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Starosta odebrał nagrodę Rankingu
Związku Powiatów Polskich
W dniach 10-12 czerwca 2014 r. odbył się
w Świdnicy Kongres Regionów – największe
w Polsce spotkanie samorządowców, ludzi nauki, biznesu i przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego kraju. Corocznie Kongres
poświęcony jest najistotniejszym kwestiom
funkcjonowania miast, gmin, powiatów i województw. W każdej edycji Kongresu Regionów
bierze udział blisko 2 tys. samorządowców
z całej Polski. W trakcie trzech dni odbywa się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych i sesji
plenarnych. Na tegoroczne spotkanie zaproszono również starostę gołdapskiego Andrzeja
Ciołka, jako Laureata Rankingu Gmin i Powiatów 2013. Podczas Kongresu bowiem miało
miejsce uroczyste uhonorowanie Laureatów Rankingu dyplomami i nagrodami. Przypomnijmy, iż powiat gołdapski drugi rok z rzędu zajął znakomite drugie miejsce w Rankingu
Gmin i Powiatów - w kategorii Powiaty do 60 tys. mieszkańców oraz ósme miejsce
w Rankingu Energii Odnawialnej w kategorii Powiaty. Starosta z dumą przyjął puchar
podkreślając, iż jest to sukces wielu osób, których praca przyczyniła się do utrzymania
powiatu na drugiej pozycji. Przypomniał, że jeszcze trzy lata temu było to 228 miejsce,
a dwa lata temu 17.
c.d. na str. 2

„IV Barwy Kultury Ukraińskiej"
17 sierpnia 2014 r. w Baniach Mazurskich odbyły się „IV Barwy Kultury Ukraińskiej"
zorganizowane Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, Związek
Ukraińców w Polsce koło w Baniach Mazurskich przy wsparciu Gminy Banie Mazurskie.
W naszym powiecie, gdzie przenikają się kultury: polska i ukraińska, ważne jest prezentowanie i kultywowania bogactwa ukraińskich tradycji, m.in. poprzez tego typu inicjatywy
jak festyn w Baniach Mazurskich. Podkreślił to też starosta gołdapski Andrzej Ciołek
w krótkim wystąpieniu skierowanym do licznie zgromadzonej publiczności. Na festynie
gościł również Stefan Migus, przewodniczący
olsztyńskiego oddziału Związku Ukraińców
w Polsce. Podczas niedzielnej imprezy wystąpili: Zespół Tańca Czeremosz, Zorepad, R.
Barniak, Absolwent, Budzewiaki, Herson,
Spektrum oraz Nadija - dziecięcy zespół wokalny z Bań Mazurskich.
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Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów prowadzony przez
Związek Powiatów Polskich to jedyny w Polsce tego rodzaju ranking
samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line.
Ranking trwa przez cały rok. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu
są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi
mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;
rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki
rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa;
działania promocyjne.
Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów.
Również mieszkańcy mogą wnieść swój
wkład w powodzenie swojej gminy lub
powiatu, zgłaszając zrealizowane przez
siebie prywatnie ekologiczne instalacje
odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do
oceny eksperckiej w ramach Rankingu
ZPP. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty samorządowe i lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego Rankingu.
Honorowy Patronat nad Rankingiem sprawują Newsweek Polska, Dziennik Warto Wiedzieć
oraz Magazyn Gospodarczy FAKTY.

Pokazy lotnicze w Giżycku
W dniach 2-3 sierpnia 2014 r. w Giżycku miał miejsce XVI
Międzynarodowy Zlot Przyjaciół Lotnictwa i Mazur & Mazury
AirShow 2014. Na zaproszenie organizatorów: Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Aeroklubu Krainy Jezior
i Aeroklubu Krainy Mazur w wydarzeniu udział wziął starosta
gołdapski Andrzej Ciołek.
Podczas widowiskowych pokazów lotniczych można było
oglądać akrobacje indywidualne i zespołowe, wodowania i starty
wodnopłatów z tafli jeziora Niegocin oraz przeloty nowoczesnych
maszyn transportowych i wielozadaniowych a także replik zabytkowych samolotów z początku ubiegłego wieku (na których latali piloci podczas I i II wojny światowej). W siedmioosobowym składzie
zaprezentował się największy zespół akrobacyjny Polskich Sił Powietrznych "Orlik".
Przez cały weekend można też było oglądać wystawę statyczną
samolotów i skoki spadochronowe na lotnisku w Wilamowie k. Kętrzyna, skąd startowali piloci uczestniczący w pokazach Mazury
AirShow.
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„Czy to słota, czy pogoda, spacer to przygoda zdrowa…”
Na potwierdzenie tych słów piosenki dla najmłodszych, organizatorzy imprezy „Więcej ruchu, więcej zdrowia" nie przestraszyli się deszczowej pogody i nie odwołali prozdrowotnego festynu. Odbył się on
14 czerwca 2014 r. w Lesie Kumiecie. Na rozstawionych stoiskach
można było spotkać: strażaków z OSP Górne i gołdapskich ratowników z WOPR-u, pielęgniarki z grupy PULS, przedstawicieli Starostwa
Powiatowego w Gołdapi, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
oraz Nadleśnictwa Gołdap i sanatorium Wital.
Uczestnicy imprezy mieli okazję zbadać swoje ciśnienie, tętno oraz
poziom cukru we krwi. Na wszystkich czekały różnorodne gadżety
i nagrody. Dla najmłodszych zorganizowano gry i zabawy. Imprezę zakończono ogniskiem i kiełbaskami.
Organizatorami imprezy byli: Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Nadleśnictwo Gołdap, OSIR i Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

Ważne ustalenia związane z rozbudową Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi
16 czerwca 2014 r. w Starostwie Powiatowym
w Gołdapi odbyło się spotkanie w sprawie zamiany nieruchomości Skarbu Państwa na nieruchomość Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
S.A. w Suwałkach, niezbędnej pod potrzeby Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi.
W spotkaniu udział wzięli m.in.: wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, starosta gołdapski Andrzej Ciołek, starosta ełcki Krzysztof
Piłat, skarbnik powiatu gołdapskiego Joanna Łabanowska, skarbnik powiatu ełckiego Grażyna Boroda, przedstawiciele Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A.: wiceprezes zarządu SSSE S.A. Wojciech Kierwajtys i Beata Siwicka oraz przedstawiciele Wydziału Geodezji i Nieruchomości starostwa powiatowego w Gołdapi.
Wynikiem spotkania było ujednolicenie stanowiska stron w powyższej sprawie i podpisanie protokołu
uzgodnień. Działki Skarbu Państwa położone w 2 obrębie geodezyjnym miasta Ełk zostaną przekazane
Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Z kolei Strefa przekaże Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez starostę gołdapskiego, działki położone w obrębie geodezyjnym Bałupiany gmina Gołdap. Zamiana powyższych nieruchomości jest uzasadniona, ponieważ działki stanowiące własność SSSE S.A. niezbędne są do realizacji drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi. Zarząd Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. wyraził zgodę na zaproponowaną zamianę gruntów.

"Rominczanie" w Kazimierzu Dolnym zajęli II miejsce
W dniach 26-29 czerwca br. odbywał się Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków
Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W festiwalu wziął udział zespól ludowy
"Rominczanie oraz śpiewacy i instrumentaliści ludowi z różnych stron Polski. Dofinansowanie, którego udzielił Powiat Gołdapski, umożliwiło występ na festiwalu najmłodszego członka zespołu "Rominczanie". Piotr Buza wraz z babcią Jadwigą Sawicką
"wyśpiewali" podczas festiwalu II miejsce w kategorii "Mistrz - Uczeń". Gratulujemy!
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Gołdapscy strażacy w doskonałej formie
17 czerwca 2014 r. gośćmi starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka była drużyna strażaków z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gołdapi, którzy z doskonałym wynikiem zakończyli XV Mistrzostwa Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Sporcie Pożarniczym. Odbyły się one w dniach 3-4 czerwca w Olsztynie i 6 czerwca 2014 roku
w Ostródzie. Gołdapscy strażacy w klasyfikacji drużynowej (generalnej) zajęli czwarte miejsce. Dodatkowo Piotr
Słapiński z gołdapskiej drużyny wygrał bieg o Puchar Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w
Olsztynie – „wspinanie przy użyciu drabiny hakowej na trzecie piętro wspinalni”. Drugie miejsce zajął również gołdapianin Daniel Żamojtuk.
Podczas spotkania ze starostą strażacy opowiedzieli o przebiegu mistrzostw oraz o wysiłku fizycznym i presji
psychicznej jakie towarzyszą zawodom. Mimo takiego obciążenia nasi zawodnicy pokazali klasę i po raz kolejny
osiągnęli bardzo dobre wyniki zarówno drużynowo jak i indywidulanie. Jak podkreślił trener drużyny mł. asp. Daniel
Żamojtuk, gołdapscy strażacy od kilku już lat są w ścisłej czołówce województwa, co oczywiście jest wynikiem trzymania formy przez cały rok, nie tylko treningów przed zbliżającymi się mistrzostwami. Strażacy otrzymali od starosty gratulacje i upominki. Również komendant powiatowy PSP w Gołdapi Krzysztof Giedrojć docenił osiągnięcia
strażaków i wręczył im nagrody. Z kolei starosta otrzymał od gości pamiątkowy obraz ze zdjęciami i relacją z tegorocznych mistrzostw.
Komendant powiatowy Krzysztof Giedrojć oraz Daniel Żamojtuk byli tego samego dnia gośćmi sesji rady powiatu, podczas której opowiedzieli o starcie gołdapskiej drużyny na mistrzostwach.
Skład gołdapskiej drużyny:
mł. asp. Daniel Żamojtuk - trener
mł. asp. Arkadiusz Boguszewski
mł. asp. Adrian Korotko
st. sekc. Grzegorz Nowak
sekc. Przemysław Oleksy
sekc. Robert Krupiński
sekc. Grzegorz Franke
sekc. Piotr Słapiński
st. str. Łukasz Murawski
kierownik drużyny – st. kpt. Lech Olszewski

Zebranie koła ZŻWP
13 czerwca w Kompleksie Wypoczynkowym „Leśny Zakątek”
odbyło się zebranie koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w
Gołdapi. Członkowie koła wraz z osobami towarzyszącymi spotkali
się by uczcić kolejny rok swojej działalności.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się Anna Rawinis – sekretarz
powiatu gołdapskiego i Helena Łukaszewicz – prezes Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
Jednym z punktów spotkania było przyjęcie Krzysztofa Kłoczko
na nowego członka koła.
Członkowie koła otrzymali Honorowe Odznaki Za Zasługi dla
ZŻWP, a są to: Tadeusz Powałka, Mirosław Tunkiewicz, Roman
Buza, Stanisław Butkiewicz i Józef Urbanowicz.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Uczestnicy na pewno spotkają się za rok na kolejnym swoim święcie.
Stanisław Miernik
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Gołdap kickboxingiem stoi!
Na sesji Rady Powiatu 17 czerwca 2014 r. gościła grupa sportowców z gołdapskiego klubu kick-boxingu trenujących pod bacznym okiem Krzysztofa Zdancewicza. Starosta gołdapski Andrzej
Ciołek oraz przewodniczący Rady Powiatu Leszek Retel uroczyście
pogratulowali sportowcom ostatnich sukcesów na arenie kraju, tj.
na Mistrzostwach Polski w Kempo Tai Jutsu (Giżycko, 12 IV 2014
r.) oraz Mistrzostwach Polski Juniorów Full Contact w Kickboxingu
(Ostrów Wielkopolski, 26 -27 IV 2014 r.). Sportowcy otrzymali
listy gratulacyjne oraz upominki. Osiągnięcia gołdapian na kwietniowych mistrzostwach przedstawiają się imponująco:
Miłosz Osiński – złoty medalista i tym samym Mistrz Polski
w Kempo Tai Jutsu w kategorii do 29 kg;
Gracjan Ruthke – złoty medalista i tym samym Mistrz Polski w Kempo Tai Jutsu w kategorii wagowej 30-34 kg;
Dawid Cimoch - srebrny medalista Mistrzostw Polski w Kempo Tai Jutsu w kategorii wagowej 41-46 kg;
Kamil Tyszlak - srebrny medalista Mistrzostw Polski Kempo Tai Jutsu.
Damian Szymczak – brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów Full Contact w Kickboxingu;
Bartosz Putra – brązowy medalista Mistrzostw Polski w Kempo Tai Jutsu i brązowy medalista Mistrzostw Polski
Juniorów Full Contact w Kickboxingu.
Dodatkowo trener Krzysztof Zdancewicz otrzymał na Mistrzostwach w Giżycku wyróżnienie za rozwój kempo
w Polsce.
Serdecznie gratulujemy dotychczasowych osiągnięć i życzymy powodzenia w kolejnych zmaganiach!

Najlepsi i najpopularniejsi młodzi sportowcy naszego powiatu
17 czerwca 2014 r. podczas sesji Rady Powiatu uroczyście uhonorowano laureatów konkursu „Młody Sportowiec
Roku Szkolnego 2013/2014”. Od kilku lat Starostwo Powiatowe w Gołdapi jest organizatorem konkursu mającego
na celu promowanie sportu wśród młodzieży szkolnej oraz utrwalanie i rozwój więzi społecznych w tym środowisku. Tegoroczny konkurs został nieco rozbudowany, gdyż spośród zgłaszanych przez szkoły powiatu gołdapskiego
sportowców komisja konkursowa wyłoniła najpopularniejszych sportowców w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz najlepszych sportowców powiatu gołdapskiego również w trzech kategoriach. Zwycięzcy otrzymali z rak starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka i przewodniczącego Rady Powiatu Leszka
Retela puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi.
Wyniki konkursu:
Najpopularniejszy Młody sportowiec roku szkolnego 2013/2014
Szkoły podstawowe:
Miejsce

Imię i nazwisko

Szkoła

Opiekun

I

Sebastian Styk

Szkoła podstawowa w Pogorzeli

II

Aleksandra Sosnowska

Szkoła Podstawowa w Boćwince Bożena Matławska

III

Dominik Zyborowicz

IV (wyróżnienie)

Szymon Gromko

V (wyróżnienie)

Dawid Rusak

VI (wyróżnienie)

Jakub Świerzbin

Ewa Wojciechowska

Szkoła Podstawowa
Marcin Zieliński
w Dubeninkach
Szkoła Podstawowa
Adam Bernatowicz
w Żytkiejmach
Szkoła Podstawowa Nr 3 im. TaŁukasz Tarasiewicz
deusza Kościuszki w Gołdapi
Jan Skuratko
Zespół Placówek Oświatowych
w Baniach Mazurskich
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Szkoły gimnazjalne:
Miejsce

Imię i nazwisko

I

Bartłomiej Zyborowicz

II

Julia Szablak

III

Mateusz Wielgus

Szkoła
Gimnazjum w Dubeninkach

Opiekun
Andrzej Trąbka

Zespół Placówek Oświatowych
Anna Czebanik - Janczewska
w Baniach Mazurskich
Samorządowe Gimnazjum Nr 1
im. Noblistów Polskich
Wojciech Cemel
w Gołdapi

Szkoły ponadgimnazjalne:
Miejsce

Imię i nazwisko

I

Agata Sieczkowska

II

Paweł Kurkowski

III

Aleksandra Mejcz

IV (wyróżnienie) Krystian Zajączkowski

Szkoła
Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Gołdapi
Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Gołdapi
Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Gołdapi
Zespół Szkół Zawodowych
w Gołdapi

Opiekun
Danuta Muszyńska
Danuta Muszyńska
Danuta Muszyńska
Helena Barbara Styczyńska

Najlepszym Młodym Sportowcem Roku Szkolnego
2013/2014 w kategorii szkół podstawowych został Kacper
Taudul – uczeń Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi. Jego opiekunem i trenerem siatkówki jest
Łukasz Tarasiewicz, trenerem lekkiej atletyki i narciarstwa
biegowego – Dawid Karniłowicz, trenerem pływania – Adam
Kozłowski.W kategorii szkół gimnazjalnych najlepszym
sportowcem został Mateusz Wielgus, zaś w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych Agata Sieczkowska. Gratulacje i upominki otrzymali również dyrektorzy szkół i opiekunowie
sportowców. Starosta złożył im podziękowania za krzewienie
idei sportu, upowszechnianie kultury fizycznej oraz za aktywną działalność na rzecz sportu wśród dzieci i młodzieży.
Serdecznie gratulujemy wszystkim młodym sportowcom naszego powiatu dotychczasowych osiągnięć i życzymy pomyślności oraz dalszych sukcesów.
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Medale, gratulacje i podziękowania na sesji
Czerwcowa sesja Rady Powiatu (17.06.2014r.) nieco odbiegała
od jej tradycyjnej formy, bowiem przygotowano szereg wyróżnień
i gratulacji dla zaproszonych gości. W pierwszej kolejności starosta
gołdapski Andrzej Ciołek uhonorował medalem „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego” osoby, których działania mają pozytywny
wpływ na kształtowanie i rozwój powiatu gołdapskiego. Medale
otrzymały: Wioletta Anuszkiewicz, Genowefa Staniaszek, Zofia
Mossakowska, Czesława Jakubanis oraz Anna Rawinis. Starosta,
wspólnie z przewodniczącym Rady Powiatu Leszkiem Retelem wręczyli też listy gratulacyjne radnym powiatu gołdapskiego oraz emerytowanym pracownikom Starostwa Powiatowego w Gołdapi nieobecnym na powiatowych obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego.
Starosta wraz z przewodniczącym uroczyście pogratulowali pani Grażynie
Iber objęcia stanowiska Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gołdapi. Z kolei dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie Małgorzata Gryszkowska serdecznie podziękowała wszystkim , którzy przyczynili się do organizacji tegorocznego Rodzinnego Rajdu Rowerowego, który odbył się 7 czerwca w ramach XVI Warmińsko – Mazurskich Dni
Rodziny pod hasłem „Rodzina fundamentem życia społecznego”.

II Ogólnoświatowa Akcja Sprzątania Jeziora Gołdap
W dniu 21.06.2014 r. odbyła się II Ogólnoświatowa Akcja Sprzątania Jeziora Gołdap. W akcji wzięło udział około 100 uczestników, w tym kilkudziesięciu nurków
(z Gołdapi, Suwałk, Ełku, Olecka i Łomży) oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej
Nr 3 (Koło Przyrodnicze “Zielone Ziomki”). Do akcji włączyło się również Starostwo
Powiatowe w Gołdapi, udzielając organizatorom wsparcia finansowego. Zebrano około 2 tony odpadów, w tym tak oryginalne jak stare łóżko, 1 pancerfaust - pocisk z II
wojny światowej. Wycięto 3 pale podwodne ze starego pomostu, o które rozbijały się
łodzie. Każdy uczestnik otrzymał upominek – losowano nagrody od sponsorów.
Dzieci otrzymały również słodycze. Akcję zakończono gorącym posiłkiem – częstowano babką ziemniaczaną i bigosem. Były także pączki,
drożdżówki, kawa, herbata, woda mineralna.
Organizatorzy oceniają akcję jako udaną, korzystną szczególnie jeśli
chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa ludzi korzystających z uroków
naszego jeziora.
fot. Wojciech Hołubowicz

Janowo po raz VIII żyło Wystawą Koni
Już po raz ósmy odbyła Wystawa Hodowlanych Koni Zimnokrwistych. Miłośnicy, pasjonaci i amatorzy tych
zwierząt spotkali się 6 lipca br. w Janowie (powiat nidzicki). Wśród gości obecny był starosta gołdapski Andrzej
Ciołek, przybyły na zaproszenie wójta gminy Janowo Waldemara Szymańskiego i starosty nidzickiego Grzegorza
Napiwodzkiego. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wystawców jak również przybyłych obserwatorów.
Pasjonaci koni mieli możliwość zaprezentowania swoich ulubieńców przed szerszą publicznością i zdobycia zasłużonych wyróżnień oraz nagród. Na wystawę przybyli hodowcy z różnych stron Polski. Najpierw oceniano klacze
i ogiery zimnokrwiste, a następnie wybrano championów publiczności. Komisja sędziowska oceniała ogólną prezentację, budowę, kondycję i pielęgnację koni oraz konie w ruchu. Czas umilały występy zespołów muzycznych.
Wystawa była bardzo udana a uczestnicy zapewniali, że zjawią się znów za rok.
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W Szczytnie o bezpieczeństwie regionów przygranicznych
Na zaproszenie Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie insp. dr. Piotra Bogdalskiego, starosta
gołdapski Andrzej Ciołek w dniach 23-24 czerwca 2014 r.
wziął
udział
w
seminarium
naukowopraktycznym ,,Bezpieczeństwo regionów przygranicznych.
Wschodnia granica Unii Europejskiej - zagrożenia - wybrane problemy”. W seminarium uczestniczyli również: wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław
Słoma, komendant powiatowy policji w Gołdapi Andrzej
Żyliński, komendant Placówki Straży Granicznej w Gołdapi Tomasz Makowski, przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, polskiej Policji i Straży Granicznej, administracji rządowej i samorządowej,
a także konsulatu z Kaliningradu.
Celem seminarium było omówienie stanu bezpieczeństwa regionów przygranicznych - powiatów położonych
przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z sytuacją
polityczną i migracją ludności. W czasie seminarium uczestnicy wymienili się
doświadczeniami dotyczącymi zdiagnozowanych zagrożeń oraz omówili efektywne procedury przeciwdziałania im. Poruszono też temat małego ruchu
granicznego – korzyści i perspektywy. Pierwszego dnia seminarium moderatorami byli prof. dr hab. Ryszard Jakubczak z WSPol w Szczytnie oraz płk dr
Zbigniew Piątek z Akademii Obrony Narodowej, drugiego dnia – kmdr dr hab.
Jarosław Teska z Akademii Marynarki Wojennej.
Uczestnicy seminarium mieli również okazję obejrzeć najnowszy film
o powiecie gołdapskim: „Powiat gołdapski w latach 2010-2014”. Dodatkowo,
starosta Andrzej Ciołek przybliżył zebranym nasz powiat w kontekście małego
ruchu granicznego.
fot.: Tomasz Muraszko, Sebastian Górski

O społecznej odpowiedzialności biznesu
„Społecznie odpowiedzialny biznes na Warmii i Mazurach” to nazwa konferencji, w której uczestniczył starosta gołdapski. Odbyła się ona 26 czerwca
2014r. w Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
W pierwszej części konferencji o korzyściach dla biznesu opowiedzieli
doświadczeni eksperci, którzy przedstawili problematykę CRS (z ang. CSR –
Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność biznesu) w zakresie budowania wizerunku firmy, nowych pomysłów na sukces przedsiębiorstwa
poprzez ekologiczny rozwój. Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość
uzyskania informacji, jakie korzyści finansowe można osiągać stosując zasady
społecznej odpowiedzialności.
Drugą część konferencji była uroczysta Gala Konkursu „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS”,
podczas której nagrodzono liderów z zakresu CSR.
Starosta Andrzej Ciołek wspólnie z przedstawicielami nauki, biznesu i agentami rozwoju uczestniczył w kończącym konferencję panelu „CSR w nowej perspektywie unijnej”, przedstawiając historię i zrównoważony rozwój powiatu gołdapskiego.
W dyskusji poruszono m.in. zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, zmian w prowadzeniu działalności
gospodarczej dzięki upowszechnianiu wiedzy z zakresu CSR oraz inicjatyw oddolnych i innowacyjności społecznej .
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Uroczyste podsianie umowy na przebudowę drogi Degucie-Żytkiejmy
26 czerwca 2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie miało
miejsce uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N na odcinku Degucie – Żytkiejmy na odcinku od km 11+997,18 do km 15+522,18, dł. 3,525 km”
przez wojewodę warmińsko- mazurskiego Mariana Podziewskiego i
dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi przy kontrasygnacie
skarbnika powiatu – Joanny Łabanowskiej.
Powiat gołdapski otrzymał dotację celową na przebudowę powyższej
drogi w kwocie 860 864,00 zł w ramach Programu Wieloletniego pod
nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniesie 1 721 729,99 zł. Warto podkreślić, iż do wkładu własnego powiatu dołożyły się: gmina Dubeninki oraz Nadleśnictwo Gołdap (każde po
100 000 zł, powiat 660 865,99 zł).
Przewidywany termin zakończenia inwestycji to listopad 2014 r.

Punkt Informacji Młodzieżowej
„Punkt Informacji Młodzieżowej”, to zadanie publiczne dofinansowane przez Gminę Gołdap i Powiat Gołdapski, które od maja
br. realizuje Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych.
Celami zadania są:
1. Promocja wolontariatu oraz działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych.
2. Zwiększenie uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym
i społecznym.
3. Upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym (wolontariat, działalność w grupach nieformalnych i organizacjach pozarządowych) oraz wzmacnianie ich zaangażowania w tworzeniu i realizacji polityki młodzieżowej.
4. Usprawnianie przepływu informacji, komunikacji, wymiany doświadczeń, promocji działań wśród organizacji,
instytucji działających na rzecz młodzieży.
Cele zadania są realizowane m.in. poprzez prowadzenie stacjonarnego Punktu Informacji Młodzieżowej. Punkt
czynny jest w każda środę od 15.00 do 18.00, mieści się przy Placu Zwycięstwa 6k (w pasażu obok Banku Spółdzielczego - siedziba Spółdzielni Socjalnej FANTAZJA). W punkcie organizowanie będą cykliczne spotkania tematyczne „przy pionkach” (spotkania raz w miesiącu przy planszówkach i rozmowa przy pomocy różnych narzędzi na
tematy dotyczące młodzieży, jak i otoczenia w którym mieszkamy). Pierwsze spotkanie odbyło się 20 czerwca br.
tematem przewodnim był wolontariat - „EVS, Workcamp, wolontariat krajowy czy lokalny. Co to takiego, korzyści,
plusy i minusy.” Kolejne spotkanie już wkrótce, więcej informacji już niedługo.
ZAPRASZAMY do współpracy młodzież, macie jakieś pomysły na działania, pytania odnośnie wolontariatu
europejskiego czy może studiów???
PRZYJDŹCIE do Punktu Informacji Młodzieżowej a coś wspólnie wymyślimy, albo piszcie na FB lub na email: sim.goldap@wp.pl .

Godziny pracy POP w Gołdapi
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku informuje,
iż Punkt Obsługi Podatnika w Gołdapi od 31 lipca 2014 roku
będzie czynny w godzinach 10.00-14.00.
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Biblioteka pedagogiczna pozostanie w powiecie gołdapskim
dzięki porozumieniu samorządów
Rok 2014 upływa w powiecie gołdapskim pod znakiem ważnych inwestycji i perspektywicznych działań, zaplanowanych przez Radę Powiatu. Celem tych działań jest każdorazowo dynamiczny rozwój oraz zapewnienie komfortu życia mieszkańców.
Te priorytety władz samorządowych przyświecały również działaniom, podjętym w interesie wszystkich korzystających z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego Filii w Gołdapi.
Przejęcie tego zadania wojewódzkiego przez lokalny samorząd wiązało się z dużą dozą nieufności, powodowaną
brakiem konkretnych uregulowań w drodze rozporządzenia, zasad przekazywania części subwencji oświatowej dotyczącej funkcjonowania bibliotek pedagogicznych i niewystarczającymi środkami przekazywanymi z Ministerstwa
Edukacji Narodowej na ten cel.
Mając na uwadze dobro mieszkańców całego powiatu podjęta została decyzja uchronienia tej cennej instytucji.
Przejęcie biblioteki od władz wojewódzkich zainicjowane zostało porozumieniem starosty gołdapskiego Andrzeja
Ciołka i burmistrza Gołdapi Marka Aleksandra Mirosa w kwestii partycypowania w kosztach utrzymania tej placówki oświatowej. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu lokalnych samorządów los zatrudnionych w niej osób nie jest
zagrożony a mieszkańcy nadal korzystać będą z doświadczenia i wiedzy bibliotekarzy oraz księgozbioru naukowego. Liczymy na to, ze w dobie informatyzacji uda się nam wspólnymi siłami pozyskać dodatkowe środki unijne na
stworzenie w niej fantastycznego centrum nauki.

Uczyli się carvingu
25 i 26 czerwca 2014r. odbył się w naszej szkole , Zespole Szkół Zawodowych
w Gołdapi, kurs carvingu. Poprowadził go Mistrz Polski, brązowy medalista
MISTRZOSTW EUROPY W CARVIGU MOSKWA 2013, dwukrotny brązowy
medalista BIG CARVING CONTEST - INNSBRUCK 2013 Pan Łukasz Szewczyk . Pionier i propagator carvingu w Polsce. Współautor jednej z najpopularniejszych polskich książek o tematyce carvingu. Wspierał go Pan Marek Adamski,
specjalista w dziedzinie carvingu i kuchni molekularnej, zdobywca wielu prestiżowych nagród w konkursach gastronomicznych.
W kursie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele przedmiotów gastronomicznych ZSZ oraz zaproszeni goście. Uczestnicy kursu uczyli się rzeźbić w owocach
i warzywach m. in. arbuzach, melonach, marchewkach czy kalarepie. Wykonywali
kompozycje kwiatowe.
Carving w Polsce rozpowszechnił się około 2006 roku i jeszcze parę lat temu
znany był przede wszystkim w branży gastronomicznej czy hotelarskiej, a teraz jest już coraz częściej spotykany.
Zainteresowanie tą sztuką wykazują zarówno ludzie młodzi jak i osoby starsze.
Na zakończenie drugiego dnia szkolenia wszyscy już wykonywali kompozycje z przygotowanych i wyrzeźbionych
surowców. Efekty wizualne przeszły oczekiwania uczestników, którzy z wielkim niedowierzaniem spoglądali na stworzone przez siebie cuda – o czym świadczą poniżej zamieszczone zdjęcia.
Wierzymy, że świeżo pozyskane umiejętności będą ćwiczone i pielęgnowane.
Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
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Festyn „Lisowisko 2014” za nami
6 lipca 2014 r. odbyła się 5 edycja „Lisowiska". Uczestnicy imprezy
korzystali z przygotowanych atrakcji, którymi były liczne konkursy
dla dzieci i dorosłych, w tym konkurs kulinarny na „Lisie danie”
i „Wykonaj lisa z tego, co kryje najbliższy las i Puszcza Borecka” oraz
małe konkursy, jak: mini turniej piłki siatkowej, plastyczny i inne.
W przedsięwzięciu uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek,
który życzył zebranym udanego, rodzinnego odpoczynku przy wspólnej
zabawie. A dobrą zabawę zapewniał udział zespołu ZOREPAD, Sebastiana Brzozowskiego przy akompaniamencie Ali Krzykwy, Marka Jurewicza oraz
innych. W godzinach wieczornych na scenie wystąpił zespół
Winner.
Organizatorami festynu byli: Ochotnicza Straż Pożarna
w Lisach i Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich przy wsparciu Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny i Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nadzieja”
w Lisach.
„Lisowisko” zostało dofinansowane ze środków Powiatu
Gołdapskiego.

Szkolenie z zakresu spraw obronnych oraz wymiana doświadczeń
W dniach 1-4 lipca b.r. samorządowcy oraz kierownicy
służb, inspekcji, straży powiatu gołdapskiego uczestniczyli w
szkoleniu z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego
zorganizowanego w Gnieźnie przez starostę gołdapskiego.
Organizacja i udział w szkoleniu finansowane było ze
środków budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
• zadania wykonywane w ramach wsparcia przez państwo gospodarza (HNS)
• środki reagowania kryzysowego w sytuacjach zdarzeń kryzysowych i w sytuacjach zdarzeń nadzwyczajnych
• organizacja i funkcjonowanie stałego dyżuru
• zasady funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania oraz procedur zarządzania kryzysowego na przykładzie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
• zasady obrony obiektów kultury szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego, ochrona zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
• wymiana doświadczeń związanych ze sposobami przeciwdziałania masowym zdarzeniom i katastrofom powstałym w wyniku ataku terrorystycznego
• zapoznanie się z zagrożeniami występującymi na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
Wymienioną tematykę szkolenia realizowano w ramach spotkań oraz ćwiczeń:
• w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, w którym uczestniczyli także starosta gnieźnieński Dariusz Pilak,
Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Marek Kosmala oraz przedstawiciele służb i straży, • w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gnieźnie, • w 33 Bazie Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
Szkolenie umożliwiło również poznanie specyfiki funkcjonowania samorządu powiatowego na terenie powiatu
gnieźnieńskiego. Uczestnicy szkolenia spotkali się z dużą serdecznością ze strony Gospodarzy.
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IV Turniej Strażacki- „Wskocz do Europy”
W sobotę 5 lipca br. w Górnem odbył się IV Turniej Strażacki
pn. „Wskocz do Europy”. Turniej rozpoczął pokaz grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych z Grajewa oraz
pokaz umiejętności strażaków. Wśród gości udział wzięli m.in.:
wojewoda warmińsko- mazurski Marian Podziewski wraz z małżonką, zastępca burmistrza Gołdapi Jacek Morzy, w jednej osobie
starosta gołdapski oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi Andrzej Ciołek, prezes Ireneusz Gryniewicz i komendant gminny Ryszard Makarewicz Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Dubeninkach. W turnieju aktywnie uczestniczyli pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Gołdapi. Każdy z uczestników festynu mógł też wziąć
udział w szkoleniu pierwszej pomocy przygotowanym przez Fundację Ratujmy Życie.
Festyn cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Zarówno na dzieci jak i dorosłych czekało wiele konkursów,
zabaw oraz poczęstunek. Uczestnicy mogli wziąć udział np. w
przeciąganiu liny czy
też siłowaniu na rękę.
Między sobą rywalizowali również strażacy. Popołudnie i wieczór umilała muzyka zespołu
Przeroślanka i Radia Gołdap.
Organizatorem IV Turnieju Strażackiego było OSP Górne przy
wsparciu: Gminy Gołdap, Starostwa Powiatowego w Gołdapi, Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gołdapi, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi,
Europe Direct Olecko i Banku Spółdzielczego w Olecku.
Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Agnieszki Zdancewicz

Na niebie powiatu gołdapskiego królowały gołębie
W naszym powiecie miało
miejsce dość szczególne wydarzenie. Otóż o świcie, 14 lipca
2014 r. w miejscowości Wronki
wypuszczono ok. 5 tysięcy
gołębi. Ptaki przyjechały z Rumunii w trzech samochodach
dostawczych. Po dokonaniu
formalności, potwierdzających
przybycie ptaków, zostały one
wypuszczone aby mogły wrócić do swoich domów. W wydarzeniu udział wzięli
gołdapscy hodowcy gołębi.
Przybyłych hodowców gołębi przywitali przedstawiciele lokalnych pasjonatów
tych ptaków, wśród których był starosta gołdapski Andrzej Ciołek.
Zdjęcia dzięki uprzejmości GOLDAP.INFO
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Puchar Starosty trafił do UKS "Jaćwingowie"
Cztery drużyny wzięły udział w niedzielnym Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Gołdapskiego organizowanym przez UKS „Jaćwingowie”. Wygrała drużyna organizatorów.
I miejsce zajęli „Jaćwingowie”, II – Ełk, III miejsce – Oldboy i przyjaciele, IV – Rutka Tartak.
Najlepszym bramkarzem został Mateusz Warmus z Rutki. Najlepszym zawodnikiem Kamil Jabłoński z Ełku.
Wyniki rozgrywek:
EKS „Szczypiorniak” Ełk – UKS Jaćwingowie Gołdap 18:20,
Rutka Tartak – Oldboy i przyjaciele 16:22
„Jaćwingowie” Gołdap – Oldboy i przyjaciele 20:17
EKS „Szczypiorniak” Ełk -Rutka Tartak 28:25
UKS Jaćwingowie Gołdap – Rutka Tartak 24:18
Oldboy i przyjaciele – EKS „Szczypiorniak” Ełk 21:31.
(J.SZ.)

Zdobędą doświadczenie zawodowe
Nie wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi odpoczywają w wakacje.
34 z nich odbywa płatne staże współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dobrze mieć zawód”, którego beneficjentem jest Powiat Gołdapski.
Udział w czterotygodniowych stażach daje młodzieży możliwość praktycznego przygotowania się do wykonywania zawodu. Tym bardziej, że doświadczenie zdobywają w renomowanych placówkach. Technicy żywienia
i kucharze w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach i Restauracji Jagoda w Ciechanowcu. Technicy obsługi turystycznej w Hotelu Zamek Ryn.
Mechanicy w suwalskich firmach Aquel, Eucar, Gap-Trans. Logistycy w Jednostce Wojskowej w Giżycku oraz
gołdapskim Irydzie.
W ramach projektu opłacono uczestnikom koszty dojazdu, noclegów i wyżywienia w czasie pobytu na stażu.
Uczniowie otrzymają również stypendium stażowe.
„Dobrze mieć zawód”
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Święto Jajka po raz czwarty
Pod honorowym patronatem starosty gołdapskiego Andrzeja
Ciołka odbyło się w niedzielę 27 lipca 2014 r. nad jeziorem przy
„Leśnym Zakątku” IV Ogólnopolskie Święto Jajka, zorganizowane
oprze Gołdapską Radę Sportu. Dopisała i pogoda, i goście.
Organizatorzy zapewnili chętnym udział w licznych konkursach,
m.in.: jedzenie jajecznicy na czas, łapanie surowego jajka, bieg z
jajkiem (w parach). Jednym z fundatorów nagród było Starostwo
Powiatowe w Gołdapi, a sam starosta Andrzej Ciołek dopingował startujących w konkursach. Poza nagrodami w konkursach organizatorzy rozdali też
losy wśród publiczności – można było wygrać wartościowe nagrody.
Wieczorem goście przybyli do „Leśnego Zakątka” nad jeziorem Gołdap bawili
się przy muzyce zespołu Precursor.
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Awanse podoficerów
1 stycznia 2014 r. weszły w życie zapisy ustawy z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz.
1355), w wyniku której zlikwidowano niektóre stopnie wojskowe.
W celu dostosowania stopni wojskowych żołnierzy rezerwy i osób
niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej do aktualnie
obowiązujących: starsi plutonowi zostają automatycznie awansowani na stopień sierżanta, sierżanci sztabowi i starsi sierżanci sztabowi otrzymują stopień młodszego chorążego, a młodszy chorąży
sztabowy i chorąży sztabowy zostają starszymi chorążymi sztabowymi.
Realizując postanowienia ustawy Dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej – na wniosek
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Giżycku – mianował 165 podoficerów z terenu administrowanego przez
WKU w Giżycku na wyższe stopnie wojskowe.
23 lipca 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Gołdapi odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania 15 podoficerom z terenu naszego powiatu. Akty wręczył ppłk Tomasz
Koprowski komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w
Giżycku, gratulacje mianowanym złożyli również starosta
gołdapski Andrzej Ciołek oraz prezes ZŻWP Koło w Gołdapi
Stanisław Miernik.
Na stopień starszego chorążego sztabowego zostali awansowani: Witold Czubaszek, Józef Giełażys, Andrzej Kamiński, Zdzisław Kowalczyk, Lucjan Markowski, Ryszard Paczkowski, Wiesław Pęcherzewski i Adam Bruś.
Na stopień młodszego chorążego zostali awansowani: Witold
Andrulewicz, Wojciech Fabiszewski, Henryk Magielnicki, Szczepan Mieruński, Henryk Szymaniak, Czesław Grygo i Józef Urbanowicz.

Absolwenci otrzymali dyplomy
24 lipca 2014 r. w Kętrzynie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie Wydział Zamiejscowy w Kętrzynie. W uczelnianej auli zgromadziło się wielu gości, wśród których byli: starosta gołdapski Andrzej Ciołek,
burmistrz Kętrzyna Krzysztof Hećman, komendant Warmińsko - Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
gen. bryg. SG Wojciech Skowronek, zastępca komendanta Centrum Szkolenia
Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu
Ochrony Pogranicza ppłk SG Dariusz
Lutyński, prorektor WSIiE TWP w Olsztynie dr Dariusz Człapiński oraz Dziekan
Wydziału Zamiejscowego w Kętrzynie
dr Ewa Spychaj.
Na Wydziale Zamiejscowym w Kętrzynie studenci zdobywają zawody
w zakresie kierunków: administracja, pedagogika i ekonomia.
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Świętowali gołdapscy policjanci
25 lipca 2014 r. odbyły się w Gołdapi uroczyste obchody Święta
Policji, które przypada 24 lipca. Obchody rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Grabowie, którą odprawił kapelan ks. kanonik Kazimierz Lewandowicz. Następnie,
w gołdapskim Domu Kultury miały miejsce awanse, wyróżnienia,
odznaczenia oraz życzenia od gości.
Jak co roku, w uroczystościach udział wzięli wojewoda warmińsko – mazurski Marian Podziewski i starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Obecni byli też m.in.: podinsp. Grzegorz Królik z KWP w Olsztynie, burmistrz Gołdapi Marek Miros, wójt Bań Mazurskich Irena
Łobacz, przedstawiciele Straży Granicznej, Straży Pożarnej, leśnicy,
celnicy oraz prokuratorzy. Nie zabrakło
również emerytowanych policjantów.
24 policjantów otrzymało mianowania na wyższy stopień służbowy.
Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego „Za długoletnią służbę” otrzymali:
Krystyna Jastrzębska i Kazimierz Jastrzębski – złote medale, Jadwiga Kowalewska – srebrny medal, asp. szt. Ryszard Antolak, st. asp. Tomasz Rąbel, podkom. Marcin
Wysocki i st. asp. Krzysztof Zaręba – brązowe medale.
Z kolei Minister Spraw Wewnętrznych przyznał brązową odznakę „Zasłużony Policjant” st. asp. Marcie Andruczyk i sierż. szt. Krystianowi Piotrakowi.
Starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz ks. kanonik Kazimierz Lewandowicz zostali odznaczeni medalami „Za Zasługi dla Policji”.
Z kolei starosta Andrzej Ciołek odznaczył medalami
„Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”,
st. asp. Tomasza Artysiewicza, komisarza Jerzego
Kuprewicza, st. asp.
Artura
Matysiaka
i asp. sztab. Jarosława Wasilewskiego.
Starosta Andrzej
Ciołek pogratulował
wyróżnionym tego
dnia i podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom naszej
komendy za ofiarną i zaangażowaną służbę na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa oraz utrzymanie ładu i porządku publicznego w powiecie
gołdapskim. Głos zabrali też inni goście, dziękowali policjantom za ich
poświęcenie i służbę, życząc przede wszystkim satysfakcji ze służby
oraz dalszych sukcesów.
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70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 2014 r. minęło 70 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego.
Tego dnia o godz. 17:00 w wielu miastach Polski zawyły syreny alarmowe.
W Gołdapi hołd powstańcom oddali mieszkańcy miasta, goście oraz delegacje władz miasta, powiatu, kombatantów, służb mundurowych, harcerzy.
Złożono kwiaty i zapalono znicze pod Pomnikiem Niepodległości. Powiat gołdapski reprezentowali starosta Andrzej Ciołek, radni powiatu Wacław Grenda i Stefan Piech oraz Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi asp. szt. Ryszard Antolak i zastępca Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi kpt. Kamil

Powiatowego
Pawlukanis .
Zanim jednak wybiła godzina „W”, zebrani w centrum Gołdapi
mieszkańcy i goście mieli okazję wysłuchać koncertu Warszawskiej Kapeli z Targówka.
O 17:30 w Kinie Kultura można było obejrzeć film „Powstanie Warszawskie”, a pół godziny później została odprawiona w kościele NMP
Matki Kościoła msza święta z udziałem m.in. rabina Gila Nativ. Po mszy
w sali widowiskowej Domu Kultury odbył się międzyreligijny
wieczór szabatowy z udziałem przedstawicieli różnych religii w
intencji Powstańców Warszawskich oraz
na okoliczność wspomnienia zburzenia Świątyni Jerozolimskiej.
Gołdapskie obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowane zostały przez Gminę Gołdap.
zdjęcia dzięki uprzejmości zbliska.goldap.pl

„Wiedzieć znaczy być”
Fundacja na Rzecz Wspierania Społeczności Lokalnej w miejscowości Śrem informuje, iż od 1 lipca 2014 r.
do 31 grudnia 2014 r. realizuje projekt pod nazwą „Wiedzieć znaczy być” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia z terenu całej Polski.
Celem projektu jest wyposażenie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w wiedzę dotyczącą przysługujących im praw i uprawnień związanych z funkcjonowaniem w kluczowych sferach życia. Zakres poradnictwa obejmował będzie kwestie związane z funkcjonowaniem zarówno w sferze społecznej jak i zawodowej, niekoniecznie
dotyczące niepełnosprawności. Będzie on realizowany poprzez udzielanie bezpośrednich informacji osobom niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu w systemie on-line za pośrednictwem platformy na stronie internetowej Fundacji
(www.fundacja.srem.co). Do dyspozycji beneficjentów są następujący specjaliści: prawnik, specjalista prawa pracy
i bhp, doradca ds. osób niepełnosprawnych, specjalista pracy
socjalnej.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług oferowanych
w projekcie mogą zapoznać się ze szczegółami na stronie
internetowej Fundacji lub pod numerem telefonu koordynatora projektu: 784-290-450.
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Bezpieczeństwo na wakacjach jest najważniejsze!
Wakacje to czas odpoczynku i relaksu. Jednak nie należy zapominać o własnym bezpieczeństwie a zwłaszcza o bezpieczeństwie dzieci
i młodzieży. Tradycyjnie jak co roku gołdapscy policjanci spotykają
się z dziećmi na obozach letnich, żeby przypomnieć im zasady jakich
należy przestrzegać, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Zwieńczeniem
spotkań były rozdawane odblaski, w ramach II edycji realizowanego
projektu „On, ty i ja na tej samej drodze”. Do końca wakacji funkcjonariusze odwiedzą różne obozy i kolonie na terenie całego powiatu.
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi w ramach
akcji „Bezpieczne wakacje 2014” na terenie całego powiatu odwiedzają placówki oświatowe w których organizowane są różne formy wypoczynku letniego. Tematem organizowanych spotkań jest szeroko pojęte bezpieczeństwo. Po
raz kolejny policjanci przypominają przedszkolakom i dzieciom ze szkół podstawowych najważniejsze zasady, które
uchronią je przed niebezpieczeństwem.
Jak bezpiecznie poruszać się po drogach, gdzie się bawić,
żeby nie zrobić sobie krzywdy a także jak się zachowywać w
kontaktach z obcymi - o tym i o wielu jeszcze innych zagrożeniach rozmawiała dzisiaj policjantka z dziećmi w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi. Na zakończenie wizyty dzieci
otrzymały elementy odblaskowe, zakupione w ramach II edycji projektu „On, ty i ja na tej samej drodze” . Podobne wizyty
prowadzone będą do końca wakacji.
st. post Anna Barszczewska
KPP w Gołdapi
ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE– II edycja
Projekt dofinansowany z rządowego programu ograniczania przestępczości
i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

Wyjątkowe urodziny
Wyjątkowe - albowiem niewielu ludziom dane jest świętować tak piękny Jubileusz. Niewielu też los dał możliwość objąć jednym życiem tak wielu wydarzeń przeżytego wieku. Pani
Marianna Stodulska – mieszkanka Gołdapi, a wcześniej gminy
Dubeninki 15 sierpnia 2014 r. skończyła 100 lat. Z tej okazji
starosta gołdapski Andrzej Ciołek wraz z przewodniczącym
Rady Powiatu Leszkiem Retelem oraz zastępcą burmistrza
Gołdapi Jacka Morzego 14 sierpnia 2014 r. zaprosili do starostwa Szanowną Jubilatkę oraz jej rodzinę i przyjaciół. W sympatycznej atmosferze wzniesiono toast, a goście złożyli Pani
Mariannie życzenia wielu kolejnych lat życia w dobrym zdrowiu. Był też tort, prezenty i odśpiewanie „200 lat!”.
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Bliskie spotkania z historią i kulturą regionu
Wszyscy, którzy zapragnęli odbyć podróż w czasie, zawitali 9
sierpnia 2014 r. do Klewin, gdzie miały miejsce "Mazurskie podróże w
czasie" zorganizowane przez Gołdapski Fundusz Lokalny. Zarówno
dzieci, jak i dorośli mogli wziąć udział w historycznych zabawach,
poznając tym samym dawne tradycje i obyczaje. Przygotowano także
pokaz walki Jaćwingów i Wikingów - drużyny: Miecznika Miecława z
Płocka i Geldape z Gołdapi. Serwowano tradycyjne potrawy, nie zabrakło warsztatów i pokazów dawnych rzemiosł – a wszystko to przy
rozbrzmiewającej wśród wiekowych drzew muzyce ludowej i etnicznej. Na ten szczególny festyn przybyli również wicemarszałek
województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma oraz
starosta gołdapski Andrzej Ciołek.
Organizatorów wsparli: Fundacja Dęby Klewińskie, Gminne
Centrum Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Nadzieja” w Lisach, Najemna
Drużyna Wojów Geldape oraz Ekoturystyka Dwór Klewiny.
Działanie dofinansowano z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Powiatu Gołdpaskiego i Gminy Banie Mazurskie.
fot. GFL

Krzyczeli po raz dziewiętnasty
10 sierpnia 2014 r. w ośrodku wypoczynkowym „Leśny Zakątek"
w Gołdapi odbył się XIX Międzynarodowy Konkurs Krzyku. W
konkursie wystartowało prawie 200 osób. Swoich sił spróbował również starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Oficjalego otwarcia konkursu dokonał Andrzej Sokołowski, a cała imprezę prowadził Stanisław
Luty. Na zwycięzców czekały cenne nagrody rzeczowe.
Najgłośniej krzyczeli:
- mężczyźni:
Karol Kuligowski (Gołdap) - 138,9dB / 131,6dB
Grzegorz Półkośnik (Białystok) - 138,9dB / 131,5dB
Karol Malinowski (Gołdap) – 138,9dB / 131,4dB
Marcin Starkowski (Warszawa) 138,9dB / 131,2dB
Andrzej Szumlański (Banie Mazurskie) – 138,9dB / 131,2dB
- kobiety:
Agata Suchocka-Wachowska (Opole) - 138,9dB / 136,0dB
Dagmara Stanek (Kośmidry) – 138,9dB / 134,7dB
Małgorzata Pakuła (Słupsk) –
138,9dB / 127,6dB
Ewa Bolewska (Gołdap) – 138,8dB
Małgorzata Ciszewska (Gołdap)
138,7dB
Organizatorami konkursu byli: Gołdapska Rada Sportu i Kompleks Wypoczynkowy „Leśny Zakątek”.
fot. dzięki uprzejmości goldap.org.pl
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Zażynki 2014
Zażynki to rozpoczęcie żniw - wiązało się z tym wydarzeniem wiele tradycji, obyczajów, zabaw. „Zażynki w Lisach” ,
które miały miejsce 10 sierpnia 2014 r. przypomniało, jak
nasi przodkowie rozpoczynali żniwa w Polsce i na Ukrainie.
Mieszkańcy Lis przygotowali inscenizację żniwną oraz pokaz dawnych prac polowych i domowych. Podczas festynu
można było poczuć i popróbować jedzenia regionalnego, rzemiosła, wziąć udział w dawnych zabawach dla dzieci i dorosłych oraz usłyszeć polskie i ukraińskie pieśni ludowe.
Przeprowadzono także konkurs na „Zażynkowy specjał” – o wyjątkowym, tradycyjnym smaku sprzed lat
(konkurs wygrały „Kukiełki ziamniaczane” przygotowane przez Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej z Dubeninek) oraz konkursy na najśmieszniejszego stracha na wróble. Na zażynki przybyło wielu gości, w
tym wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma
oraz starosta gołdapski Andrzej Ciołek.
Organizatorzy:
Gołdapski
Fundusz Lokalny i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Nadzieja” w Lisach.
Wsparcie: Zespól Zorepad, Zespół Rominczanie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Lisach, Gminne Centrum Kultury i Promocji w Baniach
Mazurskich oraz mieszkańcy wsi Lisy.
Dofinansowano
z
Samorządu
Województwa
WarmińskoMazurskiego i Powiatu Gołdapskiego.
fot. GFL

Zapraszamy do udziału w Konkursie na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy
Zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie
przyjmowane są do 17 września (do godz. 15:00). Zwycięzcę poznamy 21 września, podczas WarmińskoMazurskich Dożynek Wojewódzkich w Olsztynku. Na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 3 tys. zł.
Cele konkursu to promocja dorobku kulturowego warmińskomazurskiej wsi, prezentacja bogactwa plonów oraz kultywowanie i
popularyzacja najbardziej wartościowych, nadal żywych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej. Gmina może zgłosić do konkursu maksymalnie jeden wieniec dożynkowy prezentowany wyłącznie przez jedną grupę wieńcową liczącą nie więcej niż 10 osób.
Na zwycięzców czekają nagrody:
I miejsce – 3000,00 zł
II miejsce – 2500,00 zł
III miejsce – 2000,00 zł
wyróżnienia o wartości 300,00 zł
dla najbardziej oryginalnego wieńca – 1600,00 zł
dla wieńca o najbardziej tradycyjnych cechach – 1000,00 zł
dla wieńca, który został najlepiej zaprezentowany przez grupę wieńcową – 600,00 zł.
Regulamin konkursu i karta zgłoszeniowa dostępne są w Starostwie
Powiatowym w Gołdapi oraz na stronie www.powiatgoldap.pl .
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Święto Wojska Polskiego i 94. Rocznica Bitwy Warszawskiej
Z okazji Święta Wojska Polskiego kieruję do wszystkich Żołnierzy i Pracowników 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego najserdeczniejsze
życzenia, przede wszystkim żołnierskiego szczęścia, awansów oraz sukcesów i satysfakcji z pełnionej służby w Polsce i na zagranicznych misjach–
mówił starosta gołdapski Andrzej Ciołek podczas apelu z okazji Święta
Wojska Polskiego. Uroczystość odbyła się 14 sierpnia 2014 r. na placu przy
Jednostce Wojskowej 4808 w Gołdapi. Starosta złożył również życzenia
kombatantom, członkom gołdapskiego koła Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego oraz rodzinom
wojskowych. W uroczystym apelu udział wzięli przedstawiciele
miasta, powiatu, służb mundurowych, kombatantów oraz przyjaciele i rodziny żołnierzy. Wyróżnionym żołnierzom wręczono odznaczenia, medale, nagrody i listy gratulacyjne. Patent oficerski oraz
akty mianowania wręczał dowódca pułku płk dypl. Witold Kałamarz wraz ze starostą Andrzejem Ciołkiem.
Uroczystości zakończyła defilada pododdziałów. Tuż przed defiladą zebrani usłyszeli pieśń niepodległościową w wykonaniu Stanisława Bombały - 95-letnigo weterana II wojny światowej.

V Święto Sękacza w Żytkiejmach
Od pięciu lat, co roku, 15 sierpnia w Żytkiejmach
odbywa się Święto Sękacza. Nie inaczej było i w tym
roku. Festyn przyciągnął rzesze wielbicieli tego regionalnego produktu, a organizatorzy zadbali o dobrą zabawę zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci. Do Żytkiejm zawitali i gości w ciepłych słowach przywitali
m.in.: wojewoda warmińsko – mazurski Marian Podziewski, wicemarszałek województwa warmińsko –
mazurskiego Jarosław Słoma, starosta gołdapski Andrzej Ciołek, wójt Dubeninek Ryszard Zieliński.
Każdy, kto przybył tego dnia do Żytkiejm mógł zobaczyć, jak wypieka się sękacz – dokładniej sękacz o długości
2,2 m, a później go skosztować. Na gości czekały też stoiska z produktami kuchni regionalnej i rękodziełem. Podczas festynu, trwającego do późnych godzin nocnych wystąpili m.in: chór „Zza Lasu”, Monika Bogdanowicz,
„Jezioranki” z Wiżajn, Uniwersytet Trzeciego Wieku, „Przeroślaki”.
V Święto Sękacza zorganizowało Stowarzyszenie Żytkiejmska Struga przy
współpracy OSP Żytkiejmy i
Centrum Wolontariatu przy
Stowarzyszeniu Partnerstwo
Sztuk w Gołdapi.
Festyn współfinansował
Powiat Gołdapski w ramach
otwartego konkursu ofert na
realizację w formie wsparcia
zadań publicznych Powiatu
Gołdapskiego w 2014 r.
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Leczenie stomatologiczne - czego możemy oczekiwać w ramach finansowania z NFZ
Zgodnie z uprawnieniami każdy pacjent ma prawo wybrać dowolną placówkę lub dowolnego dentystę spośród
udzielających świadczeń w zakresie lecznictwa stomatologicznego na podstawie umowy z NFZ.
W ramach leczenia stomatologicznego refundowane są m.in. świadczenia ogólnostomatologiczne, chirurgii stomatologicznej i periodontologii, protetyki i pomocy doraźnej.
W ramach świadczeń gwarantowanych lekarz dentysta zapewnia pacjentom bezpłatne badania diagnostyczne,
leki i wyroby medyczne oraz środki pomocnicze.
Osobom zgłaszającym się do dentysty z bólem, świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia.
W ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom przysługują między innymi:
• badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej (raz w roku);
• kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
• zdjęcia rentgenowskie zewnątrzustne;
• leczenie próchnicy;
• znieczulenie do zabiegów;
• usunięcie zębów
• leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
• usunięcie kamienia nazębnego;
• leczenie endodontyczne (kanałowe) zębów przednich u dorosłych oraz wszystkich zębów u dzieci oraz kobiet w
ciąży i połogu.
W ramach świadczeń gwarantowanych raz na 5 lat pacjentom przysługuje leczenie protetyczne przy pomocy ruchomej protezy częściowej (w zakresie 5 – 8 brakujących zębów w szczęce). W przypadku całkowitego braku zębów – raz na 5 lat przysługuje im proteza całkowita. Osobom, które mają za sobą operacyjne leczenie nowotworów
w obrębie twarzoczaszki, protezy przysługują bez ograniczeń czasowych.
Raz na 2 lata pacjenci mogą także bezpłatnie naprawić protezę.
Dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia przysługują także m.in.:
• zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych (raz do ukończenia 7 roku życia);
• lakierowanie wszystkich zębów stałych;
• impregnacja zębiny zębów mlecznych;
• leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
• kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
• leczenie chorób przyzębia;
• leczenie ortodontyczne do ukończenia 12 roku życia;
• wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne.
Pełny wykazem świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia stomatologicznego dostępny jest TUTAJ. – link
do rozporządzenia.
Pełną listę stomatologów, którzy mają podpisane umowy z NFZ mogą Państwo znaleźć na stronie NFZ Olsztyn
w zakładce Pacjenci/Gdzie się leczyć http://www.nfz-olsztyn.pl/wyszukiwarka/
16.07.2014 r. na stronie NFZ podane były następujące poradnie stomatologiczne:
w Gołdapi i okolicach:
• IRENA BAŁDOWSKA
adres: GOŁDAP, JAĆWIESKA 4
telefon do rejestracji: 600403781
• KRZYSZTOF MAREK SADOWSKI
adres: GOŁDAP, ŻEROMSKIEGO 8A / GAB.NR5
telefon do rejestracji: 87 615 18 00
• MAŁGORZATA KRECZKO
adres: GOŁDAP, ŻEROMSKIEGO 8A
telefon do rejestracji: 087-6151755
• MIROSŁAWA WALEWSKA
fot. fotolia.pl
adres: GOŁDAP, ŻEROMSKIEGO 8A / GAB 1
telefon do rejestracji: 087 615 19 24
• "ADAMED" LEKARZE SPECJALIŚCI LUCJA ADAMOWICZ,
SERGIUSZ ADAMOWICZ SPÓŁKA JAWNA
adres: GRABOWO 27
telefon do rejestracji: 876156637
w Dubeninkach:
w Baniach Mazurskich:
• KATARZYNA PETROSYAN
• LEON CHASOV
adres: DUBENINKI, MERECKIEGO 7A
adres: BANIE MAZURSKIE, UL. KOŚCIUSZKI 1
telefon do rejestracji: 500410967
telefon do rejestracji: 530971311
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Święto Wojska Polskiego w Szczytnie
16 sierpnia 2014 r. w Szczytnie odbyły się Wojewódzkie Obchody Święta Wojska Polskiego, w których uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Głównymi organizatorami obchodów był wojewoda warmińsko – mazurski Marian Podziewski oraz dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu gen. dyw. dr Leszek
Surawski.
Uroczystość rozpoczęła msza święta w intencji żołnierzy i pracowników wojska. Następnie odbył się uroczysty
apel, podczas którego wręczono akty mianowania i odznaczenia. Były też okolicznościowe wystąpienia oraz Apel
Pamięci. Apel zakończył się koncertem orkiestry wojskowej, pokazem musztry paradnej i defiladą pododdziałów
wojskowych, po czym miał miejsce piknik – pokaz sprzętu wojskowego i występ zespołu bluesowego Tortilla.

„Beczka 2014” dla Dubeninek
Pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Dubeninki oraz Starosty Gołdapskiego odbył się 17 sierpnia 2014 r.
na boisku szkolnym w Dubeninkach jubileuszowy XX Turniej Piłkarski „Beczka" zorganizowany przez Gołdapską
Radę Sportu. W meczach, rozgrywanych systemem każdy z każdym, rywalizowało 5 zespołów: Bopss Suwałki,
Nord Ost Gołdap, Iryd Gołdap, Dubeninki i Alkohole Kama Gołdap. Najwięcej emocji wzbudził mecz o 1. miejsce
między drużynami Dubeninki i Bopss Suwałki. Po zaciętej walce zwyciężyli gospodarze, którzy odebrali puchar z
rąk wójta Ryszarda Zielińskiego, a drużynie Bopss Suwałki puchar wręczył starosta Andrzej Ciołek. Puchary za
miejsca 3-5 ufundowała Gołdapska Rada Sportu. Najlepszym strzelcem turnieju został Arkadiusz Zoń (Bopss Suwałki), najlepszym bramkarzem Szymon Skarżyński (Alkohole Kama Gołdap). Turniej zakończył się poczęstunkiem przy ognisku.
wyniki meczów:
 Dubeninki – Nord Ost Gołdap 1:1
 Bopss Suwałki – Alkohole Kama Gołdap 3:0
 Dubeninki – Iryd Gołdap 2:0
 Nord Ost Gołdap – Alkohole Kama Gołdap 0:2
 Bopss Suwałki – Iryd Gołdap 2:1
 Dubeninki – Alkohole Kama Gołdap 1:0
 Nord Ost Gołdap – Bopss Suwałki 1:1
 Alkohole Kama Gołdap – Iryd Gołdap 0:0
 Dubeninki – Bopss Suwałki 3:2
 Nord Ost Gołdap – Iryd Gołdap 0:0
klasyfikacja końcowa:
1. Dubeninki
2. Bopss Suwałki
3. Alkohole Kama Gołdap
4. Nord Ost Gołdap
5. Iryd Gołdap

Informujemy, że od 1 lipca 2014 r. została uruchomiona CENTRALNA
REJESTRACJA. Aby zarejestrować się do poradni chirurgicznej, ortopedycznej, kardiologicznej, neurologicznej oraz do lekarza rodzinnego należy
dzwonić pod numer 87 615 12 17 od poniedziałku do piątku od godz. 8:00
do 14:00.
CENTRALNA REJESTRACJA - na wizyty zapisywać się można osobiście na parterze budynku administracji w gab. nr 9 (wejście od strony tarasu)
od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 14:00.
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Już wkrótce w powiecie gołdapskim:

DOŻYNKI POWIATU GOŁDAPSKIEGO
13 września 2014 r.
Plac Zwycięstwa w Gołdapi
godz. 12:00 Msza Święta
w Kościele NMP Matki Kościoła w Gołdapi

ZAPRASZAMY!
Patronat Honorowy:
Wojewoda Warmińsko–Mazurski
Marian Podziewski
Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Gołdapi,
Urząd Miejski w Gołdapi,
Urząd Gminy Banie Mazurskie, Urząd Gminy Dubeninki
Najbliższe imprezy pod Patronatem Honorowym Starosty Gołdapskiego:
29 VIII - II Turniej Gamingowy w Gołdapi - Kompleks Siłownia &Fitness & Internet Cafe, Paderewskiego 16a
6 IX - Dzień Weterana - Święto Kombatanckie - Dom Kultury w Gołdapi

Informacja o remontach na drogach powiatowych
1. W lipcu br. wyremontowana została droga nr 1815 N na odcinku Skocze - Juchnajcie Rogale - Żabin. Remont wykonany został na większości tego odcinka z zastosowaniem emulsji asfaltowej i grysów. Roboty wykonała brygada własna.
Na długości 1501 m w kilku najbardziej zniszczonych odcinkach zastosowano destrukt
asfaltowy układany rozściełaczem i intensywnie zagęszczono przy pomocy walców drogowych. Roboty wykonała firma STRABAG. Wartość robót wyniosła 132 928,56 zł w tym dofinansowanie Gminy Banie Mazurskie 50 tys. zł. Ponadto, kosztem 7 060,69 zł, siłami ZDP na tych odcinkach zostały uzupełnione pobocza kruszywem.
2. Na drodze nr 1790 N Grabowo-Pogorzel pogłębiane są rowy przydrożne w celu zapewnienia właściwego
odwadniania. Prace wykonuje brygada własna - 2 wywrotki i koparko-ładowarka.
3. Trwają intensywne prace związane z przebudową odcinka drogi Degucie - Żytkiejmy w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Roboty wykonuje Oleckie Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe. Planowany umowny termin zakończenia prac - koniec listopada br.
4. W dniu 4 sierpnia rozpoczęły się prace związane z budową chodnika w m. Kozaki w ciągu drogi nr 1883 N Kozaki - Wilkasy. Prace wykonuje Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski. Planowany termin zakończenia robót - koniec września br.
5. Prawdopodobnie 18 sierpnia rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Wysokiej w Gołdapi. Roboty
wykonywać będzie PGK Sp. z o.o. w Gołdapi. Planowany termin zakończenia - października br.
Redaguje: M. Mackiewicz
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