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W INFORMATORZE

Szanowni Państwo,
Kolejny numer Informato-

ra Gołdapskiego w Państwa 
rękach. Piszemy w nim o in-
westycjach, wydarzeniach i o 
tym, co działo się w naszym 
mieście przez okres wakacji. A 
sporo się wydarzyło. Na stro-
nie 8 i 9 przedstawimy fotore-
lację z Dni Gołdapi. Wieczorne 
koncerty przyciągnęły na Tar-

gowicę Miejską tłum gołda-
pian i odwiedzających nasze 
miasto gości. Sylwia Grzesz-
czak, Lanbbery, Kobranocka i 
zespół Dżem to gwiazdy wiel-
kiego formatu, jeśli chodzi o 
polską scenę muzyczną. Na 
takich artystów czekamy przez 
cały rok. Kartaczewo przycią-
ga coraz więcej smakoszy. Spe-
cjalnie na tę okazję przyjeżdża-

ją goście z sąsiednich miast i 
dalszych stron Polski. Chyba 
nie ma osoby, która 5 sierpnia 
nie zajadała się tym regional-
nym daniem. Wojewódzkie 
Obchody Święta Wojska Pol-
skiego to wydarzenie, na które 
czekał cały 15 Gołdapski Pułk 
Przeciwlotniczy. Uroczystości, 
które odbyły się 17 sierpnia na 
Placu Zwycięstwa przyciąg-

nęły widzów. A przed nami 
kolejna uroczystość. W sobotę, 
8 września przy Promenadzie 
Zdrojowej odbędą się Dożynki 
Diecezjalne, na które już dziś 
zaprasza Burmistrz Gołdapi 
Tomasz Luto.

Inwestycje w trakcie. Do 
zakończenia prac przy Placu 
Zwycięstwa zostało niewiele. 
Warto było „przemęczyć się” 

dla efektu końcowego. Mamy 
piękne chodniki, nową na-
wierzchnię, estetyczne ławki, 
tablice informacyjne. Dzisiej-
sza Gołdap to nowoczesna 
Gołdap. Na inwestycję przy 
Promenadzie Zdrojowej naj-
bardziej czekały dzieci. Nowy 
plac zabaw to miejsce, gdzie 
najmłodsi mogą „wyszaleć” się 
na całego. Plac zabaw jest co-

dziennie oblegany przez dzieci. 
Anna Budzińska, Irena Ło-

bacz, Bożena Kalinowska oraz 
Sylwia Ostrowska będą przez 
najbliższe pięć lat sprawować 
funkcje dyrektorów w czterech 
szkołach podstawowych Gmi-
ny Gołdap. Ich sylwetki oraz 
zamierzenia przedstawiamy 
na stronie 6. 

Zapraszamy do lektury.

Jeszcze w tym roku w szkołach będzie łatwiej 
W lutym Burmistrz Gołdapi 

Tomasz Luto złożył wniosek 
o dofi nansowanie działań 
mających na celu likwidację 
barier architektonicznych 
w szkołach podstawowych. 
Wszystkie złożone projekty 
otrzymały dofi nansowanie 
ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacyjnego 
Osób Niepełnosprawnych w 
ramach programu pn. „Pro-
gram wyrównywania różnic 
między regionami III”.

Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Tadeusza Kościuszki w 
Gołdapi oraz Szkoła Podsta-
wowa nr 5 im. Noblistów Pol-
skich w Gołdapi będą miały 
długo wyczekiwane podjazdy 
dla osób niepełnosprawnych 
oraz tzw. schodołazy. W Szko-
le Podstawowej im. Michała 
Kajki w Grabowie zostaną 
wyremontowane i dostoso-
wane łazienki do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W 
szkole konieczne było rów-
nież dostosowanie szerokości 
drzwi zewnętrznych w jednej 
z klasopracowni tak, by mogły 
z niej korzystać osoby niepeł-
nosprawne na wózkach. 

W Gminie pojawi się też 
nowy samochód 9-osobowy, 

przeznaczony do dowozu 
niepełnosprawnych dzieci 
do szkół, który zastąpi do-
tychczas używany wyeks-
ploatowany volkswagen. 
Zakup mikrobusu zapo-
biegnie powstawaniu barier 
komunikacyjnych i pozwoli 

na wyrównanie szans dzieci 
niepełnosprawnych w dostę-
pie do edukacji, zdrowia, 
kultury i sportu. Umożliwi 
uczniom większy udział w 
życiu społecznym, poprzez 
wyjazdy na wycieczki, im-
prezy kulturalno-oświatowe, 

zajęcia pozalekcyjne, zawo-
dy, konsultacje medyczne i 
rehabilitację.  Łączna kwota 
pozyskanego dofinansowa-
nia  to 127 097,71 zł. Umo-
wa została podpisana w 
połowie sierpnia. Trwa jej 
realizacja.  At

„Nie” nowotworom u dzieci

Dbając o zdrowie najmłod-
szych mieszkańców Gminy 
Gołdap 17 i 18 lipca odbyły się 
bezpłatne badania dzieci w 
wieku od 9 miesiąca życia do 
6 lat. Lekarze w ambulansie 
Fundacji Ronalda McDonal-
da, za pomocą aparatu USG, 
badali tarczycę, węzły chłon-
ne, narządy jamy brzusznej, 
a u chłopców dodatkowo 
mosznę. Po zakończeniu ba-
dań rodzice otrzymali wynik 
z opisem oraz porady lekar-

skie co do ewentualnej dalszej 
diagnostyki. W ciągu dwóch 
dni zostało przebadanych 146 
dzieci. Obok ambulansu zo-
stała przeprowadzona akcja 
„Dzień Dawcy Szpiku z Fun-
dacją Ronalda McDonalda”. 
Podczas dwudniowej akcji 
zarejestrowało się 64 poten-
cjalnych dawców. 

Badania przeprowadzono 
dzięki współpracy Burmistrza 
Gołdapi Tomasz Luto i Fun-
dacji Ronalda McDonalda. At

Przez dwa dni przebadano 146 dzieci

W Szkole Podstawowej nr 3 zostanie zamontowany podjazd dla osób niepełnosprawnych 
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Dążąc do poprawy zdrowia oraz związanej z nim jakości 
życia mieszkańców, Gmina Gołdap wraz z Saikai – miastem 
partnerskim po stronie litewskiej, przystąpiła w 2016 roku 
do konkursu ogłoszonego przez Program Interreg V-A Litwa 
Polska. 

Nadrzędny cel Programu 
stanowi wspieranie inteli-
gentnego, trwałego wzrostu 
gospodarczego, który sprzy-
ja włączeniu społecznemu 
poprzez współpracę na ob-
szarze przygranicznym. Ce-
lem Programu jest wkład w 
regionalny rozwój i jakość 
życia poprzez współpracę 
transgraniczną między ludź-
mi i instytucjami na obszarze 
Programu. W wyniku roz-
strzygnięcia, projekt „Parki 
Przyjaźni 2” został pozytyw-
nie zaopiniowany i objęty 
grantem fi nansowym.

Projekt w swoich założe-
niach adresowany jest do 
ogółu mieszkańców Gminy 
Gołdap oraz turystów odwie-
dzających nasze miasto.

Jednym z obranych celów 
jest edukowanie już najmłod-
szych mieszkańców naszej 
Gminy tak, aby od najmłod-
szych lat zaczepić nawyk 
dbania o zdrowie swoje i ca-
łej rodziny. Już w marcu, w 
4 szkołach podstawowych na 
terenie gminy rozpoczął się 
cykl zajęć z zakresu profi lak-

tyki chorób cywilizacyjnych 
oraz zdrowego trybu życia, 
prowadzonych przez eduka-
torów. Zajęcia łączą profi lak-
tykę zdrowotną z zabawą.

Od kwietnia do grudnia 
odbywają się zajęcia z gim-
nastyki korekcyjnej dla dzie-
ci z wadami postawy, które 
zostały zdiagnozowane pod-
czas badań przesiewowych na 
przełomie 2017 i 2018 roku.

Kolejny krok jest ukłonem 
w stronę rodzinnego i aktyw-
nego spędzania czasu – od 
marca br. w każdy weekend 
odbywają się zajęcia rekre-
acyjno-sportowe, w których 
każdy, niezależnie od wieku, 
może wziąć udział. Tematyka 
jest zróżnicowana: od gier ze-
społowych po rajdy rowerowe 
i zajęcia ruchowe na świeżym 
powietrzu w okolicach Ma-

zurskich Tężni Solankowych.
Równolegle do działań 

prozdrowotnych toczą się in-
westycje. W ramach projektu 
zaplanowano budowę strefy 
rekreacji, obejmującą pole do 
gry w mini golfa oraz plac za-
baw dla dzieci i młodzieży przy 
Promenadzie Zdrojowej. Obie 
inwestycje zostały ukończone. 
Trwają procedury odbioru.

Kolejny raz spotkaliśmy się 
podczas Festiwalu Zdrowia. 
W bieżącym roku impreza 
ta została przeprowadzona 
pod nazwą: „Gołdap Festival. 
Na zdrowie kultura”. Wśród 
licznych atrakcji, można było 
skorzystać z porad zdrowot-
nych, spotkań z dietetykiem.

Przed nami jeszcze realiza-
cja kilku działań. Cały Projekt 
zakończy się z w pierwszym 
kwartale 2019.  SG

Zdrowie jest najważniejsze 

Plac zabaw przy Promenadzie Zdrojowej cieszy się ogromnym zainteresowaniem 

Nową atrakcją przy tężniach jest pole golfowe 

 W ramach programu przeprowadzono badania pod kątem wad postawy wśród uczniów szkół podstawowych Od kwietnia do grudnia odbywają się zajęcia z gimnastyki korekcyjnej

Zajęcia sortowe i spotkania z ciekawymi ludźmi to atrakcje związane z projektemPodczas Festiwalu Zdrowia uczestnicy imprezy otrzymali cenne wskazówki na temat zdrowego odżywiania
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Projekt na uzupełnienie realizowanych inwestycji
Zarząd Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego 
jako Instytucja Zarządzająca 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020 wiosną 
ogłosił nabór wniosków o 
dofi nansowanie projektów 
w ramach: Działania 11.1 
Aktywne włączenie, w tym 
z myślą o promowaniu rów-
nych szans oraz aktywnego 
uczestnictwa i zwiększaniu 
szans na zatrudnienie Pod-
działania 11.1.1 Aktywizacja 
społeczna i zawodowa osób 

wykluczonych oraz zagrożo-
nych wykluczeniem społecz-
nym – projekty konkursowe.

Ogłoszony konkurs był 
konkursem rewitalizacyj-
nym. W ramach konkursu 
można było składać wnioski 
o dofi nansowanie projektów 
stanowiących przedsięwzięcia 
rewitalizacyjne wynikające z 
lokalnych planów rewitaliza-
cji miast. Interwencja objęła 
także uzgodnione przedsię-
wzięcia, zawarte „Programie 
rewitalizacji sieci miast CIT-
TASLOW”. Działania rewita-
lizacyjne zostały połączone 

z działaniami na rzecz m.in. 
wsparcia dla osób, rodzin lub 
otoczenia osób zagrożonych 
ubóstwem i/lub wyklucze-
niem społecznym z wykorzy-
staniem instrumentów aktyw-
nej integracji o charakterze: 
społecznym, zawodowym, 
edukacyjnym, zdrowotnym.

Ogólna pula środków prze-
znaczona na dofi nansowanie 
projektów Cittaslow to  12 796 
549,32 złotych.  

Gmina Gołdap złożyła dwa 
wnioski do konkursu. Plano-
wane do realizacji projekty są 
uzupełnieniem realizowanych 

już dwóch innych tzw. twar-
dych, polegających na dosto-
sowaniu pomieszczeń do no-
wych zadań w Domu Kultury, 
Szkole Podstawowej nr 3 oraz 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

Oba znalazły się wśród za-
kwalifi kowanych do dofi nan-
sowania. Celem projektu pn. 
„Garncarska Wioska” jest tak 
zwane włączenie społeczne 
25 osób z naszego obszaru 
poprzez m.in. warsztaty moty-
wacyjne, szkolenia zawodowe, 
warsztaty garncarskie oraz 
wizytę studyjną w Kamionce 
k. Nidzicy. Całkowita wartość 

projektu wynosi 538 816,25 zł. 
Przyznane dofi nansowanie to 
456 316,25 zł. Celem projek-
tu pn. „Fachowość szansą na 
zatrudnienie” jest zmniejsze-
nie liczby osób bezrobotnych, 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Uczestnicy pro-
jektu otrzymają wsparcie do-
radcy zawodowego, psycho-
loga, a także zostaną objęci 
cyklem szkoleń zawodowych 
oraz staży.

Całkowita wartość projektu 
to 825 264,62 zł. Przyznane 
dofi nansowanie to 694 764, 
62 zł.  SG

Trwają przygotowania do 
podpisania umów z Urzędem 
Marszałkowskim. Realizacja 
obu umów przewidziana jest 
na początek 2019 roku.

Nowy sprzęt poprawi 
komunikację 

Burmistrz Gołdapi Tomasz 
Luto osobiście wręczał soł-
tysom laptopy, które będą 
narzędziem w poprawie 
elektronicznej komunikacji 
z Urzędem Miejskim. Podob-
ny sprzęt otrzymali również 
radni. Jest to kolejny etap 
realizacji projektu mające-
go na celu wprowadzenie 
cyfryzacji usług w gołdap-
skim samorządzie. Została 
już przygotowana aplikacja 
e-SOŁTYS, której zadaniem 
jest usprawnienie obiegu in-
formacji, przypominanie o 
ważnych i wiążących termi-
nach, szybsze przekazywanie 
komunikatów. Na specjalne 
konta sołtysów trafi ać będą 
najważniejsze wiadomości 
dotyczące funkcjonowania 
gminy, w szczególności ob-

szarów wiejskich. Radni będą 
mogli posługiwać się plat-
formą cyfrową e-RADA. W 
czerwcu sołtysi i radni odby-
li w szkolenie. W jego trakcie 
zaprezentowano im możliwo-
ści uruchomionych w ramach 
projektu platform cyfrowych. 
Intensywne szkolenia prze-
chodzą również pracownicy 
Urzędu Miejskiego. 

Sprzęt został zakupiony 
w ramach wdrażanego w 
Gminie Gołdap projektu pt. 
„Cyfrowe usługi w zakresie 
udostępnienia informacji 
publicznej Urzędu Miejskiego 
w Gołdapi”. Jego wartość to 
ponad 2,5 miliona z złotych, 
z czego prawie 2,2 miliona 
złotych stanowią środki ze-
wnętrzne.

BC

Laptopy będą narzędziem w poprawie elektronicznej komunikacji 
z Urzędem Miejskim

Podróż katamaranem 
po jeziorze Gołdap

W sezonie letnim mieszkań-
cy i turyści chętnie korzystają 
z nowego sprzętu pływające-
go. Oryginalne rowery wodne 
cieszą się wielkim zaintere-
sowaniem. Nowością, którą 
oferuje Ośrodek Sportu i Re-
kreacji dzięki dofi nansowaniu 
jest katamaran. Przy plaży 
miejskiej powstał też plac 
zabaw i boisko do siatkówki 
plażowej.  Na zmodernizo-

wanym nabrzeżu możliwe 
będzie uruchomienie szkółki 
żeglarskiej. Wypożyczalnia 
sprzętu pływającego wzbo-
gaciła się dodatkowo o 10 ło-
dzi wędkarskich, 15 kajaków, 
10 rowerów wodnych oraz 
10 desek do windsurfi ngu. 
Modernizacja obejmuje też  
sanitariaty, kuchnię polową i 
budynek wypożyczalni sprzę-
tu pływającego.  At Katamaran jest nową atrakcją na jeziorze Gołdap

Prace nabierają tempa
Realizacja projektu zwią-

zanego z  Domem Kultury 
w Gołdapi trwa. Powierzch-
nia użytkowa Domu Kultu-
ry w  Gołdapi powiększy się 
o prawie 135 m2. Realizacja 
projektu pozwoli na utworze-
nie studia nagrań i sali prób. 
Na ich wyposażenie trafi  no-
woczesny sprzęt umożliwiają-
cy nagrywanie i profesjonalną 
obróbkę dźwięku:  fortepian 
cyfrowy, powermikser, key-
board i  wzmacniacz ze słu-
chawkami. Sala widowisko-
wa wzbogaci się o refl ektory, 
przetworniki dźwięku, pro-
jektor multimedialny, zestaw 
mikrofonów bezprzewodo-
wych i wytwornicę mgły. Kino 
Kultura zyska nowe, wygod-
ne fotele, nowe kurtyny oraz 
elektroniczny system rezer-
wacji i sprzedaży biletów. Za-
instalowany zostanie procesor 
umożliwiające odtwarzania 
panoramicznego dźwięku 

w systemie 7.1 i zabezpiecze-
nia UPS. Nowy, elektronicz-
ny sprzęt otrzymają również 
tancerze ognia.

Dofinansowanie z  RPO 
woj. Warmińsko-Mazur-
skiego wyniesie 1,72 miliona 
złotych tj. 81,29% kosztów 

projektu.  Jego realizacja 
rozpocznie się w  paździer-
niku 2017 r. i  zakończy 
w grudniu 2018 r.  At

We wschodniej części dziedzińca powstał nowy budynek 
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„Rozbudowa Parków: Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki 
zdrowia łączącej oba Parki w Uzdrowisku Gołdap” to inwestycja, która poprawia 
nie tylko wizerunek miasta, ale również bezpieczeństwo.

Na ulicy Stadionowej wy-
budowano ścieżkę pieszo-
-rowerową, o którą wiele lat 
zabiegali mieszkańcy miasta. 
Nieopodal ścieżki, przy brze-
gu rzeki Gołdapa w drodze na 
Promenadę Zdrojową, stwo-
rzono miejsce do odpoczynku 
i kinezyterapii. Są tam stojaki 
na rowery, zespół urządzeń 
kinezyterapeutycznych, tabli-
ce informacyjne, ławki. Kolej-
nym elementem projektu była 
budowa parkingu przy Prome-
nadzie Zdrojowej. Parking ten, 
od kilku miesięcy służy także 
jako miejsce do organizowania 
imprez takich jak np. Festiwal 
Zdrowia czy Dożynki. Przy par-

kingu wybudowano także to-
aletę dostosowaną do potrzeb 
osób niepełnosprawnych.

Rozbudowa Parku Kinezyte-
rapeutycznego położonego w 
obrębie Placu Zwycięstwa to 
nic innego jak modernizacja 
centrum miasta. Wysłużona 
przez ponad dwadzieścia lat 
kostka brukowa, została za-
stąpiona płytami granitowymi. 
Pojawiły się nowe gabloty oraz 
słupy ogłoszeniowe, dzięki któ-
rym mieszkańcy będą na bieżą-
co informowani o nadchodzą-
cych wydarzeniach w gminie. 
Bardzo ważnym aspektem 
było zlikwidowanie barier ar-
chitektonicznych, dzięki temu 

niepełnosprawni oraz matki z 
wózkami mogą bez przeszkód 
poruszać się przez centrum.

Dużą popularnością wśród 
dzieci cieszy się urządzenie 
zabawowe w postaci lina-
rium. Osoby szukające wy-
tchnienia mogą wypocząć 
na nowoczesnych ławkach z 
betonu architektonicznego 
oraz tradycyjnych ławkach 
parkowych. Dookoła Placu 
Zwycięstwa została wymie-
niona nawierzchnia  miejsc 
postojowych. Mieszkańcy 
oraz turyści mogą też korzy-
stać z nowoczesnej toalety, 
która została zamontowana 
w centrum miasta.

Projekt „Rozbudowa Par-
ków: Kinezyterapeutycznego 
i Zdrojowego oraz budowa 
ścieżki zdrowia łączącej oba 
Parki w Uzdrowisku Gołdap” 
został zrealizowany z Regional-
nego Programu województwa 
Warmińsko-Mazurskiego w ra-
mach osi Kultura i dziedzictwo 
oraz budżet Gminy Gołdap. 
Wartość projektu to 7 781 947, 
86 zł. Wysokość dofi nansowa-
nia to prawie 85%.

At

Poprawia się wizerunek 
i bezpieczeństwo miasta 

Linarium w parku miejskim

Słupy ogłoszeniowe Miejsce do odpoczynku i kinezyterapii na ulicy Stadionowej W centrum pojawiły się nowe ławki 

Tablice ogłoszeń Nowy parking przy Promenadzie Zdrojowej Stare kolmby zostały zamienione na bardziej nowoczesne
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Nowa kadencja dyrektorów w czterech szkołach podstawowych 
Komisje Konkursowe 

przedstawiły Burmistrzo-
wi kandydatów na dy-
rektorów czterech szkół 

podstawowych w Gminie 
Gołdap. Sprawa dotyczy 
Szkoły Podstawowej nr 1, 
Szkoły Podstawowej nr 2, 

Szkoły Podstawowej nr 5 
oraz Szkoły Podstawowej 
w Grabowie. Na każde sta-
nowisko w wyznaczonym 

terminie wpłynęła jedna 
oferta. Po przeprowadzo-
nym postępowaniu dwu-
nastoosobowe Komisje 

przedstawiły kandydatów. 
Nowi dyrektorzy będą spra-
wować pieczę nad szkołami 
od 1 września 2018 do 31 

sierpnia 2023. Nowym dy-
rektorom zadaliśmy kilka 
pytań. 

Anna Truchan

Każda sala, każda ławka, każdy 
kącik jest właśnie dla ucznia

Najważniejsze jest tworzenie przyjaznej szkoły 

Dzieci i młodzież są podmiotem, 
a nie przedmiotem w szkole

Szkoła powinna wyróżniać się 
wysoką jakością działań

Anna Budzińska pracuje 
w  szkole od 25 lat. Od 17 lat 
jest nauczycielem dyplomowa-
nym. Lubi zmiany i wyzwania. 
O aplikowaniu na stanowisko 
dyrektora myślała już wcześ-

niej, dlatego w  momencie 
ogłoszenia konkursu miała 
odpowiednie kwalifi kacje. 
Zdaniem Anny Budzińskiej 
w  szkole najważniejszy jest 
uczeń. Doskonale ujmują to 
słowa Janusza Korczaka, które 
są mottem jej koncepcji funk-
cjonowania i  rozwoju objętej 
przez nią szkoły: „W domu my-
ślą i zajmują się różnymi spra-
wami, w domu pokoje i sprzęty 
są dla wszystkich. Szkoła my-
śli tylko o uczniu: każda sala, 
każda ławka, każdy kącik jest 
właśnie dla ucznia. Cały czas 
szkolny nauczyciela dla ucznia.” 

Słuchać, rozmawiać, ustalać 
zasady i  respektować je nie 
zapominając też o tym, by być 
przykładem. To według nowej 
dyrektor recepta na dobry 
kontakt z uczniami. Jeśli cho-
dzi o szkolną kadrę dyrektor 
zawsze stawia na ludzi. 

- Najważniejsza w szkole jest 
dobra atmosfera, budowanie 
dobrych, życzliwych relacji, 
wzajemny szacunek i  ciężka 
praca nastawiona na wielo-
aspektowy rozwój – mówi 
Anna Budzińska, nowa dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Marszałka Józefa Pił-

sudskiego w Gołdapi. – Szko-
ła nie może dobrze wypełniać 
swoich zadań bez mądrego, 
ciągle kształcącego się i lubią-
cego dzieci i młodzież nauczy-
ciela. Swoją kadencję, oprócz 
decyzji typowo służbowych, 
związanych z  dokumentacją 
i zatrudnieniem, z pewnością 
zacznę od spotkań z nauczy-
cielami, rodzicami i uczniami. 
Przedstawię swoją koncepcję, 
wspólnie ustalimy zasady 
współpracy. Stawiam na lu-
dzi, więc zależy mi na dobrej 
współpracy i zrozumieniu.

A  jak będzie wyglądała 
„Dwójka” za 5 lat? Dyrektor 
odpowiada cytatem ze swojej 
koncepcji: „Chcę zrealizować 
marzenie o szkole przyjaznej, 
bezpiecznej, gdzie liczy się 
praca nad własnym rozwo-
jem, kreatywność, gdzie od-
krywane i rozwijane są talen-
ty. A wszystko po to, aby nasi 
uczniowie byli przygotowani 
na wyzwania współczesnego 
świata i nie bali się go”. 

Wolny czas pani Anna spę-
dza przy książce, bawi się 
z wnukami spotyka się ze zna-
jomymi, a czasem zwyczajnie 
leży na leżaku…

Bożena Kalinowska od 17 
lat jest nauczycielem chemii. 
Współpracę z dziećmi rozpo-
częła 32 lata temu jako instruk-
tor ZHP. Zdaniem dyrektor w 
szkole najważniejsi są ucznio-
wie, ich bezpieczeństwo, edu-
kacja i ich dobre samopoczucie. 
Decyzja o przystąpieniu po raz 
kolejny do konkursu na dyrek-

tora szkoły spowodowana była 
faktem, że Bożena Kalinow-
ska pomyślnie przeprowadzi-
ła szkolną społeczność przez 
ogromną transformację, jaką 
była zmiana profi lu działania 
szkoły. 

- Pierwszy rok pracy Szkoły 
Podstawowej nr 5 okazał się 
ogromnym sukcesem, czego 
dowodem są zadowolone dzie-
ci oraz rodzice dzieci uczących 
się w nowej szkole – mówi 
Bożena Kalinowska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
Noblistów Polskich w Gołda-
pi. - To kadrze przeze mnie 
prowadzonej udało się uzyskać 
wiele środków na pomoce dy-
daktyczne oraz potrzebnych do 
stworzenia nowoczesnej szkoły. 
Placówka jest aktualnie bardzo 
dobrze wyposażona i jest w sta-
nie zapewnić najlepsze warunki 
do nauki dzieciom już od klasy 
zerowej.  

Doświadczenie, jakie pani 
Bożena Kalinowska zdobyła 
pracując w ZHP, pomaga jej w 
nawiązywaniu świetnych relacji 
z dziećmi i młodzieżą. Dosko-
nale zna ich troski i potrzeby 
również z innej perspektywy 

niż tylko nauczyciel – uczeń. 
Najważniejsze dla dyrektor 
będzie tworzenie przyjaznej 
szkoły, w której uczeń czuje się 
bezpiecznie i dobrze. Szkoły bez 
agresji i zagrożeń społecznych, 
szkoły przygotowującej do star-
tu w dorosłe życie i wychowują-
cej w duchu patriotyzmu.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. 
Noblistów Polskich w Gołdapi, 
do której chciałaby dyrektor 
zaprosić za 5 lat, to szkoła, w 
jakiej uczą się szczęśliwi, zaan-
gażowani w naukę uczniowie. 
Nauczyciele mają możliwość 
korzystania z najnowszych po-
mocy dydaktycznych, wykorzy-
stują innowacyjne metody pra-
cy. Każdy uczeń wymagający 
opieki specjalistycznej jest nią 
objęty. Szkoła jest bezpieczna, 
ogrodzona, posiada plac za-
baw. Relacje szkoły z rodzica-
mi są serdeczne, rodzice ufają 
nauczycielom, angażują się w 
życie szkoły, a ich wysiłek jest 
doceniony. 

Najwięcej radości w wolnym 
czasie pani Bożenie daje praca 
na świeżym powietrzu, czyli 
pielęgnacja roślin i kwiatów 
oraz opieka nad psami.  

Irena Łobacz nauczyciel-
ką jest od 33 lat. Według 
dyrektor, w szkole najważ-
niejsi są uczniowie. Zaspo-
kajanie ich potrzeb w sferze 
edukacji, wychowania, przy-
gotowania do dorosłego ży-
cia to najważniejsze zadania 
szkoły. Piętnastoletnie do-
świadczenie na stanowisku 
dyrektora, wypracowanie 
skutecznego sposobu zarzą-
dzania placówką, znajomość 

środowiska szkolnego skło-
niło panią Irenę do startu 
w konkursie. Pomysłem na 
dobry kontakt z dziećmi i 
młodzieżą jest umiejętność 
słuchania tych młodszych, 
i tych starszych uczniów 
oraz szukanie między nimi 
porozumienia. Dyrektor 
nie zapomina, że dzieci i 
młodzież są podmiotem, a 
nie przedmiotem w szkole. 
Najważniejszym zadaniem 
przed którym staje Irena 
Łobacz od strony bazy ma-
terialnej jest rozbudowa 
głównego budynku szkoły. 
Przez kilka następnych lat 
szkoła będzie pracować nad 
podniesieniem wyników na-
uczania. 

- Swoją pracę rozpocznę 
od podziękowania nauczy-
cielom i pracownikom za 
zaufanie, którym mnie ob-
darzyli na kolejne pięć lat 
– mówi Irena Łobacz dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
im. Michała Kajki w Gra-
bowie. - Na początek posta-

ram się o to, by w nowym 
roku szkolnym nauczyciele 
przygotowywali uczniów 
do konkursów przedmioto-
wych, artystycznych i innych 
organizowanych przez ku-
ratorium oświaty oraz inne 
podmioty. 

Marzeniem Ireny Łobacz 
jest to, by szkoła przeze nią 
kierowana sprostała wyzwa-
niom szybko zmieniającego 
się świata. Aby nadal była 
placówką bezpieczną, boga-
tą w ofertę edukacyjną. Za 
pięć lat szkoła w Grabowie 
będzie szkołą, do której ucz-
niowie chętnie przychodzą i 
zdobywają w niej nie tylko 
wiedzę, ale też przygotowa-
nie do startu w dorosłe ży-
cie.

Ogród to doskonała od-
skocznia od dnia codzien-
nego. Pani Irena spędza w 
nim wolny czas od wiosny 
do jesieni. Zima i jesień to 
doskonała pora na robótki 
ręczne. Dyrektor bardzo lubi 
czytać książki.

Sylwia Ostrowska w zawo-
dzie nauczyciela spełnia się 
od 11 lat. Należy do tej grupy 
ludzi, dla których praca jest 
również pasją. Codzienny 
kontakt z dziećmi sprawia jej 
ogromną radość i satysfakcję. 

- Kierowanie szkołą jest 
ważną i odpowiedzialną funk-
cją – mówi Sylwia Ostrowska, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Mikołaja Kopernika 
w Gołdapi. - Będę się starała, 
aby szkoła optymalnie reali-
zowała zamierzenia i osiągała 
cele we wszystkich obszarach 

funkcjonowania. Rola nowo-
czesnego dyrektora polega 
nie tylko na byciu pracodaw-
cą, ale także menedżerem, 
umiejącym poprawić sytuację 
ekonomiczną powierzonej mu 
placówki. Zdecydowałam się 
przystąpić do konkursu po-
nieważ z „Jedynką” związa-
na jestem od 10 lat. Znam i 
nie są mi obojętne problemy 
uczniów i ich rodziców, na-
uczycieli i innych pracowni-
ków szkoły.

Nowa dyrektor szkoły, dzię-
ki doświadczeniu pracy z 
dziećmi na różnych etapach 
kształcenia, wie co dla ucznia 
najlepsze. Oprócz prowadze-
nia zajęć dydaktycznych pani 
Sylwia była również wycho-
wawcą klasy. Przez ostanie 
lata pełniła funkcje opiekuna 
Samorządu Uczniowskiego. 
Dało to możliwość poznania 
życia szkoły z perspektywy 
uczniów i szansę na nawiąza-
nie z nimi dobrego kontaktu. 

Według nowej dyrektor naj-
ważniejsze będzie poprawie-
nie bazy dydaktycznej i mate-
rialnej szkoły w szczególności 
stanu technicznego budynku 
szkoły; termomodernizacja, 
elewacja, remont łazienek, 

klas i korytarzy. Istotne 
jest również wprowadzenie 
dziennika elektronicznego. 
Udoskonali on pracę wycho-
wawców i ułatwi bezpośredni 
kontakt z rodzicami. Umożli-
wienie uczniom rozwoju za-
interesowań i uzdolnień tak, 
by nie zmarnował się żaden 
talent. 

A jak będzie wyglądała „Je-
dynka” za pięć lat?

- Uważam, że właściwa 
organizacja placówki może 
zostać osiągnięta przy założe-
niu, że szkoła jest dla ucznia 
– dodaje Sylwia Ostrowska. 
- Wszystkie moje działania 
organizacyjne i prawne zmie-
rzać będą do stworzenia przy-
jaznej placówki zarówno dla 
ucznia jak i rodziców. 

Pani Sylwia preferuje róż-
ne formy wypoczynku. Spę-
dzanie wolnego czasu uwa-
runkowane jest wieloma 
czynnikami. Lubi aktywnie 
wypoczywać z rodziną. Ceni 
spotkania z przyjaciółmi. 
Kiedy potrzebuje wyciszenia, 
sięga po dobrą książkę. Inte-
resuje się również projekto-
waniem wystroju wnętrz, 
muzyką, kinem europejskim 
i podróżami zagranicznymi.

Anna Budzińska, dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Bożena Kalinowska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
Noblistów Polskich w Gołdapi

Irena Łobacz, (pierwsza z lewej) 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Michała Kajki w Grabowie

Sylwia Ostrowska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Mikołaja Kopernika w Gołdapi
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Od 1 września 
rozpocznie się 
nabór wniosków 
o przyznanie 
stypendium 
na rok szkolny 
2018/2019. 

Wniosek o  przyznanie po-
mocy materialnej o  charak-
terze socjalnym w  formie 
stypendium szkolnego na-
leży złożyć w Urzędzie Miej-
skim w  Gołdapi w  Punkcie 
Obsługi Mieszkańców do 
15 września. Słuchacze ko-
legiów pracowników służb 
społecznych wniosek mogą 
złożyć do 15 października. 
Przed złożeniem dokumen-
tów wskazana jest konsulta-
cja z pracownikiem Wydziału 
Oświaty Promocji i Rozwoju 
Urzędu Miasta Gołdapi pok. 
nr 26 II piętro.

Wniosek mogą złożyć ro-
dzice, opiekunowie prawni 
niepełnoletniego ucznia, 
pełnoletni uczeń lub dyrektor 
szkoły. Stypendium szkolne 
może być także przyznane 
z urzędu. Stypendium mogą 
otrzymać uczniowie u  któ-
rych miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie 
nie przekracza 514,00 zł net-
to. Do dochodu ustalonego 
nie wlicza się jednorazowego 
pieniężnego świadczenia so-
cjalnego, zasiłku celowego, 
pomocy materialnej mającej 
charakter socjalny albo mo-
tywacyjny, przyznawanej na 
podstawie przepisów o syste-
mie oświaty, wartości świad-
czenia w naturze, świadczenia 
przysługującego osobie bezro-
botnej na podstawie przepi-
sów o promocji zatrudnienia 
i  instytucjach rynku pracy 
z  tytułu wykonywania prac 
społecznie użytecznych, do-
chodu z powierzchni użytków 
rolnych poniżej 1 ha przeli-
czeniowego, świadczenia wy-
chowawczego tzw. „500 plus”. 

Stypendium nie przysługuje 
uczniom klas zerowych, ucz-
niom, którzy nie mieszkają 
na terenie Gminy Gołdap, 
uczniom, którzy otrzymują 
inne stypendium ze środków 
publicznych z wyjątkiem sytu-
acji, kiedy łączna kwota otrzy-
mywanych stypendiów nie 
przekracza 2480 zł (wg stanu 
prawnego do 31.10.2018). 

Stypendium to refunda-
cja poniesionych wydatków 
związanych z udziałem w za-

jęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczają-
cych poza zajęcia realizowa-
ne w szkole w ramach planu 
nauczania, a także udziałem 
w  zajęciach edukacyjnych re-
alizowanych poza szkołą np. 
opłaty za udział w zajęciach 
nauki języków, komputero-
wych, sekcjach sportowych, 
kursach przygotowujących 
do egzaminów na wyższe 
uczelnie, wycieczki szkolne, 
wyjścia do kin, teatrów lub 
inne imprezy organizowane 
przez szkołę itp. Przyznane 
stypendium może być prze-
znaczone na pokrycie kosz-
tów pomocy edukacyjnych, 
w szczególności zakupu pod-

ręczników, odzieży sportowej, 
programów komputerowych, 
zeszytów, słowników, stro-
ju sportowego, kalkulatora, 
leksykonów, encyklopedii, 
atlasów, przyborów, pomocy 
szkolnych, itp. Całkowitego 
lub częściowego pokrycia 
kosztów związanych z pobie-
raniem nauki poza miejscem 
zamieszkania przez uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych 
oraz słuchaczy kolegiów. 
Stypendium szkolne może 
być udzielone w  jednej lub 
w  kilku formach jednocześ-
nie. Wysokość stypendium 
zależy od sytuacji material-
nej ucznia i jego rodziny oraz 
innych okoliczności. 

Wysokość miesięcznego 
stypendium dla ucznia w da-
nym roku szkolnym ustala się 
przy miesięcznym dochodzie 
na osobę w  rodzinie ucznia 
do 200 zł netto - do 248 zł 
miesięcznie oraz przy mie-
sięcznym dochodzie na oso-
bę w rodzinie ucznia powyżej 
200 zł netto - do 186 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 
do rozliczenia poniesionych 
wydatków obowiązywać będą 
faktury, rachunki, umowy 
za zakup podręczników od 
czerwca 2018r. Pozostałe ma-
teriały szkolne od lipca 2018r. 
do czerwca 2019r. – według 
wykazu wydatków kwalifi ko-
wanych. Abonament interne-

towy od września 2018r. do 
czerwca 2019r. Bilety za do-
jazdy do szkoły od września 
2018r. do czerwca 2019r.

W  roku szkolnym 2017/2018 
w  Gminie Gołdap stypendium 
szkolne przyznano 295 ucz-
niom. Łączna kwota wypła-
conego stypendium w  roku 
szkolnym  wyniosła  292 917 
zł. 

Wymagane dokumenty
1.  Wniosek o  przyznanie 

pomocy materialnej o  cha-
rakterze socjalnym (dostępny 
na stronie www.goldap.pl lub 
w Punkcie Obsługi Mieszkań-
ca Urzędu Miejskiego w Goł-
dapi), 

2.  Zaświadczenie o  wyso-
kości:

- dochodu netto z  zakładu 
pracy

- renty/emerytury (odcinek 
renty/emerytury)

- alimentów (wyrok sądowy 
mówiący o  wysokości zasą-
dzonych alimentów lub za-
świadczenie komornika lub 
decyzja z OPS - funduszu ali-
mentacyjnego),

3.  Zaświadczenie z Powia-
towego Urzędu Pracy o pozo-
stawaniu bez pracy (z prawem 
lub bez prawa do zasiłku),

4.  Oświadczenie o  pozo-
stawaniu bez pracy i nieosią-
ganiu dochodu w  miesiącu 
poprzedzającym złożenie 
wniosku osób niezarejestro-
wanych w Powiatowym Urzę-
dzie Pracy,

5.  Zaświadczenie lub decy-
zja z  OPS o  otrzymywanych 
świadczeniach (zasiłek stały, 
zasiłek okresowy, zasiłek ro-
dzinny, zasiłek pielęgnacyj-
ny). 

6.  Zaświadczenie lub decy-
zja z OPS o przyznaniu dodat-
ku mieszkaniowego / dodat-
ku energetycznego,

7.  Zaświadczenie o wielkości 
posiadanych hektarów prze-
liczeniowych z urzędu gminy 
albo oświadczenie o nieposia-
daniu hektarów przeliczenio-
wych. Przyjmuje się, że z 1 ha 
przeliczeniowego uzyskuje się 
dochód miesięczny w wysoko-
ści 288,00 zł.

8.  Zaświadczenie z  Urzędu 
Skarbowego o uzyskanych do-
chodach w 2017r. lub oświadcze-
nie (w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej opo-
datkowanej podatkiem docho-
dowym od osób fi zycznych na 
zasadach określonych w prze-
pisach o podatku dochodowym 
od osób fi zycznych),

9.  Zaświadczenie z Urzędu 
Skarbowego lub oświadcze-
nie zawierające informację 
o  formie opodatkowania, 
oświadczenie o wysokości do-
chodu  oraz dowód opłacenia 
składek w  ZUS (działalność 
gospodarcza opodatkowa-
na na zasadach określonych 
w przepisach o  zryczałtowa-
nym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fi -
zyczne),

10.  Zaświadczenie ze szko-
ły (z wyłączeniem szkół, pod-
ległych Gminie Gołdap tj.: 
Szkoła Podstawowa nr 1, 2, 3, 
5 Sp.  Grabowo, SP Pogorzel). 

11. Inne zaświadczenia/de-
cyzje w zależności od sytuacji 
rodzinnej ucznia. AW

Z nowym rokiem szkolnym można 
składać wnioski o stypendium
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„Kobiety jak te kwiaty” 
to prace fotografi czno-pla-
styczne, które zostały zapre-
zentowane 11 lipca w Galerii 
K-2 gołdapskiego Domu 
Kultury. Kolejnym bardzo 
ciekawym wydarzeniem, 
tym razem w Muzeum Ziemi 

Gołdapskiej im. Mieczysława 
Ratasiewicza, było otwar-
cie wystawy „Gołdap wczo-
raj i dziś”. Zbiorami pięknej 
starej Gołdapi podzieliło się 
Gołdapskie Stowarzyszenie 
Historyczne „Archeo” i Biblio-
teka Publiczna w Gołdapi. 13 
lipca na stadionie miejskim 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
MKS Rominta Gołdap roz-
poczęła jubileusz 70-lecia po-
wstania klubu. Uroczystości 
trwały dwa dni. Na stadionie 
odbyło się wiele sportowych 
atrakcji i spotkań piłkarskich. 
Był to także doskonały czas 
na podziękowania byłym za-
wodnikom, zarządowi, przy-
jaciołom i  kibicom. Wśród 
wielu osób wspierających 
działalność klubu, podzię-
kowania otrzymał Burmistrz 
Gołdapi Tomasz Luto. Piąt-
kowy wieczór zapoczątkował 
koncertowe granie. Na sce-
nie zaprezentowała się była 
wokalistka znanego zespołu 
De Su - Beata Kacprzyk, po 
niej usłyszeliśmy Lanberry. 
Gwiazda wieczoru, Sylwia 
Grzeszczak, rozgrzała licznie 

KULTURA

Wystawa 
fotografi czna 
„Kobiety jak te 
kwiaty” otworzyła 
tegoroczne 
Dni Gołdapi. 
Organizatorzy 
stanęli na 
wysokości 
zadania. Wielu 
mieszkańców i 
turystów uznało, 
że były to jedne 
z najlepszych dni 
naszego miasta. 

Dni Gołdapi 2018 za nami

Fot.  Dom Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, At
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zgromadzoną na Targowisku 
Miejskim publiczność.

„Mamo, Tato co wy na to” 
to przezabawne spotkanie 
najmłodszych mieszkańców 
i  ich rodziców z  Ruphertem 
i Rico. Był to dowód, że naj-
lepszą zabawę dla najmłod-
szych (i  nie tylko) mogą 
zapewnić klauni. Pomimo 

pochmurnej pogody w  par-
ku miejskim było magicznie 
i kolorowo. Przed zabawą zo-
stali nagrodzeni uczestnicy 
biorący udział w  konkursie 
plastycznym zorganizowanym 
przez Urząd Miejski w Gołda-
pi pn. „O tym wiedzą nawet 
dzieci, warto segregować 
śmieci”. Podczas tegorocznej 

fety naszego miasta zawitało 
także plenerowe studio Radia 
5. W centrum miasta można 
było też skosztować smakoły-
ki przygotowane przez zna-
nego mistrza kulinarnego, 
Roberta Sowę. W sobotę, 14 
lipca rozbrzmiewały rocko-
we dźwięki. Zagrali dla nas 
Ci-HO oraz legendy polskiej 

sceny rockowej - Kobranocka 
oraz Dżem. 

Prawdziwych siłaczy podzi-
wialiśmy 15 lipca na Placu 
Zwycięstwa, na kolejnych 
zawodach Strongman. Panie 
miały na co popatrzeć, pano-
wie mieli czego pozazdroś-
cić. Przeciągnięcie na linie 
12 tonowego autobusu było 

nie lada wyczynem. Pierwsze 
miejsce w zawodach zapewnił 
sobie Mateusz Wrzesiński 
z  Golubia Dobrzynia. Piotr 
Kowalewski, który dzielnie 
reprezentował nasze mia-
sto, zajął zaszczytne miejsce 
trzecie. 

Warto zaznaczyć, że zaba-
wa i  konkurencje sportowe 

to nie wszystko. Podczas Dni 
Gołdapi, Wolontariusze 18+ 
z Centrum Wolontariatu przy 
Stowarzyszeniu Partnerstwo 
Sztuk, rejestrowało poten-
cjalnych dawców komórek 
macierzystych. W  ramach 
Dni Dawcy Szpiku do bazy 
Fundacji DKMS trafi ło 109 
osób.   At   
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Tradycyjnie, w  pierwszą 
niedzielę sierpnia w Gołdapi 
odbył się Regionalny Festi-
wal Pogranicza Kartaczewo 
2018 . W tym roku przypadło 
dwudziestolecie uczczenia 
tego regionalnego przysma-
ku. 5 sierpnia nie było osoby, 
która w  naszym mieście nie 
zajadałaby się kartaczami. 

W szranki o miano Mistrza 
Kartaczy stanęło siedem re-
stauracji i organizacji, które 
pieczołowicie przygotowywa-
ły się do niedzielnej imprezy. 
Obieranie kilku ton ziem-
niaków, mielenie mięsa na 
tysiące kartaczy to praca dla 
wielu osób. To właśnie one, 
do późnych sobotnich go-
dzin nocnych i od wczesnych 
godzin rannych w niedzielę, 
przygotowywały uczestnikom 
imprezy tą smaczną ziemnia-
czaną potrawę. Tegorocznym 
„Mistrzem Kartaczy 2018” 

w kategorii „restauracje, za-
kłady gastronomiczne, go-
spodarstwa agroturystycz-
ne” został Bar Młyn z  Bań 
Mazurskich. Ten zaszczytny 
tytuł wrócił do Bań po trzy-
letniej przerwie. Do udzia-
łu w  konkursie na „Mistrza 
kartaczy-kartacze domowe” 

przystąpiło 10 uczestników. 
Tu głównym jurorem była 
publiczność, która za po-
mocą kuponów decydowała 
o najlepszym smaku. Można 
rzec, że na Lucynę Sowul 
z Żytkiejm nie ma mocnych, 
bowiem trzeci raz z  rzędu 
zdobyła najwyższe miejsce 

na podium.  
Dużą popularnością cieszył 

się konkurs na najszybsze 
zjadanie kartaczy. Dzieci i ko-
biety miały do zjedzenia po 
jednym kartaczu, mężczyźni 
po dwa. 

W  przerwach między kon-
kursami występował zespół 

Grająca Szafa. Gwiazdą wie-
czoru był znany kabareciarz 
Grzegorz Halama. Patronat 
nad imprezą objęli Marszałek 
Województwa Warmińsko – 
Mazurskiego Gustaw Ma-
rek Brzezin oraz Wojewoda 
Warmińsko – Mazurski Artur 
Chojecki. At

KONKURS NA MISTRZA 
ŚWIATA W JEDZENIU 
KARTACZY
Dzieci:
I miejsce Ala Kołodziejczyk, 
Rapa (1:01:78)
II miejsce - Ania Wądołowska, 
Gołdap (1:09:43)
III miejsce - Wiktoria Urbano-
wicz, Gołdap (1:21:65)
Kobiety:
I miejsce - Teresa Perżyło, 
Gołdap (00:22:05)
II miejsce - Maria Charkie-
wicz, Mieduniszki Wielkie 
(00:22:93)
III miejsce - Partycja Karszyń-
ska, Gołdap (00:24:99)
Mężczyźni (2 kartacze):
I miejsce - Jan Zarzecki, Goł-
dap (00:36:78)
II miejsce - Patryk Janiszewski, 
Olsztyn (00:39:65)
III miejsce - Daniel Domoradz-
ki, Suwałki (00:52:11)

Gołdapska impreza przyciąga 
coraz więcej smakoszy kartaczy
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Na jeden dzień Gołdap sta-
ła się stolicą województwa. 
17 sierpnia nasze miasto było 
gospodarzem niezwykłego wy-
darzenia jakim były Wojewódz-
kie Obchody Święta Wojska 
Polskiego. Uroczystości rozpo-
częły się mszą święta w intencji 
żołnierzy i pracowników resortu 
obrony narodowej, która odbyła 
się w konkatedrze NMP Matki 
Kościoła. Po mszy na Placu 
Zwycięstwa odbył się uroczysty 
apel z udziałem najważniejszych 
osobistości naszego wojewódz-
twa, a wśród nich gospodarzy 
wydarzenia gen. bryg. Marka 
Sokołowskiego, wojewodę war-
mińsko – mazurskiego Artura 
Chojeckiego oraz Burmistrza 
Gołdapi Tomasza Luto. Uro-
czystościom towarzyszył piknik 
wojskowy. Widzowie podziwiali 
sprzęty, jakimi dysponuje cała 
16 Pomorska Dywizja Zmecha-

nizowana. Podczas uroczystości 
wręczono wyróżnienia i awanse 
na wyższe stopnie. Była defi la-

da reprezentacji pułków i pokaz 
musztry paradnej. Zwieńcze-
niem piątkowych uroczystości 

był występ Zespołu Wokalne-
go Klubu Marynarki Wojennej 
„Riwiera”. At

Pierwszy raz w Gołdapi
Wojewódzkie Obchody
Święta Wojska Polskiego
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Gmina wspiera 
renowację zabytków

Wspólny sukces Gminy 
i strażaków ochotników

Mieszkańcy z sołtysem starali 
się o dofi nansowanie pięć razy 

W Babkach, Kośmidrach, 
Wilkasach i Wiłkajciach 
powstają wiaty

Nowa wiata i plac zabaw

W piątek, 13 lipca, Bur-
mistrz Gołdapi Tomasz Luto 
podpisał trzy umowy na prze-
kazanie dotacji celowych na 
renowację gołdapskich za-
bytków. Gminne wparcie 
obejmie prace związane z re-
montem dachu wieży kościo-
ła pw. NMP Matki Kościoła, 
budynku mieszkalnego przy 
ulicy Mazurskiej oraz  odno-
wę zabytkowych organów z 
kościoła pw. Św. Leona i Św. 
Bonifacego.  

Najwyższa z dotacji wes-
prze drugi etap prac reno-
wacyjnych nad organami z 
kościoła pw. Św. Leona i Św. 
Bonifacego w Gołdapi. Pra-
cuje nad nimi organmistrz 
Michał Klepacki, który za-
pewnia, że „pochodzący z 
renomowanej królewieckiej 
pracowni Augusta Terletz-
kiego stukilkudziesięciolet-
ni instrument odzyskuje swe 

ciepłe, słodkie i przyjemne 
dla ucha brzmienie”. Drugi 
etap prac renowacyjnych 
kosztować będzie prawie 67 
tys. złotych, przy czym wkład 
gminy wyniesie ponad 33 tys.

Prace remontowe obejmą 
też wieżę oraz ścianę wschod-
nią zabytkowego kościoła pw. 
Najświętszej Maryi Panny 
Matki Kościoła w Gołdapi. 
Gminna dotacja to 30 tys. 

złotych, a koszt prac wyniesie 
ponad 62 tys. złotych. 

Na remont dachu budynku 
mieszkalnego przy ulicy Ma-
zurskiej 7, gmina przeznaczy 
22 180 zł. Dotacja będzie sta-
nowić 50% kosztów prac. Bu-
dynek pochodzący z przełomu 
wieków XIX i XX, wpisany 
jest do rejestru zabytków jako 
przykład pruskiej zabudowy.

BC

Projekt pt. „Gaszę zło, roz-
palam dobro – dzieci i mło-
dzież na ratunek społecz-
nościom lokalnym w Gminie 
Gołdap”, przygotowany 
przy współpracy samorzą-
du i ochotniczych straży po-
żarnych, znalazł się wśród 
111 inicjatyw z  całej Polski 
wybranych przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji. W konkursie granto-
wym Programu ograniczania 
przestępczości i aspołecznych 
zachowań „Razem bezpiecz-
niej” im. Władysława Stasiaka 
na lata 2018 – 2020. Całko-
wita wartość gołdapskiego 
projektu to 99,6 tysięcy zło-
tych, z czego aż 99%, stano-
wi dofi nansowanie. W każdej 
remizie działającej na terenie 
Gminy Gołdap, czyli w OSP 
Górne, OSP Dunajek i  OSP 
Grabowo będą organizowa-
ne edukacyjne zajęcia otwar-
te skierowane do młodych 
ludzi, którzy chcieliby wstą-
pić w szeregi Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych. Zosta-
ną przeprowadzone również 
spotkania międzypokolenio-
we integrujące mieszkańców. 

W  mijającym roku szkol-
nym w sześciu szkołach pod-
stawowych na terenie gminy 
Gołdap zorganizowane zo-
stały spotkania strażaków 
z  młodzieżą. Ich tematem 
było bezpieczeństwo w  ru-
chu drogowym, szkodliwość 
substancji psychoaktyw-
nych i inne ważne problemy 
z  punktu widzenia wycho-
wania. Zapoczątkowało to 
trwałą współpracę, która 
w  roku 2018/2019 będzie 
prowadzona w  formie tzw. 
„innowacji szkolnej”. Powsta-
ną dziecięco-młodzieżowe 
grupy, które w ramach zajęć 
pozaszkolnych, pod opieką 
nauczyciela, będą pracować 
z  druhami OSP. Uczniowie 
zapoznają się m.in. z  zasa-
dami udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, 
przyczynami powstawania 
pożaru, technikami gaszenia 
pożarów, niebezpieczeństwa-
mi związanymi z  ulatniają-
cym się czadem, zajęciami 
ruchowymi podnoszącymi 
ogólną sprawność fi zyczną. 
Program ma skupić ok. 150 
dzieci i młodzieży w regular-

nie działających dziecięco 
- młodzieżowych szkolnych 
grupach pożarniczych. 

W ramach projektu odbędą 
się również spotkania mię-
dzypokoleniowe „Młodzież – 
seniorom”, w  czasie których 
będą prowadzone rozmowy 
i dyskusje o różnicach między-
pokoleniowych, o zrozumie-
niu lub jego braku pomiędzy 
młodymi i starszymi osobami. 

Bezpieczeństwo jest naj-
ważniejsze, dlatego w ramach 
projektu przewidziano kam-
panię edukacyjną na temat 
zagrożeń związanych z  cza-
dem. Kampania skierowana 
będzie do wszystkich miesz-
kańców gminy, a w szczegól-
ności do seniorów. W związku 
z  tym zostanie zakupionych 
300 czujników czadu, które 
zostaną przekazane osobom 
starszym, szczególnie miesz-
kającym samotnie. Projekt 
„Gaszę zło, rozpalam dobro 
– dzieci i  młodzież na ratu-
nek społecznościom lokalnym 
w Gminie Gołdap” będzie re-
alizowany przez Gminę Goł-
dap do 30 listopada br.

At

Samorząd Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego 
przeznaczył 500 000 zł na 
udzielenie gminom w woje-
wództwie warmińsko - ma-
zurskim pomocy fi nansowej 
na przedsięwzięcia o cha-
rakterze inwestycyjnym na 
terenach wiejskich. Do wio-
sennego konkursu o „Małe 
Granty Sołeckie Marszałka 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego” przystąpiło 
sołectwo Galwiecie, które 
otrzymało maksymalną kwotę 
dotacji celowej, czyli 8 000 zł. 

Mieszkańcy sołectwa zadecy-
dowali, że na terenie centrum 
kulturalno - rekreacyjnego, w 
skład którego wchodzi świet-
lica, boiska, wiata i mini park, 
chcą zamontować siłownię ze-
wnętrzną. 

- Powstałe w Galwieciach 
boiska zaspokajają potrzeby 
młodzieży, chcieliśmy nato-

miast zaproponować coś dla  
osób dorosłych i seniorów – 
mówi Maciej Kordjak, sołtys 
sołectwa Galwiecie. - Dopeł-
nieniem oferty będzie siłow-
nia zewnętrzna umożliwiają-
ca wszystkim rozwój kultury i 
tężyzny fi zycznej, co podnie-
sie ogólny poziom zdrowia. 
Montaż siłowni umożliwi 
wzrost aktywności i integrację 

mieszkańców, poprzez wspól-
ne, także rodzinne, spędzanie 
czasu przy ćwiczeniach na 
świeżym powietrzu. Osoby 
starsze otrzymają dzięki temu 
możliwość podniesienia swo-
jej aktywności poprzez ćwi-
czenia i rehabilitację. Wspól-
nie spędzony czas z wnukami, 
rodziną, wpłynie pozytywnie 
na rozwój więzi międzypoko-
leniowych.

O inwestycję mieszkańcy z 
sołtysem zabiegali już od kil-
ku lat. Nie powiodły się stara-
nia na pozyskanie środków z 
budżetu obywatelskiego 2017 
i 2018, małych grantów sołe-
ckich 2017 i dofi nansowania 
z Działaj Lokalnie. Upór i de-
terminacja doprowadziły do 
fi nalnego dzieła. Na przykła-
dzie Galwieć można stwier-
dzić, że warto próbować - nie 
do trzech, a do „pięciu razy 
sztuka”.  At

W dniach 16 i 17 lipca pre-
zes Piotr Wasilewski, dzia-
łający w imieniu Fundacji 
Rozwoju Regionu Gołdap, 
podpisał umowy na budowę 
czterech wiat rekreacyjnych 
oraz stworzenie obiektów ma-
łej infrastruktury zachęcają-
cej do wypoczynku. Powstają 
one w Babkach, Kośmidrach, 
Wilkasach i Wiłkajciach. Pra-
ce, które prowadzić będzie 
gołdapskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
sp. z o.o. oraz Zakład Ogól-
nobudowlany Mieczysława 
Markowskiego już ruszają. 

Termin ukończenia robót 
ustalono na 30 października 
2018 roku.  

W miejscowościach tych 
zbudowane zostaną drew-
niane wiaty sprzyjające 
wypoczynkowi, rekreacji i 
integracji mieszkańców. W 
Kośmidrach, obok altany 
powstanie miejsce do grillo-
wania oraz boisko do koszy-
kówki ulicznej. W Wilkasach 
wiatę uzupełni dwuosobo-
wa huśtawka, a w Wiłkaj-
ciach zjeżdżalnia.

Ta, warta prawie 200 tys. 
złotych inwestycja będzie 

możliwa dzięki wsparciu po-
zyskanemu ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa Działania „Lider w EGO”. 
Przygotowanie wniosku o 
dofi nansowanie zainicjował 
Burmistrz Gołdapi Tomasz 
Luto. Gmina składając do-
kumentację mogłaby liczyć 
na wsparcie wynoszące je-
dynie 50%. W sytuacji, gdy 
benefi cjentem jest Fundacja 
Rozwoju Regionu Gołdap, 
środki zewnętrze pokryją 
100% kosztów projektu. BC

Sołectwa Gminy Gołdap 
korzystają z dobrej pogody 
i realizują inwestycje za-
planowane w ramach fun-
duszu sołeckiego. Wydatki 
zaplanowane na ten rok są 
rekordowe i wynoszą prawie 
540 tys. złotych. W miej-
scowości Jany oddano do 
użytku wiatę, która będzie 
miejscem letnich spotkań 
społeczności wiejskiej. Koszt 
tej inwestycji to ponad 9 tys. 
złotych. 

W Rudziach (sołectwo Na-
suty) powstał plac zabaw. 
Teren pod inwestycję zni-
welowano. Zakupiono i za-
montowano zabawki – dwie 

huśtawki wagowe, bujak i ze-
staw do ćwiczeń. Koszt tych 
działań ponad to 27 tysięcy 

złotych. W przyszłości teren 
placu zabaw zostanie ogro-
dzony.  BC

Ważną rzeczą jest, aby mieszkańcy w każdym wieku zaczęli 
traktować remizy Ochotniczych Straży Pożarnych jako miejsca 
spotkań i wspólnego działania. Gmina Gołdap otrzymała 
prawie 100 tysięcy złotych na działania ukierunkowane 
na edukację w zakresie bezpieczeństwa i aktywizację oraz 
wzmacnianie świadomości dzieci i młodzieży. 

Umowy na przekazanie dotacji zostały podpisane w połowie lipca

W ramach środków z funduszu sołeckiego w sołectwie Jany została 
wykonana wiata rekreacyjna   

Siłownia zewnętrzna powstanie 
na terenie centrum kulturalno - 
rekreacyjnym w Galwieciach
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Muzyczna uczta

Rodzinne wędkowanie

Kolejny raz „Sojuz” zmierzył 
się z „Królestwem”

Konkurs Krzyku

Mazury Tuning Fest
Gołdap to jedno z trzech 

miast, w których odbywa-
ły się koncerty w ramach 3. 
Międzynarodowego Festi-
walu „Barok na Mazurach”. 
Burmistrz Gołdapi Tomasz 
Luto objął patronatem to 
niezwykłe wydarzenie. W ra-
mach festiwalu w niedzielę 1 
lipca, w konkatedrze NMP 
Matki Kościoła wystąpiła so-
pranistka Aleksandra Zamoj-
ska, towarzyszyli jej muzycy 
z Austrii.  Tegoroczna edycja 
tego cyklicznego wydarzenia 
została poświęcona twór-
czości Antonia Vivaldiego, 
jednego z najważniejszych 
kompozytorów XVIII wieku. 
W trakcie koncertu zatytuło-
wanego „Spotkania” usłyszeli-
śmy również dzieła Teleman-
na i Bacha. At

W niedzielę, 12 sierpnia 
nad Gołdapskim Zalewem 
rozgrywano zawody pn. 
„Wędkowanie Rodzinne o 
Puchar Burmistrza Gołda-
pi”. W spokojnej i rodzinnej 
atmosferze wędkowało kil-
kadziesiąt osób. Udział w 
zawodach faktycznie wzięły 
rodziny, również z dziećmi w 
wózkach. Pogoda dopisała, 
dobry humor też nie opusz-
czał zawodników. W rywa-
lizacji zwyciężyli debiutanci 
zawodów Ewelina i Artur 
Smokowscy. 

UM

Na ponad 40 hektarach 
trudnego terenu, nad malow-
niczą rzeką i jeziorem Gołdap, 
przez trzy dni, „Siły Zbrojne 
Sojuza Wostocznego” i „Kró-
lestwa Westlandii” walczyły o 
zdobycie przewagi taktycznej 

i strategicznej. Ogólnopolski 
Zlot W-Armia XII’18”Dirty 
Dozen” odbył się w dniach 
10 - 12 sierpnia. Dwunasta 
edycja Zlotu W-Armia zorga-
nizowana została przez Sekcję 
ASG 15 Gołdapskiego Pułku 

Przeciwlotniczego, Sekcję Wy-
chowawczą 15 Gołdapskiego 
Pułku Przeciwlotniczego oraz 
suwalską grupę ASG „Perun”. 
Burmistrz Gołdapi Tomasz 
Luto objął patronatem to wy-
darzenie. At

Za sprawą Konkursu Krzy-
ku, co roku do Ośrodka 
Wczasowego Leśny Zakątek 
przybywają miłośnicy wy-
sokich decybeli. To właśnie 
Gołdap może szczycić się je-
dynym takim konkursem na 
świecie. Tegoroczne zawody 
odbyły się w niedzielę, 12 
sierpnia. Oprócz zawodników 
z naszego powiatu, w zmaga-
niach krzykaczy udział wzięło 
wielu turystów z Polski i za-
granicy m. in. z Czech, Portu-
galii, USA. Jednak pierwsze 
miejsca w kategorii pań i pa-
nów przypadły mieszkańcom 
Gołdapi. Jolanta Soroka wy-
krzyczała 131,2 decybela, a 
Mariusz Kuklewicz 132 de-
cybele. Organizatorem kon-
kursu była Gołdapska Rada 
Sportu. Patronat nad imprezą 
objął Burmistrz Gołdapi To-
masz Luto.  At

4 i 5 sierpnia na Targowicy 
Miejskiej w Gołdapi odbyła 
się druga edycja festiwalu 
„Mazury Tuning Fest”, która 
zgromadziła miłośników 
tuningu i motoryzacji. Wjazd 
na główny plac imprezy miały 
auta po wcześniejszej selekcji 
przeprowadzonej przez 
organizatorów. Auta, które 
przeszły ją pozytywnie mogły 
wziąć udział w 11 konkuren-
cjach i zawalczyć o atrakcyjne 
nagrody. Edycja 2018 została 
zorganizowana przez grupę 
GoGołdap, 2speed.pl oraz 
niemieckiego producenta kos-
metyków i chemii samochodo-
wej - Nanolex. 

Druga edycja Mazury Tu-

ning Fest spotkała się z bar-
dzo pozytywnym odbiorem 
uczestników. W wolnym 
czasie zawodnicy zwiedzali 
miasto i okolice. Większość 
z nich zachwycała się Goł-
dapią. Ciekawym punktem 
wydarzenia było malowanie 
markerami Smarta. Do tego 
celu, jeden ze sponsorów udo-
stępnił swój prywatny samo-
chód. Każdy uczestnik mógł 
puścić wodze fantazji. 

- Jako grupa miłośników 
motoryzacji GoGołdap te-
goroczną edycję festiwalu 
zaliczamy jako bardzo udaną 
– mówi Bartłomiej Waszczuk, 
organizator. – Liczymy, że w 
przyszłym roku uda się nam 

zgromadzić jeszcze więcej cie-
kawych aut z całego kraju, a 
także zapewnić mieszkańcom 
Gołdapi i turystom nietypo-
we atrakcje motoryzacyjne. 
Jesteśmy pełni podziwu dla 
uczestników, którzy wytrwali 
w palącym słońcu od samego 
rana w sobotę, aż do ostat-
nich chwil w niedzielę. Upał 
dał się nam wszystkim zdecy-
dowanie we znaki, ale warto 
było! Dziękujemy burmi-
strzowi Gołdapi Tomaszowi 
Luto za pomoc w organizacji 
oraz objęcie patronatem na-
szego wydarzenia, dziękujemy 
także wszystkim sponsorom 
którzy wsparli nas w przygo-
towaniu imprezy. BW

Przed licznie zgromadzoną publicznością w konkatedrze wystąpiła 
Aleksandra Zamojska z zespołem Pandolfi s Consort z Austrii

Puchary wręczał Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto

Zmagania drużyn trwały trzy dni

W Konkursie Krzyku udział mogą wziąć zarówno dzieci jak i dorośli

Druga edycja festiwalu „Mazury Tuning Fest” zgromadziła wielu miłośników tuningu i motoryzacji
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Obóz harcerski w Kotlinie Kłodzkiej - relacja
Piesze wędrówki po górach 

to jest to, co harcerze lubią 
najbardziej. Na wyjątkowy 
obóz, zlokalizowany na dru-
gim krańcu Polski, na Ziemi 
Kłodzkiej przy granicy z Cze-
chami, wybrali się w dniach 
13-23 lipca najstarsi har-
cerze z 2 Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej „Aves”. 
Zakwaterowani w Lewinie 
Kłodzkim, w uroczym Ośrod-
ku Wypoczynkowym „Maria”, 
podjęli najpierw  krótkie wę-
drówki po Wzgórzach Lewiń-
skich, by następnie wyruszyć 
dalej. Przeciskali się przez 
Góry Stołowe w Rezerwacie 
Błędne Skały oraz zdobyli 
Szczeliniec, najwyższy szczyt 
tych gór. Zeszli też głęboko 
pod ziemię do Kopalni Złota 
oraz penetrowali zakamarki 
Jaskini Niedźwiedziej w Ma-
sywie Śnieżnika. Deszcz nie 

przeszkodził obozowiczom w 
poszukiwaniu złota i kamie-
ni szlachetnych. W Kaplicy 
Czaszek w Czermnej harce-
rze w ciszy słuchali historii 

tego miejsca i zastanawiali 
się nad kruchością ludzkiego 
istnienia.  Z przewodnikiem 
poznawali stolicę Czech. I 
choć żar lał się z nieba, bacz-

nie słuchali pana Mariusza 
i jego opowieści o uroczej 
Pradze. W stolicy wojewódz-
twa dolnośląskiego, harcerze 
przeszli w Hydropolis grun-
towną edukację na temat 
wody. Wędrując  zastępami 
we wrocławskim ZOO, prze-
konali się, że w ciągu kilku 
godzin nie da się obejrzeć 
wszystkich żyjących tam 
zwierząt. W obozowisku był 
czas na codzienne powitania 
dnia, apele, śpiewanki, nocne 
warty, zdobywanie sprawno-
ści, warsztaty profi laktyczne, 
zajęcia plastyczne, konkursy, 
rywalizację sportową i har-
cerskie ogniska. Na jednym z 
ognisk gościliśmy właścicieli 
i pracowników Ośrodka Wy-
poczynkowego „Maria”. Zastę-
py zaprezentowały gościom 
historię i legendy związane z 
ziemią gołdapską. W upalne 

dni bardzo dużym zaintere-
sowaniem dzieci cieszyły się 
zabawy: „obozowy śmigus-
-dyngus” oraz wodna zjeż-
dżalnia na łące, zainicjowane 
przez kadrę: Maćka, Paulinę, 
Adę, Beatkę. 

W Kudowie-Zdrój obozo-
wicze korzystali z atrakcji 
w Aquaparku. W wartko 
płynącym przy obozowisku 
potoku Klikawa, Mikołaj 
wypatrzył pstrągi, na ścianie 
domku nocował nietoperz, 
a w ogródku przy stołówce 
Maciej dostrzegł wygrzewają-
cego się zaskrońca. Maciek z 
Ernestem zrobili tablicę ogło-
szeń, Ola i Karolina zdobyły 
sprawność szarej lilijki, Julia 
z Natalką – sprawność łazi-
ka, a Kacper, Kasia, Aurelia i 
Konrad złożyli Przyrzeczenie 
Harcerskie… Z pewnością 
wiele jeszcze można przyto-

czyć przykładów, dla każdego 
harcerza innych i bardzo waż-
nych w ich obozowym życiu. 
Ten obóz pozostanie na długo 
w pamięci wszystkich harce-
rzy. Ich uśmiechnięte twarze 
i wiele wrażeń to zasługa ka-
dry: Andrzeja, Małgosi, Mać-
ka, Pauliny, Beatki, Ady oraz 
młodej kadry, zastępowych: 
Ernesta, Julii, Zosi, Martyny 
i grajka – Agnieszki. 

Wszystkim serdecznie dzię-
kujemy za opiekę nad har-
cerzami, za cenne pomysły, 
śpiewniki i serce.

Organizatorem obozu było 
Stowarzyszenie „Emerytowa-
nych policjantów” w Gołdapi. 
Pozyskało ono na obóz dofi -
nansowania od Burmistrza 
Gołdapi, Kuratora Oświaty w 
Olsztynie oraz z Powiatu Goł-
dapskiego.

Małgorzata Wojciechowska-Gutowska

Wakacje w Bibliotece Publicznej w Gołdapi
Jak co roku, 
dzieci z Gminy 
Gołdap miały 
okazję uczęszczać 
na zajęcia 
zorganizowane 
w Bibliotece 
Publicznej 
w Gołdapi oraz jej 
Filii w Grabowie 
w ramach 
akcji „Wakacje 
w Bibliotece”.  

Były łamańce słowne, gry 
planszowo - logiczno - przy-
godowe, zajęcia plastyczne, 
zajęcia z  programowania 
z  komputerem i  bez niego 
czyli ,,bez prądu” (z  matą 
kodowania, robotami Pho-
ton), zajęcia muzyczne oraz 
wycieczki. Odbył się rów-
nież mini seans filmowy 
dotyczący ważnych wartości 
w życiu człowieka. 

- Nasze spotkania rozpo-
czynaliśmy od przedsta-
wienia się i  opowiedzenia 
kilku słów o  sobie – mówi 
Agnieszka Dziobkowska 
z  Biblioteki Publicznej 
w Gołdapi. - Spisaliśmy też 
wspólny kontrakt obowią-
zujący podczas zajęć, który 
wszyscy zaakceptowali swo-
im podpisem. Gościliśmy 
u  siebie asp. sztab. Martę 
Andruczyk, która opowie-
działa o  bezpieczeństwie 
podczas wakacji, rozdała 

wszystkim dzieciom odbla-
ski do zawieszenia na tor-
by i  plecaki. Innym razem 
odwiedzili nas funkcjo-
nariusze Placówki Straży 
Granicznej w  Gołdapi. Na 
wstępie dzieci posłuchały 
czym zajmuje się straż gra-
niczna, jaka jest ich pra-
ca. Potem było zwiedzanie 
samochodu i  spotkanie 
z  psem, który posłusznie 
wykonywał polecenia swe-
go przewodnika.

Uczestnicy „wakacji” brali 
udział również w zajęciach 
manualnych pod okiem in-
struktora - pani Zosi. Dzieci 
robiły portrety swoich ro-
dziców i znajomych.

,,Wakacje w bibliotece” to 
nie tylko zajęcia na tere-
nie biblioteki. Odbyły się  
cztery wycieczki. Pierw-
sza do 15. Gołdapskiego 
Pułku Przeciwlotniczego, 
gdzie mjr Grzegorz Łapiń-
ski w  ciekawy i  przystępny 
dzieciom sposób opowie-
dział o  gołdapskiej Jed-
nostce Wojskowej, pracy 
w wojsku i bezpieczeństwie 
narodowym. Panie z biblio-
teki klubu wojskowego za-
pewniły dzieciom ciekawe  
atrakcje. Następne wyciecz-
ki odbył się do  Komendy 
Powiatowej Policji w Gołda-
pi i Środowiskowego Domu 
Samopomocy ,,Słonecz-
ny Dom” w  Gołdapi. Tam 
uczestnicy mogli poznać 
specyfikę i  funkcjonowa-
nie placówek. Spotkanie 
edukacyjne z uczestnikami 
na policji przeprowadziła  
asp. sztab. Marta Andru-
czyk. W  Środowiskowym 
Domu Samopomocy dzieci 
przywitał dyrektor Marcin 

Białous przywitał dzieci, 
a terapeuci przeprowadzili 
zajęcia integracyjne z pod-
opiecznymi. Ciekawym do-
świadczeniem były zajęcia 
edukacyjne z questem, które 
w lesie Kumiecie poprowa-
dziła Agnieszka Iber z Nad-
leśnictwa Gołdap. Był to 
kolejny dzień wakacji spę-
dzony na świeżym powie-
trzu, tym razem z odrobiną 
nauki o skarbach leśnych.

Uczestnicy zajęć w  Filii 
w  Grabowie wzięli udział 
w warsztatach plastycznych 
„Moja pocztówka z wakacji”, 
poznali robota Photona 
i  uczyli się go programo-
wać. Na macie kodowania 
układali obrazkowe sudo-
ku. W  plenerze odbyło się 
głośne czytanie ulubionych 
fragmentów książek i wspól-
na dyskusja na ich temat. 

- Dziękujemy wszystkim 
za udział w zajęciach waka-
cyjnych w bibliotece i zapra-
szamy na kolejne – mówi 
Halina Wojtanis, dyrektor 
Biblioteki Publicznej w Goł-
dapi. - Szczególne podzię-
kowania kierujemy w stro-
nę Komendy Powiatowej 
Policji w Gołdapi, 15. Goł-
dapskiego Pułku Przeciw-
lotniczego, Placówki Stra-
ży Granicznej w  Gołdapi, 
Nadleśnictwa Gołdap oraz 
przemiłej pani Zofii Błasz-
czyk.

Zakończeniem „Wakacji 
w  bibliotece” była impre-
za z  karaoke. Nie zabra-
kło słodkiego poczęstun-
ku. Każdy z  uczestników 
otrzymał dyplom i  nagro-
dy. W ciągu pięciu tygodni 
zorganizowano 20 spotkań, 
z udziałem 243 osób. AD

Harcerze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves” 
w tym roku wybrali się na obóz do Ziemi Kłodzkiej 

Wakacyjne zajęcia zostały przeprowadzone również w Filii w Grabowie

Jedną z wycieczek była wizyta w Komendzie Powiatowej Policji w Gołdapi
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Program opieki 
nad zwierzętami

Gmina Gołdap realizuje 
„Program opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na rok 2018”. 
W  jego ramach przewi-
dziano m.in.  możliwość 
dofi nasowania zabiegów 
sterylizacyjnych suk/kotek 
oraz kastracji psów i kotów. 
Właściciel może skorzystać 
z dofi nasowania maksymal-
nie dwóch zabiegów rocz-
nie. Sterylizacja suk, któ-
rych właściciele mieszkają 
na terenach wiejskich jest 
bezpłatna. W  pozostałych 
przypadkach gmina pokrywa 
50% kosztów zbiegu. Innym 
działaniem przewidzianym 
w programie jest bezpłatne 
usypianie ślepych miotów 
szczeniąt i kociąt. Do końca 
czerwca w ramach programu 
przeciwdziałania bezdomno-
ści zwierząt wykonano 169 
zabiegów sterylizacji i  ka-
stracji. W czterech przypad-
kach uśpiono ślepe mioty. 
Zaczipowano (oznakowano) 

119 zwierząt. W poprzednim 
roku, w  ramach środków 
przeznaczonych na realizację 
analogicznego programu 242 
zwierząt zostało oznakowa-
nych, 338 kotów i psów pod-
dano zabiegowi, po którym 
nie będą się już rozmnażały. 
W ramach programu w 2017 
roku do schroniska trafi ło 70 
psów. Do adopcji przekazano 
48. Zlecono też przeprowa-
dzenie zajęć edukacyjnych 
wśród dzieci uczęszczających 
do szkół podstawowych na 
terenie Gminy Gołdap. Te-
matem zajęć było uświado-
mienie słuchaczom z  czym 
wiąże się posiadanie psa, 
kota lub innego zwierzęcia 
domowego. Więcej informa-
cji na temat zabiegów oraz 
pomoc weterynaryjną można 
uzyskać w Poradni Weteryna-
ryjnej ARA-VET, mieszczącej 
się przy ul. Mickiewicza 9. 
Uwaga! Ilość środków fi nan-
sowych przewidzianych na 
wsparcie jest ograniczona!

BC

Gmina Gołdap walczy 
z barszczem Sosnowskiego 

Realizacja zadania pod na-
zwą, „Likwidacja barszczu 
Sosnowskiego z terenu gmi-
ny Gołdap” dobiega końca. 
Zadanie podzielono na dwa 
etapy. W  pierwszym, prze-
prowadzono dwukrotnie 
opryski oraz iniekcję, która 
polegała na aplikacji środka 
chemicznego bezpośrednio 
do wnętrza rośliny, czyli do 
szyi korzeniowej. W drugim 
etapie, dodatkowo zebrano 
kwiatostany na terenach, 
które zostały wcześniej zgło-
szone. Barszcz Sosnowskiego 
to bardzo niebezpieczny dla 
ludzi chwast. Porośnięte bar-
szczem połacie są szczególnie 
niebezpieczne w okresie kwit-
nienia i owocowania – wiosną 
i wczesnym latem. Nawet po-
średni kontakt może dopro-
wadzić do poparzenia skóry 
lub porażenia górnych dróg 
oddechowych. Konsekwen-
cją są ropne pęcherze, które 
sprawiają dotkliwy ból. 

Jak wynika z  protokołu 
obioru pierwszego etapu, 

oprysku dokonano na po-
wierzchni prawie 31 hekta-
rów. Iniekcji natomiast na 
powierzchni 30 hektarów. 

- Walka z  tą inwazyjną ro-
śliną to proces długoletni - 
zwraca uwagę Anita Germia-
niuk, specjalista w Wydziale 
Gospodarki Przestrzennej, 
Ochrony Środowiska i Nieru-

chomości. - Będzie skuteczny 
tylko wtedy, gdy zaangażują 
się w  niego również właści-
ciele działek, na których wy-
stępuje. 

Na walkę z tą niebezpiecz-
ną roślina w tym roku Gmina 
wydała aż 110 tys. złotych. 45 
tys. złotych pochodzi z dotacji 
przyznanej przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Wkład 
własny wyniósł 65 tys. zł. 
Tego typu działania Gmina 
Gołdap podejmowała również 
w 2017 roku. Kosztowały one 
66 tysięcy złotych. W  99% 
zapłacił za nie WFOŚiGW 
w Olsztynie. 

At

Od 1 lipca 2018 roku se-
gregujemy na sześć ferakcji. 
W  związku z  nowymi prze-
pisami, które wymuszają na 
Gminie Gołdap wprowadze-
nie zasad segregacji odpadów, 
mieszkańcy gminy oraz przed-
siębiorcy powinni przygoto-
wać się do nowego systemu. 
Celem segregacji jest ochrona 
środowiska naturalnego oraz 
zwiększenie ilości surowców 
(plastik, papier, szkło, meta-
le) kierowanych do odzysku. 
Więcej informacji znajdzie-
cie Państwo w ulotce bądź na 
stronie goldap.pl. 

ODBIÓR ODPADÓW KOMU-
NALNYCH Z TERENU GMINY
WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2018 
ROKU
SEKTOR I
Bronisze, Botkuny, Czarnówko, 
Galwiecie, Jurkiszki, Kołkowo.
Odbiór odpadów komunal-
nych zmieszanych:
10.09, 24.09, 08.10, 22.10, 
05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 
31.12. 
* Odbiór odpadów komunal-
nych papier i szkło:
25.09, 23.10, 20.11, 18.12.
* Odbiór odpadów komu-
nalnych Bio, metale i tworzy-
wa sztuczne:
BIO: 03.09, 17.09, 01.10, 
15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 
10.12, 24.12.
Metale i tworzywa sztuczne: 
05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 
31.10, 14.11, 28.11, 12.12, 
28.12.

* Odbiór popiołu palenisko-
wego:
04.09, 02.10, 16.10, 06.11, 
20.11, 04.12, 18.12.
* Odbiór gabarytów i odpa-
dów problemowych:
27.09, 20.12.
SEKTOR II
Babki, Bitkowo, Górne, Kol-
niszki, Kozaki, Regiele, Żelazki.
* Odbiór odpadów komunal-
nych zmieszanych:
06.09, 20.09, 04.10, 18.10, 
30.10, 15.11, 29.11, 13.12, 
27.12.
* Odbiór odpadów komunal-
nych papier i szkło:
25.09, 23.10, 20.11, 18.12.
* Odbiór odpadów komu-
nalnych Bio, metale i tworzy-
wa sztuczne:
BIO: 03.09, 17.09, 01.10, 
15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 
10.12, 24.12.
Metale i tworzywa sztuczne: 
05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 
31.10, 14.11, 28.11, 12.12, 
28.12.
* Odbiór popiołu palenisko-
wego:
04.09, 02.10, 16.10, 06.11, 
20.11, 04.12, 18.12.
* Odbiór gabarytów i odpa-
dów problemowych:
27.09, 20.12.
SEKTOR III
Jabramowo, Jabłońskie, Koni-
kowo, Kośmidry, Niedrzwica, 
Piękne Łąki, Rostek. 
* Odbiór odpadów komunal-
nych zmieszanych:
13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 
08.11, 22.11, 06.12, 20.12.

* Odbiór odpadów komunal-
nych papier i szkło:
25.09, 23.10, 20.11, 18.12.
* Odbiór odpadów komu-
nalnych Bio, metale i tworzy-
wa sztuczne:
BIO: 03.09, 17.09, 01.10, 
15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 
10.12, 24.12.
Metale i tworzywa sztuczne: 
05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 
31.10, 14.11, 28.11, 12.12, 
28.12.
* Odbiór popiołu palenisko-
wego:
11.09, 09.10, 23.10, 13.11, 
27.11, 11.12, 29.12.
* Odbiór gabarytów i odpa-
dów problemowych:
27.09, 20.12. 
SEKTOR IV
Dzięgiele, Janowo, Kamionki, 
Marcinowo, Nasuty, Pietrasze, 
Pogorzel, Suczki, Wilkasy, 
Wronki Wielkie, Wrotkowo, 
Zatyki.
Odbiór odpadów komunal-
nych zmieszanych:
07.09, 21.09, 05.10, 19.10, 
02.11, 16.11, 30.11, 14.12, 
28.12.
* Odbiór odpadów komunal-
nych papier i szkło:
04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 
18.12.
* Odbiór odpadów komu-
nalnych Bio, metale i tworzy-
wa sztuczne:
BIO: 16.09, 24.09, 08.10, 
22.10, 05.11, 19.11, 
03.12,17.12, 31.12.
Metale i tworzywa sztuczne: 
12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 

07.11, 21.11, 05.12, 19.12.
* Odbiór popiołu palenisko-
wego:
25.09, 11.10, 25.10, 08.11, 
29.11, 13.12, 29.12.
* Odbiór gabarytów i odpa-
dów problemowych:
27.09, 20.12.
SEKTOR V
Dunajek, Dunajek Mały, 
Dunajek Osada L., Gieraliszki, 
Grabowo, Jeziorki Wielkie, 
Kowalki, Osowo, Rudzie, 
Siedlisko.
* Odbiór odpadów komunal-
nych zmieszanych:
14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 
09.11, 23.11, 07.12, 21.12. 
* Odbiór odpadów komunal-
nych papier i szkło:
04.09, 02.10, 30.10, 27.11, 
18.12.
* Odbiór odpadów komu-
nalnych Bio, metale i tworzy-
wa sztuczne:
BIO: 16.09, 24.09, 08.10, 
22.10, 05.11, 19.11, 
03.12,17.12, 31.12.
Metale i tworzywa sztuczne: 
12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 
07.11, 21.11, 05.12, 19.12.
* Odbiór popiołu palenisko-
wego:
18.09, 04.10, 16.10, 06.11, 
22.11, 06.12, 20.12. 
* Odbiór gabarytów i odpa-
dów problemowych:
27.09, 20.12.
SEKTOR VI
Boćwinka, Boćwiński Młyn, 
Dąbie, Główka, Jeziorki Małe, 
Kalniszki, Nowa Boćwinka, 
Okrasin, Rożyńsk Mały, Ro-

żyńsk Wielki.
* Odbiór odpadów komunal-
nych zmieszanych:
06.07, 20.07, 03.08, 17.08, 
31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 
26.10, 09.11, 23.11, 07.12, 
21.12. 
* Odbiór odpadów komunal-
nych papier i szkło:
30.07, 07.08, 04.09, 02.10, 
30.10, 27.11, 18.12.
* Odbiór odpadów komu-
nalnych Bio, metale i tworzy-
wa sztuczne:
BIO: 30.07, 13.08, 27.08, 
16.09, 24.09, 08.10, 22.10, 
05.11, 19.11, 03.12,17.12, 
31.12.
Metale i tworzywa sztuczne: 
12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 
07.11, 21.11, 05.12, 19.12.
* Odbiór popiołu palenisko-
wego:
18.09, 04.10, 16.10, 06.11, 
22.11, 06.12, 20.12. 
* Odbiór gabarytów i odpa-
dów problemowych:
27.09, 20.12.
SEKTOR VII

Bałupiany, Barkowo, Grygie-
liszki, Janki, Jany, Juchnaj-

cie, Łobody, Mażucie, 
Osieki, Pietraszki, 
Skocze, Sokoły, Soma-
niny, Użbale Wiłkajcie, 
Włosty.
* Odbiór odpadów 
komunalnych zmiesza-

nych:
03.09, 17.09, 01.10, 

15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 
10.12, 24.12.
* Odbiór odpadów komunal-
nych papier i szkło:   
25.09, 23.10, 20.11, 18.12.
* Odbiór odpadów komu-
nalnych Bio, metale i tworzy-
wa sztuczne:
BIO: 
03.09, 17.09, 01.10, 15.10, 
29.10, 12.11, 26.11, 10.12, 
24.12.
Metale,tworzywa sztuczne: 
05.09, 19.09, 03.10, 17.10, 
31.10, 14.11, 28.11, 12.12, 
28.12.
* Odbiór popiołu palenisko-
wego:
11.09, 09.10, 23.10, 13.11, 
27.11, 11.12, 29.12.
* Odbiór gabarytów i odpa-
dów problemowych:
27.09, 20.12.

UWAGA! O posiadaniu 
odpadów gabarytów i odpa-
dów problemowych prosimy 
poinformować osobiście lub 
telefonicznie Wydział Infra-
struktury i Inwestycji Komunal-
nych UM w Gołdapi (87-615-
60-45) lub fi rmę odbierającą 

Harmonogram odbioru odpadów
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Gołdap kolejny raz gościła 
triathlonistów z całej Polski

W niedziele, 12 sierpnia 
w Gołdapi odbył się przed-
ostatni etap tegorocznego 
cyklu Garmin Iron Triathlon. 
Atrakcyjna lokalizacja, naj-
czystsze w Polsce powietrze 
i nowoczesna infrastruktu-
ra Jeziora Gołdap sprawiły, 
że zadowoleni byli nie tylko 
startujący, ale również kibi-
ce i przebywający w okoli-
cach turyści, którzy tłumnie 
zjawili się przy tężniach. Do 
udziału w zawodach zgłosiło 
się blisko 500 zawodniczek i 
zawodników (w tym dzieci), 
którzy mogli wystartować 
w pięknych okolicznościach 
przyrody Jeziora Gołdap, tęż-
ni solankowych i Promenady 
Zdrojowej. Podczas zawodów 
w Gołdapi jako pierwsi do ry-
walizacji przystąpili zawodni-

cy na najdłuższym dystansie 
1/2IM, którzy mieli do poko-
nania 1,9km pływania, 90km 
jazdy na rowerze oraz 21,1km 
biegu. O godz. 11 na trasę 
wyścigu wyruszyli zawodni-
cy rywalizujący na popular-
nej „ćwiartce”, czyli 1/4IM 
(0,95km pływania, 45km 
jazdy na rowerze i 10,55km 
biegu). Podczas Garmin Iron 
Triathlon Gołdap rywalizo-
wali również najmłodsi, któ-
rzy wzięli udział w zawodach 
biegowych Garmin Kids na 
trzech dystansach: 200m, 
500m i 1000m. Dodatkowo w 
strefi e EXPO zawodów znaj-
dowała się specjalna strefa, w 
której można było skosztować 
lokalnych wyrobów jak: sery, 
pieczone na miejscu wafl e czy 
ciasto - mrowisko. JK

Maraton pływacki
5 sierpnia na jeziorze Goł-

dap został rozegrany IV Pu-
char Warmii i Mazur w Pły-
waniu Długodystansowym. 
Nagrodą główną był kajak 
turystyczny ufundowany 
przez Tomasza Brzezińskiego 
i Martę Gawryluk z Gołdapi. 
Zwycięzcą zawodów został 
Mieszko Kikiełko – Palami 
z Wejsun, najlepszą z kobiet 
okazała się Aleksandra Bed-
narek z Łodzi. Uczestnicy 
maratonu mieli do pokona-
nia dystans 3 km (3 pętle). 

Do maratonu zgłosiło się 34 
zawodników. Zwycięskie trój-
ki w każdej kategorii otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy 
i trofea sportowe. Tak jak w 
latach ubiegłych, w zawo-
dach udział wzięli pływacy z 
różnych miejscowości Polski. 
Organizatorem zawodów był 
Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji w Gołdapi, Gołdapski 
WOPR oraz Marta Gawryluk 
i Tomasz Brzeziński z fi rmy 
„Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych PUK”. ZK

Drużyna „trójek” 
dwunasta na 
największym siatkarskim 
turnieju w Europie

Największy siatkarski tur-
niej w Europie z roku na 
rok cieszy się coraz większą 
popularnością wśród dzieci. 
O awans do zabrzańskiego 
fi nału walczyło kilkanaście 
tysięcy zespołów, w których 
gra 44167 młodych zawodni-
czek i zawodników we wszyst-
kich „zakamarkach” Polski. Po 
wieloetapowych eliminacjach, 
„bilet” otrzymywały dwie naj-
lepsze drużyny z każdego wo-
jewództwa. 

W arenie zmagań, czyli 
Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Zabrzu stawiło 
się blisko 1100 najlepszych 
zawodników i zawodni-
czek, w trzech kategoriach 
– „dwójkach”, „trójkach” 
i „czwórkach”. Pod okiem 
Piotra Gruszki i Sebastiana 
Świderskiego, ambasadorów 
turnieju, rozegrano w ciągu 
czterech dni 1300 spotkań. 
Zgodnie z regulaminem tur-
nieju mecze rozgrywano do 
dwóch wygranych setów do 15 
punktów. System rozgrywek 
przewidywał aż pięć etapów. 
W ciągu jedenastu meczów 
siatkarze walczyli o medale 
Mistrzostw Polski siatkówki 
dzieci. Trzeba przyznać, że 

poziom turnieju był bardzo 
wysoki. Patronat honorowy 
nad imprezą objęli: Minister 
Edukacji Narodowej i Mini-
ster Sportu i Turystyki. 

W zabrzańskim fi nale, po 
bardzo udanym sezonie i 
po wywalczonym awansie, 
wystąpił w „trójkach” zespół 
SP 3 UKS „Trójka” Gołdap 
w składzie: Michał Ostrow-
ski, Antoni Buraczewski, 
Mieszko Makarski oraz w 
„czwórkach” zespół w skła-
dzie: Oskar Stalewski, Piotr 
Górski, Maciej Wądołowski 
i Dominik Wawrukiewicz. 
Po trzydniowej niezwykle 
zaciętej rywalizacji nastąpiły 
ostateczne rozstrzygnięcia. 
„Trójki” zakończyły zmagania 
na rewelacyjnym dwunastym 
miejscu w Polsce. „Czwórki” 
zajęły miejsce 26. Podczas 
turnieju fi nałowego opiekę 
trenerską nad chłopcami 
sprawowali Jacek Wądołow-
ski i Przemysław Pińczak. To 
jest sukces nie tylko zawod-
ników, rodziców czy trenera, 
ale i tych którzy wsparli nasz 
wyjazd do Zabrza fi nansowo.

Dziękujemy Burmistrzowi 
Gołdapi Tomaszowi Luto, 
Ewie Zarembie, Mariuszowi 

Szczepańskiemu, Tomaszowi 
Brzezińskiemu (Przedsiębior-
stwo Usług Komunalnych), 
Piotrowi Beczowi (IRYD), 
Robertowi Buczyńskiemu 
(RBB Jaja z Mazur), Krzysz-
tofowi Świtajowi (TOP-KOP), 
Markowi Słowikowskiemu 
(Zakład Ogólnobudowlany), 
Sławomirowi Romanowskie-

mu (Z.E. WOLT), Ryszardowi 
Pawlukanisowi (PALWOD), 
Jackowi Bogdanowi (Tury-
styczna), Annie Nadgłowskiej 
(FWPR), Krzysztofowi Su-
chockiemu (KRAM) i Krzysz-
tofowi Jurewiczowi. Wielkie 
dzięki za wsparcie. Razem 
stanowimy wielką, siatkarską 
rodzinę. Łukasz Tarasiewicz

W dniach 5 – 8 lipca w Zabrzu odbył się największy w Europie Turniej Mini 
Siatkówki – Finał Mistrzostw Polski Kinder + Sport 2018. W gronie najlepszych 
drużyn znalazły się aż dwa zespoły ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi. Zespół 
„trójek” zakończył trzydniowe zmagania na doskonałym 12 miejscu. Natomiast 
zespół „czwórek” zajął miejsce 27. 

Najlepsza gołdapianka Emilia Wołyniec (pierwsza z prawej) 
Fot. Tomasz Witkowski

Podczas zawodów odbył się także Garmin Kids 
Fot. Agnieszka Zdancewicz Najlepsi pływacy otrzymali pamiątkowe dyplomy i trofea sportowe

Reprezentanci Gołdapi na Finałach Mistrzostw 
Polski Kinder + Sport 2018


