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I sesja Rady Powiatu Gołdapskiego IV kadencji
1 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Gołdapi odbyła się
I sesja Rady Powiatu Gołdapskiego IV kadencji. Otwarcia sesji rady powiatu dokonał radny
Wacław Grenda, który poprowadził sesję
do momentu wyboru Przewodniczącego Rady.
W pierwszej kolejności radni złożyli ślubowanie, a następnie w tajnym głosowaniu wybrali oraz podjęli uchwałę o wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu Gołdapskiego,
którym został Leszek Retel. Kolejna uchwała dotyczyła wyboru Wiceprzewodniczących Rady. Zostali nimi: Małgorzata Kuliś oraz Bogdan Michnicz.
Starostą Gołdapskim został ponownie wybrany Andrzej Ciołek (13 głosów
za), natomiast Wicestarostą – Grażyna Barbara Senda. Członkami Zarządu Powiatu
Gołdapskiego zostali: Marzanna Marianna Wardziejewska, Stefan Adam Piech
i Andrzej Jan Osiński.
Skład Rady Powiatu:
Leszek Retel - Przewodniczący Rady Powiatu
Małgorzata Marianna Kuliś - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Bogdan Michnicz - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Andrzej Ciołek, Rafał Górski, Wacław Grenda, Mariusz Kowalczuk, Jaromir
Andrzej Krajewski, Halina Kunio, Piotr Miszkiel, Andrzej Jan Osiński, Stefan
Adam Piech, Paweł Ruszewski, Grażyna Barbara Senda, Marzanna Marianna Wardziejewska.
Skład Zarządu Powiatu:
Przewodniczący: Andrzej Ciołek - Starosta
Grażyna Barbara Senda - Wicestarosta
Członkowie Zarządu: Stefan Piech, Marzanna Marianna Wardziejewska, Andrzej Jan
Osiński.
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Zostaw 1% podatku w powiecie gołdapskim
Starosta gołdapski Andrzej Ciołek zachęca mieszkańców powiatu
do odpisania jednego procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie naszego powiatu. Deklaracje podatkowe można
składać do końca kwietnia. Odpisanie w nich jednego procenta na organizacje nic nas nie kosztuje, a znaczy wiele. W ten sposób pomożemy nie tylko
lokalnym organizacjom, ale również naszym najbliższym – rodzinom,
przyjaciołom, znajomym, sąsiadom i sobie samym, gdyż pieniądze pochodzące z naszych podatków zostaną wydane w naszym powiecie.
Zachęcamy zatem do przekazania 1% podatku na rzecz gołdapskiego szpitala oraz Zakładu PielęgnacyjnoOpiekuńczego w Gołdapi. NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA KOMITET ODDZIAŁU
W SUWAŁKACH ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO (wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
w Białymstoku NR KRS 0000065198), dzięki pieniądzom podatników pomaga szpitalom w Suwałkach, Augustowie, Gołdapi, Giżycku i Ełku. Pomoc to przede wszystkim zakupy sprzętu medycznego, a nawet remonty placówek.
W Wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych za rok 2014, o którym mowa w art. 27a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
opublikowanym na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej znajdują się następujące OPP z powiatu gołdapskiego:
FUNDACJA PRO SANATIO (KRS: 0000383946)
FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP (KRS: 0000024865)
FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJ (KRS: 0000035403)
GOŁDAPSKIE STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI (KRS: 0000336292)
STOWARZYSZENIE GOŁDAPSKI FUNDUSZ LOKALNY (KRS: 0000098782)
Przypominamy, by dopełnić wszelkich formalności związanych z przekazaniem jednego procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego, należy w formularzu zeznania podatkowego wypełnić odpowiednią rubrykę. Trzeba
tam podać nr KRS wybranej organizacji (ewentualnie podając cel szczegółowy, na jaki mają zostać przekazane pieniądze).
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi kieruje prośbę o przekazanie 1% podatku dla jednostek OSP
z terenu powiatu gołdapskiego. Oto niezbędne informacje do poprawnego wypełnienia zeznania rocznego:
ZWIĄZEK
OCHOTNICZYCH
STRAŻY
POŻARNYCH
RZECZPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
NUMER KRS 0000116212
DANE UZUPEŁNIAJĄCE (cel szczegółowy) - do wyboru:
1. Ochotnicza Straż Pożarna Banie Mazurskie, 19-520 Banie Mazurskie ul. Kolejowa 1, woj. warmińsko-mazurskie
2. Ochotnicza Straż Pożarna Błąkały, Błąkały 22, 19-504 Dubeninki, woj. warmińsko-mazurskie
3. Ochotnicza Straż Pożarna Czarne, Czarne 6a, 19-504 Dubeninki, woj. warmińsko-mazurskie
4. Ochotnicza Straż Pożarna Cisówek, Cisówek 7, 19-504 Dubeninki, woj. warmińsko-mazurskie
5. Ochotnicza Straż Pożarna Dubeninki, Dubeninki ul. Graniczna 1, 19-504 Dubeninki, woj. warmińsko-mazurskie
6. Ochotnicza Straż Pożarna Dunajek, Dunajek 21, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
7. Ochotnicza Straż Pożarna Grabowo, Grabowo 9a, 1 9-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
8. Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko, Grodzisko, 19-520 Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie
9. Ochotnicza Straż Pożarna Górne, Górne 22, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
10. Ochotnicza Straż Pożarna Lisy, Lisy 65a, 19-520 Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie
11. Ochotnicza Straż Pożarna Pluszkiejmy, Pluszkiejmy 13, 19-500 Górne, woj. warmińsko-mazurskie
12. Ochotnicza Straż Pożarna Surminy, Surminy 3a, 19-520 Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie
13. Ochotnicza Straż Pożarna Żabin, Żabin 41a, 19-520 Banie Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie
14. Ochotnicza Straż Pożarna Żytkiejmy, ul. Plac Wolności 5, 19-505 Żytkiejmy, woj. warmińsko-mazurskie.
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Szanowni Mieszkańcy Powiatu Gołdapskiego!
1 grudnia 2014 r. decyzją Rady Powiatu zostałem wybrany na urząd starosty
gołdapskiego na kolejną kadencję. Dziękuję za zaufanie okazane zarówno przez
wyborców, jak i radnych. Rozpoczynając nową kadencję, myślę o czekających mnie
obowiązkach z optymizmem, ale również ze świadomością, iż tylko dzięki ciężkiej
pracy, zaangażowaniu i dużej kreatywności maksymalnie wykorzystamy ten czas.
Liczę również na budującą współpracę z radnymi. Samorząd tworzymy wszyscy,
dlatego też życzę Państwu i sobie zrozumienia, umiejętności osiągania kompromisu
i wielu sukcesów, albowiem praca na rzecz rozwoju powiatu gołdapskiego jest
szczególnym zaszczytem i naszą powinnością.

Obradowali druhowie OSP
17 grudnia 2014 roku w Starostwie Powiatowym
w Gołdapi odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołdapi.
W posiedzeniu uczestniczyli: dh Andrzej Ciołek,
dh Krzysztof Giedrojć, dh Lech Olszewski, dh Kazimierz Kazaniecki, dh Alojzy Danowski, dh Piotr Popławski, dh Stanisław Kalinowski, dh Ireneusz Gryniewicz, dh Krzysztof Sztandera, dh Ryszard Makarewicz, dh Marian Czarniewski, dh Romuald Misiun, dh Marek Baran, dh Karolina Toczyłowska oraz zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gołdapi kpt. Kamil Pawlukanis.
Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi przedstawił informacje z posiedzenia ZW ZOSP RP w Olsztynie natomiast kpt Kamil Pawlukanis przedstawił informacje na temat stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie
gołdapskim. Na posiedzeniu przyjęto również plan działalności ZOP ZOSP RP w Gołdapi na 2015 rok. Prezes ZOP
ZOSP RP w Gołdapi Andrzej Ciołek po raz kolejny zaapelował o nagłaśnianie akcji promocyjnej przekazania 1%
podatku na rzecz OSP.
Spotkanie zakończyło się tradycyjnym opłatkiem i złożeniem życzeń świątecznych.

Srebrny medalista z Gołdapi
5-6 grudnia 2014r. w Siguldzie na Łotwie odbyły się Mistrzostwa
Polski Seniorów w saneczkarstwie lodowym. W konkurencji dwójek
SREBRNY MEDAL zdobył gołdapianin Mateusz Żakowicz (ULKS
„Łoś” Gołdap). 18 grudnia starosta gołdapski Andrzej Ciołek zaprosił
Mateusza i złożył mu serdeczne gratulacje.
Mateusz Żakowicz, urodzony 2.12.1995 r., w Gołdapi mieszka od
2006 roku. Saneczkarstwo uprawia od 2008 roku, a pierwsze treningi
Mateusz prowadził pod okiem Mariusza Matławskiego. Po 3 latach
treningów w gimnazjum, postanowił połączyć swoją przyszłość
z sankami i podjął naukę w liceum w Karpaczu, gdzie jak sam mówi, mógł znacznie pogłębić wiedzę o wybranej
dyscyplinie pod opieką Tomasza Koćmierowskiego oraz Przemysława Pochłoda, tam też spędził kolejne 3 lata
szkolenia. Aktualnie Mateusz Żakowicz trzeci rok należy do kadry narodowej juniorów i reprezentuje nasz kraj na
wielu imprezach międzynarodowych tj. Pucharach Świata, Mistrzostwach Świata bądź Mistrzostwa Europy. Obecnie student Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Mateusz jest stypendystą Gołdapskiego Funduszu Lokalnego w ramach programu „Agrafka Agory – Aktywny
Student”, gdzie jednym z darczyńców stypendiów jest Powiat Gołdapski.
Serdecznie gratulujemy Mateuszowi, życząc dalszych sukcesów w kraju i za granicą.
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PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Przydomowa oczyszczalnia ścieków to jedno z dwóch rozwiązań w sytuacji, gdy nie ma możliwości odprowadzania ścieków do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej. Pierwsze z nich to szambo, czyli gromadzenie ścieków
w bezodpływowym zbiorniku, drugie to własna oczyszczalnia.
Aby założyć przydomową oczyszczalnię ścieków, muszą być spełnione łącznie trzy przesłanki:
- po pierwsze – wydajność oczyszczalni,
- po drugie – oczyszczalnia powinna być obiektem budowlanym usytuowanym bezpośrednio przy budynku mieszkalnym (samodzielnie konstrukcyjna całość, samodzielne funkcjonowanie),
- po trzecie – oczyszczalnia musi mieć charakter indywidualny (obiekt służy funkcjonalnie budynkowi mieszkalnemu).
Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt. 3 – pozwolenia na budowę nie wymaga budowa indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3 na dobę. W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
o wydajności powyżej 5 m3na dobę należy uzyskać opinię inspektora ochrony środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska ul. 1 Maja 13, 11-041 Olsztyn Tel. 89 522 08 00.
Wymagane dokumenty, jakie należy złożyć w Starostwie Powiatowym:
1. Zgłoszenie– na podstawie art. 29 i art. 30 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z póź. zm.)
2. załączniki*:
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
- Szkice lub rysunki wyjaśniające charakter robót budowlanych,
- Mapa sytuacyjna z naniesioną oczyszczalnią.
*W przypadku zgłoszenia realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Gołdap, zgłoszenie, które wpłynie do Starostwa Powiatowego w Gołdapi musi wcześniej zostać skonsultowane z Urzędem Miejskim w Gołdapi (pismo z dnia 17.09.2010 r. znak: GPO.7621.41/1/2010).
Wzory zgłoszenia oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
dostępne są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1.

Wiedza Ratuje Życie - laureaci konkursu
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gołdapi informuje, że w związku z obchodami Światowego Dnia AIDS, 2 grudnia 2014 r. w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi odbył się powiatowy konkurs
wiedzy pod nazwą „Wiedza Ratuje Życie”.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu
powiatu gołdapskiego.
I miejsce zajęła Aleksandra Wierzbicka, uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi z liczbą 16 punktów. II miejsce Małgorzata Zawadzka,
uczennica klasy IV Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi z liczbą 15 punktów.
III miejsce Angelika Golubek, uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego
w Gołdapi, z liczbą 14 punktów.
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy wysokiego poziomu wiedzy.
W Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w okresie od 1 listopada
2014 r. do 31 marca 2015 r. funkcjonuje bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Pod numerem telefonu
800 165 320 osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.
Ponadto zaktualizowany wykaz schronisk i ośrodków wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.olsztyn.uw.pl.
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VI Jarmark Bożonarodzeniowy
21 grudnia 2014 r., kilka dni przed Wigilią Bożego Narodzenia, na Placu Zwycięstwa odbył się szósty już Jarmark
Bożonarodzeniowy. Spotkanie uroczyście otworzyli i wspólnie kolędę zaśpiewali: starosta gołdapski Andrzej Ciołek, prezes Stowarzyszenia Gołdapski Fundusz Lokalny Zbigniew Mieruński, przewodniczący Rady Powiatu Leszek
Retel i przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pianka. Imprezę prowadził Jan Życzkowski. Na scenie wystąpili
m.in.: Zorepad, Rominczanie, Spod tablicy, Norbert Dawidowski, Marek Jurewicz, zespół Shannon.
Celem spotkania było przypomnienie i prezentacja regionalnego oraz lokalnego dziedzictwa kulturowego związanego z tradycjami Bożonarodzeniowymi. Podczas Jarmarku spotkać można było artystów, rękodzielników, rzemieślników i wytwórców produktów lokalnych. Miejski plac zamienił się w magiczny świat wypełniony mnóstwem
zapachów świątecznych, światełek, choinek, aniołów…
Jarmark wprowadził mieszkańców i gości w atmosferę świąt ze szczególnym uwzględnieniem tradycji kulturowych naszego powiatu. Podczas Jarmarku na uczestników czekały fantastyczne atrakcje, m.in. występy zespołów,
tradycyjne gry i zabawy, anioły na szczudłach. Na poszukujących oryginalnych prezentów gwiazdkowych czekały
stoiska, bogate w artykuły świąteczne, rękodzieło, ozdoby, świece z miodu i rzeźby.
Najbardziej wyszukane podniebienia smakoszy mogły skosztować świątecznych wypieków, wędlin, serów i pieczywa regionalnego. Nadleśnictwa Gołdap i Czerwony Dwór zadbały, aby na naszym placu wyrósł baśniowy lasek,
z którego można było wybrać choinkę dla siebie.
Nie zabrakło też konkursów, których laureatami zostali:
W konkursie na najciekawsze przebranie podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego:
Zuzanna Czereszewska - pasterz
Katarzyna Buza - Baltazar
Julia Jankowska – Matka Boska
W konkursie na przebranie za „ Św. Mikołaja”:
Mirosława Czereszewksa
Zdzisław Orłowski
W konkursie na najsmaczniejszą zupę bożonarodzeniową podczas Jarmarku
Bożonarodzeniowego”:
Sołectwo Galwiecie – zupa rybna
Stowarzyszenie Nadzieja (Lisy) – „maczka”
Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej (Dubeninki) - barszcz
W konkursie na najpiękniejsze stoisko na Jarmarku Bożonarodzeniowym:
Stowarzyszenie Nadzieja (Lisy)
Stowarzyszenie Głos Puszczy Rominckiej (Dubeninki)
Sołectwo Galwiecie
Anielska Szpulka (Gołdap).
Ponadto pracownicy Starostwa Powiatowego wspólnie z funkcjonariuszką gołdapskiej komendy policji przeprowadzili konkursową loterię,
której uczestnicy otrzymali upominki oraz gadżety odblaskowe zakupione
w ramach projektu „On Ty i ja na tej samej drodze — II edycja” dofinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
Jarmark Bożonarodzeniowy w Gołdapi zorganizowany został przez Starostwo
Powiatowe w Gołdapi i Gołdapski Fundusz Lokalny przy wsparciu zaprzyjaźnionych instytucji: Domu Kultury w Gołdapi, Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi,
Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap oraz Nadleśnictw: Gołdap i Czerwony Dwór.
Wsparcie medialne: goldap.info, goldap.org.pl, zbliska.goldap.pl, Kurier Gołdapski, Radio 5.
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Nowe umiejętności nabyte w ramach projektu „Dobrze mieć zawód”
W Polsce coraz szybciej rozwija się rynek kawowy i rośnie moda na spożywanie tego napoju. Z każdym dniem
powstaje coraz więcej lokali serwujących „małą czarną”, a
co za tym idzie wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowany personel, dobrze poruszający się w świecie kawy.
Aby posiąść wiedzę i umiejętności baristy, 16 uczniów
Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi ukończyło kurs,
prowadzony przez wykwalifikowanego baristę Panią Biankę Pietrzyk. Kurs trwał dwa dni
według programu opartego na szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Młodzież miała okazję skorzystać również z wiedzy i doświadczenia pana Mariusza
Habkowskiego, biegłego przy Sądzie Okręgowym w Słupsku, a także eksperta z zakresu technicznych badań dokumentów Laboratorium Kryminalistycznego, który w wymiarze 30-godzinnym poprowadził dla 10 uczniów kurs kasjera walutowego.
Program kursu obejmował zagadnienia: organizacja stanowiska pracy metody identyfikacji znaków pieniężnych, rozpoznawanie autentyczności zagranicznych znaków pieniężnych m. in. EUR, USD, CHF, AUD, CAD, SEK,
DKK, NOK, GBP, HUF, EEK, CZK, fałszerskie techniki, warunki skupu obcych znaków pieniężnych , zagadnienia
ustawy Prawo dewizowe oraz warunki prowadzenia działalności kantorowej.
Młodzież uczestniczyła w kursach nieodpłatnie dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Dobrze mieć zawód”.
„Dobrze mieć zawód”
projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Kolejna "schetynówka" w naszym powiecie
12 grudnia 2014 r. miało miejsce uroczyste otwarcie
inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1936N
Degucie-Żytkiejmy”, zrealizowanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: starosta gołdapski Andrzej
Ciołek, wójt gminy Dubeninki Ryszard Zieliński, sołtys
sołectwa Żytkiejmy Marian Czarniewski, sołtys sołectwa
Degucie Piotr Jurewicz, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi Leszek Kowalewski, prezes Oleckiego Przedsiębiorstwa Drogowo -Mostowego Sp. z o. o. Tadeusz
Niedźwiecki, dyrektor Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej Jaromir Krajewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa
Gołdap Tomasz Waraksa, przewodniczący Rady Powiatu Leszek Retel. W uroczystości wzięli udział również radni
powiatu gołdapskiego oraz radni gminy Dubeninki.
Zarówno starosta gołdapski jak i wójt Dubeninek podziękowali radnym gminy oraz Nadleśnictwu Gołdap
za zrozumienie dla inwestycji i wyrażenie zgody na dołożenie się do wkładu własnego powiatu każde po 100 000 zł, powiat 660 865,99 zł. Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 1 721 729,99 zł.
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”.
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"Szansa dla Ciebie" - zakończenie projektu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi zakończyło realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Działanie 7.1.Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ”Szansa dla Ciebie”.
Projekt realizowany był w latach 2009-2014r. Udział w projekcie
ukończyły 83 osoby. Uczestnicy projektu to głównie bezrobotni i nieaktywni zawodowo, w tym osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w wieku 18-64 lata,
oraz byli i obecni wychowankowie pieczy zastępczej.
W 2014 r. udział w projekcie wzięło 15 osób. Uczestnicy skorzystali tak jak w latach ubiegłych z grupowego
poradnictwa zawodowego oraz treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych, wyjazdu studyjnego
do „Miejsc z Duszą”, gdzie poznali działalność i sposób funkcjonowania ekonomii społecznej. Głównym celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników projektu. Wszystkie kursy zawodowe dobierane były
indywidualnie do potrzeb uczestników projektu oraz dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy tj.: kurs prawa
jazdy kat. B, kurs kwalifikacyjny na przewóz rzeczy kategoria C+E, kurs pilarza’, kurs koparko-ładowarek,
kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych.
Wykorzystane środki unijne to inwestycja w człowieka, która od lat cieszy się dużym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Realizacja projektu była dla nas dużą satysfakcją i odpowiedzialnością za losy drugiego człowieka.
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom za aktywny udział w naszym projekcie, za wysoką frekwencję. Mamy ogromną nadzieję, że udział w projekcie przyczynił się do wielu sukcesów osobistych i zawodowych uczestników.

„Natura 2000 w powiecie gołdapskim”
- wyjątkowe fotografie w albumie przyrodniczym
Starostwo Powiatowe w Gołdapi z sukcesem pozyskało
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację projektu
„Powiat Gołdapski w Naturze 2000”. W ramach tego projektu
wydany został album pn. „Natura 2000 w powiecie gołdapskim” oraz przeprowadzony został konkurs wiedzy dla dzieci
„Ochrona przyrody w powiecie gołdapskim”, którego finał
miał miejsce 29 października.
Wartość projektu opiewała na kwotę 12 500 zł, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie wyniosło 6 000 zł.
6 listopada 2014 r. gościliśmy w starostwie autorów opublikowanych w albumie zdjęć, którzy otrzymali pamiątkowe egzemplarze publikacji „Natura 2000 w powiecie gołdapskim”. Autorami zdjęć w albumie są: Dawid Cząstkiewicz, Szymon Czernek, Mariusz Duszak,
Magdalena Marzec, Zbigniew Mieruński, Beata Staśkiewicz, Andrzej Sulej, Jan Werchowicz, Agnieszka Zdancewicz.
Serdecznie dziękujemy za współpracę.
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Zakończył się projekt skierowany do straży pożarnej

14 listopada 2014 r. na placu przez Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi odbyło się uroczyste przekazanie samochodu rozpoznania ratowniczego, zakupionego przez powiat gołdapski w ramach realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Powiecie Gołdapskim poprzez doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostki ratownictwa Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007 – 2013.
Klucze do samochodu komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Krzysztofowi Giedrojciowi wręczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek oraz przewodniczący Rady Powiatu Leszek Retel.
W sierpniu 2014 r. gołdapscy strażacy otrzymali kamerę termowizyjną, również zakupioną w ramach powyższego projektu. Przy pomocy kamery strażacy są w stanie stwierdzić, gdzie znajduje się punkt najgorętszy, czyli przypuszczalne źródło ognia oraz zlokalizować osoby potrzebujące pomocy.
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.

Jednostki OSP otrzymały nowy sprzęt
14 listopada 2014 r. jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego powiatu dostały nowy specjalistyczny
sprzęt pożarniczy – zgodnie z przyjętą strategią rozwoju krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie
powiatu gołdapskiego w celu podniesienia gotowości operacyjnej i skuteczności działań ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa. Przekazany sprzęt to m.in.: koła ratunkowe, rzutki ratownicze, torby PSP R1, kamizelki asekuracyjne, zestawy hydrauliczne, sanie lodowe, agregat prądotwórczy, lina ratownicza na bębnie, pompa
szlamowa. Sprzęt uroczyście przekazali: komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi Krzysztof
Giedrojć oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Gołdapi Andrzej
Ciołek starosta gołdapski. Jednostki OSP, które otrzymały sprzęt: Banie Mazurskie, Górne, Grabowo, Dubeninki,
Żytkiejmy.
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Fantomy przekazane policji i gminom, a laureaci konkursów nagrodzeni
W związku z realizacją projektu ,,ON, TY I JA NA TEJ SAMEJ DRODZE – II
edycja” dofinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” Starostwo Powiatowe zakupiło cztery
sztuki fantomów, aparat fotograficzny oraz dwa tonery do drukarki.
Fantomy służące do nauki prawidłowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej zostały 6 listopada 2014r. przekazane policji oraz gminom powiatu i posłużą do nauki
pierwszej pomocy przedmedycznej w szkołach i innych instytucjach w naszym powiecie. Dodatkowo gołdapskiej policji został przekazany aparat fotograficzny wraz z futerałem i kartą pamięci oraz tonery do drukarki. Łączna wartość przekazywanego sprzętu to 6 205,42 zł.
W ramach projektu: „On, ty i ja na tej samej drodze – II edycja” zorganizowano i przeprowadzono konkursy, których
laureatów poznaliśmy i nagrodziliśmy 6 listopada.
W konkursie plastycznym „KRÓL MACIUŚ PIESZY” wpłynęło ok. 100 prac – były one wykonane różnorodną techniką i wszystkie na wysokim poziomie. W ocenie prac pomagała pani Cecylia Buczyńska-Buza.
W konkursie plastycznym dla dzieci „KRÓL MACIUŚ PIESZY” laureatami
zostali:
I miejsce: Zuzanna Derek – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach, II miejsce: Rozalia
Stanek - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi, III miejsce: Zuzanna Jankowska - Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach, wyróżnienie: Patrycja Aneszko - Szkoła Podstawowa
nr 3 w Gołdapi.
Wysoki poziom reprezentowały również prace literackie w konkursie „KRÓL
MACIUŚ PIESZY”. W ocenie tych prac niesłychanie pomocny był pan Mirosław
Słapik.
W konkursie literackim dla dzieci „KRÓL MACIUŚ PIESZY” laureatami
zostali:
I miejsce: Agata Sawicka – Szkoła Podstawowa w Żytkiejmach, II miejsce: Karolina
Bolewska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi, III miejsce: Weronika Pojawa - Szkoła Podstawowa w Dubeninkach,
wyróżnienie: Aleksandra Misiewicz - Szkoła Podstawowa w Pogorzeli.
Regulamin konkursu przewidział również uhonorowanie statuetkami „Król Maciuś Pieszy” szkół, których uczniowie
zostali laureatami w kategoriach literackiej i plastycznej. Tak się złożyło, iż w obydwu kategoriach zwyciężyły uczennice
Szkoły Podstawowej w Żytkiejmach. Statuetki z rąk starosty Andrzeja Ciołka odebrała dyrektor szkoły Bożena Wróblewska. Zaprojektowania i wykonania pięknych statuetek "Król Maciuś Pieszy" podjął się gołdapski Warsztat Terapii
Zajęciowej. Za pomoc i współpracę podziękowania z tej okazji otrzymał kierownik WTZ pan Jerzy Sobisz.
W konkursie fotograficznym dla osób powyżej 16. roku życia „KTÓRĘDY DO BEZPIECZEŃSTWA” jury
najlepiej oceniło zdjęcia i przyznała nagrody: I miejsce: Teresa Budzejko, II miejsce: Marcin Podziewski, III miejsce:
Julita Bobrowska.
W konkursie „na hasło” - również skierowanych do osób powyżej 16. roku życia „KTÓRĘDY DO BEZPIECZEŃSTWA” nagrody otrzymali: I miejsce: Norbert Zajączkowski za hasło: „Czy podróżujesz daleko czy blisko, bezpieczeństwo jest ponad wszystko”, II miejsce: Marcin Podziewski za hasło: „Czy o zmierzchu czy o świcie nos odblaski,
bo ratują najcenniejsze ludzkie życie”, III miejsce: Tomasz Willamowicz za hasło: „Namów swojego tatę, żeby nie był
drogowym piratem”.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursów.
9

To było święto pracowników socjalnych
24 listopada 2014 r. w gołdapskim hotelu Arti miało miejsce IV Forum Jednostek Pomocy Społecznej zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi przy współpracy Starostwa Powiatowego.
Forum otworzył oraz gości przywitał starosta gołdapski Andrzej Ciołek, składając serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom socjalnym za wypełnianie
ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców naszego powiatu. Wręczył też upominki dyrektorom jednostek zajmujących się udzielaniem opieki i pomocy osobom potrzebującym. Słowa podziękowania do pracowników socjalnym skierowała również
dyrektor PCPR Małgorzata Gryszkowska.
Na forum przybyło wielu gości, m.in.: pracownicy socjalni z gmin powiatu, pracownice z Grupowej Praktyki Pielęgniarek i Położnych PULS w Gołdapi, dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej Agnieszka Iwanowska, dyrektor Domu Św. Faustyny
„Nie lękajcie się” Beata Kuprewicz, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy
„Słoneczny Dom” Marcin Białous, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Gołdapi Krystyna Podciborska, zastępca komendanta powiatowego policji w Gołdapi mł. insp. Ryszard Stemplewski, przewodniczący Rady Powiatu w Gołdapi Leszek Retel, dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi Marzanna Wardziejewska, dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi Anna
Kuskowska, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Jerzy Sobisz, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi
Mirosława Równa, kuratorzy sądowi oraz rodzice zastępczy.
W części artystycznej goście mieli przyjemność obejrzeć występy uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi oraz uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.
Na zaproszenie dyrektor PCPR w Gołdapi Małgorzaty Gryszkowskiej na forum przybyła Pani Dorota Zawadzka,
która wygłosiła bardzo ciekawą prelekcję m.in.
o trudnej pracy pracowników socjalnych, o tym
z jakimi problemami przychodzi im się zmierzyć, o roli rodziców zastępczych oraz o wychowaniu dzieci. Prelekcja spotkała się z dużym
zainteresowaniem, nie zabrakło bowiem wielu
mądrych rad od „Super Niani”, która wykazała
się nie tylko elokwencją ale i dużym poczuciem
humoru.

Święto dobrych ludzi
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w gołdapskim Domu Kultury 9
grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie wolontariuszy i zaproszonych gości. Dorota
Łasica koordynator Centrum Wolontariatu wraz z Mirosławem Bobrowskim prezesem Stowarzyszenia „Partnerstwo Sztuk” podziękowali wszystkim wolontariuszom
za ich bezinteresowną prace na rzecz osób potrzebujących. Ciepłe słowa pod adresem wolontariuszy skierowali również: wicestarosta gołdapski Grażyna Senda oraz
burmistrz Gołdapi Tomasz Luto. Wicestarosta podziękowała wolontariuszom – osobom o wielkich sercach – za to,
że dzielą się swoimi umiejętnościami i wolnym czasem z tymi, którzy najbardziej
tego potrzebują.
Podczas uroczystości ogłoszono wyniki konkursu „Wolontariusz Godny naśladowania”. Tytuł ten otrzymała Katarzyna Kuchar – serdecznie gratulujemy! Upominki
laureatce oraz wszystkim nominowanym do tego tytułu wręczyła wicestarosta Grażyna Senda.
zdjęcia dzięki uprzejmości goldap.info
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Starosta na spotkaniu z marszałkiem
Samorządowcy reprezentujący powiaty oraz prezydenci
największych miast regionu spotkali się w Olsztynie z marszałkiem województwa. W spotkaniu uczestniczył również
starosta gołdapski Andrzej Ciołek. Rozmawiano o przyszłej współpracy między samorządami. Nie zabrakło jednak konkretnych deklaracji i dyskusji o najważniejszych
wyzwaniach stojących przed powiatami i miastami regionu.
W ostatnich tygodniach samorządowcy mieli okazję poznać założenia nowego regionalnego programu operacyjnego. Do regionu trafi ponad 1,7 mld euro. Największa część unijnego tortu kierowana jest do przedsiębiorców. Musimy wykorzystać wszystkie szanse, abyśmy tak jak do tej pory byli w pierwszej lidze regionów najlepiej wykorzystujących środki europejskie – mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. – Do tego potrzebna jest
bardzo duża aktywność lokalnych samorządów, które są nie tylko ważnymi odbiorcami europejskiej pomocy, ale też
pełnią niezastąpioną rolę w promocji i docieraniu z unijną ofertą do miejscowych firm.
W tym roku ruszą pierwsze konkursy z nowej puli środków unijnych. Budżet programu na lata 2014-2020 jest
większy niż w ostatnich siedmiu latach. Do skorzystania z unijnej pomocy trzeba się będzie jednak dobrze przygotować. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej premiują pomysły innowacyjne i łączenie sfer biznesu oraz nauki. Duża
część funduszy przeznaczona będzie nadal na inwestycje drogowe i kolejowe.
W nowej kadencji pracami Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego kierować będzie nowy
przewodniczący. Jest nim starosta giżycki Wacław Strażewicz. Spotkania gospodarzy powiatów odbywać się będą
co dwa miesiące. Starostwie liczą na aktywny udział władz samorządu województwa w posiedzeniach Konwentu.
- Prócz bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami różnych środowisk, swoje kontakty i dialog ze społecznością
województwa chcę oprzeć na dobrej współpracy z gospodarzami miast i gmin oraz starostami, którzy są przecież
reprezentantami lokalnych wspólnot – deklarował marszałek Brzezin.
Goście zwracali także uwagę na potrzebę kierowania do nich szczegółowych informacji dotyczący nowego rozdania unijnych środków. Rozmawiano także o największych bolączkach samorządów m.in. braku środków na potrzebne remonty dróg powiatowych oraz inwestycje w szpitalach podlegających starostwom. Dyskutowano również o wyzwaniach stojących przed szkolnictwem zawodowym w regionie.
źródło: http://portal.warmia.mazury.pl

Powiat pozyskał kolejne środki na drogi
Uprzejmie informujemy, że w 2015 roku zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1734N w Gminie Banie Mazurskie (o przebiegu granica państwa- Rapa-Banie Mazurskie-Grodzisko-JakunówkoKruklanki-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+00
do km 0+966 o dł. 966m).
Stanie się to możliwe za sprawą dofinansowania pozyskanego przez
Powiat Gołdapski z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w wysokości
1 113 092,00 zł. Razem z wkładem własnym szacowana wartość projektu
wynosi 2 226 184,00.
Na wkład własny złożą się: Powiat Gołdapski – 506 546 zł, Gmina
Banie Mazurskie – 506 546 zł, Nadleśnictwo Czerwony Dwór –
100 000 zł.
Planowany termin realizacji inwestycji to II – III kwartał 2015 r.
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Starostwo Powiatowe w Gołdapi i Gołdapski Fundusz Lokalny
- organizatorzy VI Jarmarku Bożonarodzeniowego w Gołdapi
serdecznie dziękują wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu
i przyczynili się do stworzenia świątecznej atmosfery
oraz wprowadzenia gości w cudowny nastrój Bożonarodzeniowy.
Dziękujemy artystom, wykonawcom i zespołom
za uświetnienie uroczystości swoimi występami.
Dziękujemy instytucjom gminnym za wsparcie,
a wystawcom oraz uczestnikom za aktywny udział w Jarmarku.
Wszystkim, bez wyjątku, z całego serca dziękujemy!
Organizatorzy
Najbliższa impreza pod Patronatem Honorowym Starosty Gołdapskiego:
25 stycznia 2015 r. godz. 9:00
VIII Charytatywny Halowy Turniej Piłki Nożnej pod hasłem „Bądźmy razem"
miejsce: hala sportowo—widowiskowa OSiR w Gołdapi

Ferie z Poradnią
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gołdapi
zaprasza dzieci w wieku 7 - 12 lat
na zajęcia w czasie ferii zimowych.
Zajęcia grupowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku
w godzinach 10-12 (I grupa) oraz 12-14 (II grupa).
Zapisy prowadzone są w sekretariacie poradni, ul. Wolności 11.
W programie: zabawy, gry, quizy, karaoke,
zajęcia plastyczne i muzyczne.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE
Warmińsko – Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi
zapraszają do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich dla wszystkich dorosłych mieszkańców
województwa warmińsko - mazurskiego. Porady udzielane są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi
przy ulicy Krótkiej 1. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość udzielenia porady w domu klienta
lub zorganizowania porady grupowej. Porady świadczone będą przez doradców, pracujących w Regionalnym
Ośrodku Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Ełku. Porady udzielane są z zachowaniem zasad: bezpłatności,
bezstronności, poufności, aktualności i rzetelności informacji.
Termin dyżuru w styczniu 2015 r.:
- 20 stycznia
w godzinach od 11.00 do 14.00
Prosimy o wcześniejsze umówienie się:
- telefonicznie pod numerem: (87) 732 11 11
- za pomocą poczty elektronicznej e-mail: elk@pytaszniebladzisz.eu

Redaguje: M. Mackiewicz
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