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Podziękowaliśmy rolnikom za plony
Piękne wieńce dożynkowe, okazy z sadów i ogrodów oraz kolorowe polne kwiaty ozdobiły w centrum Gołdapi scenę przygotowaną
z okazji dożynek powiatowych.
Plac Zwycięstwa zapełnił się ludowymi strojami i regionalnym jedzeniem. W ten słoneczny piękny
dzień do Gołdapi zjechało mnóstwo
gości nie tylko z naszego powiatu.
Organizatorzy zapewnili wiele
atrakcji – wystawę stoisk z rzemiosłem, tradycyjną kuchnią i plonami ziemi.
Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się mszą św. dziękczynną za plony i w intencji rolników w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Gołdapi,
podczas której ks. dziekan Marek Duba skierował piękne słowa do rolników, dziękując im za ich miłość do ziemi. Po mszy kolorowy korowód na czele ze starostami
dożynek Agnieszką Kosińską i Józefem Jurewiczem, przeszedł na Plac Zwycięstwa,
gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Oficjalnego otwarcia dożynek dokonał starosta
gołdapski Andrzej Ciołek. Zwracając się do rolników mówił: Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy.
Za chleb - ten wspaniały dar Waszych rąk, za owoce Waszej pracy – jakże ciężkiej
i mozolnej, składam Wam słowa najwyższego uznania. Życzę dużo zdrowia i pomyślności Wam wszystkim, Waszym rodzinom i najbliższym. Dziękuję za całoroczny trud
i życzę zawsze udanych plonów, wytrwałości i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Ciepłe słowa do rolników skierowali również: senator Rzeczypospolitej Polskiej Marek Konopka,
wojewoda
warmińsko–mazurski
Marian Podziewski, wicemarszałek
województwa
warmińsko–
mazurskiego Jarosław Słoma, burmistrz Gołdapi Marek Miros, przewodniczący Rady Powiatu Leszek
Retel.
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(c.d. ze str. 1)
Podczas uroczystości dożynkowych miało miejsce uroczyste uhonorowanie zasłużonych:
Odznaką Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”:
1. Zdzisława Bartosiewicza
2. Wojciecha Białka
3. Stanisława Bielickiego
4. Jana Glińskiego
5. Mirosława Grygutisa
6. Krzysztofa Jurewicza
7. Tomasza Jurewicza
8. Piotra Kalinowskiego
9. Halinę Kunio
10. Piotra Kupicza
11. Jadwigę Pawlukanis
12. Feliksa Reczko
13. Leszka Skibę
14. Krzysztofa Święckiego
15. Jana Tereszko
16. Jacka Wójcika
17. Wiesława Wójcika
18. Zdzisława Wójtowicza
19. Krzysztofa Zajączkowskiego
20. Mirosława Zajączkowskiego
21. Zbigniewa Zielińskiego
22. Mariusza Szyszko
23. Jadwigę Szulińską
24. Janinę Pietrewicz
Marszałek Województwa Warmińsko –Mazurskiego wyróżnił 3 osoby Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”: Teresę Żyżyk, Jaromira Krajewskiego oraz Andrzeja Ciołka. Odznaki wręczył Jarosław Słoma wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego.
Medal Starosty Gołdapskiego „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego” został przyznany następującym osobom:
1. Ks. Czesław Król - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Leona i Św. Bonifacego w Gołdapi
2. Ks. Marek Duba- Ks. Dziekan Proboszcz Parafii p.w. NMP Matki Kościoła w Gołdapi
3. Ks. Andrzej Jarząbek - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Józefa Robotnika
4. Nadleśniczy Nadleśnictwa Czerwony Dwór Mariusz Kimszal
5. Edmund Brodowski
6. Honorata Bajena
7. Agnieszka Jankowska
8. Mirosław Jankowski
9. Jan Brzozowski
10. Teresa Brzozowska
11. Irena Wilczyńska
12. Beata Bartosiewicz
13. Irena Wilczewska
14. Ryszard Waraksa
15. Kazimierz Kazaniecki
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Po wręczeniu odznaczeń przyszedł czas na zabawę. A tę – doskonałą w formie i treści - zagwarantowały zespoły
i wokaliści, po części znane gołdapskiej publiczności. Do wspólnego śpiewania i tańców zachęcali: Zorepad, Rominczanie, Prząśniczki, Zajączkowiacy, Jezioranki, Pogranicze, Marek Jurewicz, Świętowiacy, Barwy Jesieni,
Sebastian Brzozowski przy akompaniamencie Ali Krzykwy, Monika Bogdanowicz, Kapela Fest z Jeleniewa,
Norbert Dawidowski, Przeroślaki, Zespół Winner. Historię epoki wikingów na terenie Gołdapi i okolic przybliżyła
Najemna Drużyna Wojów Geldape.
Wiele emocji i śmiechu dostarczyły konkursy: „Toczenie beli na czas”, „Rzut oponą do celu”, „Obieranie ziemniaków na czas”, „Wiejski strongman”, „Wiejska gospodyni w pośpiechu na zakupach”, „Wykopki”, „Rzut gumiakiem sołtysa na odległość”.
Jury w składzie: Marzanna Wardziejewska, Małgorzata Kuliś oraz Zbigniew Mieruński wyłoniło zwycięzców
głównych konkursów dożynek.
Oto wyniki:
1. Najsmaczniejszy chleb jasny: I miejsce - Jan Brzozowski z Kozak
2. Najsmaczniejszy chleb ciemny: I miejsce - Zdzisław Orłowski
z Żytkiejm
3. Okaz z pól, sadów i ogrodów: I miejsce - Mirosława Czeraszewska
za "parę" cukinii
4. Najciekawsza prezentacja sołectwa: I miejsce - sołectwo Żytkiejmy, II miejsce - sołectwo Kozaki, III miejsce - sołectwo Lisy
5. Najpiękniejszy wieniec dożynkowy:
I miejsce - sołectwo Lisy - wieniec będzie reprezentował powiat gołdapski na dożynkach wojewódzkich (21 września 2014r. w Olsztynku), II miejsce - sołectwo Kozaki, III miejsce - sołectwo Żytkiejmy.
W każdym z powyższych konkursów na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody.
Podczas dożynek promowana była akcja „On, ty i ja na tej samej drodze – II edycja”. Na stoisku Starostwa Powiatowego w Gołdapi pracownice starostwa oraz funkcjonariuszki gołdapskiej policji prowadziły loterię i rozdawały gadżety odblaskowe promujące bezpieczeństwo w ruchu drogowym tj.: smycze, opaski, zawieszki, worki na buty, nalepki itd. Loteria miała charakter edukacyjny, gdyż zadawane były pytania dotyczące bezpiecznego zachowania pieszych i rowerzystów na drogach. Realizatorem projektu są: Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi. Do współpracy zostały 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 pod adresem: http://ontyija.powiatgoldap.pl/. )
Dożynki były okazją do wspólnego świętowania i uroczystego podziękowania rolnikom za plony. Uczestnicy
świetnie się bawili, a w międzyczasie mogli skosztować wypieków regionalnych, wędlin, serów i pieczywa swojskiego. Zabawa dożynkowa trwała do późnego wieczora i była wspólną radością wszystkich, którym praca rolnika
jest bliska sercu.
Organizatorzy Dożynek Powiatowych: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, Urząd Miejski w Gołdapi Urząd Gminy
Banie Mazurskie i Urząd Gminy Dubeninki.
Sponsorzy Dożynek Powiatowych: Gospodarstwo Rolne IGROPOL – Zbigniew Świerzbin, FRICKE Maszyny
Rolnicze, Koło Łowieckie „Granica”, Koło Łowieckie „Las”, ARTPROL, Powiat Gołdapski, Gmina Banie Mazurskie, Gmina Dubeninki, Gmina Gołdap, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie,
Wsparcia medialnego udzielili: TVP Olsztyn, Radio 5, Kurier Gołdapski, Goniec Extra, goldap.info,
goldap.org.pl, zbliska.goldap.pl, twojagoldap.pl .
Patronat Honorowy: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację i aktywny udział w Dożynkach. Szczególnie
dziękujemy Domowi Kultury w Gołdapi oraz Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Gołdapi.
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Goście z Kałmucji i Kazachstanu w powiecie gołdapskim
Na zaproszenie dyrektora Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromira Krajewskiego gościła w powiecie
gołdapskim delegacja z Kałmucji i Kazachstanu, w której znaleźli się m.in.: przedstawiciele administracji, organizacji pozarządowych oraz doradca prezydenta Kałmucji.
Kilkudniowy pobyt miał miejsce w ramach projektu finansowanego z Programu RITA, którego celem jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Podczas pobytu w Polsce goście poznali przykłady wykorzystywania zasobów przyrodniczych i kulturowych
do rozwoju lokalnego. Wiedzę zdobytą w Polsce wykorzystają przy realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój
obszarów wiejskich, przede wszystkim poprzez wsparcie eko i etno turystyki w Kałmucji.
21 sierpnia 2014 r. delegacja spotkała
się ze starostą gołdapskim Andrzejem
Ciołkiem, który opowiedział gościom
o naszym powiecie, jego rozwoju w ostatnich latach i atrakcjach turystycznych.
Podczas spotkania rozmawiano o Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
małym ruchu granicznym, inwestycjach
unijnych i agroturystyce. Spotkanie
zakończyło się wymianą upominków
i wspólnym zdjęciem.

Święto Chleba po raz czwarty

O pracy w Polsce i Rosji

22 sierpnia 2014 r. po kilkuletniej przerwie odbyło
się w Kozakach Święto Chleba, które rozpoczęło się
Mszą św. w tutejszej kaplicy. W uroczystości,
na zaproszenie organizatorów, udział wzięli starosta
gołdapski Andrzej Ciołek oraz zastępca burmistrza
Gołdapi Jacek Morzy. Nie zabrakło konkursów
i zabaw prowadzonych przez harcerzy oraz atrakcji
w postaci pokazu sprzętu straży pożarnej, policji
i sprzętu rolniczego. Sportowe zmagania rozpoczął
bieg, potem odbył się mecz szczypiornistów o Puchar
Wojewody Warmińsko–Mazurskiego i o chleb.
Najsmaczniejszy chleb upiekła pani Lucyna Goik.
Festyn zakończył się koncertem zespołu InPlus.
„Święto Chleba” było okazją do spędzenia w Kozakach miłego letniego popołudnia pełnego atrakcji.

„Dialog instytucjonalny i wzrost kompetencji warunkiem
efektywnych działań na rzecz rynku pracy” – to tytuł konferencji, która odbyła się w dniach 18-19 września 2014 r.
w Olsztynie. Wydarzenie podsumowało projekt „Warmia
i Mazury – Obwód Kaliningradzki. Pracując ponad granicami”
realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
i Agencję ds. Zapewnienia Pracy Ludności Obwodu Kaliningradzkiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. W konferencji uczestniczył
starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Gołdapi Wojciech Hołdyński. Konferencja
była doskonałą okazją do przekazania informacji o działaniach
obu partnerów, wymiany poglądów, doświadczeń, wiedzy
oraz najlepszych praktyk i potrzeb w zakresie służb zatrudnienia i innych instytucji na rzecz rynku pracy po obu stronach
granicy.
Temat współpracy z Obwodem Kaliningradzkim nie jest
obcy naszemu powiatowi, gdyż to właśnie w Gołdapi i Kaliningradzie miały miejsce w latach 2012-2013 spotkania
przedsiębiorców w ramach cyklu „BIZNES PONAD GRANICAMI”. Celem spotkań była pomoc w nawiązaniu współpracy
przedsiębiorcom a przez to rozwój gospodarczy naszego regionu. Spotkania, których głównym organizatorem było Starostwo Powiatowe w Gołdapi cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców oraz zapoczątkowały dobrą praktykę
spotkań międzynarodowych.
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Konferencja w Iławie
W dniach 18 i 19 września 2014 roku w Iławie
odbyła się Konferencja pn. „Aktualne przepisy prawne
w zakresie ochrony środowiska oraz ich praktyczne zastosowanie w świetle zadań realizowanych przez starostę – w szczególności gospodarka odpadami” zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Iławie i dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zorganizowano ją w nowoczesnym Hotelu PORT 110*** ,
który znajduje się w najbardziej atrakcyjnym punkcie
Iławy zwanym Bramą Mazur nad malowniczym Jeziorem Jeziorak, jednym z największych jezior Polski.
Otwarcia konferencji dokonali Maciej Rygielski – Starosta Iławski oraz Włodzimierz Harmaciński – Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa (fot. 1) uroczyście witając przybyłych na konferencję 36 przedstawicieli
starostw powiatowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Dwudniowa konferencja umożliwiła poszerzenie wiedzy na temat przepisów prawnych, ale także poznanie praktycznego podejścia do omawianych zagadnień
dotyczących m. in. gospodarowania odpadami, w szczególności odpadami z wypadków. Wykłady wygłosili: Michał
Behnke – radca prawny (fot. 2) oraz Zbigniew Sobociński – prezes Gdańskiej Fundacji Wody. Podczas zajęć terenowych uczestnikom zaprezentowano system zbierania odpadów z jednostek pływających na jeziorze Jeziorak
(fot.3,4). Tematyka konferencji wg opinii uczestników spełniła oczekiwania i przede wszystkim dała praktyczne
wskazówki przydatne podczas wydawania decyzji. Zarówno zaprezentowana organizacja systemu zbierania odpadów na jeziorze Jeziorak jak również walory przyrodnicze oraz sposób zagospodarowania terenu Iławy i okolic wywarły na wszystkich uczestnikach bardzo pozytywne wrażenia. Ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi uczestniczyli
Małgorzata Lenarczyk – naczelnik wydz. Budownictwa i Ochrony Środowiska i Łukasz Kacprzyk – inspektor tego
wydziału.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Łyna-Ława
24 września 2014r. w Starostwie Powiatowym w Bartoszycach odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”, w którym uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Głównym tematem posiedzenia był Mały Ruch Graniczny – omawiano dwuletnie doświadczenie w funkcjonowaniu MRG. Tu sprawozdanie złożył zastępca Naczelnika Izby Celnej w Olsztynie Damian Bulejak. Rozmawiano również o perspektywach modernizacji i budowy przejść granicznych – informację w tym
zakresie przedłożył przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego - dyrektor Wydziału Infrastruktury Geodezji i Rolnictwa Jerzy Szczepanik. Podczas Walnego Zebrania podsumowano pracę Zarządu przez ostatni rok. Prezes Zarządu
Janusz Dąbrowski (wicestarosta bartoszycki) podziękował członkom Zarządu za ich bezinteresowną i nieodpłatną
pracę, podkreślając jednocześnie znaczenie funkcjonowania Stowarzyszenia. Jego cele pozostają od lat niezmienne:
współpraca kulturowa, gospodarcza, społeczna, integracja przygranicznych społeczności – doskonałym tego przykładem są organizowane od 14 lat Międzynarodowe Spływy Kajakowe Łyna-Ława. Podkreślił znaczenie aktywności
i starań, jakie podejmowało Stowarzyszenie w zabieganiu o rozbudowę i budowę nowych przejść granicznych, modernizację dróg lokalnych, uproszczenie procedur granicznych – to wszystko jest dowodem, iż głos Stowarzyszenia
wyrażany wielokrotnie w pismach i stanowiskach kierowanych do władz krajowych i regionalnych odnosi skutek,
jest słyszalny. Spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym zdjęciem.
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Co słychać w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi?
Boksowali i wspierali ZPEW
Nie lada gratka spotkała fanów boksu w minioną sobotę
13 września 2014 r. - w gołdapskiej hali OSiR miał miejsce
pokazowy trening bokserski prowadzony przez zawodowego
mistrza świata w boksie Przemysława Opalacha oraz trener
klubu Wilki Olsztyn Dariusz Dolkowski. W treningu udział
wzięli zawodnicy z Gołdapi i innych klubów.
Seminarium bokserskie połączone było ze zbieraniem
funduszy na rzecz Zespołu Placówek EdukacyjnoWychowawczych w Gołdapi. Dzięki uprzejmości Przemysława Opalacha można było nabyć kilka rzeczy związanych
z jego osobą, całość uzyskanych funduszy przekazana została na rzecz ZPEW.
W akcję charytatywną aktywnie włączyli się m.in. starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz burmistrz Gołdapi
Marek Miros.

Przyszkolny plac zabaw
Wiele radości, wraz z nowym rokiem szkolnym, mają najmłodsi wychowankowie
ZPEW w Gołdapi. A wszystko za sprawą
nowo utworzonego przyszkolnego placu
zabaw, który powstał dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz Polaków z Duszpasterstwa Polonijnego przy
kościele św. Zachariasza w Des Plaines.

Pierwszy rok ZPEW
25 września 2014 r. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
świętował pierwszą rocznicę istnienia. Wśród licznie przybyłych gości
obecni byli: starosta gołdapski Andrzej Ciołek, sekretarz powiatu Anna
Rawinis, radni powiatowi i miejscy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych
instytucji i placówek edukacyjnych, służb mundurowych, nauczyciele,
rodzice i podopieczni placówki.
Dyrektor ZPEW Anna Kuskowska opowiedziała o rocznej działalności
placówki, osiągnięciach nauczycieli i wychowanków oraz o projektach. W
części
artystycznej wychowankowie zaprezentowali swoje umiejętności, między innymi taneczne.
Swoje uznanie dla działalności placówki wyraził
starosta gołdapski, dając w ten sposób wyraz aprobaty
i przekonania, iż decyzja o powstaniu placówki była
słuszna.
Na zakończenie goście zwiedzili pomieszczenia
należące do ZPEW oraz nowy plac zabaw. Zostali
też poczęstowani urodzinowym tortem.
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Dożynek czas
7 września 2014 r. odbyły się dożynki samorządowe w Baniach Mazurskich
oraz dożynki parafialne w kościele pw. św. Leona i św. Bonifacego w Gołdapi.
Na obydwu uroczystościach gościł starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Uroczystości w Gołdapi rozpoczęła msza święta, po której na placu przy plebanii
uczestnicy dożynek bawili się przy muzyce parafialnych zespołów. Goście mogli też skosztować owoców, ciasta i dań z mięsa. Smacznie i uroczyście było
też w Baniach Mazurskich, gdzie uczestniczy dożynek mieli okazję wziąć
udział konkursach i zabawach, a czas umilały występy zespołów: Rominczanie, Zorepad, Nadija, Absolwent. Nie zabrakło też wyróżnień dla zasłużonych rolników.

Dożynki Wojewódzkie w Olsztynku
Od kilku lat w uroczystościach dożynkowych województwa
warmińsko-mazurskiego uczestniczy delegacja z powiatu gołdapskiego. W tegorocznym święcie będącym podziękowaniem
za plony uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek wraz
z radnymi powiatowymi Marzanną Wardziejewską i Małgorzatą
Kuliś, Anna Falińska przewodnicząca Rady Powiatowej Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie gołdapskim
oraz delegacje: z Kozak i Lis, które z dumą prezentowały przygotowane przez siebie wieńce dożynkowe.
Dożynki rozpoczęły się przemarszem barwnego korowodu pod scenę Amfiteatru Muzeum Budownictwa Ludowego,
gdzie przez Metropolitę Warmińskiego arcybiskupa Wojciecha Ziembę odprawiona została uroczysta msza święta.
Po wystąpieniach gości miało miejsce uhonorowanie kilkudziesięciu mieszkańców naszego województwa Medalami
„Zasłużony Dla Rolnictwa”. Wśród odznaczonych znalazły się osoby z naszego powiatu: Bogdan Budaj - rolnik ze
wsi Barkowo oraz Wiesława Raczyłło - członek gołdapskiej rady Warmińsko - Mazurskiej Izby Rolniczej. Gratulujemy!
W części artystycznej wystąpili: Zespół Pieśni i Tańca Kortowo, kabarety: Czyści jak łza, Genowefa Pigwa i przyjaciele, Kapela Bolek Orkiestra „Na wileńską nutkę”, studio Rytm oraz Najpiękniejszym wieńcem
dożynek został wieniec z gminy Budry. Wieńce z naszego powiatu otrzymały wyróżnienia.
Wojewódzkie Dożynki w Olsztynku były udanym zakończeniem żniw
i pięknym podziękowaniem rolnikom za plony.

Uczcili 75. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego
27 września 2014 r. minęło 75 lat od powstania pierwszych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Z tej okazji, w piątek 26 września uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Pawła II w Gołdapi pod kierunkiem Marka Milewskiego przygotowali uroczystości upamiętniające tę ważną rocznicę. Była to aranżacja słowno – muzyczna, która przypomniała o trudnych czasach wojennych. Sala widowiskowa Domu Kultury wypełniona była po brzegi – nie zabrakło uczniów, harcerzy a także gołdapskich kombatantów. Jak ważna jest pamięć o tych, dzięki którym żyjemy w wolnej
Polsce, mówił starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Zarówno starosta
jak i dyrektor liceum Grzegorz Klimaszewski podziękowali uczniom i nauczycielom za zorganizowanie akademii.
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„Pamięć w nas wiecznie trwa…”
- śpiewały dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi podczas
obchodów Dnia Weterana. Słysząc takie zapewnienie ze strony
młodego pokolenia kombatanci mogą być spokojni, iż o ich heroicznej postawie podczas II wojny światowej Polacy nie zapomną.
Uroczystości odbyły się 6 września 2014 r. w sali widowiskowej
gołdapskiego Domu Kultury. Udział w nich wzięli m.in.: starosta
gołdapski Andrzej Ciołek, burmistrz Gołdapi Marek Miros, Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński, prezes mazurskowarmińskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych w Olsztynie Marcin Kus, dowódca gołdapskiego pułku płk dypl. Witold Kałamarz, rodziny i przyjaciele kombatantów, których niestety z roku na rok, jest coraz mniej.
Szanowni Kombatanci, Byli Więźniowie Polityczni, Weterani,
składam Wam wyrazy najwyższego uznania dla Waszej odwagi
i bohaterstwa – mówił starosta Andrzej Ciołek - Szczególnie gorąco dziękuję członkom gołdapskiego koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, przekazującym młodym
pokoleniom wiedzę o przeszłości naszej Ojczyzny. Doceniam to,
że krzewicie w kolejnych pokoleniach patriotyzm, konsekwentnie
ucząc młodych ludzi historii naszego kraju i w pozytywny sposób
przyczyniacie się do budowy tak bardzo potrzebnej polskiej tożsamości narodowej.
Spotkanie poprowadził dyrektor gołdapskiej „dwójki” Stefan
Piech, a uczennice tej szkoły pod kierunkiem Barbary Nierwińskiej i Małgorzaty Marcinkiewicz przygotowały i zaprezentowały montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej.
Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia, dyplomy,
statuetki i podziękowania wszystkim zasłużonym dla Związku:
Komandorią Kombatancką” za wybitne zasługi dla Związku
Kombatantów uhonorowano weterana II wojny światowej por. w
st. spocz. Stanisława Sończyka, płk. w st. spocz. Władysława Frydrycha i mjr. rez. Tadeusza Frydrycha.
Prestiżową Odznaką Kombatancką uhonorowano sekretarz powiatu Annę Rawinis, ks. ppłk. Bogdana Słotwińskiego, z kolei
Kombatanckim Krzyżem Pamiątkowym- płk. dypl. Witolda Kałamarza i por. w st. spocz. Wincentego Mozalewskiego.
Statuetki przyjaciół wspierających Związek otrzymali:
Anna Makowska, Aneta Frydrych, Magdalena Mackiewicz,
Beata Samluk, Katarzyna Kraczaj, Iwona Ojrzyńska,
Barbara Jastrzębska, st. chor. szt. rez. Stanisław Miernik,
Andrzej Kruchelski , Łukasz Dębowski i Marcin Radziszewski.
Uroczystość zakończyła się wspólną fotografią,
a następnie spotkaniem przy kawie i herbacie.
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O rynkach pracy w Polsce i na Litwie
W dniach 27-29 sierpnia 2014 r. w
Gołdapi gościli przedstawiciele Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy. Pobyt
miał miejsce w ramach współpracy z
Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Pierwszego dnia, podczas wizyty
w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Gołdapi, goście poznali sytuację na
rynkach pracy województwie warmińsko-mazurskim i powiecie gołdapskim
– tematy przybliżyli dyrektorzy: dyrektor WUP w Olsztynie Zdzisław Szczepkowski oraz dyrektor PUP w Gołdapi
Wojciech Hołdyński.
Z kolei wizyta gości w gołdapskiej wieży ciśnień miała na celu ukazanie innowacyjności w postrzeganiu miejscowych zabytków jako pomysłu na biznes. Delegacja zwiedziła też Kompleks Sportowo-Rekreacyjny w Gołdapi,
tężnie i pijalnię wód mineralnych - przykłady wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zapoznała się także z rozwojem funkcji uzdrowiskowych zwiedzając sanatorium Wital i centrum rehabilitacyjne w Niedrzwicy. Goście spotkali się również z wójtem Gminy Dubeninki – Ryszardem Zielińskim oraz odwiedzili przedsiębiorstwo Piękna Góra Rudziewicz.
Goście z Wilna spotkali się również ze starostą gołdapskim Andrzejem Ciołkiem, który w prezentacji multimedialnej przybliżył nasz powiat, jego historię, walory turystyczne i przyrodnicze oraz inwestycje unijne ostatnich lat.
Goście z chęcią dyskutowali na tematy ekonomiczne i gospodarcze, zwłaszcza w aspekcie przygranicznego położenia powiatu gołdapskiego i małego ruchu granicznego.
Była to już kolejna w tym roku wizyta w Polsce przedstawicieli Wileńskiej Terytorialnej Giełdy Pracy. Seminaria organizowane w ramach współpracy z WUP w Olsztynie mają na celu m.in. wymianę doświadczeń w zakresie
doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy czy projektów realizowanych w ramach środków zewnętrznych.

25 lat „Prawdy”
Wielu znamienitych gości wzięło udział w uroczystościach z okazji jubileuszu Zakładów ProdukcyjnoUsługowych „Prawda” w Olecku, które odbyły się 29 sierpnia 2014 r. Życzenia i gratulacje rodzinnej firmie z wieloletnią historią złożyli m.in.: minister Sławomir Rybicki zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Witold Jerzy
Pietrewicz sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma, wiceprzewodniczący Sejmiku Edward Adamczyk,
starosta gołdapski Andrzej Ciołek, przedstawiciele Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwowych w Białymstoku
i Olsztynie, przedstawiciele szwedzkiego koncernu IKEA, z którym olecka firma współpracuje, a także pracownicy
ZPU „Prawda”. Ze swojej strony starosta Andrzej Ciołek złożył serdeczne podziękowania za współpracę firmy
z naszym powiatem. To właśnie firma „Prawda” wyposażyła w meble nową siedzibę gołdapskiego wolontariatu
oraz gołdapskie liceum. Prezes zarządu ZPU „Prawda” Roman Prawda przywitał wszystkich gości i opowiedział
o historii firmy, którą założył 1989 roku.
Podczas uroczystości marszałek województwa Jarosław
Słoma odznaczył Annę Prawdę Odznaką Honorową
„Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”
uznając tym samym jej wkład pracy w rozwój przedsiębiorczości i gospodarki regionu.
Po części oficjalnej uroczystości goście zwiedzili zakłady „Prawda” i poznali proces produkcji mebli.
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Wyróżnieni medalami „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”
Ppłk SG Bogusław Jakubowski komendant Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach oraz st. asp.
Artur Matysiak z Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi odebrali podczas sesji Rady Powiatu 28 sierpnia
2014 r. z rąk starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka
medale „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”. W ten
sposób starosta promuje pozytywne postawy i motywuje
lokalnych
działaczy
i
mieszkańców
do
podejmowania
kolejnych
wyzwań.
Osoby
i instytucje, których działania i podejmowane decyzje przyczyniają do rozwoju naszego powiatu są dostrzegane
przez starostę i wyróżniane medalem. Wszelkie inicjatywy, kreatywność oraz pozytywne postawy wpływające
na rozwój naszej Małej Ojczyzny i mające na celu dobro ziemi gołdapskiej i jej mieszkańców będą zauważone
i docenione. Serdecznie gratulujemy!

Zasłużeni dla sportu
Podczas sierpniowej sesji Rady Powiatu w Gołdapi (28.08.2014r.)
miało miejsce miłe i uroczyste wydarzenie, a mianowicie wręczenie
brązowych odznak „Za zasługi dla sportu”. Na wniosek starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka Minister Sportu i Turystyki przyznał je
następującym osobom: Adamowi Kozłowskiemu, Leszkowi Retelowi, Łukaszowi Tarasiewiczowi i Krzysztofowi Zdancewiczowi. Powyższe osoby, swoimi działaniami na rzecz sportu oraz zaszczepianiem wśród dzieci i młodzieży pasji sportowych, w pełni zasłużyły
na tak zaszczytne wyróżnienie. Odznaki wręczył starosta i złożył serdeczne gratulacje.
Pan Krzysztof Zdancewicz nie mógł być obecny sesji. Odznakę otrzymał na sesji wrześniowej.
Przypomnijmy, iż starosta gołdapski Andrzej Ciołek kilka miesięcy temu zaprosił mieszkańców powiatu do zgłaszania kandydatów do odznaki „Za zasługi dla sportu”. Stosowna informacja ukazała się na stronie Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz gołdapskich portalach internetowych.
Na dobrej drodze do otrzymania odznak „Za zasługi dla sportu” są zapewne Artur Wasilewski oraz Dawid Karniłowicz, którzy również gościli na sierpniowej sesji Rady Powiatu. Artur Wasilewski, wychowanek sekcji lekkoatletycznej OSiR, wraz z kolegami zdobył brązowy medal w 68 Mistrzostwach Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w czerwcu br. w Toruniu. Artur oraz trener sekcji lekkoatletycznej OSiR Dawid Karniłowicz otrzymali z rąk starosty i przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Retela listy gratulacyjne oraz upominki.

Kolejne pozyskane środki trafią do powiatu
26 września 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie została podpisana umowa na realizację projektu „Wdrożenie
zintegrowanego systemu obsługi informatycznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20072013.Umowę uroczyście podpisali: wicemarszałek województwa warmińskomazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz starosta gołdapski Andrzej Ciołek i Barbara
Woźniak – członek Zarządu przy kontrasygnacie skarbnik powiatu Joanny Łabanowskiej. Projekt zakłada wdrażanie rozwiązań ułatwiających dostęp do e-usług i aplikacji
teleinformatycznych dla obywateli poprzez między innymi modernizację i tworzenie
odpowiedniej infrastruktury informatycznej i promowanie społeczeństwa informacyjnego. Projekt planowany jest do realizacji w latach 2014 – 2015, a jego wartość została
oszacowana na kwotę 510.846,49 zł, z czego: a) dotacja 85% wartości tj. 434.219,51 zł
pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, b) wkład własny 15 % wartości tj. 76.626,98 zł pochodzący ze środków budżetu powiatu.
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Gołdapski Fundusz Lokalny zasłużony dla turystyki
Miło nam poinformować, iż na wniosek starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka Minister Sportu i Turystyki odznaczył
Gołdapski Fundusz Lokalny Honorową Odznaką „Za zasługi
dla Turystyki”. Uroczyste jej wręczenie miało miejsce 19
września 2014 r. w Giżycku podczas obchodów tegorocznego
Światowego Dnia Turystyki. Wyróżnienie odebrał prezes Gołdapskiego Funduszu Lokalnego Zbigniew Mieruński.
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny od 2002 roku
działa na rzecz rozwoju społeczności lokalnych północnowschodnich Mazur, gdzie na obszarach wiejskich podejmuje
działania na rzecz turystyki i promocji Mazur poprzez animację i zaangażowanie lokalnej społeczności – tworzy i rozwija produkty turystyczne. W oparciu o te zasoby i aktywność mieszkańców powstały Ekomuzea Mazur: Ekomuzeum Żytkiejmski Trójstyk i Ekomuzeum Trzy Dęby
w Lisach. Ważnym elementem oferty jest promocja tradycyjnej żywności i warsztatów rękodzielniczych, jako produktów turystycznych. Gołdapski Fundusz Lokalny jest pomysłodawcą takich wydarzeń jak: Święto Sękacza
w Żytkiejmach, Zażynki w Lisach, Mazurskie podróże w czasie w Klewinach, Eko-piknik i Jarmark Bożonarodzeniowy w Gołdapi (dwie ostatnie organizowane przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi).
Gratulujemy Gołdapskiemu Funduszowi Lokalnemu wyróżnienia!

Wyróżnienia podczas sesji
Podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu (25.09.2014r.) starosta gołdapski Andrzej Ciołek W imieniu Ministra Sportu i Turystyki, wręczył brązową odznakę „Za
zasługi dla sportu” Krzysztofowi Zdancewiczowi.
Na sesję zostali również zaproszeni sportowcy z naszego powiatu, którzy w
ostatnim czasie brali udział w zmaganiach ogólnopolskich zdobywając miejsca na
podium. Starosta wraz Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Marzanną Wardziejewską pogratulowali uczestnikom II Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Kickboxingu, które odbyły się w dniach 20-22 czerwca br. w Rzeszowie:
Krzysztofowi Zdancewiczowi – złotemu medaliście i tym samym Mistrzowi
Polski w kategorii wagowej 89 kg- reprezentującemu 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy;
Damianowi Szafranowi – srebrnemu medaliście i tym samym Wicemistrzowi Polski w kategorii wagowej 84 kg
– reprezentującemu15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy;
Łukaszowi Mentlowi – srebrnemu medaliście i tym samym Wicemistrzowi Polski w kategorii wagowej 94 kg –
reprezentantowi Placówki Straży Granicznej w Gołdapi.
Podczas sesji Starosta uhonorował medalem „Za zasługi
dla Powiatu Gołdapskiego” Andrzeja Wyłuckiego – Nadleśniczego Nadleśnictwa Gołdap, którego działania i podejmowane
decyzje przyczyniają do rozwoju Powiatu Gołdapskiego. Na
zrozumienie, pomoc i wzorową współpracę z Nadleśnictwem
zawsze możemy liczyć.
Z kolei Zarząd Koła Powiatowego Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych w Gołdapi z okazji
„Dnia Weterana” złożył
serdecznie podziękowania
za bezinteresowną pomoc i wniesienie wkładu pracy społecznej: Andrzejowi Ciołkowi, Alicji Nasewicz, Marcinowi Radziszewskiemu oraz Łukaszowi Dębowskiemu.
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„Pensje nauczycieli nie są zagrożone”
Na te słowa starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka nauczyciele
gołdapskiego liceum zareagowali oklaskami. Tym samym starosta
ukrócił insynuacje, jakie ostatnio pojawiły się w mediach, iż zabraknie pieniędzy na wypłaty dla nauczycieli. Była to dobra wiadomość na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W uroczystościach z tej okazji zarówno w liceum jak i w Zespole Szkół Zawodowych uczestniczył starosta gołdapski. Złożył życzenia kadrze
nauczycielskiej oraz uczniom, których zachęcił do czerpania garściami z wiedzy i pasji, jakie przekazują im nauczyciele.
Dzień ten był szczególnie miły dla dwójki uczniów – Marka Kalinowskiego z Liceum Ogólnokształcącego
oraz Karoliny Kołodziej z Zespołu Szkół Zawodowych – jako najlepsi w swoich szkołach otrzymali stypendia Starosty Gołdapskiego. Tym samym udowadniają, iż inwestycja w siebie poprzez naukę opłaca się, jest doceniania
przez innych i nagradzana.
Był to też wyjątkowy dzień dla pani Eweliny Jejer z Zespołu Szkół Zawodowych, uczącej języka angielskiego oraz pani Magdaleny Nadgłowskiej-Kołdys,
psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Gołdapi.
Obie panie otrzymały awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
Wizyta starosty w gołdapskich szkołach ponadgimnazjalnych była też okazją
do obejrzenia efektów remontu w Zespole Szkół Zawodowych (m.in. sala gimnastyczna, szatnia) przeprowadzonego ze środków PFRON oraz pracowni komputerowej doposażonej w nowe meble w ramach projektu „Dobrze mieć zawód” (wkrótce znajdzie się w pracowni nowoczesny sprzęt komputerowy). Z kolei
w Liceum Ogólnokształcącym zainstalowane zostały niedawno nowe tablice interaktywne, które wykorzystywane będą podczas innowacyjnych zajęć z matematyki, historii i języka angielskiego.
Zostały one zakupione w ramach projektu „Pewnym krokiem w przyszłość”.
Wszystkie powyższe środki zewnętrzne są efektem skutecznych aplikacji Powiatu Gołdapskiego.

Stypendyści GFL odebrali stypendia
Podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Gołdapi
(17.09.2014r.) miało miejsce uroczyste wręczenie stypendiów przyznanych przez Gołdapski Fundusz Lokalny w ramach programu
„Agrafka Agory – Aktywny Student”.
Stypendia zostały ufundowane dzięki darczyńcom: Gmina Gołdap,
Fundacja Agory, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, uczestnicy
Koncertu Świateczno-Noworocznego, osoby prywatne, osoby przekazujące 1% i Gołdapski Fundusz Lokalny.
Stypendia wręczyli: starosta gołdapski Andrzej Ciołek, burmistrz
Gołdapi Marek Miros, Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Hołdyński i Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Retel, a otrzymali je:
1. Katarzyna Forysiak—Studentka I roku Politechniki Gdańskiej na kierunku Inżynieria mechaniczno-medyczna.
Katarzyna lubi działać charytatywnie i wspierać innych.
2. Patryk Stankiewicz—Student I roku Filozofii Uniwersytetu Gdańskiego. Laureat Ogólnopolskiego Konkursu
Ekologicznego Eko-planeta.
3. Liliana Korenkiewicz—Studentka I roku Uniwersytetu w Białymstoku na Wydziale Pedagogiki Nauk Społecznych i osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce i reprezentowała Szkołę w konkursach naukowych.
4. Mateusz Żakowicz—Student I roku Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zajął wysokie miejsca w
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pucharze świata juniorów w saneczkarstwie lodowym i mistrzostwach Europy Juniorów.
5. Kamil Szymon Jadeszko— Student III roku Politechniki Białostockiej na Wydziale matematyki. Aktywnie działający w kołach naukowych, finalista olimpiady matematycznej. Reprezentujący swoją uczelnie na międzynarodowych konferencjach matematycznych.
6. Dorota Brylewska—Studentka V roku na Uniwersytecie Warmińsko mazurskim w Olsztynie, specjalność kryminalistyka. Aktywnie działa a kołach naukowych oraz od 4 lat jest wolontariuszem programu „Projektor”
7. Paula Kruk—Studentka III roku Wychowania Fizycznego w Katowicach. Zajęła III miejsce w mistrzostwach polski seniorów w saneczkarstwie lodowym.
8. Magdalena Pastuszyńska— Studentka II roku studiów Magisterskich na Akademii Górnico-Hutniczej w Krakowie. Aktywnie działa w studenckich kołach naukowych.
9. Marlena Wioleta Zakrzewska—Studentka II roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach. Aktywna wolontariuszka programu „Nie bądźmy obojętni”.
Stypendium wynosi 380 zł miesięcznie i jest przydzielane na cały rok akademicki. GRATULUJEMY!

Kolejna inwestycja drogowa zakończona
Konferencja zamykająca projekt „Rozbudowa drogi
krajowej nr 65 na odcinku Gołdap – Kowale Oleckie” odbyła się 8 września 2014 r. w Hotelu Ventus w Gołdapi.
Inwestycja zrealizowana była w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 20117-2013
przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej i Federacji
Rosyjskiej. Stąd też w konferencji udział wzięli goście nie
tylko z Polski, ale i z zagranicy – partnerzy projektu.
Na konferencję przybyli m.in.: wojewoda warmińskomazurski Marian Podziewski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma, starosta gołdapski Andrzej Ciołek, burmistrz Gołdapi Marek Miros, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad w Olsztynie Mirosław Nicewicz.
Starosta gołdapski, burmistrz Gołdapi, wojewoda i marszałek w swoich wystąpieniach zgodnie podkreślili znaczenie przedmiotowej inwestycji zarówno dla powiatu gołdapskiego jak i dla całego subregionu EGO (Ełk, Gołdap,
Olecko), jego mieszkańców i turystów. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż mimo rozwoju nowych środków komunikacji, drogi nadal stanowią i stanowić będą podstawowy element sieci komunikacyjnej. Inwestycje drogowe są niezbędne – dzięki nim dany region staje się bardziej atrakcyjny i konkurencyjny jako miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. W omawianym przypadku poprawie uległa też dostępność polsko-rosyjskiego przejścia granicznego
Gołdap-Gusiew.
Konferencja była doskonałą okazją do podziękowania wszystkim, którzy wnieśli ogromny wkład pracy i zaangażowania w poprawę systemu drogownictwa na terenie miasta i gminy Gołdap
oraz powiatu gołdapskiego. Na wniosek burmistrza Gołdapi Marka
Mirosa, starosta gołdapski Andrzej Ciołek w szczególny sposób
uhonorował Mirosława Nicewicza dyrektora olsztyńskiego oddziału
GDDKiA, którego odznaczył Medalem Starosty Gołdapskiego „Za
zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”.
W przerwie konferencji uczestnicy udali się autokarem na wizytację zmodernizowanego odcinka drogi krajowej nr 65, zwiedzili
też gołdapskie tężnie.
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Z ekologią za pan brat
Ekologia oraz kwestia natury i jej ochrony jest powiatowi gołdapskiemu bardzo bliska. Z sukcesem sięga on po środki zewnętrzne
związane m.in. z edukacją ekologiczną – z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansowanie otrzymały takie działania, jak: wydanie albumu przyrodniczego
„Cuda natury w obiektywie” (2012), konkurs pn. „Ochrona przyrody
w powiecie gołdapskim” (2013) czy też wydanie albumu zdjęć
„Natura 2000 w Powiecie Gołdapskim" (2014).
Nie dziwi zatem obecność starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka
na festynie ekologicznym „Jestem EKO”, który odbył się 30 sierpnia
2014 r. w Górnem. Do Górnego na znakomitą zabawę zawitali również wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, burmistrz Gołdapi Marek Miros i wielu mieszkańców nie tylko Górnego, ale i okolicznych miejscowości.
Pogoda dopisała, nie zawiódł też organizator, czyli Ochotnicza Straż Pożarna w Górnem. Najmłodszym i tym starszym zapewniono wiele atrakcji, konkursów i zawodów. Imprezę oficjalnie otworzył prezes zarządu OSP Górne Kazimierz Kazaniecki, a chwilę potem do nieba wzbiło się kilkanaście
żółto-niebieskich balonów.
Festyn rozpoczął się „na sportowo”, czyli „biegem do Europy” dziewcząt i
chłopców. W kategorii dziewcząt do lat 16 pierwsze miejsce zajęła Weronika
Dziatkowska, drugie - Julia Leszczyńska a trzecie Edyta Ołów. Wśród chłopców najlepszy okazał się Konrad Poreda, drugie miejsce zajął Bartosz Bester, trzecie - Miłosz Januszkiewicz.
Z kolei w kategorii od 17 lat i starsi, na pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła
Emilia Wołyniec, drugie - Maria Wojda a trzecie - Ola Mejcz. W kategorii
mężczyzn: pierwsze miejsce - Paweł Kurkowski, drugie - Jakub Łukjaniuk, trzecie – Marek Kuskowski.
Zwycięzcy otrzymali nagrody i gratulacje od wojewody warmińsko-mazurskiego i starosty gołdapskiego.
Podczas festynu wyłoniono też zwycięzcę konkursu kulinarnego na „Górnieński smakołyk” – podniebienia jury
podbiła szarlotka Jolanty Misiewicz. Organizatorzy zadbali o to, by nikt nie
nudził się podczas festynu – stąd też konkursy: na ekologiczne przebranie,
rzut beretem, jedzenie arbuza oraz łapanie balona z wodą.
Wśród wielu atrakcji festynu znalazły się: wystawa plenerowa zdjęć
Agnieszki Zdancewicz, spotkanie z leśnikiem i producentem miodu ekologicznego, zajęcia Zumby prowadzone przez Joannę Metlerska. Kto zgłodniał mógł posilić się pysznymi wypiekami i bigosem z kiełbaską. Wieczorną
zabawę zapewnił występ zespołu Prekursor.
Festyn udał się znakomicie, o czym świadczą zdjęcia relacjonujące imprezę – uśmiechy nie znikały z twarzy uczestników. A jeśli dobra zabawa łączy się z edukacją ekologiczną – to tylko brać przykład!
Impreza odbyła się pod patronatem Wojewody Warmińsko Mazurskiego Mariana Podziewskiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego.
Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Wsparcia udzielili: Gmina Gołdap, Starostwo Powiatowo w Gołdapi, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, Europe Direct Olecko, Partnerstwo Sztuk w
Gołdapi, Radio Gołdap, PSS Społem Gołdap, Bank Spółdzielczy w Olecku,
Dom Kultury w Gołdapi.
zdjęcia dzięki uprzejmości Agnieszki Zdancewicz
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Sprzęt dla straży pożarnej

Pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych jest
w ostatnich latach jednym z priorytetów powiatu gołdapskiego.
Kolejnym na to dowodem było uroczyste przekazanie podczas sierpniowej sesji Rady Powiatu przez starostę gołdapskiego Andrzeja Ciołka i przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Retela kamery termowizyjnej komendantowi Powiatowej Straży Pożarnej
w Gołdapi Krzysztofowi Giedrojciowi oraz jego zastępcy Kamilowi Pawlukanisowi.
Kamera została zakupiona przez Powiat Gołdapski na rzecz gołdapskiej Komendy Straży Pożarnej w ramach projektu pt. "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie
Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi", na którego realizację Powiat Gołdapski uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 –
2013. Jest to pierwszy z dwóch specjalistycznych sprzętów, które zostaną zakupione
naszej Komendzie Straży. W ramach projektu na początku listopada tego roku zostanie przekazany samochód rozpoznania ratowniczego.
Realizacja projektu rozpoczęła się w czerwcu tego roku, a zakończenie planowane jest na koniec 2014 r. Wartość
całkowita projektu to kwota 173.820,00 zł, z czego:
a) dotacja do 80% wartości tj. 139.056,00 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
b) wkład własny do 20 % wartości tj. 34.764,00 zł pochodzi ze środków budżetu powiatu gołdapskiego.

Konferencja w Gietrzwałdzie
Starosta gołdapski Andrzej Ciołek wziął udział w dwudniowej (11-12
września 2014r.) konferencji podsumowującej Narodową Strategię Spójności pt. „Fundusze Europejskie dla środowiska Warmii i Mazur”. Miała ona
miejsce w Gietrzwałdzie i zorganizowana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Konferencja
skierowana była do beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013 oraz partnerów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Starosta gołdapski odebrał w imieniu zastępcy burmistrza Gołdapi
Jacka Morzego statuetkę Anioła Ekologii w podziękowaniu za działania na rzecz ochrony środowiska. Podczas konferencji beneficjenci RPO WiM i POIiŚ wymienili się dobrymi praktykami w zakresie pozyskiwania środków
i realizacji projektów. Nie zabrakło też ciekawych paneli dyskusyjnych poruszających przedmiotowe zagadnienia.
Warto podkreślić, iż powiat gołdapski z sukcesem aplikuje do WFOŚiGW. Pozyskał już środki na dwa albumy
fotograficzne związane z przyrodą naszego powiatu: „Cuda natury w obiektywie” (2012) oraz „Natura 2000
w Powiecie Gołdapskim" (publikacja ukaże się jeszcze w tym roku).
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Razem naprawdę jest bezpieczniej!
Realizacja projektu „On, ty i ja na tej samej drodze – II
edycja” minęła już półmetek i nie zwalnia tempa. Od maja
2014 r., kiedy to akcja ruszyła pełną parą, przeprowadzono
już wiele działań, zarówno na drogach powiatu, jak też podczas plenerowych imprez i odwiedzin w szkołach.
Policjantki oraz przedstawicielki starostwa rozdające gadżety promujące projekt i odblaski można było spotkać chociażby na akcjach krwiodawczych organizowanych przez
Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi, rodzinnym rajdzie rowerowym, podczas „Kozackich Klimatów”
oraz dożynek powiatowych.
Przeprowadzona została też akcja „Jestem widoczny –
wspierajmy św. Krzysztofa”, której celem było uświadomienie, że każdy z nas ma wpływ na bezpieczeństwo na drodze. W parafiach na terenach wiejskich naszego powiatu przed poświęceniem pojazdów z okazji dnia patrona kierowców wszyscy otrzymali odblaskowe gadżety (zakupione w ramach II edycji projektu „On, ty i ja na tej samej
drodze”), dzięki którym będą bardziej widoczni dla innych użytkowników dróg.
Na drogach powiatu cały czas trwają działania gołdapskiej policji skierowane do poszczególnych uczestników
ruchu drogowego: kontrole stanu technicznego i wyposażenia pojazdów, w tym autobusów dowożących dzieci
do szkół oraz rejsowych, działania prewencyjno-kontrolne, pomiar prędkości pojazdów, sprawdzanie trzeźwości
kierujących, patrole ze szczególnym zwróceniem uwagi na pieszych i rowerzystów.
Realizatorzy projektu, tj. Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi przy
współpracy z wieloma innymi organizacjami i instytucjami z naszego terenu cały czas zachęcają do noszenia odblaskowych elementów - opasek, kamizelek, smyczy, nalepek, jednocześnie je rozdając.
Jedną z większych akcji przeprowadzanych podczas realizacji projektu „On, ty i ja …” są wizyty funkcjonariuszy policji w szkołach i przedszkolach powiatu. Podczas spotkań uczniom przypominane są najważniejsze zasady,
które uchronią je przed niebezpieczeństwem - jak bezpiecznie poruszać się po drogach, gdzie się bawić, żeby nie
zrobić sobie krzywdy, jak być bezpiecznym podczas jazdy rowerem. Dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe
(chociażby podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”) podczas takich spotkań otrzymują odblaski, by móc je nosić po zmierzchu.
W akcje zaangażowany jest również starosta gołdapski Andrzej Ciołek, który m.in. wspólnie z funkcjonariuszami policji rozdawał odblaski w szkołach w Pogorzeli i Galwieciach.
Sztandarowa akcja w naszym powiece promująca bezpieczeństwo w ruchu drogowym trwa – zachęcamy
do udziału w konkursach, które już niedługo zostaną ogłoszone na stronie http://ontyija.powiatgoldap.pl/.
Realizatorami projektu są: Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi.
Działania w ramach projektu zaplanowano do końca 2014 roku.
Ich koszt wyniesie 150.860,00 zł, z czego 94.560,00 zł to dotacja.
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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Alkometr i alkogogle przekazane policji
Urządzenie do badania zawartości alkoholu oraz zestaw alkogogli otrzymali we wtorek 23 września policjanci z gołdapskiej
komendy. Odbyło się to w ramach II edycji projektu „On, Ty i ja
na tej samej drodze” realizowanego przez Starostwo Powiatowe
w Gołdapi i Komendę Powiatową Policji. To kolejny sprzęt, który trafia do policji, by zwiększać bezpieczeństwo na gołdapskich
drogach.
Profesjonalny sprzęt do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu trafi do radiowozu użytkowanego przez policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi. Sprzęt został zakupiony przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi w ramach II edycji projektu pn.: „On, Ty i Ja na tej samej drodze” ze środków rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”. Sprzęt ten wykorzystywany będzie podczas codziennej pracy funkcjonariuszy, a także podczas planowanych akcji np. „Trzeźwy
poranek”, „Alkohol i narkotyki”. Są to cykliczne działania policji, podczas których kontrolowana jest m.in. trzeźwość kierowców, prędkość jazdy i stan techniczny pojazdów. Alkogogle to specjalne okulary pokazujące rozmyty
obraz, jaki widzi pijany kierowca. Zostaną wykorzystane podczas przeprowadzanych działań profilaktycznych.
Sprzęt wart jest około 13 tysięcy złotych.
(Red. KPP Gołdap)

Najlepsze bajki nagrodzone
„Opowiem ci bajkę…” to konkurs literacki na bajkę o bezpieczeństwie w ruchu drogowym zorganizowany przez Komendę Powiatową
Policji w Gołdapi, Bibliotekę Publiczną w Gołdapi przy współpracy
z Gminną Biblioteką Publiczną w Baniach Mazurskich oraz Gminnym Centrum Kultury w Dubeninkach. Komisja w składzie: Marta
Andruczyk (KPP w Gołdapi), Anna Barszczewska (KPP w Gołdapi),
Mirosław Słapik (Biblioteka Publiczna w Gołdapi) i Agnieszka
Dziobkowska (Biblioteka Publiczna w Gołdapi) wyłoniła zwycięzców konkursu. Zostali nimi:
I miejsce – Anna Piliszewska (bajka „Bajka o Dyziu – drogowym piracie")
II miejsce – Maria Krajewska (bajka „Szalona żaba")
III miejsce – Barbara Piszczek (bajka „Zabawa Kubusia")
wyróżnienie – Grzegorz Dziobkowski (bajka „Przepisy ruchu drogowego")
Wręczenie nagród miało miejsce 10 września 2014 r. w Bibliotece Publicznej w Gołdapi. Zdolności pisarskich laureatom gratulowali: starosta gołdapski
Andrzej Ciołek, zastępca komendanta powiatowego policji w Gołdapi
mł. insp. Ryszard Stemplewski oraz dyrektor Biblioteki Publicznej w Gołdapi
Mirosław Słapik. Wszystkim autorom nadesłanych na konkurs bajek gratulujemy literackich umiejętności i życzymy pomyślności oraz sukcesów.
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Debatowano o bezpieczeństwie seniorów
O tym, czy osoby starsze czują się bezpiecznie na terenie gminy
Gołdap dyskutowali wczoraj podczas debaty m.in.: przedstawiciele
służb mundurowych, władz lokalnych oraz pracownicy instytucji pomocowych. Adresatami spotkania byli seniorzy mieszkający na naszym terenie .
W sali konferencyjne Starostwa Powiatowego w Gołdapi 24.09.2014r. odbyła się debata społeczna pn. „Bezpieczeństwo publiczne i jego stan w opinii mieszkańców - w trosce o dobro seniora”,
której głównymi organizatorami była Komenda Powiatowa Policji
oraz Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Spotkanie adresowane było
przede wszystkim do seniorów z terenu gminy Gołdap. Nie zabrakło także przedstawicieli władz lokalnych, podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek w mieście.
Policjanci w takcie wystąpienia połączonego z prezentacją multimedialną omówili najczęściej spotykane przestępstwa, których dopuszczają się sprawcy na szkodę osób starszych oraz pouczali jak postępować, aby nie stać się
ich ofiarą. Omawiane tematy były poparte konkretnymi przykładami z życia.
Podczas spotkania seniorzy podjęli dyskusję o problemach dotyczących bezpieczeństwa. Padły też sugestie
wzmożonych kontroli i objęcie dodatkowym nadzorem młodzieży gromadzącej się w rejonach osiedli w godzinach
rannych. Uczestnicy mieli możliwość również przedstawienia swoich oczekiwań względem policji w zakresie poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz porządku publicznego.
Celem debaty było zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa, przede wszystkim osób starszych, w zakresie poczucia oraz poprawy bezpieczeństwa. Spotkanie miało również na celu wymianę informacji między Policją a mieszkańcami o istniejących zagrożeniach
oraz wypracowanie wspólnych metod działania zmierzających do ograniczenia występujących zagrożeń.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali elementy
odblaskowe, zakupione w ramach II edycji projektu „On, ty i ja na tej
samej drodze”.
(KPP Gołdap)

Wspomnienia z wycieczki
W dniu 20.09.2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zorganizowało wycieczkę do Białegostoku. Wzięło w niej udział blisko 50 osób – dzieci i rodziców. Naszym celem
było zwiedzenie Parku dinozaurów w Jurowcach, k/Białegostoku oraz wizyta w Białostockim
Teatrze Lalek, gdzie zwiedziliśmy piwnicę z lalkami, które już nie biorą udziału w przedstawieniach, a które były używane nawet 40 lat temu. Po zwiedzeniu Parku i sfotografowaniu się w
paszczy dinozaura mieliśmy przyjemność pieczenia kiełbasek na ognisku i jedzenia ich w otoczeniu wielkich dinozaurów. Następnie udaliśmy się do Białostockiego Teatru Lalek, na przedstawienie „Jak Matołusz poszedł szukać olbrzyma”. Piękna scena oraz aktorzy dostarczyli nam niezapomnianych wrażeń dla oczu i „dla ducha”. Zmęczeni i zadowoleni dotarliśmy do Gołdapi ok.
21.00.
Środki na realizację tego przedsięwzięcia pochodziły z projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi „Rodzina najcieplejsze miejsce pod słońcem”, dofinansowanego przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego „Wspieranie Jednostek
Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Warto dodać, że w ramach tegoż programu rozpoczną się niebawem warsztaty dla młodzieży, na które
zapraszamy. Więcej informacji na ten temat w siedzibie PCPR lub pod nr telefonu – 87 615-24-73.

(PCPR)
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Nowe inwestycje w Rożyńsku Małym
W ostatnich latach w powiecie gołdapskim zrealizowanych zostało
wiele inwestycji, na które pozyskano środki zewnętrzne. Podobnie jak
powiat, tak i poszczególne gminy zabiegają o pozyskiwanie funduszy.
I tak, w gminie Gołdap 20 września 2014 r. uroczyście oddano do
użytku dwie nowe inwestycje - asfaltową drogę od miejscowości Sokoły do końca Rożyńska Małego oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z kładką dla pieszych, mieszczącego się na wyspie
w Rożyńsku Małym.
W uroczystości, na zaproszenie burmistrza Gołdapi Marka Mirosa
udział wzięli wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jarosław Słoma oraz starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Licznie
przybyli też zaproszeni gości, mieszkańcy wsi oraz radni miejscy
i powiatowi.
Burmistrz Marek Miros oraz sołtys Jan Wróbel dokonali uroczystego otwarcia inwestycji, po czym odbyły się zabawy i konkursy dla dzieci
Inwestycje zostały wykonane z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działanie „Odnowa i rozwój
wsi” (zagospodarowanie wyspy) oraz w ramach rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wkład finansowy w budowę
wyżej wymienionej asfaltowej drogi włożył również Powiat Gołdapski.

Gratulujemy szczypiornistom!
Serdecznie gratulujemy zawodnikom UKS Jaćwingowie Gołdap zdobycia dwóch złotych medali w XI Mazurskim Festiwalu Piłki Ręcznej w Giżycku.
Cieszymy się, że reprezentujecie Powiat Gołdapski
i odnosicie sukcesy.
Życzymy pomyślności i wytrwałości w realizowaniu
sportowej pasji oraz dalszych osiągnięć zarówno
w sporcie, jak też w pracy i życiu osobistym.
Starosta Gołdapski
Andrzej Ciołek
oraz
Przewodniczący Rady Powiatu
Leszek Retel

Zrób zdjęcie, stwórz hasło! Nagrody czekają!
Starostwo Powiatowe w Gołdapi ogłasza konkurs pn. „Którędy do bezpieczeństwa”
w ramach projektu „On, ty i ja na tej samej drodze – II edycja”. Masz pomysł na ciekawe hasło propagujące bezpieczeństwo na drodze? A może wiesz jak wizualnie przedstawić tę tematykę? Zgłoś swój pomysł, a być może to właśnie Twoja praca ukaże się w kalendarzu na rok 2015, który zostanie opracowany w ramach projektu „On, ty i ja na tej
samej drodze – II edycja”.
Szczegółowe informacje w regulaminie na stronie:

http://ontyija.powiatgoldap.pl .
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Starosta uhonorował sportowców
Idee sportu od lat są bliskie staroście gołdapskiemu Andrzejowi Ciołkowi, który wspiera i inicjuje różnorodne imprezy sportowe oraz wydarzenia powiązane z tematyką sportu
i zdrowia, jakie odbywają się w naszym powiecie. Dlatego
też podczas XXII Crossu Gołdapskiego starosta wyróżnił Medalem „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego” osoby, które
swoją postawą w świecie sportu promują nasz powiat i miasto
Gołdap. Odznaczeni medalem zostali: Lech Kowalczyk,
Dariusz Jurewicz oraz Dariusz Borucki.
Lech Kowalczyk jest zastępcą dyrektora OSiR w Gołdapi,
działaczem sportowym, sędzią LA, PZN, a w latach 1971 1986 był piłkarzem Miejskiego Klubu Sportowego Rominta w
Gołdapi. Po zakończeniu piłkarskiej kariery został trenerem grup młodzieżowych i grupy seniorskiej Rominty
(1986 – 2012). Otrzymał wiele wyróżnień, w tym: Honorową Odznakę WOPR za zasługi – 1997, Brązową odznakę
PZPN – 1997, Medal 80-lecia PZPN – 2000, Brązową Odznakę - Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej – 2000,
Srebrną Honorową Odznakę PZPN – 2005.
Dariusz Jurewicz to rekordzista byłego województwa
suwalskiego (8:43.85) na dystansie 3 km. Kilkakrotny
mistrz województwa na bieżni i w przełajach. Zdobywca
srebrnego medalu na Mistrzostwach Polski Masters w biegu na 10 km w kategorii M40 z czasem 33;11 podczas
Festiwalu Biegowego w Krynicy we wrześniu 2014 r.
Aktualnie z powodzeniem startuje w różnych biegach na
terenie całego kraju w kategorii Masters.
Dariusz Borucki to biegacz amator o nieprzeciętnych
wynikach sportowych. Ukończył 2 biegi 24 godzinne,
2 ultramaratony na 100 km, 39 maratonów (najlepszy rezultat 2:48:48 w 2001 r. Dębno) w Polsce, Europie i USA, kilkadziesiąt półmaratonów (najlepszy rezultat 1:17:17
w 2001 r. w Okonku) kilkaset biegów na krótszych dystansach (w sumie do 20.09.2014 r. - 274 biegi).
Biega i popularyzuje bieganie od 1983 r. Wielokrotnie nagradzany i uhonorowany za popularyzowanie lekkiej atletyki, m. in. Brązową Odznaką Honorowa PZLA w 2000 r. przez burmistrzów Chojnic, gdzie przez kilka lat pracował i służył w jednostce wojskowej. Od 2013 r. prezes i założyciel oraz jeden z pomysłodawców stowarzyszenia
biegowego Łowcy Przygód.
Z kolei organizatorzy Crossu docenili
przychylność starosty, na którą zawsze mogą
liczyć przy wsparciu organizacji imprez sportowych, wyróżniając Andrzeja Ciołka tytułem „Przyjaciel Crossu Gołdapskiego”.
Na starcie XXII Crossu Gołdapskiego,
który odbył się 20 września 2014 r, w Lesie
Kumiecie stanęło kilkadziesiąt biegaczy,
w tym najmłodsi miłośnicy biegania. Wyniki
znajdują się na stronie organizatora,
czyli Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi:
http://osirgoldap.pl/ .
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PODSUMOWANIE SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
LIDERÓW ZESPOŁÓW NAUCZYCIELSKICH, WICEDYREKTORÓW,
PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Z POWIATU GOŁDAPSKIEGO
Sieć współpracy i samokształcenia liderów zespołów nauczycielskich, wicedyrektorów, pedagogów w powiecie gołdapskim zajmowała się w roku szkolnym 2013/2014 tematem „Promocji i budowania wizerunku placówki”.
W ramach owej sieci odbyły się cztery spotkania jej uczestników,
w tym dwa z ekspertem zewnętrznym. We wszystkich spotkaniach
łącznie uczestniczyło 24 nauczycieli z powiatu gołdapskiego. Podczas
spotkań uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób opracować szkic
kampanii promocyjnej placówki edukacyjnej, wykorzystali wiedzę na
temat sposobów wydobywania potencjału szkoły/przedszkola, oraz
wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami.
Pomiędzy spotkaniami uczestnicy założyli konta na platformie www.doskonaleniewsieci.pl., na której z pomocą
koordynatorki sieci umieszczali swoje pliki, mogli również dzielić się na forum pomysłami i dobrymi praktykami
oraz własnymi doświadczeniami związanymi z tematem sieci. Podjęte działania i wspólne inicjatywy uczestników
sieci pozwoliły na wypracowanie tzw. „przykładu dobrej praktyki, jako elementu kampanii promocyjnej placówki
edukacyjnej”.
Na ostatnim spotkaniu w dniu 10 czerwca 2014r., po wyczerpującej pracy grupowej uczestnicy sieci wraz z koordynatorką rozważali nad stopniem realizacji celów pracy sieci, przydatności warsztatów z ekspertem przeprowadzonych w ramach spotkań oraz oceniali narzędzie, jakim jest platforma. Uczestnicy omówili mocne i słabe strony
sieci oraz wyznaczyli rekomendacje do dalszej pracy sieci.
Weronika Gaworska
Koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia

PODSUMOWANIE SPOTKAŃ SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
NAUCZYCIELI WYCHOWAWCÓW Z POWIATU GOŁDAPSKIEGO
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowawców z powiatu gołdapskiego pracowała w roku szkolnym 2013/2014 nad tematem „Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów?”. W ramach sieci odbyły się trzy spotkania
jej uczestników, w tym dwa z ekspertem zewnętrznym.
W czasie ćwiczeń warsztatowych wychowawcy uświadomili sobie jak wielu przeszkodom i ograniczeniom ulegamy w procesie wytwarzania twórczych pomysłów oraz jak
wypracować skuteczne sposoby unikania, zwalczania przeszkód, czy jak podwyższyć samoocenę. W innym ćwiczeniu
uczestnicy rozwijali zdolność dostrzegania problemów i zjawisk. Nauczyciele podczas warsztatów mieli trudne zadanie
„wymyślenia szkoły od nowa”. Poprzez tą pracę rozwijali
umiejętności grupowego rozwiązywania problemów. Poznali
aktywizujące metody pracy takie jak „metoda sześciu kapeluszy” oraz zapoznali się z fazami kreatywności. Ponadto wy21

chowawcy dzielili się swoimi praktykami, podawali przykłady rozwiązań sprawdzonych w szkole/przedszkolu.
Między spotkaniami fizycznymi sieci, jej uczestnicy założyli konta na platformie www.doskonaleniewsieci.pl,
gdzie korzystali z możliwości platformy. Z pomocą koordynatorki sieci umieszczali na platformie swoje pliki, mogli
dzielić się na forum pomysłami i dobrymi praktykami oraz własnymi doświadczeniami związanymi z rozwijaniem
twórczego myślenia u uczniów. Wszystkie działania i wspólne inicjatywy uczestników sieci pozwoliły na wypracowanie w ramach szkolenia przykładowego scenariusza zajęć z wykorzystaniem metod poznanych na zajęciach
warsztatowych.
We wszystkich spotkaniach łącznie uczestniczyło 23 nauczycieli wychowawców z powiatu gołdapskiego.
Na ostatnim spotkaniu nastąpiło podsumowanie pracy sieci. Uczestnicy sieci wraz z koordynatorką sieci współpracy
i samokształcenia, oceniali stopień realizacji celów pracy sieci, przydatność warsztatów z ekspertem przeprowadzonych w ramach spotkań oraz opiniowali narzędzie, jakim jest platforma. Wychowawcy debatowali nad mocnymi
i słabymi stronami sieci współpracy i samokształcenia, a także wskazali rekomendacje na przyszłość dla pracy
w sieci.
W. G.

Pierwsze urodziny
Minął rok od powstania w Gołdapi Środowiskowego Domu
Samopomocy "Słoneczny Dom". Z tej okazji 12 września 2014 r.
odbyła się sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 uroczystość,
na którą przybyli przyjaciele placówki, przedstawiciele instytucji
wspierających Dom a także goście ze środowiskowych domów
samopomocy w Kowalach Oleckich, Wronkach i Nowej Wsi Ełckiej. Dyrektor opowiedział o rocznej działalności placówki,
a jej podopieczni przedstawili krótki spektakl. W części artystycznej
wystąpili też goście z zaprzyjaźnionych placówek.
Urodzinowy prezent w imieniu starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka dyrektorowi „Słonecznego Domu” Marcinowi Białousowi wręczyła sekretarz powiatu Anna Rawinis.
W Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” spotykają się osoby niepełnosprawne na m.in. zajęciach terapeutycznych oraz wspierająco-aktywizujących, które pomagają w kształtowaniu kontaktów z otoczeniem,
jak również uczą zaradności w życiu codziennym.
zdjęcia dzięki uprzejmości goldap.info
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"Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła"
Mieszkańcy Gołdapi, którzy zgadzają się ze słowami Wisławy Szymborskiej zebrali się 6 września 2014 r.
w sali widowiskowej Domu Kultury w Gołdapi, gdzie odbyło się Narodowe Czytanie trylogii Henryka Sienkiewicza pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Z trudnymi, a zarazem pięknymi i patriotycznymi
tekstami powieści zmierzyli się: starosta gołdapski Andrzej Ciołek, burmistrz Gołdapi Marek Miros, Marzanna
Wardziejewska, Barbara Woźniak, Jan Steć i Mirosław Słapik.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę
dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej narodowej tożsamości. Już dziś zapraszamy mieszkańców Gołdapi na
kolejną odsłonę akcji Narodowe Czytanie, której bohaterem, jak
zapowiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski, będzie
„Lalka” Bolesława Prusa.
fot. M. Dubin

Najbliższa impreza pod Patronatem Honorowym Starosty Gołdapskiego:
19 października - XVI Otwarte Mistrzostwa Gołdapi w 3-5-8 - Restauracja „Turystyczna" w Gołdapi

Informacja o remontach na drogach powiatowych
1. 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.
2. 30 września 2014 r. zakończyły się prace związane z budową chodnika w m. Kozaki w ciągu drogi nr 1883 N - Kozaki - Wilkasy. Wykonawcą robót był Zakład Ogólnobudowlany Mieczysław Markowski.
3. 22 sierpnia rozpoczęły się prace związane z przebudową ulicy Wysokiej w Gołdapi. Wykonawcą robót jest PGK Sp. z o.o. w Gołdapi. Planowany termin zakończenia - październik 2014 r.
4. We wrześniu 2014 r. przeprowadzono doraźny remont zabezpieczający mostu w m. Górne, umożliwiający ruch
pojazdów nie przekraczających 2,5 t.
5. Trwają prace naprawcze wiaduktu w m. Grabowo.
6. Zakończono powtórne koszenie poboczy dróg o nawierzchni bitumicznej.
7. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1734N o przebiegu granica państwa – Rapa – Banie Mazurskie – Grodzisko
– Jakunówko – Kruklanki – Sołdany (dr kraj.nr 63)
na odcinku od km 9+116 do km 10+649 o długości
1,533 a także przebudowa drogi powiatowej nr
1764N o przebiegu Banie Mazurskie – Rogale na
odcinku od km 0+000 do km 0+966 o dł. 966m". W
przypadku uzyskania dofinansowania termin realizacji 2015 rok.
8. W październiku rozpoczną się prace związane z
budową chodnika na ul. Kościuszki w Baniach Mazurskich.
9. Trwa przygotowanie sprzętu do zimy (remonty,
zakupy materiałów).

Redaguje: M. Mackiewicz
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