
biegania i aktywnego stylu życia. Mazurski Bieg Uliczny doskonale
promuje również gminę Banie Mazurskie i powiat gołdapski. Przypomnijmy, iż Uczniowski Klub Sportowy Banie Mazurskie otrzymał na
organizację Biegu dofinansowanie z powiatu w ramach otwartego
konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych
Powiatu Gołdapskiego w 2014 r.
Puchary, dyplomy
i nagrody wręczali m.in.: wójt gminy Banie Mazurskie Ryszard Bogusz,
przedstawiciele instytucji kultury i sportu oraz samorządu – w tym samorządu powiatowego, który reprezentowała sekretarz powiatu Anna
Rawinis.
zdj. dzięki uprzejmości
goldap.info
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Sportowa rywalizacja przedszkolaków
„Spacer farmera”, bieg z taczką i tor przeszkód – w takich konkurencjach rywalizowały przedszkolaki
podczas VIII Sportowej Olimpiadzie Przedszkolaków, która odbyła się 13 maja 2014 r. w hali gołdapskiego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego.
Zanim jednak dzieci wystartowały w zawodach, oficjalnie imprezę otworzyła dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Gołdapi pani Marianna Wardziejewska, po czym nastąpił przemarsz i prezentacja
drużyn. W jednej z konkurencji wystartowały również panie wychowawczynie, którym dzielnie dopingowali mali podopieczni.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz dyplomy. Każdy przedszkolak otrzymał również wejściówkę na basen. Zwycięzcy biegów indywidulanych
otrzymali medale.
Laureatom nagrody wręczali: Irena Wojnikiewicz kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w
Gołdapi, Marzanna Wardziejewska dyrektor przedszkola, Marek Kuskowski dyrektor OSiR. W zastępstwie
starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka najmłodszych dopingowała Judyta Ruszewska ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Sędzią głównym zawodów był Adam Kozłowski. Imprezę prowadził Marian Mioduszewski.
Organizatorami Olimpiady byli: Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi oraz Kompleks SportowoRekreacyjny Gołdapi.
Wyniki zawodów:
rywalizacja drużynowa - I kategoria (3-4-latki)
4-latki grupa integracyjna
grupa pięciogodzinna
3-latki B
3-latki A
rywalizacja drużynowa - II kategoria (4-5-latki)
5-latki A
5-latki B
4-latki A
4-latki B
konkurencja indywidualna – bieg
3 lata: Oliwia Kowalczuk
4 lata: Wiktor Sarosiek
5 lat: Marcin Soroko
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Powiatowe obchody Dnia św. Floriana w Gołdapi
Miesiąc maj jest miesiącem ochrony przeciwpożarowej i
tradycyjnie w tym miesiącu w Gołdapi zorganizowane zostały powiatowe obchody Dnia Strażaka. Uroczystości odbyły
się 31 maja i zapoczątkowała je o godz. 1100 msza w kościele św. Leona i Bonifacego w Gołdapi sprawowana przez ks.
Czesława Króla i ks. ppłk Mirosława Kwiatkowskiego kapelana Garnizonu Gołdap. Następnie na placu przed KP PSP
Gołdap zaproszeni goście oraz świętujący uczestniczyli w
uroczystym apelu, który rozpoczął się złożeniem meldunku
Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. mgr inż. Mirosławowi Hołubowiczowi. Zasłużeni otrzymali awanse oraz medale. W uroczystościach wziął udział starosta gołdapski zarazem
Prezes ZOP ZOSP RP w Gołdapi podkreślając w swym przemówieniu jak jest dumny z ofiarnej pracy strażaków. Podziękował za profesjonalizm, poświęcenie i dyspozycyjność w wykonywaniu obowiązków na rzecz
bezpieczeństwa obywateli i życzył sukcesów zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.
Brązową odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
z rąk Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Mariana Podziewskiego, Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosława Hołubowicza i Komendanta KP PSP w Gołdapi bryg.
Krzysztofa Giedrojcia otrzymali: st. asp. Jarosław Dadura,
st. ogn. Mirosław Groch, st. ogn. Jacek Klimko, mł. ogn.
Tomasz Mikielski, st. ogn. Wioletta Wołodkiewicz.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych woj. warmińsko–mazurskiego
nadało Medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
1.
kpt. Andrzej Jabłoński,
2.
mł. asp. Dariusz Krukliński,
Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
1.
st. sekc. Norbert Łupiński,
2.
st. ogn. Mirosław Groch.
Medale wręczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek, Komendant KP PSP w Gołdapi bryg. Krzysztof Giedrojć
i Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Mirosław Hołubowicz.
Awanse na wyższy stopień służbowy otrzymali:
1. Na stopień młodszego kapitana –
mł. asp. Michał Herman,
2. Na stopień aspiranta – mł. asp. Grzegorz
Feszter,
3. Na stopień starszego sekcyjnego:
sekcyjny Robert Brzozowski,
sekcyjny Marek Metelski,
sekcyjny Grzegorz Nowak,
sekcyjny Marcin Żukowski.

zdjęcia dzięki uprzejmości goldap.info
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Polsko-rosyjska konferencja w Gołdapi
W dniach 2-4 czerwca 2014 r. w Gołdapi gościła grupa Rosjan z Obwodu Kaliningradzkiego. Uczestniczyli oni w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Wybory do
władz lokalnych i regionalnych: rosyjska praktyka i zagraniczne
doświadczenie”. Konferencję oficjalnie otworzył gospodarz
miasta burmistrz Gołdapi Marek Miros wraz z dr. Igorem Krasnianskim dyrektorem filii Północno-Zachodniej Akademii
Służby Państwowej w Sankt Petersburgu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni – zarówno polskich jak i rosyjskich – kadra naukowa i studenci, przedstawiciele samorządów
szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego - powiat gołdapski reprezentowała sekretarz powiatu Anna
Rawinis. Uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych wykładów, na tematy takie, jak np.: Wyznaczniki poziomu frekwencji w wyborach do władz lokalnych w kontekście kampanii wyborczych; Wybory samorządowe w Obwodzie
Kaliningradzkim: perspektywy w zakresie doskonalenia podstaw prawnych.
zdjęcia dzięki uprzejmości zbliska.goldap.pl

Gołdapscy studenci zakończyli rok akademicki
4 czerwca 2014 r. odbyło się zakończenie roku akademickiego studentów
Gołdapskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zgromadzeni w Centrum Edukacyjno-Szkoleniowym studenci i goście odśpiewali hymn państwowy,
po czym prezes Zofia Burel podsumowała rok akademicki 2013/2014. Życzenia i gratulacje studentom złożyli m.in.: burmistrz Gołdapi Marek Miros,
prezes GFL Zbigniew Mieruński, reprezentująca starostę gołdapskiego Anna
Makowska, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego starostwa oraz przedstawiciele Stowarzyszenia "Żytkiejmska Struga" i "Głosu Puszczy Rominckiej".
Spotkanie prowadził Zdzisław Janczuk. Uroczystość zakończyła się wręczeniem słuchaczom UTW dyplomów i wspólnym poczęstunkiem.
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Spływ kajakowy Łyna-Ława już po raz 14
Już po raz czternasty utalentowana młodzież powiatów przygranicznych i Obwodu Kaliningradzkiego miała niebywałą przyjemność uczestniczenia w międzynarodowym spływie kajakowym rzeką Łyną, na trasie Olsztyn –
Prawdinsk. Przedsięwzięcie to, organizowane rokrocznie jest przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego
oraz Stowarzyszenie Euroregion Łyna – Ława, do którego należy powiat gołdapski, a którego celem jest szeroko
pojęta współpraca przygraniczna między obwodem kaliningradzkim a powiatami przygranicznymi województwa
warmińsko-mazurskiego. Główne założenia spływu Łyna-Ława dotyczą nie tylko rekreacji, ale także poszerzania
wiedzy o historii regionów znajdujących się nad brzegiem Łyny, o tradycjach, kulinariach i kulturze.
W tym roku w wymianie uczestniczyła młodzież z Kaliningradu, Prawdinska, Mamonowa, a także z powiatów przygranicznych, która rozpoczęła spływ 1 czerwca 2014 r. Powiat gołdapski reprezentowany był przez dwóch uczniów
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi – Patryka Stankiewicza oraz Mateusza Borysa, którzy zostali wytypowani do wzięcia udziału w spływie, dzięki swoim predyspozycjom językowym.
Pobyt młodzieży zakończył się 5 czerwca i wg uczestników impreza wypadła znakomicie: dobra pogoda, piękne krajobrazy, uczestnictwo w spotkaniach muzycznych i możliwość integracji to najpiękniejsze wrażenia z pobytu w Bartoszycach.

Biblioteka Pedagogiczna zostaje w Gołdapi
W ubiegłych latach Zarząd Województwa WarmińskoMazurskiego sukcesywnie podejmował decyzję o likwidacji wielu
bibliotek pedagogicznych na terenie województwa, proponując ich
prowadzenie samorządom powiatowym lub gminnym. Z przyjemnością informujemy, iż po kilku latach negocjacji samorząd powiatu
gołdapskiego podpisał 5 czerwca 2014 r. porozumienie intencyjne w
sprawie przejęcia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej
im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego Filii w Gołdapi. Porozumienie w
imieniu Zarządu Powiatu podpisali starosta gołdapski Andrzej Ciołek
oraz Stefan Piech – członek Zarządu.
W związku z powyższym, z dniem 1 listopada 2014 r., zamierza się utworzyć Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Gołdapi w siedzibie obecnej Filii w Gołdapi. Uchwałę o utworzeniu Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej
musi jeszcze przyjąć rada powiatu. Nastąpi to w czerwcu i wiązać się będzie z włączeniem do niej pracowników,
zbiorów bibliotecznych i mienia ruchomego Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie filii w
Gołdapi.
Jako starosta gołdapski nie chciałem dopuścić do tego, aby powiat stracił bibliotekę pedagogiczną – mówi Andrzej Ciołek - W tej sprawie prowadziliśmy z wicestarostą Ewą Bogdanowicz-Kordjak rozmowy z przedstawicielami Województwa, z pracownikami pedagogicznymi biblioteki, przedstawicielami związków zawodowych. Dziś przekazuję Państwu dobrą wiadomość: podjęliśmy starania aby Biblioteka Pedagogiczna dalej funkcjonowała w Gołdapi, tym razem jako instytucja powiatowa, nadal służąca dobru naszych mieszkańcom.

GoldMedica zaprasza do nowo otwartej Poradni Lekarza Rodzinnego
Zapraszamy !!!
pacjentów dorosłych i dzieci na zapisy do nowo otwartej
Poradni Lekarza Rodzinnego w GoldMedica ul. Słoneczna 7.
Specjalista medycyny rodzinnej lek. Dorota Rosińska
przyjmuje
w godz. od 9:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.
Tel. 515 046 317 lub 87 615 02 75 wew. 42
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Narada Leśników
Z okazji 90-lecia Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Gołdap odbyła
się 6 czerwca 2014 r. uroczysta Narada Leśników, na którą zaproszony został
starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Po naradzie odbyła się msza św. w parafii
pw. Św. Józefa Robotnika w Gołdapi. Uroczyste obchody zakończyły się
wspólnym poczęstunkiem pod nowo wybudowaną wiatą, która została symbolicznie otwarta przez starostę i Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołdap Andrzeja Wyłuckiego.
Podczas spotkania przyjaciele lasów i leśników złożyli pracownikom
Nadleśnictwa najlepsze życzenia z okazji jubileuszu Lasów Państwowych.
Uroczyście pożegnano też odchodzących na emeryturę pracowników Nadleśnictwa.
Starosta Andrzej Ciołek podkreślił, iż ten szczególny jubileusz to święto
wszystkich leśników, przyrodników, przyjaciół lasu, a także święto całego społeczeństwa, bo lasy to nasze wspólne
dobro. Na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołdap Andrzeja Wyłuckiego starosta złożył podziękowania za wspaniałą współpracę i ogromny wkład w rozwój Lasów Państwowych, za otwartość i zawsze okazywaną pomoc, za wyjątkowy, postępowy charakter Nadleśnictwa, który jest najlepszym dowodem prawdziwie menadżerskiej umiejętności patrzenia w przyszłość.

Gołdapscy strażacy
dostaną
sprzęt specjalistyczny
30 maja 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a powiatem gołdapskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi". Dofinansowany projekt został złożony przez powiat gołdapski w lutym br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013. W ramach projektu gołdapska
Komenda Straży Pożarnej zostanie doposażona w kamerę termowizyjną oraz w samochód rozpoznania ratowniczego. Realizacja projektu rozpoczęła się z początkiem czerwca 2014 r. a zakończenie planowane jest na koniec 2014 roku a jego wartość całkowita projektu to kwota 173.820,00 zł, z czego: a) dotacja do 80% wartości tj. 139.056,00 zł. pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotacja będzie wynosić; b) wkład własny do 20% wartości tj. 34.764,00 zł. pochodzący ze środków budżetu
powiatu gołdapskiego.
Anna Rawinis - Sekretarz Powiatu

W Baniach Mazurskich grali o Puchar Starosty Gołdapskiego
W sobotę, 7 czerwca br. na terenie kompleksu „Moje boisko Orlik 2012" w
Baniach Mazurskich odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Gołdapskiego. Skierowany był on do drużyn mieszanych, w skład których miała wchodzić
przynajmniej jedna przedstawicielka płci żeńskiej. Zwycięzcą turnieju została drużyna Straży Granicznej Gołdap i Banie Mazurskie, która w meczu finałowym w
rzutach karnych pokonała „Pogoń” Banie Mazurskie. Miejsce trzecie zajęła drużyna „Pozbierani”. Kolejne miejsca zajęły drużyny: „Orzeł” Karolewo, Orlik Banie
Mazurskie 1, Bronx 69. Najskuteczniejszym strzelcem został Krystian Wróbel,
najlepszym bramkarzem zaś Karol Malinowski – obaj z drużyny Straż Graniczna
Gołdap/ Banie Mazurskie. Tytuł najlepszej zawodniczki sobotniego turnieju otrzymała Magdalena Ćwikowska z drużyny „Orzeł” Karolewo. Najstarszym uczestnikiem zmagań był Waldemar Dąbrowski z drużyny „Pozbierani”. W turnieju wzięło udział łącznie : 71 zawodników i zawodniczek. Zwycięscy otrzymali puchary i dyplomy pozostali pamiątkowe dyplomy za udział. W imieniu starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka gratulacje zwycięzcom złożyła i puchary wręczyła Judyta Ruszewska ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
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Rodzinny Rajd Rowerowy - było super!
W ramach XVI Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, które w tym roku przebiegają pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego” Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Gołdapi po raz trzeci zorganizowało Rodzinny Rajd Rowerowy.
Tym razem odbył się on również w ramach projektu „On Ty i ja na tej samej drodze –
II edycja” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Komendę Powiatową Policji. Dlatego też kolarze na starcie otrzymali odblaskowe opaski z projektu.
Uczestnicy rajdu po przejechaniu trasy o długości
ok. 5 km. bawili się przy „Zajeździe Piękna Góra Rudziewicz”. W uroczej scenerii Pięknej Góry na
uczestników czekało ognisko, zestaw urządzeń rekreacyjnych tj. dmuchana zjeżdżalnia, trampolina, basen z
piłeczkami, „dżungla”. Dodatkowymi atrakcjami były
liczne konkursy z nagrodami dla rodziców i dla dzieci oraz losowanie gadżetów projektowych przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Komendę Powiatową Policji. Były to m.in.: gry edukacyjne, bidony, zegarki silikonowe. Oprócz
licznych atrakcji, organizatorzy zapewnili smaczne jedzenie: grochówkę, bigos, pieczywo, napoje, a że pogoda dopisała - także chłodnik. Imprezę uświetniły koleżanki
ze Stowarzyszenia Klanza, które malowały dzieciom twarze i organizowały zabawy.
Organizacja imprezy była możliwa dzięki następującym sponsorom: Gmina Gołdap, Bank BGŻ oddział w Gołdapi, PSS „Społem”, Zajazd Piękna Góra Rudziewicz,
Gołdapski Portal Internetowy Gołdap.Info, Restauracja „Matrioszka”, AFC Małgorzata Tramp, OSIR w Gołdapi, GoldMedica Spółka z o.o. Współorganizatorzy Rajdu: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi.
ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE - II edycja
Projekt dofinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem bezpieczniej”
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Podsumowanie XXIII edycji Konkursu Matematycznego KANGUR
9 czerwca 2014 r. w Starostwie Powiatowym zebrali się miłośnicy królowej nauk – matematyki, którzy zajęli
najlepsze miejsca w swoich kategoriach wiekowych w XXIII edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGUR. Starosta gołdapski Andrzej Ciołek przywitał serdecznie młodych gości, ich opiekunów, dyrektorów
szkół i rodziców. Pogratulował dobrych wyników i wyraził uznanie dla ich pasji i zdolności matematycznych. Następnie pani Marzena Konewko - regionalny koordynator konkursu opowiedziała o historii konkursu i zasadach jego
przeprowadzania.
Starosta wręczył wyróżnionym uczniom dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi
oraz Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.
Najlepsi uczestnicy Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny” 2014—powiat gołdapski:

Kategoria

Klasa

Imię i Nazwisko
ucznia

Szkoła

Żaczek
Maluch 1
Maluch 2
Beniamin 1
Beniamin 2
Kadet 1
Kadet 2
Junior 1
Junior 2
Student 1
Student 2

1-2 SP
3 SP
4 SP
5 SP
6 SP
1G
2G
3G
1 PG
2 PG
3–4
PG

Kacper Zając
Iga Włodarczyk
Mateusz Naszkiewicz
Weronika Ostapionek
Oliwia Kibitlewska
Wiktoria Talejszys
Konrad Poreda
Adam Stepańczuk
Patryk Radzewicz
Miłosz Andzulewicz
Mieszko Mieruński

SP 3 Gołdap
SP 3 Gołdap
SP 3 Gołdap
SP Dubeninki
SP 3 Gołdap
G 1 Gołdap
G 1 Gołdap
G 1 Gołdap
LO Gołdap
LO Gołdap
LO Gołdap

Miejsce
w rejonie
34
7
9
21
3
13
5
16
25
12
3

Uczestnicy
rejonu
261
301
314
249
216
140
87
99
79
52
62

Uczestnicy
powiatu
11
67
46
23
14
18

Strażnicy graniczni zasłużeni dla powiatu
23 maja 2014 r. w Kętrzynie odbyły się uroczyste obchody 23. rocznicy
powołania Straży Granicznej. W Amfiteatrze zgromadzili się przedstawiciele Straży Granicznej, samorządu oraz mieszkańcy i goście, m.in.: wicewojewoda warmińsko-mazurski Grażyna Kluge. W uroczystościach udział
wziął również starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Święto było okazją do
wręczenia medali, odznak i awansów. Również starosta gołdapski uhonorował Medalem „Za Zasługi Dla Powiatu Gołdapskiego” komendantów i
funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówek SG powiatu gołdapskiego:
• podpułkownika SG Bogusława Jakubowskiego – Komendanta Placówki
Straży Granicznej w Dubeninkach, • majora SG Tomasza Makowskiego - Komendanta Placówki Straży Granicznej
w Gołdapi, • majora SG Tomasza Sawickiego - Komendanta Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich,
• majora SG Piotra Kuśtowskiego – Zastępcę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach, • majora
SG Marka Taudula - Zastępcę Komendanta Placówki Straży Granicznej w Baniach Mazurskich, • majora SG Andrzeja Sztuka – Kierownika grupy ds. cudzoziemców w PSG w Gołdapi. Dodatkowo, mjr SG Andrzej Sztuk został
wyróżniony przez Komendanta Oddziału gen. bryg. SG Wojciecha Skowronka tytułem "Osobowość roku 2014"
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Tytuł ten przyznano w ramach konkursu zorganizowanego
przez WMOSG, którego było wyłonienie z szeregów Oddziału osoby działającej społecznie i bezinteresownie, mogącej posłużyć swoją pozazawodową postawą za wzór sumienności oraz rzetelności. Pan Andrzej Sztuk jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jaćwingowie” zrzeszającego miłośników piłki ręcznej.
Serdecznie gratulujemy wszystkim odznaczonym i wyróżnionym za ich służbę i wzorową postawę.
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III Turniej tenisa stołowego o Puchar Starosty Gołdapskiego
8 czerwca 2014 r. w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi odbył się III turniej tenisa stołowego
o Puchar Starosty Gołdapskiego. Turniej przebiegał w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Oprócz pucharów, obecny
na turnieju starosta gołdapski Andrzej Ciołek przekazał uczestnikom koszulki i czapeczki z napisem „Powiat Gołdapski”. Po zakończeniu turnieju organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników zawodów do Lasu „Kumiecie”
na wspólne ognisko i mały poczęstunek.
Wyniki sportowej rywalizacji:
Kategoria 35-44 lat
1 miejsce – Roman Skrzekut – Bryzgiel
2 miejsce – Grzegorz Wesołowski – UKS Jantar Gołdap
3 miejsce – Dimitrii Boroziniec – Gusiew
4 miejsce – Michał Bronakowski – Netta
5 miejsce – Dariusz Staśkiewicz – Suwałki
6 miejsce – Bogdan Wikarski – UKS Jantar Gołdap
7 miejsce – Andrej Aleksejew – Gusiew
Kategoria + 50 lat
1 miejsce – Stanisław Malinowski – Ełk
2 miejsce – Kazimierz Żyliński – Suwałki
3 miejsce – Tadeusz Omelianiuk – Augustów
4 miejsce – Janusz Orłów – Krasnopol
5 miejsce – Marek Różycki – UKS Jantar Gołdap
6 miejsce – Jewgienij Puzanow – Gusiew
7 miejsce – Marek Tabiś – Gołdap
Kategoria deble:
1 miejsce – Grzegorz Wesołowski/Marek Różycki – Gołdap/Gołdap
2 miejsce – Stanisław Malinowski/Janusz Orłów – Ełk/Krasnopol
3 miejsce – Bogdan Wikarski/Dariusz Staśkiewicz – Gołdap/Suwałki
4 miejsce – Andriej Aleksejew/Dimitrii Boroziniec – Gusiew/Gusiew
5 miejsce – Michał Bronakowski/Tadeusz Omelianiuk – Netta/Augustów
6 miejsce – Jewgienij Puzanow/Kacper Misiun– Gusiew/Gołdap
7 miejsce – Kazimierz Żyliński/ Roman Skrzekut – Suwałki/Bryzgiel

Wycieczka ZPEW do Warszawy
"Helikoptery, zastępy uzbrojonych policjantów i czarna limuzyna w asyście trudnej do zliczenia kolumnie samochodów". To początek relacji wychowanków ZPEW w Gołdapi oraz ich rodziców i opiekunów z wycieczki do
Warszawy, której termin zbiegł się z wizytą prezydenta USA w naszym kraju.
To przeżycie, z pewnością niesamowite, nie przyćmiło jednak spotkania w
Sejmie i Senacie RP, gdzie dzięki naszemu gospodarzowi, Senatorowi Markowi Konopce, poznaliśmy historię polskiego parlamentu oraz przeżyliśmy niesamowitą lekcję historii i wiedzy o społeczeństwie. Na mapie naszej wycieczki nie mogło zabraknąć Starówki, Pałacu Kultury i Nauki oraz ZOO. Bardzo
ważnym punktem naszej wycieczki była wizyta w świetlicy socjoterapeutycznej "Mały Książę" działającej przy Stowarzyszeniu "Otwarte Drzwi". Spotkanie było okazją do integracji, wymiany doświadczeń oraz wskazaniem alternatywnych form spędzania czasu, wolnego od nałogów i uzależnień. Wycieczka odbyła się w ramach projektu "Nie piję, nie palę, nie biorę - żyję aktywnie" dofinansowanego ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gołdapi.
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Lekcja otwarta w Szkole podstawowej w Boćwince
W dniu 06.05.2014 w kolejnej szkole rozpoczęły się szkolenia w ramach
projektu „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego”. Tym razem była to Szkoła Podstawowa w Boćwince. Ekspertem prowadzącym szkolenie była pani Ewa Jurkiewicz. Trenerka przeprowadziła z klasą V lekcję otwartą dla nauczycieli, na której zaprezentowała
wykorzystanie nowych metod dydaktycznych, w tym inteligencji wielorakich i oceniania kształtującego. Głównym celem było takie zaproponowanie
zadań uczniom, aby każdy mógł pracować na miarę swoich możliwości rozwojowych przy jednoczesnym realizowaniu wybranych założeń podstawy programowej. Ta potrzeba podyktowana
była faktem, iż w klasie są uczniowie z młodszego rocznika. Nauczyciele obserwowali lekcję, a następnie w ramach
konsultacji grupowej omówili z ekspertem przebieg zajęć i wykorzystane metody. Wymieniono się uwagami, spostrzeżeniami, podzielono wątpliwościami. Zostały sformułowane wnioski będące wskazówkami do efektywniejszej
pracy. Całe spotkanie trwało około 5 godzin.

Nauczyciele się uczą
13 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Dubeninkach uczestniczy w projekcie pn. „Bezpośrednie wsparcie
procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego” w ramach Rocznego Planu Wspomagania nauczycieli. Zajęcia prowadzone są przez eksperta Lidię Modzelewską. Podczas 4 godzinnego wykładu przedstawiono techniki uczenia oraz omówione zostały metody motywujące do nauki. Omówiono zmiany jakie zaszły i
stale zachodzą w szkole w odniesieniu do czasów średniowiecza po obecne i rolę w nich nauczyciela. Oprócz
zmian w świecie obserwowanych przez wszystkich nauczycieli Pani Lidia przedstawiła najnowsze badania
prowadzone nad strukturą mózgu ludzkiego oraz wykorzystania tej wiedzy do jak najskuteczniejszego uczenia
się. Ta wiedza jest niezbędna nauczycielowi, by mógł pracować metodami, które przyniosą jak najlepsze efekty dydaktyczne. Jak powiedział Manfred Spitzer: „Mózg ucznia to miejsce pracy nauczyciela.” Podczas pierwszych warsztatów, które odbyły się 6 maja udało się zdobytą w trakcie wykładu wiedzę sprawdzić i zastosować
w praktyce. W trakcie warsztatów omówiono techniki nauczania oraz ich skuteczność w procesie nauczania,
sytuacje edukacyjne oraz warunki sprzyjające uczeniu się. Pani Lidia pracując metodami aktywnymi z nauczycielami potrafiła wydobyć posiadaną przez nauczycieli wiedzę, demonstrowała techniki pracy na zajęciach
oraz sposoby integracji grupy i stwarzania sprzyjającej atmosfery do nauki. Nie zabrakło pracy w parach, zespołach, dyskusji oraz doświadczeń zupełnie odmiennych, które wywołały wiele różnorodnych wrażeń, ale też
i śmiechu. Nauczyciele chętnie wyrażali odczucia towarzyszące ćwiczeniom podczas wspólnego omawiana
wykonywanych zadań. Każdy z uczestników projektu otrzymał również wszystkie materiały prezentowane
podczas wykładu i warsztatów w wersji papierowej, by swobodnie w dowolnym czasie można było po nie sięgnąć. No cóż, mimo zmęczenia całodzienną pracą w szkole, nauczyciele chcą poszerzać i zgłębiać swoją wiedzę, dostosowywać techniki nauczania do potrzeb i oczekiwań zarówno uczniów jak i ich rodziców, by osiągać
jak najlepsze efekty swojej pracy. Teraz czekamy na kolejne warsztaty i konsultacje indywidualne z Panią Lidią.
Teresa Ołów nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Dubeninkach
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Szkolenia w Gimnazjum w Grabowie
Cały cykl szkoleń odbył się 10-11.05.2014. Uczestniczyło w nim 8 nauczycieli i nauczycielek. Szkoła
wybrała doskonalenie w dziedzinie "Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?" Prowadzącym szkolenie była Pani Lidia Modzelewska. Zrealizowano w
sumie 15h warsztatów oraz 4h wykładów dla nauczycieli. W założeniach i celach programu szkolenia eksperta czytamy - „ Program doskonalenia nauczycieli
przygotowano w nurcie psychologii pozytywnej oraz
rogerianskiego podejścia nastawionego na osobę. Obie
dziedziny zajmują się optymalnym funkcjonowaniem
człowieka, urzeczywistnianiem wrodzonego potencjału osoby oraz budowaniem na zasobach. Empatia, autentyczność w relacjach z ludźmi oraz akceptacja jednostki to
podstawowe warunki sytuacji edukacyjnej, która sprzyja pozytywnej zmianie oraz stymuluje wzrost wiedzy i umiejętności. Zarówno wykłady jak warsztaty prowadzone będą w klimacie w klimacie pozytywności, zrozumienia i bezpieczeństwa.
Metacelem programu jest zachęcanie uczestników do wychodzenia poza utarte ścieżki zawodowe, wykorzystanie
swoich mocnych stron w nowy sposób oraz uświadomienie sobie, że uczenie innych, to organizowanie sytuacji, w
której wzbudzana jest potrzeba rozwoju poznawczego.”
Takie też było powyższe szkolenie i znów nauczyciele przyznają, że szkolenie nie tylko im się podobało, ale że
stanowi ważny krok w ich rozwoju zawodowym.
Kolejnym etapem realizacji doskonalenia są konsultacje indywidualne i grupowe z ekspertem.
Elżbieta Mietlińska SORE i Mariola Zamojska koordynator projektu

Refleksje nauczycieli z Liceum Ogólnokształcąco w Gołdapi
„Na zajęciach jest miło i przyjemnie, tylko czy to, co tu robimy, przełoży się jakoś na naszą codzienną pracę?” –
oto obawy jednej z koleżanek z kursu. Rzeczywiście, prowadząca - pani Lidia Modzelewska - jest przemiłą, ciekawą
i ujmującą osobą, co ma dla nas znaczenie, bo nie ma nic gorszego niż nudny prowadzący czytający na głos swoją
prezentację z ekranu. Zajęcia mają formę wykładu aktywnego i warsztatów. Na własnej skórze mamy odczuć skuteczność metod nauczania oraz przyglądać się swoim myślom i odczuciom w ich trakcie. Czy to nam się przyda w
codziennej praktyce szkolnej? Tego nie wiem, jednak możemy na tych zajęciach pomyśleć i porozmawiać o sprawach fundamentalnych dla naszego zawodu. A to zawsze jest cenne. Rozmawiamy o zmianach, jakie nastąpiły w
szkole, o potrzebie jej gamifikacji, o tym, dlaczego ci „na górze” od lat mówią nam, że źle uczymy, a kolorowe i
spontaniczne sześciolatki po skończeniu liceum są rzekomo szarą zunifikowaną masą pozbawioną kreatywności.
Może będzie to inspiracją do jakichś zmian i dalszego rozwoju? Czekam na indywidualne konsultacje (a pani Modzelewska jest też coachem), na których być może dowiem się czegoś nowego o sobie i nauczę się zmieniać swoje
słabe strony w atuty.

A..B.
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Szkolenia w SP im. Michała Kajki w Grabowie
Warsztat „Prawidłowa diagnoza potrzeb edukacyjnych oraz indywidualny sposób uczenia się ucznia”, który odbył się w dniu 17 maja br., zamknął cykl szkoleń dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Grabowie prowadzonych
przez eksperta Grzegorza Mikuckiego. Byłam uczestnikiem tego warsztatu i z prawdziwą przyjemnością mogłam
wziąć udział w tej „burzy mózgów” - żywiołowej dyskusji i wymianie doświadczeń wśród nauczycieli oraz interesującym sporze pomiędzy teorią a praktyką.
„Bardzo nam się podoba projekt i szkolenia. Najważniejsze, że SORE pomogły nam dokonać właściwej diagnozy potrzeb. Otrzymałyśmy dokładnie takie szkolenie i w takiej formie jaka nam najbardziej odpowiada. Jest to najlepsze szkolenie w tej tematyce, w jakim dotychczas uczestniczyłam. Warsztaty były poprzedzone wykładem. Na
warsztacie teoria często zderza się z praktyką i sprzeczamy się z ekspertem. Teoria mówi o powinnościach, a my –
praktycy, o skuteczności. Każdy ma swoje racje, ale mimo ogromnego naszego doświadczenia trudno mam zbić teoretyczne argumenty i z tego rodzi się refleksja nad naszą pracą. Taka dyskusja buduje. Wiele pomysłów, które podaje nam ekspert i które rodzą się w trakcie warsztatu możemy i będziemy starały się przełożyć na praktykę”, mówią
nauczycielki – uczestniczki szkolenia.
Nauczycielki zgodnie chwaliły eksperta - Grzegorza Mikuckiego,
„Pan Grzegorz jest kompetentny, komunikatywny, otwarty na pomysły innych. Ma duży bagaż doświadczeń i
umie słuchać. Ma bardzo dużą wiedzę, ale nie narzuca swojego zdania. Dostałyśmy także od eksperta wiele praktycznych materiałów, które możemy wykorzystać w naszej pracy dydaktycznej. Pomimo długich godzin szkolenia i
późnej pory wcale nie czujemy się zmęczone.”
Najważniejszą zaletą warsztatu jako formy szkolenia, najczęściej podkreślaną przez jego uczestniczki, była możliwość otwartej i nieskrępowanej dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielkami oraz pomiędzy nauczycielkami i ekspertem, który na co dzień pracuje jako socjoterapeuta. Spotkanie w takim gronie było bardzo nauczycielkom potrzebne aby móc przyjrzeć się swojej pracy, porównać ją z pracą koleżanek i wytyczyć na tej podstawie kierunki własnego, dalszego rozwoju zawodowego, tak aby móc jak najlepiej „czuć” i rozpoznawać potrzeby
edukacyjne i style uczenia się swoich uczniów.
Z tematyki warsztatu jak i z tematyki innych szkoleń prowadzonych w pozostałych placówkach wyraźnie wynika, że podstawowym celem, który kieruje działaniami nauczycieli, podobnie jak podstawowym celem projektu jest
takie wsparcie rozwoju szkoły, które skutkuje działaniami szkoły na rzecz harmonijnego i wszechstronnego rozwoju
jej uczniów. Tak więc ostatecznym choć nie bezpośrednim adresatem wsparcia szkół i pośrednim beneficjentem projektu są uczniowie, co wielokrotnie nauczyciele podkreślali podczas warsztatu.
M.Z.

„Spotkanie sieci liderów zespołów nauczycielskich, wicedyrektorów, pedagogów
w powiecie gołdapskim: Promocja i budowanie wizerunku placówki”
Dnia 10.04.2014r. po raz drugi spotkali się uczestnicy sieci współpracy i samokształcenia liderów zespołów
nauczycielskich, wicedyrektorów, pedagogów w powiecie gołdapskim pracujący nad zagadnieniem promocji i budowania wizerunku placówki. W tej części spotkania, uczestnicy sieci wraz z koordynatorką sieci współpracy i samokształcenia Weroniką Gaworską, pracując we wcześniej ustalonych grupach określali potrzeby i zasoby (metodą
mataplanu) w zakresie promocji i budowania wizerunku placówki. Uczestnicy z zaangażowaniem dyskutowali nad
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trudnościami, zasobami, swoją wizją sposobów promocji i wizerunku placówek oraz formułowali wnioski do pracy w ramach podjętego tematu pracy. Na podstawie tej analizy uczestnicy wyrazili potrzebę szkolenia z ekspertem
w temacie m.in.: jak opracować skuteczną kampanię promocyjną placówki edukacyjnej?
Kolejna część spotkania, zaraz po przerwie kawowej poświęcona była wymianie doświadczeń na temat dobrych
przykładów i formy promocji szkoły/przedszkola. Uczestnicy podczas dyskusji grupowej podkreślali między innymi wpływ dobrego klimatu panującego w szkole, relacji między nauczycielami, dyrekcją, uczniami i rodzicami jako formy promocji placówki.
Na zakończenie koordynatorka sieci zachęciła uczestników do korzystania z zasobów platformy informatycznej
www.doskonaleniewsieci.pl.
Opracowała: Weronika Gaworska
koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia

„Spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców
w powiecie gołdapskim: Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”
Wychowawcy w powiecie gołdapskim to sieć, która podjęła
temat rozwijania twórczego myślenia u uczniów. Pierwsze spotkanie tej sieci odbyło się dnia 12.03.2014 r. Spotkanie rozpoczęło się godziną prezentacją, prowadzoną przez koordynatorkę sieci
– Weronikę Gaworską, podczas której zostały omówione cele i
założenia projektu dotyczącego sieci współpracy –
„Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego”. Następna część zajęć była poświęcona wytyczeniu celu głównego pracy sieci oraz oczekiwań uczestników
wobec eksperta. Pracując nad tymi zagadnieniami odbyła
się dyskusja wokół tematu: czy w szkole rozwijamy twórcze myślenie? Rozmowa skłoniła uczestników sieci do
refleksji wobec podjętego tematu i nauczyciele wymieniali się swoim doświadczeniem, wątpliwościami, trudnościami, jakie napotykają w swojej pracy z uczniami w szkole/przedszkolu. Efektem dyskusji i pogłębionego warsztatu diagnostycznego było ustalenie celu pracy sieci: zwiększenie aktywności uczniów nieśmiałych i z trudnościami
w nauce poprzez podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie stosowania metod i technik rozwijających twórcze myślenie i kreatywność. Na zakończenie tego spotkania koordynatorka sieci zachęciła uczestników do korzystania z zasobów platformy informatycznej www.doskonaleniewsieci.pl, oraz zasobów na stronie www.ore.edu.pl.
Kolejne spotkanie sieci wychowawców odbyło się 7.V.2014r., z udziałem eksperta – Lidii Modelewskiej, która w
twórczy sposób poprowadziła warsztat pt. „Kreatywność i twórcza samoocena”. Podczas tego spotkania uczestnicy
sieci poznawali techniki twórczego myślenia na ćwiczeniach oraz w oparciu o własne przykłady. Wychowawcy
dowiedzieli się, w jaki sposób rozwijać kreatywność i po co? A także, jak wzmacniać pozytywną i twórczą samoocenę nie tylko u uczniów, ale także u samego siebie. Jak się okazało, były to warsztaty – niemal dla każdego
uczestnika – kreatywnym, duchowym przeżyciem i głęboką refleksją nad własną pracą. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie pt. „Kreatywna szkoła”.
Opracowała: Weronika Gaworska
Koordynator sieci współpracy i samokształcenia
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Czy pan starosta zna osobiście prezydenta Polski?
To jedno z kilku pytań, jakie padło podczas spotkania wychowanków Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ze starostą
Andrzejem Ciołkiem. 10 czerwca 2014 r. w Starostwie Powiatowym
w Gołdapi gościła grupa uczniów ZPE-W wraz z wychowawczyniami
Joanną Olędzką i Lucją Karbowską. Gości po starostwie oprowadziła
sekretarz powiatu Anna Rawinis, przedstawiając po krótce pracę każdego z wydziałów. Największe zainteresowanie młodzieży wzbudził
gabinet starosty gołdapskiego i staroście właśnie zadawano najwięcej
pytań. I tak, starosta odpowiadał na pytania: czy lubi swoją pracę
(tak, lubi pracę i wysoko ceni profesjonalizm swoich urzędników),
jakie zainteresowania ma pan starosta (wyścigi gołębi pocztowych) oraz
czy zna osobiście prezydenta Polski (tak, starosta miał okazję poznać
Pana Bronisława Komorowskiego). Młodzież wręczyła staroście prezent
- własnoręcznie wykonany kwiat. Wizyta wychowanków zakończyła się
w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu, gdzie młodzież dowiedziała
się o realizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi i tutejszą
Komendę Powiatową Policji projekcie „On, ty i ja na tej samej drodze –
II edycja”. Każdy z gości otrzymał odblaskowe gadżety – smycze,
zawieszki i opaski na rękę.

Uroczyste obchody Święta Pułku - 4-5 czerwca 2014 r.
W uroczystych obchodach 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego udział wzięli m.in.: podsekretarz stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Jankowski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego
Jarosław Słoma, starosta gołdapski Andrzej Ciołek, burmistrz Gołdapi Marek Miros, weterani, byli dowódcy gołdapskiego pułku oraz wielu mieszkańców miasta. Uroczyście powitano gołdapskich żołnierzy, którzy ukończyli
misję w Kosowie. Zasłużeni zostali wyróżnieni odznakami i nagrodami.

Redaguje: M. Mackiewicz
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