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Obiektywne podsumowanie 
kadencji 2014-2018

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabowie mogą cieszyć się nowym boiskiem. Wielofunkcyjny obiekt 
ma ponad 2000m2. Nowoczesna nawierzchnia, czyli sztuczna trawa oraz odpowiednio wyrysowane 
linie, zapewnią możliwość gry w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną oraz koszykówkę. Wartość pro-
jektu „Modernizacja wielofunkcyj nego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Grabowie” wynosi 999 
286,27 zł, z czego prawie 83% to dofinansowanie ze środ ków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Koszty niekwalifikowane wyniosą 244 000 
zł. Wynikają one z konieczności rozszerzenia modernizacji o dodatkowe elementy. 

W budynku, który do niedawna pełnił rolę magazynu przy Szkole Podstawowej nr 3, powstała nowoczesna pra-
cownia garncarska, umożliwiająca prowadzenie edukacji pozaformalnej oraz zajęć wspierających aktywizację i 
integrację społeczną. Budynek został wyremontowany od fundamentów po stropy. Wymienione zostały posadz-
ki, instalacje sanitarne oraz stolarka okienna i drzwiowa oraz dach na dwuspadowy. W budynku powstała sala 
warsztatowa, toaleta  przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, szatnia, magazyn. Na wyposażeniu 
garncarni jest już: piec do wypalania ceramiki, koło garncarskie, stoły, siedziska, narzędzia i akcesoria do mode-
lowania. Uroczyste otwarcie odbyło się 18 października, podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej.

Jeszcze raz mogą Państwo 
przeczytać o rozwoju miasta 
w ostatnim czasie. Na str. 
4-5 znajdą Państwo infor-
macje na temat zakładu 
przyrodoleczniczego, który 
ma powstać w dzielnicy 
uzdrowiskowej. Na str. 6-7 
opisujemy metamorfozę, 
jaką przeszło nasze jezioro 
oraz nabrzeże. Następnie, 
niejako po drodze opisu-
jemy ścieżę rowerową, 
biegnącą aż do centrum 
miasta, które również bar-
dzo się zmieniło.

Mijająca kadencja to nie 
tylko inwestycyjny boom 
w mieście. To też mnóstwo 
inwestycji na wsiach, przede 
wszystkim drogowych, ale 
również tych mniejszych, 
takich jak budowa wiat 
rekreacyjnych czy też placów 
zabaw dla dzieci. Na stro-
nach 16-20 przeczytają Pań-
stwo o tym, co w ostatnich 
latach zostało zrobione na 
terenach wiejskich. Chcieli-
byśmy pokazać je wszystkie, 
jednak gazeta byłaby trzy 
razy grubsza, gdybyśmy. 

Ostatnie cztery lata to nie 
tylko inwestycje. To wspar-
cie i współpraca z różnymi 
organizacjami pozarządowy-
mi czy też licznymi grupami 
nieformalnymi. Bursmitrz 
Gołdapi przez całą swoją 
kadencję bardzo wspierał 
działania mieszkanców. 
Na stronach 24-29 obejrzą 
Państwo zdjęcia z imprez 
oraz innych wydarzeń 
wspieranych przez gołdap-
ski samorząd.
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Kadencja 2014-2018 do-
biega końca. Nadszedł czas 
podsumowań, analiz, sta-
tystyk. Jest to również czas 
przedstawienia obiektywnej 
informacji dotyczącej czte-
rech ostatnich lat. 

Zanim przejdziecie Pań-
stwo do kolejnych artyku-
łów powyższego Informa-
tora, pozwólcie, że w kilku 
zdaniach wrócę do poprzed-
nich wyborów. Był to mo-
ment, kiedy uznaliście Pań-
stwo, że po prawie 25 latach 
nadszedł czas na zmiany w 
naszym samorządzie.

Wiem, że wtedy moja oso-
ba była jeszcze mało znana, 
i że głosowanie na mnie 
było dla wielu z Państwa 
wielką niewiadomą, a dla 
mnie ogromnym kredytem 
zaufania. Jednak większość 
z nas w tamtym okresie ro-
zumiała, że zmiany w goł-

dapskim samorządzie były 
konieczne, wręcz niezbędne.

Ostatnie cztery lata to 
okres ciężkiej pracy. Nie 
było łatwo zarządzać sa-
morządem, nie mając 
większości głosów w radzie 
miejskiej. Wielokrotnie 
spotykałem się z niezrozu-
miałym dla mnie oporem 
w stosunku do ciekawych i 
potrzebnych mieszkańcom 
inicjatyw. Mam wręcz wra-
żenie, że niektórym radnym 
bardziej chodziło o zabez-
pieczenie potrzeb własnych, 
a nie mieszkańców. 

Wprowadziliśmy do goł-
dapskiego samorządu nową 
jakość. Postawiliśmy na 
transparentność, na spot-
kania z mieszkańcami, na 
realizację tych wniosków, 
których z niewiadomych 
dla mnie przyczyn, wcześ-
niej nikt nie realizował. 

Zrobiliśmy wiele. Trwa naj-
bardziej intensywny okres 
rozwoju miasta i gminy 
Gołdap po roku dziewięć-
dziesiątym. Pozyskaliśmy 
wielomilionowe środki ze-
wnętrzne na inwestycje nie-
zbędnie wręcz dla rozwoju 
naszego miasta i gminy. 
Podnieśliśmy prestiż nasze-
go miasta jako uzdrowiska. 
Naprawiliśmy kwestie for-
malno- prawne funkcjono-
wania naszej gołdapskiej 
podstrefy ekonomicznej, bez 
których rozwój wielu firm 
byłby niemożliwy.

Jako burmistrz dążyłem 
do zrównoważonego rozwo-
ju wsi i miasta. Zaczęliśmy 
inwestować w miejscowości 
popegeerowskie oraz cały 
obszar wiejski. Udało się 
zrealizować wiele inwestycji 
drogowych, znacznie popra-
wić stan dróg gruntowych. 

Budujemy infrastrukturę 
sportowo - rekreacyjną.

Wielu z moich oponentów 
zarzuca mi zmiany perso-
nalne na niektórych stano-
wiskach. Otóż oświadczam, 
że bez tych zmian tak dy-
namiczny rozwój nasze-
go miasta i gminy byłby 
niemożliwy. Inwestujemy 
w ludzi pracowitych, kre-
atywnych. Takich, którym 
na sercu leży dobro naszych 
mieszkańców. To nie jest 
czas na bylejakość. Nie ma 
też miejsca w samorządzie 
dla osób, które podrabia-
ją podpisy, przekraczają 
dyscyplinę finansów pub-
licznych, doprowadzają do 
szeregu nieprawidłowości, 
wykorzystują samorząd do 
prywatnych celów. Każdy 
pracownik - od burmistrza 
po najniższy szczebel ad-
ministracji samorządowej 

- jest utrzymywany z na-
szych podatków i powin-
niśmy oczekiwać od niego 
rzetelności oraz zaangażo-
wania.

Ostatnie tygodnie przed 
wyborami to okres wielu 
niezrozumiałych dla mnie 
oszczerstw i zarzutów. 
Przez niektóre środowiska 
ta kampania prowadzona 
jest w sposób urągający 
podstawowym zasadom ety-
ki. Nie powinniśmy dzielić 
środowiska, w którym pra-
wie wszyscy się znamy i 
na co dzień się spotykamy. 
Powinniśmy Wszyscy pra-
cować dla dobra Naszych 
mieszkańców, dla dobra 
naszego miasta, dla dobra 
naszej gminy.

Dziękuję pracownikom za 
cztery lata zaangażowania 
w pracę na rzecz naszych 
mieszkańców. Wierzę, że 

Wasza ciężka praca przy-
niosła wiele zadowolenia i 
satysfakcji Naszym Miesz-
kańcom. 

Dziękuję wszystkim stowa-
rzyszeniom, organizacjom, 
środowiskom, z którymi 
wspólnie zrealizowaliśmy 
wiele potrzebnych i cieka-
wych inicjatyw.

Dziękuję przede wszystkim 
Wam, Mieszkańcom Gołda-
pi, Mieszkańcom terenów 
wiejskich. Wszystkim, któ-
rzy nas dopingowali i poma-
gali pracować dla wspólnego 
dobra. 

Jest dla mnie ogromnym 
zaszczytem pełnić funkcję 
burmistrza Gołdapi oraz re-
prezentować Państwa przez 
te ostatnie cztery lata.

Z wyrazami szacunku 
Burmistrz Gołdapi 
Tomasz Rafał Luto

Szanowni PańStwo,

Burmistrz Gołdapi Tomasz 
Luto podpisał zarządzenie w 
sprawie ustalenia alternatywnej 
formy spłaty zadłużenia czynszo-
wego w formie świadczeń rze-
czowych. Przepisy pozwolą na 
odpracowanie w jednej z gołdap-
skich instytucji długu najemców 
z tytułu zadłużenia czynszowego 
w lokalach gminnych.

Zarządzenie skierowane jest do 
osób zajmujących lokale gmin-
ne, zadłużonych z tytułu opłat, 
posiadających sądowy tytuł eg-
zekucyjny.

– Zarządzenie w sprawie od-
pracowywania długów komunal-
nych to realny, potrzebny miesz-
kańcom mechanizm. Wierzę w 
to, że dzięki programowi uda 

się pomóc gołdapianom, którzy 
przez różne sytuacje życiowe nie 
mogli płynnie dokonywać opłat 
z tytułu najmu lokali. Mam na-
dzieję, że program wzorowany 
na najlepszych rozwiązaniach w 
Polsce, przyczyni się zarówno do 
zniwelowania długów osób po-
trzebujących, jak i jednoczesnej 
niwelacji zadłużenia gminy – 
mówi burmistrz.

Jaki rodzaj świadczeń należy 
wykonać? 
Są to prace porządkowe takie 

jak sprzątanie terenów zielonych 
i pozostałości po koszeniu tra-
wy, grabienie i usuwanie liści, 
sprzątanie ciągów komunika-
cyjnych oraz ich odśnieżanie i 
usuwanie lodu w okresie zimo-

wym, sprzątanie tablic infor-
macyjnych (usuwanie ogłoszeń 
itp.), mycie klatek schodowych, 
okien, drzwi, lamperii w gmin-
nych budynkach mieszkalnych 
lub innych obiektach. Są to rów-
nież drobne prace remontowo-
-konserwacyjne oraz pomoc-
nicze prace administracyjne. 
Mogą być to także inne, podob-
ne świadczenia uzależnione od 
aktualnych potrzeb.

Gdzie można odpracować 
swój dług?
Do konkretnych instytucji 

kierować będzie ADM- zgodnie 
z posiadanym zakresem kom-
petencji osoby zainteresowanej 
odpracowaniem długu oraz za-
potrzebowaniem jednostek.

Jak skorzystać z programu?
Przede wszystkim należy 

sprawdzić czy spełnia się wa-
runki, wyznaczone zarządze-
niem burmistrza Gołdapi. Na-
stępnie należy zgłosić się do 
ADM z wnioskiem o zmianę 
formy spłaty zadłużenia. Po 
poprawnej weryfikacji przez 
ADM można podpisać umo-
wę i oczekiwać na skierowanie 
do instytucji, w której dług 
będzie można odpracować. 
Godzina pracy to 9 zł brutto 
anulowanego długu. Pamiętać 
należy, że z programu można 
skorzystać tylko jeden raz do 
kwoty zadłużenia, jaka wid-
nieje przy podpisaniu umowy 
z ADM.

Program odpracowania długów komunalnych

GDZIE MOŻNA ODPRACOWAĆ 
SWÓJ DŁUG
- Urząd Miejski w Gołdapi
-  Przedszkole Samorządowe 

nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 1
- Szkoła Podstawowa nr 2

- Szkoła Podstawowa nr 3
- Szkoła Podstawowa nr 5
- Ośrodek Sportu i Rekreacji
- Dom Kultury
- Ośrodek Pomocy Społecznej
-  Środowiskowy Dom Samopo-

mocy „Słoneczny Dom”
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BUDŻET A ZADŁUŻENIE GMINY 
GOŁDAP 2010 – 2018 STAWKA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W 2017 roku stawki podatku od środków transportowych 
zmniejszyły się średnio o 10% od roku 2013, natomiast w 
poprzedniej kadencji rok rocznie były zwiększane.
2010 - około 3,5% wzrost w stosunku do 2009r.
2011 - wzrost około 3% w stosunku do 2010r.
2012 - wzrost około 4% w stosunku do 2011r.
2013 - wzrost około 4 % w stosunku do 2012 r.
lata 2014, 2015, 2016 - bez zmian

Uchwalając stawki podatku od środków transportowych na 
rok 2017 burmistrz Gołdapi wyszedł z inicjatywą i przedłożył 
radzie projekt uchwały w sprawie obniżenia stawek podatku 
od środków transportowych o około 10%.
Wychodząc tym samym na przeciw oczekiwaniom przed-
siębiorców jak również biorąc pod uwagę spostrzeżenia 
Społecznej Rady Gospodarczej. 

OPŁATY I STAWKI 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI:

Do 31.12.2015 roku stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi:

- odpady segregowane: 12,00 zł – od osoby
- odpady niesegregowane: 13,00 zł – od osoby
-  odpady segregowane: 49,00 zł – od gospodarstwa 

(4+1osoba)
-  odpady niesegregowane: 54,00 zł –  od gospodarstwa 

(4+1osoba)

Od 1 stycznia 2016 roku zmniejszono stawki opłat za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi:

- odpady segregowane: 11,00 zł – od osoby
-  odpady niesegregowane: 12,00 zł – od osoby
dodatkowo wprowadzono 20% ulgi od opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodziet-
nych posiadających Kartę Dużej Rodziny:
- odpady segregowane: 8,80 zł – od osoby
- odpady niesegregowane: 9,60 zł – od osoby

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Na wybudowanie na terenie gołdapskiej Dzielnicy Uzdrowiskowej zakładu przyrodoleczniczego gmina Gołdap otrzymała dotację 
w wysokości prawie 18 milionów złotych. Pokryje to 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Budowa zakładu to kolejny, po  
uzyskaniu statusu uzdrowiska, wybudowaniu pijalni wód mineralnych i leczniczych oraz Mazurskich Tężni Solankowych, kamień 
milowy na drodze rozwoju Mazurskiego Zdroju.

Zgodnie z zapisami prawa 
zakłady przyrodolecznicze 
oraz inne obiekty uzdrowisko-
we mogą funkcjonować tylko 
w miejscowościach uzdrowi-
skowych. W całym kraju jest 
ich ponad 250 i są one zloka-
lizowane na terenie jedynie 
czterdziestu gmin. W Polsce 
północnowschodniej, oprócz 
Gołdapi statusem uzdrowiska 
pochwalić się mogą jedynie 
Supraśl i Augustów.

Statut zakładu lecznictwa 
uzdrowiskowego posiada goł-
dapski szpital uzdrowiskowy 
i sanatorium Wital. Powstanie 
zakładu przyrodoleczniczego 
pozwoli na zwiększenie w Goł-
dapi  liczby kierunków leczni-
czych. Poszerzy to gołdapską 
ofertę i zachęci do przyjazdu 
do Mazurskiego Zdroju ko-
lejne osoby pragnące podre-
perować zdrowie. Z leczenia 
sanatoryjnego w Polsce rocz-
nie korzysta ponad 600 tysię-
cy osób. W Gołdapi około 8 
tysięcy. 

W zamyśle twórców projek-
tu zakład ma być impulsem do 
powstania na terenie Gołdapi 
kolejnego sanatorium, insty-
tucji która oferuje nie tylko 
zabiegi, ale i nocleg z wyży-
wieniem na odpowiednim po-
ziomie. Ma również być bodź-
cem dla rozwoju prywatnych 
firm związanych z obsługą 
wzrastającego ruchu tury-
stycznego. 

Dodatkową szansą mogłoby 
być ponowne otwarcie małe-
go ruchu granicznego z Ob-
wodem Kaliningradzkim, na 
co liczy wielu mieszkańców 
i samorządowców z całego wo-
jewództwa. Z usług świadczo-
nych przez zakład przyrodo-
leczniczy przez cały rok będą 
mogli korzystać mieszkańcy 
Gołdapi i turyści. Jego oferta 
stanowić będzie odpowiedź na 
dające się coraz mocniej we 
znaki choroby cywilizacyjne, 
wszechobecny stres oraz dole-
gliwości związane ze starością. 

Zakład Przyrodoleczniczy 
powstanie w nowoczesnym 
budynku o powierzchni użyt-
kowej wynoszącej ponad 3000 
m2. Będzie on podzielony na 
trzy strefy rehabilitacyjne. 
W pierwszej strefie znajdą 
się gabinety masażu, gabine-
ty wykorzystujące w terapii 
niskie i wysokie temperatu-
ry oraz inhalatoria. Leczenie 
zimnem, czyli krioterapia, zy-

skuje w Polsce coraz większą 
popularność, gdyż odtruwa 
organizm oraz pomaga mu 
powrócić do równowagi me-

tabolicznej. Warto ją stosować, 
by łagodzić świeże urazy (stłu-
czenia, skręcenia, zwichnięcia 
stawów, naderwania mięśni, 

uszkodzenia ścięgien i wią-
zadeł) oraz leczyć przewlekłe 
choroby zwyrodnieniowe sta-
wów, mięśni, choroby reuma-

toidalne, a nawet osteoporozę. 
Zalecana jest sportowcom, jak 
również seniorom zmagającym 
się z dolegliwościami wieku. 

Dodatkowo, pobyt w krioko-
morze stymuluje mikrokrąże-
nie i sprawia, że skóra staje się 
zdrowsza i piękniejsza. 

Drugą strefę zakładu stano-
wić będą baseny rehabilitacyj-
ne. Bogata gama hydrozabie-
gów pomoże leczyć choroby 
układu krążenia, oddechowe-
go i pokarmowego, przewle-
kłe choroby narządu ruchu 
oraz choroby narządów roz-
rodczych. Proces regenera-
cji będzie wspierać komora 
floatingowa umożliwiająca 
swobodne unoszenie się na 
wodzie. Ta nowatorska tera-
pia stosowana jest również 
w leczeniu fobii, depresji 
i uzależnień. Terapia floatin-
gowa redukuje stres, napięcie 
nerwowe, przyspiesza gojenie 
skóry i obrażeń wewnętrz-
nych, zmniejsza ból i uspraw-
nia krążenie.

W trzeciej strefie znaj-
dzie się nowoczesne SPA 
obejmujące sauny - suchą 
i mokrą oraz grotę lodową 
i komorę infrared (leczenie 
światłem). Terapia wyko-
rzystująca promieniowanie 
podczerwone zalecana jest 
przy leczeniu bólów mięśni, 
kontuzjach, zwichnięciach, 
chorobach stawów i zaburze-
niach krążenia. Stosuje się ją 
do łagodzenia bólu spowo-
dowanego przemęczenim, 
reumatyzmem, chorobami 
zwyrodnieniowymi oraz do-
legliwościami towarzyszący-
mi oparzeniom oraz nerwo-
bólom. Korzystanie z saun 
oczyszcza organizm i pobu-
dza krążenie oraz ułatwia 
wchłanianie medykamentów 
i kosmetyków. Grota lodowa 
wzmacnia naczynia krwio-
nośne, poprawia dotlenienie 
komórek, co pozwala szybciej 
spalić tkankę tłuszczową. 
Chłód działa odmładzająco 
na skórę – ujędrnia ją i wy-
gładza. 

Oczekujące na powrót ro-
dziców dzieci będą mogły 
bawić się w wypełnionej 
kulkami sali zabaw. Miłoś-
nicy wspinaczki będą mogli 
zmierzyć się z grawitacją na 
piętnastometrowej, czyli jed-
nej z najwyższych w regio-
nie, ściance wspinaczkowej. 
Projekt uwzględnia również 
stworzenie małego punktu 
gastronomicznego, budowę 
parkingu oraz zagospodaro-
wanie okolicy. GP

Dążymy do poszerzenia naszej 
oferty uzdrowiskowej

Jedną ze stref zakładu przyrodoleczniczego będą baseny rehabilitacyjne
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Komora zapewnia prawie 
całkowite odcięcie od 
bodźców zewnętrznych. 
Dzięki unoszeniu się na 
powierzchni słonej wody 
o wysokim stężeniu nie 
odczuwa się przyciągania 
ziemskiego. Pacjent nic 
nie widzi i prawie nic nie 
słyszy. Temperatura wody 
dostosowana jest do 
temperatury skóry, a po-
wierzchnia komory utrud-
nia przypadkowe dotknię-
cie ścian. Takie warunki 
stymulują układ nerwowy 
wprowadzając go w stan 
głębokiego relaksu. Prze-
bywanie w komorze bywa 
porównywane do warun-
ków stanu nieważkości lub 
świadomego zanurzenia 
się w kojący sen.

Tepidarium to specjalne 
pomieszczenie o obniżo-
nej wilgotności powietrza 
i temperaturze zbliżonej 
do naturalnej temperatu-
ry ludzkiego ciała. Pobyt 
w tepidarium relaksuje 
i odpręża oraz zapew-
nia wzrost odporności 
organizmu. Przygotowuje 
ciało do masażu lub 
pobytu w saunie, a także 
potęguje korzyści płynące 
z zabiegów i terapii.

 Komora floatingowa umożliwi swobodne unoszenie się na wodzie

Zapewne wielu przyszłych gołdapskich kuracjuszy swą wizytę w zakładzie przyrodoleczniczym będzie 
kończyć (lub rozpoczynać) w tepidarium

Nowoczesne SPA pozwoli na pełną regenerację po ciężkim dniu
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Wszyscy dokładnie wiemy w jak złym stanie była woda w gołdapskim jeziorze. Wielu z nas tęskniło za czasami, kiedy letni 
wypoczynek na plaży sprawiał przyjemność. W tym roku nasze marzenia się spełniły. Dzięki przeprowadzonej rekultywacji, stan 
wody w jeziorze znacznie się poprawił, a rozwijająca się infrastruktura na gołdapskiej plaży, spełnia nasze oczekiwania.

Samorząd od lat starał się 
o przeprowadzenie rekultywacji 
jeziora Gołdap za pomocą glinki 
bentonitowej. Przeszliśmy długą 
drogę, a teraz możemy święto-
wać sukces – mówi Jacek Morzy, 
zastępca burmistrza Gołdapi. Je-
sienią 2017 i wiosną 2018 roku 
wprowadzono do gołdapskich 
wód ok. 300 ton preparatu, któ-
rego zadaniem było wychwyce-
nie z wody nadmiaru fosforu, 
odpowiadającego za rozchwianie 
naturalnej równowagi akwenu. 
To te mikroorganizmy odpo-
wiadały za zmętnienie wody 
i występowanie latem blado-
zielonych wykwitów mogących 
narazić korzystających z wody 
na poważne poparzenia skóry.

Efekt działań glinki bentonito-
wej widoczny był gołym okiem 
tego lata. Przez cztery miesiące 
pogoda nas rozpieszczała i mo-
gliśmy korzystać z uroków na-
szej plaży, cieszyć się ochłodą 
w upalne dni i z dumą witać 
kuracjuszy i turystów odwiedza-
jących naszą gminę. Rekultywa-
cja jeziora Gołdap była możliwa 
dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020. Całkowity koszt 
inwestycji to kwota ponad 5 094 

290 złotych. Wkład budżetu 
gminy wyniósł 30%, czyli 1 544 
690 złotych. Pozyskane dofinan-
sowanie to 3 549 600 złotych – 
70%.

Pochwalić się możemy nie 
tylko stanem wody w jezio-
rze, ale również plażą miejską 
i infrastrukturą wokół niej. 
Dzięki przebudowie boisk i te-

renu wokół nich, gołdapskie 
turnieje siatkówki plażowej 
i inne imprezy zyskały wyższą 
rangę. Powstało również boi-
sko do streetball’a, natomiast 

niedaleko plaży- plac zabaw 
dla najmłodszych. Wydzielone 
zostało miejsce dla kamperów, 
przebudowę przechodzą sani-
tariaty i budynek wypożyczalni 

sprzętu pływającego. Powstanie 
nowoczesna kuchnia polowa 
umożliwiająca obsługę imprez, 
a teren „Słonecznego Zakątka” 
będzie objęty monitoringiem. 
W ramach projektu zakupio-
nych zostało 10 żaglówek klasy 
optymist i 10 łodzi żaglowych. 
Wypożyczalnia sprzętu pły-
wającego wzbogaciła się o 10 
łodzi wędkarskich oraz silniki 
elektryczne do nich, 15 ka-
jaków, 20 rowerów wodnych 
oraz 10 desek do windsurfin-
gu.  Dużym zainteresowaniem 
cieszył się w minionym sezo-
nie katamaran- łódź napędzana 
energią słoneczną.

Wszystkie te zmiany nie by-
łyby możliwe, gdyby gmina 
Gołdap nie sięgnęła po dofi-
nansowanie z zewnątrz. Koszt 
projektu to 4 379 045 złotych, 
z czego wkład własny wynosi 
955 742,64 złotych, natomiast 
dofinansowanie to 3 080 972,12 
złotych ze środków unijnych. 
Inwestycja została dofinasowa-
na z puli środków zarezerwo-
wanych dla projektów Cittaslow 
w kwocie 342 330,24 złotych. 
Obecność Gołdapi w tym gro-
nie łączy się więc nie tylko z wy-
mianą doświadczeń i wspólną 
promocją lecz daje wymierne 
korzyści. GP

Jezioro Gołdap przeszło 
prawdziwą metamorfozę!

Kącik dla najmłodszych

I coś dla wędkarzy, łódki z silnikiem elektrycznym

Rekultywacja odbyła się w dwóch etapach, jesienią 2017 oraz wiosną 2018

Gmina Gołdap, na wniosek gołdapskich wędkarzy, wystąpiła do Polskiego Związku Wędkar-
skiego z propozycją współpracy. Zaoferowaliśmy, że weźmiemy na siebie obowiązek zarybia-
nia jeziora Gołdap, w zamian za odstąpienie od odłowów rybackich (z wyłączeniem odłowu 
sanitarnego i badawczego). Obecnie czekamy na odpowiedź prezesa PZW.
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Kolejną nowością są żaglówki

Zakupione zostały między innymi nowe kajaki

Nowa łódź ratownicza OSiR-u

 Mieszkańcy chętnie w tym roku przyjeżdżali nad jezioro

Na nowych boiskach odbyły się już pierwsze turnieje siatkówki

Katamaran jest nową atrakcją na jeziorze Gołdap
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Atrakcje nie tylko dla najmłodszych 
w strefie uzdrowiskowej

Plac zabaw podzielony został 
na strefy, według wieku dzieci 
z niego korzystających. Pierw-
sza z nich „strefa malucha” po-
wstała z myślą o najmłodszych 
mieszkańcach, czyli o dzieciach 
w wieku 1 - 4 lata. Znalazł się 
tam zestaw zabawowy w kształ-
cie kutra rybackiego z daszkiem, 
ławeczką i zjeżdżalnią. W strefie 
malucha znajdują się również 
kiwaki, huśtawka w  kształcie 
„orlego gniazda” oraz nietypo-
wa piaskownica wyposażona 
w okna z liczydłami oraz okno 
z ladą sklepową.

„Fabryka piasku” to druga 
strefa stworzona z myślą o dzie-
ciach w wieku 3-10 lat. Znala-
zły się tutaj różnego rodzaju 
urządzenia, m.in. stanowisko 
przeładunkowe, dźwig, koło 
z  formami, prasa, taśmociąg, 
przenośnik, piaskownica ze 
stolikiem do zabawy piaskiem 
i wodą, koparka oraz waga. Nie 
zabrakło również dodatkowej 
koparki, przystosowanej do 
potrzeb dzieci niepełnospraw-
nych. Ciekawostką jest, że dzieci 

w czasie zabawy w piasku mogą 
się natknąć na głowę lub ogon 
prehistorycznego Raptora, gdyż 
zakopane tam zostały modele 
skamielin. 

Kolejną atrakcją w  tej strefie 
jest ogromny statek piracki, 
do którego zamontowano dwie 
zjeżdżalnie, maszt, pokład 
dziobowy i rufowy, koło stero-
we z balustradami oraz mostek. 
Znalazła się tu również trzydzie-
stometrowa tyrolka- kolejka li-
nowa z platformą.

Trzecia strefa przeznaczona 
jest dla starszych dzieci i mło-
dzieży. W  strefie „street wor-
kout” zamontowane zostały 
metalowe konstrukcje z linami 
do wspinania się, kółka gim-
nastyczne, drabinki pionowe, 
ławki. Znajdują się tam również 
pola do breakdance.

Zagospodarowany w  dosko-
nałym miejscu plac zabaw to 
nie jedyna atrakcja, z  której 
będziemy wkrótce korzystać 
przy Promenadzie Zdrojowej. 
Przy zejściu z tężni na molo po-
wstało pole do gry w minigolfa, 

wyposażone w 12 torów do gry, 
o całkowitej powierzchni ponad 
770 m2. Do użytku publicznego 
zakupiono kije do minigolfa, pił-
ki, tablice wyników, karty wyni-
ków, chorągiewki do dołków. Po 
odebraniu inwestycji zarządzać 
tym będzie Pijalnia Wód Mine-
ralnych i  Leczniczych. Będzie 
z  nich można korzystać bez-
płatnie.

Wartość zadania „Budowa pla-
cu zabaw i rekreacji dla dzieci 
i  młodzieży na Promenadzie 
Zdrojowej nad jeziorem Goł-
dap” to 1 746 868 zł przy peł-
nym koszcie wartości projektu 
ok. 4 mln zł. Dofinansowanie 
w kwocie 1 552 344,73 zł Gmi-
na Gołdap otrzymała w ramach 
projektu pn.: „Parki Przyjaźni 2” 
realizowanego w  ramach Pro-
gramu Współpracy Interreg 
V-A Litwa – Polska.  GP

Gołdapskie tężnie to od niedawna idealne miejsce wypoczynku nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. 
Tuż obok nich powstał nowoczesny plac zabaw, a także pole do minigolfa.
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Prawie 8 milionów złotych- za taką kwotę gmina Gołdap zrealizowała inwestycję 
„Rozbudowa Parków Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz budowa ścieżki zdrowia 
łącząca oba Parki w Uzdrowisku Gołdap”. Jednak tylko 1,5 miliona pochodziło z budżetu 
samorządu, pozostałe 6,5 miliona pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych.

Równolegle realizowane było 
inne zadanie pn. „Budowa pla-
cu zabaw i rekreacji dla dzieci 
i młodzieży na Promenadzie 
Zdrojowej nad jeziorem Goł-
dap” w ramach projektu Polska-
-Litwa „Parki Przyjaźni 2”. Było 
to doskonałe wyczucie czasu, 
gdyż idealnie się uzupełniają.

Na Promenadzie Zdrojowej, 
tuż obok placu zabaw wybu-
dowany został parking. Dzięki 
temu rodzice, którzy przyjeżdża-
ją z dziećmi, a jest ich naprawdę 
dużo, mają gdzie zostawić swo-
je auta. Okazało się również, że 
duży parking w tej lokalizacji 
ma dodatkowe atuty. Niejedno-
krotnie służył już jako miejsce 
do organizowania imprez takich 
jak np. Festiwal Zdrowia, czy też 
Dożynki Gminne. Przy parkin-
gu zamontowano ponadto toa-
letę dostosowaną do osób nie-
pełnosprawnych.

Od parkingu przez ulicę Sta-
dionową biegnie teraz ścieżka 
pieszo-rowerowa, o którą wiele 
lat zabiegali mieszkańcy miasta. 
Nieopodal ścieżki, przy brze-
gu rzeki Gołdapa po drodze 
z Promenady Zdrojowej, stwo-
rzono miejsce do odpoczynku 
i kinezyterapii. Są tam stojaki 
na rowery, urządzenia do gim-
nastyki, tablice informacyjne 
oraz ławki.

Rozbudowa Parku położone-
go w obrębie Placu Zwycięstwa 
to nic innego jak modernizacja 
centrum miasta. Wysłużona 
przez ponad dwadzieścia lat 

brukowa kostka chodnikowa, 
została zastąpiona gładkimi 
płytami granitowymi. Bardzo 
ważnym aspektem była również 
likwidacja barier architektonicz-
nych, dzięki temu niepełno-
sprawni oraz matki z wózkami 
mogą bez przeszkód poruszać 
się przez centrum. Dzięki 
nowym gablotom oraz słu-
pom ogłoszeniowym, których 
wcześniej było jak na lekarstwo, 
mieszkańcy będą na bieżąco 
informowani o nadchodzących 
wydarzeniach w gminie. 

Dużą popularnością wśród 

dzieci cieszy się urządzenie 
zabawowe w postaci linarium. 
Osoby szukające wytchnienia 
mogą usiąść na nowoczesnych 
ławkach z betonu architekto-
nicznego oraz tradycyjnych 
ławkach parkowych. Dookoła 
Placu Zwycięstwa została zmie-
niona nawierzchnia miejsc 
postojowych. Mieszkańcy oraz 
turyści mogą korzystać z nowej 
toalety. Jest ona przystosowana 
dla kobiet, mężczyzn, osób nie-
pełnosprawnych, a także matek 
z dziećmi (a co najważniejsze, 
wykonana z materiałów o pod-

wyższonej odporności na wan-
dalizm).

Projekt „Rozbudowa Parków: 
Kinezyterapeutycznego i Zdro-
jowego oraz budowa ścieżki 
zdrowia łączącej oba Parki 
w Uzdrowisku Gołdap” został 
zrealizowany z Regionalnego 
Programu województwa War-
mińsko-Mazurskiego w ramach 
osi Kultura i dziedzictwo oraz 
budżetu Gminy Gołdap. War-
tość projektu to 7 987 878,04 zł. 
Wysokość dofinansowania to 6 
539 936,21 zł.

Inwestycje realizowane przez gminę 
Gołdap doskonale się uzupełniają

Ścieżka i siłownia na ulicy Stadionowej Zamontowano nowoczesne ławki oraz tablice ogłoszeniowe

DBAMY O ZIELEŃ!
Wykonane ekspertyzy dendrologiczne:
- drzewa dębu przy budynku na ul. Armii Krajowej 34 c.d
- drzewa w parku miejskim na Placu Zwycięstwa w Gołdapi,
- ekspertyza dendrologiczna stanu trzech drzew- pomników przyrody rosnących w Gołdapi,
-  inwentaryzacja dendrologiczna drzew na ul. Stadionowej, na placu wewnętrznym  

zlokalizowanym pomiędzy ul. Plac Zwycięstwa i ul. Wąską,
-  inwentaryzacja dendrologiczna drzew na terenie kompleksu edukacyjno-sportowego  

przy ul. Partyzantów 31, 
- inwentaryzacja dendrologiczna drzew w parku przy ul. Wojska Polskiego,
- inwentaryzacja dendrologiczna drzew na terenie cmentarza wojennego na ul.Reymonta.
Wykonano ekspertyzy dendrologiczne ok. 212 szt. drzew.  Nasadzono ok 240 szt. nowych 
drzew  (park miejski na Placu Zwycięstwa, parking na Promenadzie Zdrojowej, nasadze-
nia przy Placu Kinezyterapeutycznym, ścieżka rowerowa Green  
Velo na odcinku ul. Lipowa- ul. Sikorskiego, cmentarz wojenny na ul. Reymonta,  
na ul. Różanej, przy drodze w miejscowości Boćwinka). 
Coroczne nasadzenia kwiatów i krzewów jednorocznych oraz wieloletnich wokół Placu  
Zwycięstwa, na ul. Mazurskiej, na ul. Warszawskiej oraz nasadzenia wiosennych kroku-
sów  (8 000 cebulek kwiatów) w parku miejskim. 
W najbliższym czasie zostanie wykonana odnowa spalonej części „zielonej bariery  
ochronnej obwodnicy” 
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Mieszkańcy będą mogli cieszyć  
się bogatszą ofertą kulturalną

W Domu Kultury w Gołdapi 
działa 12 pracowni rozwija-
jących talenty mieszkańców. 
Odbywają się w nich zajęcia 
muzyczne, tańca, rysunku, ce-
ramiki, fotografii itp. Korzy-
stają z nich głównie najmłod-
si, ale oferta jest dostosowana 
do osób w każdym wieku. 

Na dziedzińcu DK w dal-
szym ciągu trwa rozbudowa. 
Z zewnątrz nowa część bu-
dynku już wygląda bardzo 
dobrze. W środku natomiast 
tworzone są nowe pracow-
nie. Również wnętrze starej 
części budynku przechodzi 
poważną metamorfozę. Co 
bardzo istotne- wszystkie 
zajęcia odbywają się zgodnie 
z planem, a ich uczestnicy 
zdobywają cenne nagrody 
w konkursach regionalnych 
i ogólnopolskich.

Dyrektor Domu Kultury 
Marta Jurgiełan od dawna 
marzyła o powiększeniu i re-

moncie budynku. Ograniczo-
na powierzchnia powodowała 
bowiem kolidowanie ze sobą 
zajęć. Różne grupy zmuszo-
ne były dzielić się już i tak 
skromną przestrzenią. Teraz 
to się zmienia. Już niedługo 
z nowych pomieszczeń będą 
korzystać dzieci młodsze, 
starsze oraz dorośli. Dom 
Kultury zyska warunki ade-
kwatne do swojej działal-
ności. Z drugiej strony małe 
wydarzenia kulturalne orga-
nizowane przez DK zyskają 
w końcu odpowiednią opra-
wę. 

Dodatkowe 135 metrów 
kwadratowych powierzchni 
użytkowej pozwoli na stwo-
rzenie profesjonalnego studia 
nagrań oraz sali wielofunk-
cyjnej, w której odbywać się 
będą np. zajęcia taneczne, 
a nawet małe wydarzania kul-
turalne z udziałem publicz-
ności. Na wyposażenie stu-

dia nagrań trafi nowoczesny 
sprzęt umożliwiający nagry-
wanie i profesjonalną obrób-
kę dźwięku. W sali widowi-
skowej zostaną zainstalowane 
nowe reflektory, przetworniki 
dźwięku i wytwornica mgły. 
Kino Kultura zyska odno-
wioną, klimatyzowaną salę, 
nowe, wygodne fotele, kur-
tyny, elektroniczny system 
rezerwacji i sprzedaży bile-
tów. Zainstalowany zostanie 
procesor. Nowy, elektroniczny 
sprzęt otrzyma również grupa 
Flash Zone- tancerze ognia. 
Zakończenie prac planowane 
jest na grudzień 2018r.

Całkowity koszt projektu to 
2 477 890,58 zł. Dofinanso-
wanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego woj. 
Warmińsko-Mazurskiego 
2014-2020 wyniesie ponad 
1 724 827,48 złotych. Wkład 
własny gminy Gołdap to 753 
063,10 zł.

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie inwestycji „Uzupełnienie 
zabudowy i wyposażenie Domu Kultury w Gołdapi”. Mieszkańcy 
z niecierpliwością czekają na zmodernizowane kino, nowe 
pomieszczenia oraz nowy sprzęt. 

W Domu Kultury działa 12 pracow-
ni, do których uczęszcza razem 320 
osób. A są to następujące pracow-
nie:
- plastyka i malarstwo 
- gitara, perksuja, ukulele 
- taniec towarzyski 
- teatr ognia 
- ceramika 

- witraż 
-  taniec klasyczny/współczesny/hip 

hop 
- historia sztuki 
- teatr
- śpiew
- rękodzieło artystyczne
- fotografia
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W  roku 2015 zakończono 
inwestycję „Porządkowanie 
gospodarki wodno-kanaliza-
cyjnej na terenie aglomeracji 
Gołdap”. W ramach projektu 
wybudowano sieć wodocią-
gową Gołdap-Rostek oraz 
Rostek-Wronki, a także kana-
lizację sanitarną grawitacyjną 
we Wronkach Wielkich oraz 
w Grabowie. Wartość całkowi-
ta projektu to 1 333 517 zł. Do-
finansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regional-
nego wyniosło 863 488,64 zł.

W  tym samym roku, rów-
nolegle realizowany był pro-
jekt „Dostosowanie stopnia 
oczyszczania ścieków do wy-
mogów UE poprzez moder-
nizację oczyszczalni w  Goł-
dapi”. Całkowita wartość to 
5 303 390,79 zł, natomiast 
dofinansowanie z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko wyniosło 2 122 
921,95zł.

Ponadto PWiK wykonało 
m.in. modernizację budynku 
Hydroforni w  Kolniszkach, 
przyłącze wodociągowe Ro-
stek-Podgórze, renowację 
kanału sanitarnego na terenie 
miasta, dojazd do przepom-
powni w Marcinowie, czy też 
chodnik przy budynku socjal-
nym na oczyszczalni ścieków 
w  Gołdapi. Łączna wartość 
inwestycji w 2015 roku to 415 
776,16 zł netto.

Rok 2016 PWiK to inwesty-
cje na łączną kwotę 500 270, 
78 zł netto. Wśród inwestycji 
roku 2016 znalazły się takie 
projekty jak „Budowa sieci 
wodociągowej wraz z  przy-
łączami dla miejscowości 
Bałupiany-Niedrzwica-Ło-
body-Wiłkajcie-Somaniny-
-Mażucie-Pietraszki, gm. Goł-
dap- ETAP I” oraz wykonanie 
przyłącza wodociągowego 
w  miejscowości Grabowo2, 
modernizacja przepompow-

ni w  Kozakach, Wronkach, 
Jabramowie oraz Niedrzwicy.

W  kolejnym roku kwota 
netto jaką przeznaczono na 
inwestycje to 324 893,30 zł. 
Wśród nich m.in. znalazła się 

kontynuacja inwestycji jak 
„Budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami dla miej-
scowości Bałupiany-Niedrzwi-
ca-Łobody-Wiłkajcie-Soma-
niny-Mażucie-Pietraszki, gm. 
Gołdap- ETAP II”, budowa 
sieci wodno-kanalizacyjnej 
na ul. Bagiennej, Okrzei, 
Cmentarnej- dokumentacja, 
budowa przyłączy wodno-
-kanalizacyjnych dla terenów 
strefy ekonomicznej przy ul. 
Zadumy, budowa sieci wod-
no-kanalizacyjnej pod Piękną 
Górą w Gołdapi oraz naprawa 
kanalizacji sanitarnej, moder-
nizacja przepompowni w Gal-
wieciach.

Do września 2018 roku 
PWiK zrealizowało już inwe-
stycje na łączną kwotę 273 

465,26 zł netto. Były to m.in. 
budowa sieci wodociągowej 
i  kanalizacyjnej wraz z  prze-
pompownią ścieków na ul. 
Konstytucji 3 Maja- doku-
mentacja, budowa sieci wo-
dociągowej Górne-Bronisze, 
Piastowo-Pogorzel oraz prze-
pompowni wody dla SSSE- 
dokumentacja, modernizacja 
przepompowni wody w Rostku 
oraz we Wronkach Wielkich, 
budowa sieci wodociągowej 
oraz kanalizacji sanitarnej na 
ul. Bocznej i Wileńskiej- doku-
mentacja. 

Ponadto szereg inwestycji 
jest w  trakcie realizacji, tj. 
budowa sieci wodno-kanali-
zacyjnej ul. Bagienna, Okrzei, 
Cmentarna, której całkowita 
wartość opiewa na kwotę 1 

258 541 zł (dofinansowanie 
63% w  ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktu-
ra i  Środowisko). W  połowie 
listopada ma zakończyć się 
inwestycja modernizacji zesta-
wu hydroforowego w Gołdapi 
o wartości 203 400 zł netto. 
Natomiast w połowie grudnia 
mają zakończyć się prace zwią-
zane z budową sieci wodocią-
gowej w miejscowościach Nie-
drzwica oraz Grabowo (w obu 
przypadkach etap I), a  także 
budowa sieci wodociągowej 
i  kanalizacyjnej Pod Piękną 
Górą w  Gołdapi oraz na ul. 
Konstytucji 3 Maja w Gołdapi. 
Wartość wymienionych zadań 
to 874 999 ,81 zł netto.

Trwa również „Przebudowa 
i  rozbudowa ciągu technolo-
gicznego gospodarki osado-
wej w  oczyszczalni ścieków 
w  Gołdapi oraz rozbudowa 
sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w aglomeracji Gołdap”. 
Projekt obejmuje modernizację 
i rozbudowę oczyszczalni ście-
ków w Gołdapi w zakresie go-
spodarki osadowej oraz zakup 
sprzętu do zagospodarowania 
osadów. Obecnie prowadzone 
są prace związane z przebudo-
wą budynku stacji mechanicz-
nego odwadniania osadów, bu-
dową składowiska osadów oraz 
punktu zlewnego ścieków do-
wożonych. Całkowita wartość 
projektu wynosi 8 751 652,02 
zł netto, z czego dofinansowa-
nie z Funduszu Spójności wy-
niesie 5 333 711,59zł.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Gołdapi ma za sobą intensywne działania

Gmina Gołdap dzięki 
obecności w sieci miast 
„Cittaslow” pozyskała z 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Warmińsko Mazurskie-
go w ostatnich 3 latach 
prawie 6,5 miliona złotych. 
Dzięki tym środkom między 
innymi zmodernizowaliśmy 
nabrzeże jeziora Gołdap, 
oraz rozbudowaliśmy 
i zmodernizowaliśmy 
domu kultury.

  
Pula przewidziana na 

w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e 
samorządy szybko uległa 
wyczerpaniu. Jest bardzo 
prawdopodobne, że ogło-
szony pod koniec lutego 
tego roku nabór wniosków, 
dotyczących kompleksowej 

modernizacji energetycz-
nej budynków, był ostat-
nią szansą na pozyskanie 
wsparcia ze środków za-
rezerwowanych dla miast 
„Cittaslow”. Gmina Gołdap 
złożyła wniosek i został on 
oceniony pozytywnie.

Zakłada przeprowadzenie 
termomodernizacji bu-
dynków Ośrodka Pomocy 
Społecznej i  Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w  Gołdapi. 
Planowany zakres prac to 
przede wszystkim wykona-
nie izolacji termicznej bu-
dynków, a także usprawnie-
nie systemów grzewczych. 
Ponadto w  przypadku bu-
dynku OPS zaplanowano 
modernizację instalacji 
wentylacyjnej. W  SP3 za-
montowane zostaną zawo-

ry termostatyczne. Wyniki 
przeprowadzonego audytu 
energetycznego wskazują, 
że realizacja projektu po-
zwoli ograniczyć zapotrze-
bowanie energetyczne obu 
budynków o ponad połowę, 
co przełoży się na koszty 
ogrzewania.  Równie ważny 
jest aspekt ekologiczny pla-
nowanej inwestycji. Umoż-
liwi ona m.in. znaczną re-
dukcję emisji CO2.

- Opracowaliśmy i konse-
kwentnie realizujemy Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
Gminy Gołdap – mówi Ja-
cek Morzy, zastępca Bur-
mistrza Gołdapi. – Zakłada 
on konieczność ogranicze-
nia zużycia węgla do celów 
grzewczych, zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej 

i  wykorzystywanie lokal-
nych zasobów energii odna-
wialnej do produkcji ener-
gii cieplnej i  elektrycznej. 
Modernizacja wiekowego 
budynku OPS i  kilkudzie-
sięcioletniej szkoły będzie 
okazją do przeprowadzenia 
niezbędnych prac remonto-
wych i przywróci ich fasa-
dom dawny blask.

Z  końcem sierpnia tego 
roku burmistrz Gołdapi 
podpisał umowę na wy-
konanie tej inwestycji. Jej 
koszt 1 334 664,55 złotych, 
z  czego 1 076 336,49 zło-
tych stanowić ma dofinan-
sowanie. Wkład własny 
gminy wyniesie 258 328,06 
złotych. Prace mają ruszyć 
na wiosnę 2019 roku.

GP

Termomodernizacja ograniczy koszty ogrzewania

Wniosek zakłada przeprowadzenie termomodernizacji budynków 
Ośrodka Pomocy Społecznej

Inwestycje PWiK planowane na kolejne lata:
1. Budowa sieci wodociągowej Górne – Bronisze
2. Budowa sieci wodociągowej Piastowo – Pogorzel
3. Modernizacja ujęcia wody Pogorzel
4. Budowa przepompowni wody na potrzeby SSSE i przejścia granicznego
5. Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej Niedrzwica – Pietraszki.
6. Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej Główka – Jeziorki.
7. Wdrożenie programu gospodarki wodomierzowej.
8. Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego.
9. Zakup cysterny do transportu wody pitnej.
10. Zakup urządzenia do trasowania sieci wodociągowej.
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MODERNIZACJA ULIC W MIEŚCIE

Modernizacja ul. Brzozowej, Modrzewiowej, Bukowej oraz Wierzbowej w Gołdapi- 448 916,15zł, pokryty całkowicie z budżetu państwa, w ramach tzw. opłaty uzdrowiskowej.

Modernizacja drogi dojazdowej do budynków nr 16A, 18 i 20 przy 
ul. T. Kościuszki w Gołdapi- 120 923,05 zł. Dofinansowane z budżetu 
państwa w kwocie 112 854zł w ramach tzw. opłaty uzdrowiskowej, 
przy wkładzie własnym gminy 8 069,63zł. Ulica Plażowa po remonciw. Oświetlenie na ul. Różanej- 90 456,741 zł.

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (RPO WM 2014-2020)- 5 177 
979,16 zł, z czego ze środków unijnych pochodziło 4 919 080,17 zł, 
ze środków województwa 258 898,99 zł. Gmina ze swojej strony 
zapewniła pracę w komisjach, odbiór robót i opłacanie faktur. W ra-
mach prac wykonano trasę rowerową o długości 12,571 km, w tym 
564 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, 11 992 m z nawierzchni 
naturalnej oraz kładkę o długości 15 m nad rzeką Gołdapą. Do tego 
zbudowano trzy tzw. MORy, czyli miejsca obsługi rowerzystów – 
w Boćwince, Jabłońskich i Rakówku.

Przebudowa ul. Stanisława Mikołajczyka- 270 085,54 zł. Dofinanso-
wane z budżetu państwa w ramach tzw. opłaty uzdrowiskowej, kwo-
tą 212 216,75 zł, przy wkładzie własnym gminy 57 868,79 zł. Prace 
polegały na przebudowaniu nawierzchni żwirowej na nawierzchnię 
asfaltową. Wykonano również chodniki i zjazdy z kostki betonowej.

Przebudowa ul. Ogrodowej - 165 783,25 zł, pokryty całkowicie z bu-
dżetu państwa, w ramach tzw. opłaty uzdrowiskowej.

Ponadto w minionej kadencji gmina Gołdap sfinansowała inne wydatki inwestycyjne, są to:

1.  Dokumentacja techniczna zagospodarowania terenu mię-
dzy Pl. Zwycięstwa i ul. Wąską (zaplecze)- 21 650 zł.

2.  Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie Gołdap- 16 
858 zł. Wykonano inwentaryzację oświetlenia drogowego 
oraz program funkcjonalno- użytkowy.

3.  Przebudowa ul. Różanej (dokumentacja)- 25 000 zł.
4.   Modernizacja oświetlenia drogowego w gminie- 60 000zł.
5.  Oświetlenie ul. Partyzantów (między ul. Ogrodową a ul. 

Tatyzy) oraz ul. Bagiennej- 90 000 zł.
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Burmistrz złożył do rady 
miejskiej wniosek o  zabez-
pieczenie w budżecie gminy 
środków na budowę miesz-
kań komunalnych. Gołda-
pianie czekali na ten ruch 
od wielu kadencji. Podczas 
wrześniowej sesji rady miej-
skiej włodarze zarezerwowa-
li 1.735.000zł na 2019 rok, 
a w sumie prawie 10,5mln zł 
na lata 2019-2024.

Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Paderewskiego przy wieży ciśnień- 104 808 zł. Położono betonową 
kostkę brukową.

Przebudowa drogi wjazdowej do budynku przy ul. Paderewskiego 17 i 29A- 27 157,72 zł. Wykonano na 
niej nawierzchnię z betonowej kostki brukowej.

Na terenie podstrefy Gołdap w 2015 roku wykonano odcinek ul. Ekonomicznej o długości 310m o na-
wierzchni asfaltowej. Umocniono również skarpy ul. Strefowej. Wartość robót wyniosła 259 388,86 zł.

Przebudowa ul. Plażowej i Topolowej-  501 601,26 zł, dofinansowany z budżetu państwa kwotą 501 
601,26 zł, w ramach tzw. opłaty uzdrowiskowej. Z budżetu gminy pochodził 0,01 zł.

Plac zabaw osiedle E. Plater- 14 926,05 zł Plac zabaw Osiedle II- 19 803 zł.

ROK 2018, to inwestycje w realizacji, które są na etapie przygotowywania dokumentacji, rozstrzy-
gania przetargów itp.
1. Przebudowa ul. Nad Jarem oraz ul. Lwowskiej- 564 000 zł. Dofinansowane z budżetu pań-

stwa, w ramach tzw. opłaty uzdrowiskowej kwotą 543 350 zł, przy wkładzie własnym gminy 
20 650 zł.

2. Przebudowa ul. Marii Konopnickiej wraz z kanalizacją burzową (dokumentacja). Koszt: 
35 000zł.

3. Chodnik ul. Warszawska (do stacji Huzar)- 28 000 zł.
4. Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy ul. E. Plater a ul. Paderewskiego- 180 000 zł.
5. Parking przy ul. Żeromskiego 8A- 15 000 zł.
6. Przebudowa zatoki autobusowej oraz miejsc parkingowych, Pl. Zwycięstwa strona wschod-

nia- 160 000 zł.
7. Przebudowa ul. Różanej (dokumentacja)- 25 000 zł.
8. Dokumentacja techniczna ul. Olecka w Gołdapi- 20 000 zł.
9. Napis przestrzenny- 90 000 zł.
10. Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi- 600 000 zł.
11. Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Mała, Cicha i Zielona- 60 000 zł.
12. Zabezpieczenie dębu- pomnika przyrody w parku miejskim- 68 000 zł.
13. Oświetlenie ul. Partyzantów (między Ogrodową a Tatyzy) oraz ul. Bagiennej- 90 000 zł.
14. Modernizacja oświetlenia drogowego w całej gminie- 60 000 zł.
15. Budowa placu do rekreacji z urządzeniami na Osiedlu I- 70 000 zł.
16. Plac zabaw „Hasanka” w parku przy ul. Wojska Polskiego- 100 000 zł.
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Kolejne inwestycje  
na horyzoncie

Gmina Gołdap złożyła 
wnioski na dofinansowanie 
unijne kolejnych inwestycji, 
które poprawią jakość życia 
mieszkańców. Pierwszym 
jest zwiększenie efektywno-
ści energetycznej w  budyn-
kach  Szkół Podstawowych 
nr 1 i  2 w  Gołdap. Wniosek 
złożony został w  lipcu 2018 
r. Planowane koszty zadania 
to 4 795 885,13 zł, w tym do-
finansowanie 3 854 562,43 
zł. Planowana realizacja tej 
inwestycji to lata 2019-2020.   

Kolejny wniosek to zada-
nie pn. „Przystosowanie in-
frastruktury stadionów do 
nowych, wspólnych działań 
kulturowych i historycznych 
społeczności Gusiewa i Goł-
dapi”. Szacowana wartość 
kontraktu to 2 300 726,19 
EURO, w  tym dofinanso-
wanie ze środków unijnych 
2 070 653,56 EURO. Inwe-
stycja ta przewiduje moder-
nizację stadionu miejskiego 
w  Gołdapi, z  częścią lekko-
atletyczną. Koszt robót bu-
dowlanych szacuje się na 2 
101 233,6 EURO. Gusiew 

w  ramach projektu, planuje 
opracowanie dokumentacji 
technicznej. Inwestycja mia-
łaby być zrealizowana w  la-
tach 2019-2020.

Trzeci wniosek przewiduje 
przebudowę drogi gminnej 
we wsi Kośmidry. W ramach 
inwestycji zaplanowana jest 
przebudowa drogi gminnej 
we wsi Kośmidry, o długości 
1,6 km w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Planowa-
ny koszt inwestycji to 2 246 
280,98 zł. Dofinansowanie ze 
środków unijnych może wy-
nieść 1 429 308 zł. Inwestycja 
miałaby zostać zrealizowana 
w roku 2019. 

Gmina Gołdap złożyła 
również wniosek na dofi-
nansowanie modernizacji ul. 
Spokojnej w  Gołdapi. Koszt 
inwestycji oszacowany jest 
na 583 901,14 zł, natomiast 
dofinansowanie, z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019, o  jakie 
stara się gołdapski samorząd 
to 287 647 zł.

Przebudowa drogi krajowej nr 65 coraz bliżej!
W sierpniu przyszłego roku 
mają ruszyć prace budowlane 
przy modernizacji drogi krajo-
wej nr 65. Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad 
podpisała umowę na wykona-
nie projektu budowlanego tej 
inwestycji. Wspólne starania 
samorządowców z regionu nie 
poszły na marne.

Przecinająca nasze woje-
wództwo droga krajowa 65 
(biegnąca od południowej 
granicy województwa przez 
Ełk, Olecko i Gołdap do gra-
nicy państwa) przez wielu 
ekspertów i  użytkowników 
jest oceniana jako jedna 
z najbardziej niebezpiecznych 
i  najmniej komfortowych 
„krajówek”. Komfort jazdy 
na tej trasie zapewniają je-
dynie obwodnice Gołdapi, 
Olecka i  Ełku oraz zmoder-
nizowany odcinek Gołdap – 
Kowale Oleckie. Aby rozwią-
zać ten problem, samorządy 
gołdapski reprezentowany 
przez Burmistrza Gołdapi 
Tomasza Luto i jego zastępcę 
Jacka Morzego i ełcki w oso-
bie Prezydenta Ełku Toma-
sza Andrukiewicza, wspólnie 

występowały do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad oraz Ministerstwa 
Infrastruktury i Budownictwa 
z wnioskami o podjęcie prac 
modernizacyjnych. Umowa 
na przygotowanie projektu 
przebudowy DK 65 została 
już podpisana. Jej wartość to 
prawie 9 milionów złotych. 
Przebudowa drogi, obejmują-
ca prace na ośmiu odcinkach, 
kosztować będzie ponad 400 
milionów złotych. Zakoń-
czenie prac nad siedmioma 

z  nich zaplanowano na lato 
roku 2021. Trzy lata później 
ma zostać oddana do użytku 
obwodnica Gąsek. W trzecim 
kwartale przyszłego roku 
mają ruszyć prace na odcin-
ku pomiędzy granicą państwa 
i obwodnicą Gołdapi. Obejmą 
one m.in. zbudowanie ciągu 
pieszo-rowerowego wzdłuż 
ulicy Gumbińskiej, o  który 
wnioskowali mieszkańcy oraz 
przedsiębiorcy z  Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej. Szerokość jezdni wynosić 

będzie 8 metrów. Moderni-
zacja drogi zwiększy komfort 
i skróci czas podróży. Umożli-
wi bezpieczne poruszanie się 
pojazdom o  dopuszczalnym 
nacisku osi napędowej do 
11,5 t. Taki limit przewiduje 
ustawodawstwo Unii Euro-
pejskiej, do którego Polska 
ma obowiązek się dostoso-
wać. Drogi spełniające ten 
wymóg są znacznie lepiej 
zabezpieczone przed znisz-
czeniem nawierzchni przez 
samochody ciężarowe.

Droga krajowa 65 jest oceniana jako jedna z najbardziej niebezpiecznych i najmniej komfortowych „krajówek”

Kilka miesięcy temu odby-
ła się w Gołdapi konferencja 
poświęcona przywróceniu 
ruchu na trasie Ełk – Ole-
cko – Gołdap – Granica Pań-
stwa. Spotkali się wówczas 
samorządowcy z terenu EGO, 
partnerskiego Gusiewa oraz 
Marszałek Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
Gustaw Marek Brzezin.

Podczas spotkania bur-
mistrz Tomasz Luto przeko-
nywał, że Gołdap potrzebu-
je kolei.

- Rekordowe gołdapskie in-
westycje, prężnie rozwijająca 
się strefa ekonomiczna i  je-
dyne warmińsko- mazurskie 
uzdrowisko potrzebują kolei. 
Liczą na to nasi mieszkańcy 
i turyści. To ważne argumenty, 
a nasz wspólny głos sprawi, że 
zostaną one usłyszane- mówił 
Tomasz Luto.

Jego zdanie podzielili wszy-
scy obecni, m.in. Mariusz 
Miłun, zastępca burmistrza 
Olecka oraz Tomasz Andru-
kiewicz, prezydent Ełku. Pod-
kreślali oni jak ogromną wagę 
dla subregionu ma połącze-
nie kolejowe oraz możliwość 
transportowania tą drogą 
produktów, powstających na 
naszym terenie. Przedsiębior-
cy z branży drzewnej, jachto-
wej i metalowej są nastawieni 
z większością swoich towarów 
na eksport. Kolej rozwiąza-
łaby wiele problemów natu-
ry logistycznej.

Prezydent Ełku, Tomasz An-
drukiewicz, namawiał człon-
ków spotkania do wspólnych 
działań i niezrażania się nie-
powodzeniami i odległą per-
spektywą czasową. 

Marszałek Gustaw Marek 
Brzezin zwrócił uwagę ze-

branych na ogromny koszt 
odbudowy linii kolejowej 
Olecko-Gołdap. Zadekla-
rował jednak, iż w  nowym 
rozdaniu środków unijnych 
zaproponuje zabezpieczenie 
funduszy na działania zwią-
zane z  rozwojem kolei. Do-
dał również, że dużym plu-
sem jest to, iż linia kolejowa 
nr 41 nadal istnieje. Nie ma 
konieczności wykupowania 
terenów i  związanych z  tym 
procesem kosztów i niedogod-
ności. Odtworzone połączenie 
mogłoby wzmocnić współpra-
cę transgraniczną z Obwodem 
Kaliningradzkim. 

Szansę na budowę linii 
kolejowej Olecko – Gołdap 
– Granica Państwa może 
przynieść nowa perspekty-
wa finansowa Unii Europej-
skiej, której podstawy będą 
negocjowane w najbliższych 

latach. Wsparcie dla trans-
garnicznych projektów ko-
lejowych zapewniających 

bezpieczny transport przy-
jazny środowisku natural-
nemu oraz wzmacniających 

współpracę gospodarczą 
jest jednym z  priorytetów 
Unii Europejskiej.

Reaktywacja kolei
Czy możliwym jest, aby Gołdap wróciła na kolejową mapę 
Polski? Okazuje się, że jest to możliwe, a nawet więcej. 
Jest to realne. Już niedługo, w IV kwartale tego roku ma 
zapaść decyzja, dotycząca przebiegu Rail Baltica, czyli linii 
kolejowej, wchodzącej w skład transeuropejskiego korytarza 
transportowego, łączącej Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn 
i Helsinki. Istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że Rail 
Baltica przebiegać będzie przez Ełk oraz Olecko. Jest to wielka 
szansa na rozwój subregionu EGO, a także na przywrócenie 
połączenia kolejowego z naszym miastem.

Dworzec kolejowy w Gołdapi, lata 90. XX wieku. Źródło: https://dariusz-dolubizno.flog.pl

Linia nr 41, odcinek Botkuny – Gołdap w 2003 r. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Linia_kolejowa_nr_41
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Przez całą ostatnią kaden-
cję gmina Gołdap udziela-
ła wsparcia finansowego 
powiatowi gołdapskiemu. 
W latach 2015-2017 była to 
łączna kwota 464 453,14 zł. 
Pomogliśmy nie tylko przy 
remoncie i  budowie dróg 
oraz chodników. Gmina 
Gołdap przekazała m.in. 
ponad 24 000 zł na zakup 
samochodu ciężarowego do 
odśnieżania dróg, umorzyła 
podatek spółce GoldMedica 
w kwocie ponad 68 000 zł 
oraz przekazała 100 000 zł 
na prace modernizacyjne 
budynku szpitala.

W  samym 2018 roku 
wsparcie to wyniosło po-
nad milion złotych. W  po-
łowie kwietnia na wniosek 

burmistrza Gołdapi To-
masza Luto, Rada Miejska 
uchwaliła przyznanie po-
wiatowi gołdapskiemu do-
tacji na modernizację ulic: 
Nadbrzeżnej, Cichej, Zie-
lonej i Małej. Łączny koszt 
zaplanowanych inwestycji 
wyniesie ponad 3,2 milio-
na złotych.

Ministerstwo Finansów 
oficjalnie potwierdziło in-
formację dotyczącą dofinan-
sowania przebudowy drogi 
powiatowej - ul. Nadbrzeż-
nej w Gołdapi w kwocie 1,1 
miliona złotych. Całkowity 
koszt realizacji inwesty-
cji ma wynieść ponad 1,9 
miliona złotych. Wsparcie 
przyznane przez gminę, 
czyli 577 000 zł, stanowić 

będzie 30% kosztów inwe-
stycji. Oznacza to, że po 
stronie powiatu pozostaje 
jednie 13%. Oszczędno-
ści względem pierwotnego 
planu zakładającego udział 
własny powiatu mają po-
zwolić na modernizację 
drogi: Piękne Łąki – Nie-
drzwica – Gołdap. 

Powiat otrzymał również 
wsparcie z Rządowego Pro-
gramu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Re-
gionów poprzez Wsparcie 
Lokalnej Infrastruktury 
Drogowej na przebudowę 
ulic: Cichej, Zielonej i Ma-
łej. Przyznana dotacja Skar-
bu Państwa to ponad milion 
złotych, a  Gminy Gołdap 
prawie 0,5 mln zł.

Współpraca z powiatem 
gołdapskim jest coraz lepsza

Bezrobocie w Polsce spa-
da i  utrzymuje się na re-
kordowo niskim poziomie. 
Za ogólnopolskim tren-
dem zmierza także powiat 
gołdapski oraz nasze wo-
jewództwo. Według me-
todologii GUS bezrobocie 
w  kraju w  lipcu 2018 wy-
niosło 5,9 %, zaś zdaniem 
Eurostatu nawet 3,7 %. 
Powiat Gołdapski znajduje 
się w nieco gorszej kondycji 
(bezrobocie w tym okresie 
wynosiło 9,5 %). Tendencja 
ta utrzymywała się od wie-
lu lat. Dlatego burmistrz 
wraz ze swoim zespołem 
i  wspierającymi go radny-
mi poczynili ważny krok 
w  stronę rozwoju lokal-
nego biznesu oraz zwięk-
szania miejsc pracy.  Już 
w 2017 roku wszedł w życie 
Program pomocy de mini-
mis dla przedsiębiorców 
inwestujących na terenie 
gminy Gołdap. Propozycję 
w  2016 roku przedstawił 
radny, z  ramienia burmi-
strza Tomasza Luto, Piotr 
Wasilewski na spotkaniu 
z  przedsiębiorcami. Właś-
nie z inicjatywy burmistrza 
powstała Rada Gospodar-
cza, która wypracowała to 
rozwiązanie. Dzięki nie-
mu możliwe są zwolnienia 
w  podatku od nierucho-
mości dla przedsiębiorców 
inwestujących na zakupio-
nych od gminy działkach 
nawet do 5 lat. Ta kaden-
cja to także istotne unor-

mowanie kwestii Podstrefy 
Gołdap Suwalskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej. 
Bez naprawienia błędów 
formalno-prawnych sprzed 
lat dalszy rozwój podstrefy 
byłby mocno ograniczony. 
Dzięki zmianie niektórych 
uchwał możliwy jest dalszy 
progres w tej ważnej gałęzi 
naszej lokalnej gospodar-
ki. Przez ostatnie cztery 
lata nakłady na gołdapską 
podstrefę zwiększyły się 
o prawie 100 milionów zło-
tych i na dzień 30 czerwca 
2018 roku wynoszą 266 172 
728,00 zł. W  tym czasie 
w  gołdapskiej podstrefie 
powstały 4 nowe podmioty 
gospodarcze, a ilość miejsc 
pracy wzrosła do 1439 wo-
bec 1140 w  roku 2014 – 
299 nowych miejsc pracy 
(dane z pierwszego półro-
cza 2018, źródło: SSSE). 
Program oszczędnościowy 
w  jednostkach podległych 
gminie powiązany ze sta-
łym wsparciem biznesu 
poprzez różne rozwiąza-
nia w  myśl zasady „Nie 
przeszkadzać – wspierać” 
oraz obniżanie podatków 
(w tym na wniosek radne-
go Andrzeja Dutkowskiego 
transportowego) skutkują 
zwiększeniem wpływów za-
równo do budżetu gminy, 
jak i  pośrednio wpływa-
ją na zwiększone docho-
dy powiatu. To skutkuje 
nowymi miejscami pracy 
w naszej gminie.

Stawiamy na biznes, SSSE, mały 
biznes oraz Uzdrowisko 

Wsparcie udzielone powiatowi gołdapskiemu w latach 2014-2018
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Inwestycje na terenach wiejskich  
w latach 2015-2018

1. Wykonanie chodnika w Galwieciach- 15 000 zł. 
2.  Wykonanie zatoczki autobusowej z chodnikiem 

w Botkunach- 45 169 zł.
3.  Przebudowa drogi Jeziorki-Gieraliszki-Główka  

II etap- 20 000 zł. 
4.  Budowa drogi dojazdowej do kościoła parafialne-

go w miejscowości Górne- 40 000 zł. 
5.  Wykonanie remontu mostu w Kowalkach- 

150 000 zł. 

6. Przebudowa drogi Jany- Rożyńsk- 50 000 zł. 
7.  Budowa drogi wewnętrznej w Jabramowie 

- 512 500 zł. 
8.  Utwardzenie drogi przy garażach w Grabowie 

- 11 564 zł. 
9.  Przebudowa drogi osiedlowej w Boćwince 

- 163 000 zł. 
10.  Budowa wiat przystankowych w miejscowościach: 

Suczki, Wiłkajcie, Łobody, Grygieliszki- 20 000 zł. 

11.  Wyrównanie i ogrodzenie terenu placu zabaw 
w miejscowości Rudzie- 11 917 zł. 

12.  Zakup monitoringu na plac zabaw i altanki przy 
szkole w Pogorzeli- 4 260 zł. 

13.  Przebudowa przepustów- 2 Galwiecie, 1 Marci-
nowo- 35 000 zł. 

14.  Doprowadzenie energii elektrycznej na plac 
odnowy we wsi Wronki Wielkie- 12 000 zł. 

15. Doświetlenie sołectwa Główka- 21 000 zł.

Część inwestycji, których realizacja zaplanowana jest na rok bieżący. Są to inwestycje na różnych etapach realizacji, tj. 
wyłonienie wykonawcy w przertargu czy też tworzenie dokumentacji technicznej. Oto niektóre z nich:

Przebudowa drogi gminnej Rostek – Kośmidry. Modernizacja  polegała na poszerzeniu  jezdni, położeniu nowej nawierzchni bitumicznej 
i wykonaniu skrzyżowań i zjazdów. W miejscowości Rostek oddano do użytku chodnik oraz kanalizację deszczową. Koszt zadania:  3 594 919 
zł. Dofinansowanie w wysokości  1 955 756,00 zł pozyskano z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Budowa wiat przystankowych w Galwieciach, Marcinowie, Mażuciach 
oraz w Żelazkach. Koszt: 16 449,63 zł. 

Budowa chodnika w miejscowości Bronisze.  Chodnik został wykona-
ny dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości 32 145,00 zł. Koszt: 
36 112,74 zł.

Instalacja oświetlenia w Kośmidrach na odcinku drogi łączącej wieś 
z osiedlem. Koszt: 15 216,00 zł.

Budowa chodnika oraz oświetlenie drogowe w Kozakach. Koszt: 19 
999,41 zł. Budowa chodnika w Kolniszkach. Koszt: 19 600 zł. Budowa wiaty rekreacyjnej w Niedrzwicy. Koszt: 18 369,21 zł.
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Instalacja betonowego stołu do gry w „piłkarzyki” w Pogorzeli. 
Koszt: 4 527,63 zł.

Przebudowa drogi w Galwieciach. Droga łącząca się z drogą wojewódzką nr 651 posiadała nawierzchnię z drogowych płyt betonowych.  
Płyty te usunięto i wykonano nawierzchnię bitumiczną. Ustawiono dwa znaki drogowe zasilane solarnie i wyznaczono zatokę autobusową. 
Koszt zadania: 631 159,78 zł. Dofinansowanie w wysokości 308 803 zł pozyskano z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktu-
ry Drogowej.

Ogrodzenie, zakup i wyposażenie placu zabaw w Rostku.  
Koszt: 23 182,78 zł.

Zakup i instalacja karuzeli na placu zabaw w Wiłkajciach.  
Koszt: 4 329,60 zł.

Wyposażenie placu zabaw w Żelazkach. Koszt: 16 999,83 zł.

Instalacja dodatkowego oświetlenia w  sołectwie Główka. Zamonto-
wano 1 lampę oświetleniową w Boćwince oraz 1 lampę w miejsco-
wości Dąbie. Koszt: 8 413,20 zł. Wykonanie piłkochwytów na boisku w Jabramowie. Koszt: 7 000 zł.

Przebudowa drogi we wsi Wronki Wielkie. Zdemontowano płyty betonowe.  Wykonano nową nawierzchnię jezdni i skrzyżowań.  
Koszt: 170 000 zł.

Zakup zabawek oraz przygotowanie terenu pod plac zabaw w Broni-
szach. Koszt: 20 990,00 zł

Remont i budowa dwóch chodników w Wilkasach. Koszt: 20 078,72 zł
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Kolejne inwestycje na terenie wiejskim...

Przygotowanie terenu pod plac zabaw w  miejscowości Rudzie- 
9 960,00 zł

Inwestycje remontowe w Ochotniczych Strażach Pożarnych w Gór-
nem, Grabowie i Dunajku- 28 906,40zł. Świetlica w Skoczach (remont toalety)- 20 684,77 zł.

Oświetlenie wiaty i boiska w Juchnajciach- 5 309,82 zł. Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie- 168 000 zł. Rozpoczęcie prac.
Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Galwieciach. 
Koszt: 11 000 zł.

1.  Montaż lamp oświetleniowych w miej-
scowości Grabowo- 11 500 zł.

2.  Wykonanie ogrzewania kominkowego 
w świetlicy w miejscowości Skocze 
- 10 000 zł.

3.  Dokumentacja i rozbudowa oświetle-
nia w ramach funduszu sołeckiego 
- 66 414 zł.

4.  Wspólnie robimy, wspólnie ćwiczy-
my- wykonanie siłowni zewnętrznej 
w miejscowości Galwiecie- 11 010 zł.

5.  Budowa wraz z doposażeniem Wiej-
skiego Centrum Kultury w Kośmidrach 
w gminie Gołdap- 106 000 zł, w tym 
dofinansowanie w wysokości  
53 000 zł.

6.  Rozwój turystyki w gminie Gołdap, 
poprzez zagospodarowanie turystycz-
no- rekreacyjne terenów w miejsco-
wościach Babki, Wilkasy, Wiłkajcie 
i Kośmidry- 199 998 zł, który w całości 
zostanie pokryty ze środków ze-
wnętrznych. W miejscowościach tych 

zbudowane zostaną drewniane wiaty 
sprzyjające wypoczynkowi, rekreacji 
i integracji mieszkańców. W Kośmi-
drach, obok altany powstanie miejsce 
do grillowania oraz boisko do koszy-
kówki ulicznej. W Wilkasach wiatę 
uzupełni dwuosobowa huśtawka, 
a w Wiłkajciach zjeżdżalnia. Inwesty-
cja będzie możliwa dzięki wsparciu 
pozyskanemu ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich za po-
średnictwem Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Lider w EGO”.

7.  Przebudowa drogi gminnej we wsi 
Kośmidry- 2 246 280,98 zł, z czego 
dofinansowanie wynosi 1 429 308 zł. 
Gmina złożyła wniosek o dofinanso-
wanie przebudowy odcinka o długości 
1,6 km w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Realizacja planowana jest na 
rok 2019.

Pozostała część inwestycji, których realizacja zaplanowa-
na jest na rok bieżący. Są to inwestycje na różnych eta-
pach realizacji, tj. wyłonienia wykonawcy w przertargu 
czy też tworzenie dokumentacji technicznej. 
Oto niektóre z nich:

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Grabowie- 1 243 286,27 zł, 
z czego dofinansowanie unijne to 829 307,68zł. W miejscowości Grabowo powstało boisko wielofunk-
cyjne o powierzchni ponad 2000 m2. Nowoczesna nawierzchnia, czyli sztuczna trawa oraz odpowiednio 
wyrysowane linie, zapewnią możliwość gry w piłkę nożną, siatkówkę, piłkę ręczną i koszykówkę.
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Mieszkańcy wsi najlepiej 
wiedzą czego potrzebują

Fundusz sołecki- to świado-
me i odpowiedzialne wykorzy-
stywanie pieniędzy samorzą-
dowych w imię wspólnego 
dobra przez mieszkańców 
wsi. Tak można podsumować 
ostatnie lata funkcjonowania 
takiej formy uaktywniania 
mieszkańców. To, jak wygląda 
wieś zależy w dużej mierze od 
gospodarności jej mieszkań-
ców i zaangażowania wybra-
nego przez nich sołtysa.

Fundusz pojawił się po raz 
pierwszy w 2010 roku. Jed-
nak wtedy była to kwota „za-
ledwie” 250 tys. zł. Teraz jest 
to ponad dwukrotnie więcej. 
W budżecie na 2018 rok na 
fundusz sołecki zaplanowa-
ne są środki w wysokości 
536 839 zł. Na terenie gminy 
Gołdap znajdują się aż 32 so-
łectwa. Każde z nich posiada 
sołtysa, który oprócz funkcji 
administracyjnych związa-
nych z przekazywaniem in-
formacji mieszkańcom oraz 
poborem podatków, repre-
zentuje ich w kontaktach 
z urzędem.

Fundusz ma przede wszyst-
kim dwie podstawowe zalety. 

Po pierwsze to mieszkańcy 
sołectw, lepiej niż ktokolwiek 
inny, potrafią określić najbar-
dziej „palące” problemy oraz 
potrzeby w swoim otoczeniu. 
Możliwość współdecydowania 
o wydatkowaniu pieniędzy 
zachęca, by zainteresować 
się sprawami miejscowości. 
Może się to łatwo rozszerzyć 
na sprawy całej gminy.  Wybór 
nawet niewielkich inwestycji, 
zachęca również do współ-
działania przy ich realizacji 
i późniejszej troski  o uzyska-
ny rezultat. Decyzje o wydat-
kowaniu środków zapadają na 
zebraniach wiejskich. 

Druga z zalet to zwrot części 
poniesionych przez gminę wy-
datków w formie tzw. dotacji 
celowej. Za każdą wydatko-
waną w latach 2010-2013 
złotówkę gmina otrzymywa-
ła z budżetu państwa 20 gr 
przeznaczonych na tereny 
wiejskie. W kolejnych latach 
procentowa wysokość zwro-
tu rosła. W 2016 roku do bu-
dżetu gminy wróciło aż 30% 
wydatków poniesionych rok 
wcześniej w ramach funduszu 
sołeckiego. 

  2015 2016 2017 2018 
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wydatki 234 795,39 zł 209 432,71 zł 164 561,51 zł 94 426,29 zł (179 225 zł) 

najważniejsze 
zrealizowane 

przedsięwzięcia 

- chodnik we Wronkach Wielkich do 
budynków tzw "czworaków", w 
Galwieciach do "pałacu", chodnik 
przy szkole w Grabowie oraz 
chodnik w miejscowości Mażucie 
-zakup kostki chodnikowej na 
budowę drogi w Grabowie,  
- remont chodnika w Wilkasach 
-wyłożenie kostką brukową placu w 
miejscowości Pogorzel, 
-remont parkingu osiedlowego w 
Kozakach, 
- remonty, żwirowanie i bieżąca 
naprawa dróg w sołectwach tj.: 
Osowo, Dzięgiele, Górne, Suczki, 
Łobody, Jeziorki Wielkie, 
Konikowo, Siedlisko, Bitkowo, 
Barkowo, Grabowo, Główka, 
Konikowo, Kozaki, Marcinowo, 
Dunajek 

- zakup kostki chodnikowej do 
Wronek Wielkich, 
- wykonanie przystanku w 
Galwieciach oraz dokończenie 
budowy chodnika do "pałacu", 
- remont chodnika w Wilkasach, 
- budowa chodnika w Kozakach 
oraz Kolniszkach, 
- remonty, żwirowanie i bieżąca 
naprawa dróg w sołectwach tj.: 
Łobody, Bitkowo, Dzięgiele, 
Galwiecie, Główka, Górne, 
Dunajek, Grabowo, Jany, 
Jeziorki Wielkie, Konikowo, 
Osowo, Rożyńsk Wielki, 
Suczki, Barkowo, Pietraszki, 
Kośmidry,  

- budowa chodnika w 
miejscowości Kozaki,  
- utwardzenie terenu przy 
Szkole Podstawowej w 
Galwieciach,  
- budowa chodnika we wsi 
Wilkasy, 
- remonty, zakup żwiru, 
żwirowanie  i bieżąca naprawa 
dróg w sołectwach tj.: Dunajek, 
Jany, Wiłkajcie, Bitkowo,  
Dzięgiele, Jeziorki Wielkie, 
Łobody, Galwiecie, Główka, 
Marcinowo, Barkowo, 
Bałupiany, Konikowo, Osowo, 
Suczki 

-remont przystanku w 
miejscowości Niedrzwica, 
- żwirowanie i bieżąca naprawa  
dróg w sołectwach tj.: Dunajek, 
Wiłkajcie, Bitkowo, Jany , 
Dzięgiele,  Łobody, Galwiecie, 
Główka, Marcinowo, Barkowo, 
Bałupiany, Osowo, Suczki, 
Kozaki, Kośmidry,  
-wykonanie chodnika w 
miejscowości Galwiecie,  
-utwardzenie drogi przy 
garażach w Grabowie,  
- wykonanie zatoczki 
autobusowej w Botkunach, 
- żwirowanie dróg w sołectwach 
tj. Babki, Konikowo, Jeziorki 
Wielkie 
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wydatki 50 628,12 zł 138 298,05 zł 160 876,19 zł  48 218,82 zł (93 187 zł) 

najważniejsze 
zrealizowane 

przedsięwzięcia 

- modernizacja placu zabaw w 
Niedrzwicy, 
- wykonanie wiaty przystankowej w 
Bałupianach, 
- ogrodzenie placu zabaw w 
Botkunach, 
- zakup zabawek na plac zabaw w 
Jurkiszkach,  
- zakup różnych akcesoriów do 
utrzymywania terenów placów 
zabaw i wiat np. kosiarki, tablice 
informacyjne, pawilony, ławki 

- zakup zabawek na plac zabaw 
w miejscowości Grabowo, Jany,  
Pogorzel, Rudzie, Rostek, 
Wiłkajcie,  
- budowa wiaty rekreacyjnej w 
miejscowości Niedrzwica oraz 
Kowalki, 
- plac zabaw w Żelazkach, 
- zakup różnych akcesoriów do 
utrzymywania terenów placów 
zabaw i wiat np. kosiarki, 
wykaszarki, pawilony, ławki, 
kosze na śmieci, grille, drzewka  
 

- plac zabaw w miejscowości 
Mażucie, 
-dokończenie zagospodarowania 
terenu i wiaty w Kowalkach,  
- zagospodarowanie terenu przy 
placu zabaw w Kośmidrach, 
- zabudowa wiat na terenie 
wyspy rekreacyjnej w Rożyńsku 
Małym, 
- ogrodzenie i doposażenie placu 
zabaw w Grabowie,  
- wykonanie niwelacji terenu 
pod plac zabaw w Broniszach i 
Rudziach, 
- ogrodzenie placu zabaw w 

- doposażenie placów zabaw w 
miejscowości Boćwinka, 
Juchnajcie i Wiłkajcie, 
- wykonanie placu zabaw w 
miejscowości Rudzie, 
- wykonanie wiaty rekreacyjnej 
w sołectwie Jany, 
- wykonanie piłkochwytu w 
Jabramowie, 
- zakup różnych akcesoriów do 
utrzymywania terenów placów 
zabaw i wiat np. kosiarki, 
wykaszarki, ławki, kosze na 
śmieci, paliwo, impregnaty 
- wykonanie wiaty rekreacyjnej 

miejscowości Rostek, 
-zakup urządzeń siłowni 
zewnętrznej w sołectwach 
Główka, Siedlisko, Jany 
- zakup traktorka kosiarki dla 
sołectwa Rożyńsk Wielki, 
- zakup różnych akcesoriów do 
utrzymywania terenów placów 
zabaw i wiat np. kosiarki, 
wykaszarki, ławki, kosze na 
śmieci, grille,  

w miejscowości Jabramowo, 
- modernizacja chodnika na 
wyspie rekreacyjnej w 
miejscowości Rożyńsk Mały 
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 wydatki 6 549,75 zł 13 376,50 zł 46 219,95 zł 52 131,52 zł (61 766 zł) 

zrealizowane 
przedsięwzięcia 

-m. in. Jarmark Bożonarodzeniowy w 
Galwieciach, 
- m. in. Dzień Dziecka , Dożynki w 
Grabowie, Dni Grabowa,  

- Integracja kulturalna 
mieszkańców w Galwieciach, 
- Dzień Dziecka , Dożynki w 
Grabowie, Dni Grabowa, 
- Dzień Dziecka w sołectwie 
Zatyki, 
- Festyn w Siedlisku 
 

- Udział sołectw w dożynkach 
gminnych, 
- festyny rodzinne, spotkania 
integracyjne  i Dnie Dziecka w 
sołectwach: Dunajek, Barkowo, 
Galwiecie, Zatyki, Wiłkajcie, 
Pogorzel, Marcinowo, Kozaki, 
Kośmidry, Grabowo, Pietraszki 

- udział sołectw w dożynkach 
gminnych, 
- festyny rodzinne, spotkania i 
Dnie Dziecka w sołectwach: 
Bałupiany, Zatyki, Wiłkajcie, 
Pogorzel, Marcinowo, Kozaki, 
Kośmidry, Grabowo, Pietraszki, 
Niedrzwica, Główka, 
- m.in. święto ziemniaka w 
Niedrzwicy, zimowy festyn 
rodzinny w Siedlisku 
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wydatki 44 473,99 zł 32 612,40 zł 35 869,55 zł 31 355,20 zł (104 263,00zł) 

zrealizowane 
przedsięwzięcia 

- instalacja lamp oświetleniowych w 
Kowalkach, Somaninach i 
Wiłkajciach, 
- zamontowanie  lamp w sołectwie 
Nasuty, 3 w Zatykach oraz lamp w 
sołectwie Górne,  
- oświetlenie odcinka drogi w 
miejscowości Kośmidry, 

- ustawienie latarni w 
miejscowości Łobody, 
- doświetlenie sołectwa Główka, 
- wykonanie lamp 
oświetleniowych w sołectwie 
Górne, 
- montaż oświetlenia w 
sołectwie Kośmidry, 
- oświetlenie wiaty i boiska w 
Juchnajciach, 

- montaż latarni w Pięknych 
Łąkach i w Łobodach,  lamp w 
Zatykach , 
- Rozbudowa oświetlenia w 
sołectwach Kozaki i Górne, 
- doświetlenie miejscowości 
Juchnajcie,  
 

-dostawa i montaż lamp 
ulicznych solarnych dla 
sołectwa Główka oraz Pogorzel, 
- montaż lamp we wsi Wilkasy 
- dokumentacja projektowa 
oświetlenia ulicznego dla 
sołectw: Kowalki, Górne, 
Kozaki, Jeziorki Wielkie oraz 
Niedrzwica, 
- wykonanie lub montaż 
oświetlenia w sołectwach 
Dunajek, Kowalki, Górne 
- doprowadzenie energii 

elektrycznej na plac odnowy wsi 
we Wronkach Wielkich, 
- montaż lamp oświetleniowych 
w Grabowie,  
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wydatki 35 350,92 10 518,87 zł 32 677,80 zł 8 792,60 zł (53 698,00zł) 

zrealizowane 
przedsięwzięcia 

- dowiezienie i rozplanowanie ziemi 
na działce przy świetlicy w 
Żelazkach, 
- wykonanie przyłącza wody i 
zbiornika bezodpływowego na 
nieczystości ciekłe w świetlicy w 
Skoczach, 
- zakup wyposażenia do świetlicy w 
Kozakach, 
- modernizacja oświetlenia w 
świetlicy w Jabłońskich 

- zakup gier do świetlicy w 
Grabowie, 
- zakup akcesoriów do 
wyposażenia świetlicy w 
Siedlisku, 
- remont częściowy świetlicy w 
Jabłońskich, 
 

- zakup komputera i drukarki do 
świetlicy w Żelazkach, 
- remont świetlicy w Żelazkach, 
- zakup materiałów do remontu 
świetlicy w Siedlisku, 
- wykonanie toalety w świetlicy 
w Skoczach 

- doposażenie świetlicy w 
Górnym oraz Grabowie w 
akcesoria sportowe i zabawowe, 
- zakup wyposażenia do aneksu 
kuchennego w świetlicy w 
Kozakach,  
- remont świetlicy w 
Jabłońskich, 
-modernizacja ogrzewania 
świetlicy w Siedlisku, 
- wykonanie ogrzewania w 
świetlicy w Skoczach oraz 
zakup słupków do ogrodzenia 
działki przy świetlicy 
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wydatki 39 049,23 zł 20 864,47 zł 967,41 zł 24 520,99 zł (53 698,00 zł) 

zrealizowane 
przedsięwzięcia 

- zakup bramek do piłki nożnej w 
Juchnajciach, 
-zakup urządzeń siłowni zewnętrznej 
w sołectwie Górne, 
- zakup i montaż piłkochwytów i 
bramek do piłki nożnej na boisku w 
Rożyńsku Małym, 
- zakup kosza do gry w koszykówkę 
oraz bramek do piłki ręcznej,  
- zakup różnych akcesoriów 
sportowych tj.: piłki, bramki, siatki, 
słupki do siatkówki 

-budowa ogrodzenia boiska w 
Wilkasach, 
- wykonanie piłkochwytów na 
boisku w Jabramowie oraz 
zakup siatki do gry w siatkówkę 
wraz z osprzętem, 
- doposażenie infrastruktury 
sportowej przy szkole w 
Jabłońskich 
 

- zakup różnych akcesoriów 
sportowych tj.: piłki, bramki, 
siatki, słupki do siatkówki 

- zakup i montaż ławek na 
boisko w Babkach, 
- wykonanie piłkochwytu na 
boisko w Juchnajciach, 
- uporządkowanie terenu pod 
boisko w Mażuciach, 
-urządzenia siłowni zewnętrznej 
w Galwieciach, 
- wyposażenie boiska w 
Wilkasach (ławki, bramki, 
zestaw do siatkówki) 
- wykonanie piłkochwytu na 
boisko w Babkach oraz zakup 
akcesoriów do siatkówki, 
- zakup kosza do koszykówki na 
boisko we Wronkach Wielkich,  
  

 RAZEM: 410 847,40 425 103,00 441 172,41 zł 259 445,42 zł(536 839,00) 

 

1. Kolor czerwony  - częściowo zrealizowane, w trakcie realizacji i do realizacji. 
2. Kolor zielony - kwota pozostała do zrealizowania 
3. W powyższej tabeli uwzględniono również zadania zrealizowane / realizowane w ramach zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego, które ujęte zostały w 

opracowaniu dotyczącym inwestycji na terenach wiejskich.   
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Świetlica wiejska w Babkach

Tablica informacyjna w miejscowości Barkowo

Plac zabaw we wsi Jurkiszki

Plac zabaw we wsi Niedrzwica

Plac zabaw w miejscowości Rudzie

Utwardzenie drogi we wsi Dzięgiele

Miejscowość Konikowo- bieżące utrzymanie dróg

Plac zabaw, oświetlenie i murowany grill w miejscowości Pogorzel

Tablica informacyjna w miejscowości Bałupiany

Wykonanie chodnika we wsi Galwiecie

Chodniki we wsi Kozaki

Bieżące utrzymanie dróg we wsi Suczki



21www.uzdrowiskogoldap.pl www.goldap.pl wiadomośCi

Gmina jest właścicielem 
czterech cmentarzy komu-
nalnych: cmentarza na ul. 
Gumbińskiej, ul. Zadumy, ul. 
Cmentarnej w  Gołdapi oraz 
cmentarza w  miejscowości 
Grabowo, które od kilku lat 
przekazane zostały w  admi-
nistrowanie ADM Sp. z  o.o. 
w Gołdapi. 

Spółka, jako administrator 
cmentarzy zobowiązana zo-
stała do utrzymywania po-
rządku na terenie cmentarzy. 
Do jej obowiązków należą 
takie czynności jak dbanie 
o alejki, opuszczone i  zanie-
dbane groby, pielęgnację zie-
leni czy drobne prace remon-
towe, a także pobieranie opłat 

za korzystanie z cmentarzy. 
Dysponenci grobów oraz 

osoby przebywające na tere-
nie cmentarzy mogą załatwić 
sprawy związane z  pochów-
kami, rezerwacją, przedłu-
żeniem rezerwacji miejsca 
do pochówku na dalsze 10 
lat i  wniesieniem opłaty po 
20 latach czy też wynajęciem 
Domu Przedpogrzebowego 
w  budynku administracji 
cmentarnej, który znajduje 
się na cmentarzu komunal-
nym w Gołdapi przy ul. Za-
dumy 13.

Od kilku lat czynne cmenta-
rze komunalne naszej gminy 
są w   ogólnopolskiej wyszu-

kiwarce osób pochowanych 
www.grobonet.com. Dzięki 
temu mamy możliwość odna-
lezienia dokładnej lokalizacji 
grobu zmarłego wraz z doku-
mentacją fotograficzną i mapą 
cmentarza. 

Ponadto gmina Goł-
dap opiekuje się również 
cmentarzami wojennymi 
na swoim terenie. Opieka 
ta obejmuje w  szczególno-
ści wykonywanie bieżących 
prac remontowo-konser-
wacyjnych i  porządkowo-
-pielęgnacyjnych na cmen-
tarzach i  grobach. Opieką 
gminy Gołdap objęty jest: 
cmentarz wojenny z I wojny 

światowej na ul. Reymonta 
oraz na ul. Bocznej w  Goł-
dapi, cmentarz z  II wojny 
światowej w  miejscowości 
Wronki Wielkie oraz kwa-
tery z I wojny światowej na 
ul. Cmentarnej jak również 
mogiła wojenna na cmen-
tarzu komunalnym na ul. 
Gumbińskiej w Gołdapi. 

W roku 2018 Gmina Gołdap 
zawarła Porozumienie z Wo-
jewodą Warmińsko- Mazur-
skim, efektem czego jest 
dotacja w  kwocie 7 000,00 
zł na realizację zadań przed-
stawionych powyżej, dotyczą-
cych utrzymania cmentarzy 
wojennych na terenie Gminy 
Gołdap. 

Gmina Gołdap dba nie tylko o cmentarze 
komunalne, ale również o kwatery wojenne

Opieka nad zabytkami jest jednym 
z priorytetów gminy Gołdap

Wśród wielu zadań, gmina 
Gołdap odpowiedzialna jest 
także za wsparcie właścicie-
li w opiece nad zabytkami. 
Żeby sprawę unormować, 
burmistrz Gołdapi od 2017 
roku wprowadził czytelne 
zasady ubiegania się o środki 
na prace nad zabytkami na 
naszym terenie. Do konkursu 
mogą stawać wszyscy, którzy 
są w posiadaniu terenu, na 
którym posadowiony jest 
obiekt zabytkowy. Dotację na 
prace konserwatorskie przy-
znaje Rada Miejska w drodze 
uchwały. W 2017 taka dota-
cja została przyznana roku 
Parafii Rzymskokatolickiej 
p.w. Św. Leona i Św. Bonifa-
cego w Gołdapi (50.000 zł 
na pokrycie części kosztów 
renowacji unikalnych w ska-
li kraju organów). W 2018 
roku w ślad za podjętą przez 
Radę uchwałą, burmistrz 
Gołdapi  podpisał trzy umo-

wy o udzielenie dotacji ce-
lowych z budżetu gminy 
Gołdap na prace konserwa-
torskie, restauratorskie czy 
też roboty budowlane przy 
zabytkach wpisanych do reje-
stru zabytków usytuowanych 
na terenie gminy Gołdap, na 
łączną kwotę 85 612 zł. Dota-
cje otrzymały Parafia Rzym-
skokatolicka p.w. Św. Leona 
i Św. Bonifacego w Gołdapi 
(33.432zł na II etap remon-
tu organów w kościele), Pa-
rafia Rzymskokatolicka pw. 
Św. NMP Matki Kościoła 
(30.000 zł na remont wieży 
i ściany wschodniej kościoła) 
oraz Wspólnota Mieszkanio-
wa Mazurska 7 w Gołdapi 
(22.180 zł na remont dachu  
z wymianą pokrycia dacho-
wego budynku mieszkalnego 
Mazurska 7).

Warto dodać, że całe cen-
trum Gołdapi jest w strefie 
ochronnej konserwatora za-

bytków, a niektóre z obiektów 
są ujęte w spisie zabytków. 

Wszystkie prace prowa-
dzone na terenie centrum 
wymagają co najmniej po-
wiadomienia odpowiednich 
służb konserwatorskich.

Burmistrz wraz ze Skarb-
nik Gminy prowadzą rozmo-
wy dotyczące zabezpieczenia 
najpiękniejszego, bodajże 
w Gołdapi budynku, tj stare-
go kasyna wojskowego. Jakiś 
czas temu Agencja Mienia 
Wojskowego sprzedała go 
w prywatne ręce i do tej pory 
z budynkiem   nic się nie dzie-
je, mimo pism naglących ze 
strony służb Burmistrza oraz 
Konserwatora Zabytków 
w Olsztynie. Wszyscy pamię-
tamy pożar sprzed paru ty-
godni  innego zabytkowego 
budynku przy ul. Jaćwieskiej 
i chyba nikt nie życzy sobie, 
żeby podobny los spotkał bu-
dynek kasyna.

Los tego obiektu nie jest obojętny burmistrzowi Gołdapi, dlatego też prowadzi rozmowy dotyczące 
zabezpieczenia starego kasyna wojskowego

Kwatery wojenne na ul. Cmentarnej w Gołdapi

Cmentarz wojenny we wsi Wronki Wielkie

Zakres pracy wykonywany na cmentarzach wojennych:

- koszenie traw,
-  odchwaszczanie  

alejek cmentarnych,
- grabienie skoszonej trawy,
- grabienie liści,

-  uprzątnięcie terenu  
cmentarza,

- zbieranie odpadów,
- nasadzenia drzew

Cmentarz na ul. Reymonta w Gołdapi

2015 r. 2016 r. 2017 r.
2018 r.

( stan na 
30.06.2018 r.)

Dochody 
bieżące (zł) 48 028,25 103 350,99 110 119,67 51 280,00

Wydatki 
bieżące(zł) 135 189,46 291 028,59 312 019,46 159 214,50
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Gmina Gołdap realizuje „Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”.  
W ramy programu wchodzi: 

-  odławianie, utrzymanie oraz 
poszukiwanie nowych właści-
cieli dla psów przebywających 
w schronisku, 

-  opiekę nad kotami wolno żyją-
cymi poprzez zakup i wydawanie 
suchej karmy opiekunom kotów 
wolno żyjących oraz ich steryliza-
cję lub kastracja,

-  dofinansowanie zabiegów 
sterylizacji lub kastracji zwierząt 
posiadających właścicieli,  

-  zakup mikroczipów  oraz bez-
płatne oznakowanie psa/kota 
mikroczipem, 

-  usypianie ślepych miotów psów 
i kotów dostarczonych przez 
mieszkańców, 

-  całodobową opiekę wetery-

naryjną w przypadku zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt 
oraz leczenia zwierząt powy-
padkowych lub wymagających 
interwencji weterynaryjnej

-  utrzymanie w gospodarstwie 
rolnym zwierząt zabłąkanych lub 
odebranych właścicielowi,

-  od 2017 roku Gmina Gołdap 
organizuje zajęcia edukacyjne dla 
dzieci uczęszczających do przed-
szkoli i szkół na terenie Gminy 
Gołdap dotyczące obowiązków 
jakie ciążą na osobach utrzymu-
jących i hodujących zwierzęta 
domowe w szczególności psy 
i koty.

Eko-Gmina to nie tylko hasło
Burmistrz Tomasz 

Luto nie dąży do ekspo-
zycji gminy w rankin-
gach. Nie to jest waż-
ne. Stawia na ekologię 
w praktyce. W czasie 
ostatnich lat w Gminie 
Gołdap ruszyły i funk-
cjonują 5 programów 
spójnie dbających o sze-
roko rozumianą ochro-
nę środowiska. Część 
z nich jest w pełni fi-
nansowana z gminnych 
środków własnych, inne 
mają współfinansowa-
nie zewnętrzne.

Azbest 
To najstarszy z  progra-

mów, w którym uczestniczy 
Gmina. Program polega na 
dofinansowaniu usuwania 
azbestu zalegającego na 
dachach. W  tym roku do 
Urzędu Miejskiego wpły-
nęło w tej sprawie 39 apli-
kacji. Na postawie wnio-
sków zebranych w gminach 
z naszego regionu Związek 
Międzygminny „Gospo-
darka Komunalna” złoży 
projekt wnioskując o przy-
znanie co najmniej 50% 
dofinansowania. Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie ogłosił 
nabór ukierunkowany na 
usuwanie i unieszkodliwia-
nie azbestu. Zostanie on 
zamknięty z końcem marca. 
Wyniki konkursu poznamy 
już w drugim kwartale.

Projekt przewiduje wkład 
własny, którego wysokość 
związana będzie z  wartoś-

cią całego projektu oraz 
kwotą przyznanego dofi-
nansowania. Zostanie on 
sfinansowany z  budżetu 
samorządów lokalnych. 
W  ubiegłym roku Gmina 
Gołdap pokryła 50% kosz-
tów akcji usuwania azbestu 
na jej terenie. Koszt tych 
działań wyniósł ponad 95 
tysięcy złotych. Porozu-
mienie ze Związkiem Mię-
dzygminnym „Gospodarka 
Komunalna” pozwoliło na 
usunięcie ponad 14 tysięcy 
metrów kwadratowych tych 
pokryć dachowych. 

Właściciele budynków 
byli zwolnieni z poniesienia 
kosztów związanych z usu-
waniem i utylizacją azbestu. 
Musieli jednak zapłacić za 
wykonanie nowego pokry-
cia dachowego oraz ewen-
tualne, inne koszty związa-
ne z wymianą dachu.

Wymiana źródeł
ogrzewania.

To najnowszy program, na 
wniosek Burmistrza przyjęty 
w grudniu 2017 r. przez Radę 
Miejską w  Gołdapi. Obo-
wiązująca uchwała określa 
zasady udzielania i rozlicza-
nia dotacji z budżetu Gminy 
Gołdap na dofinansowanie 
inwestycji służących ochro-
nie powietrza, polegających 
na wymianie źródeł ogrze-
wania na proekologiczne 
w budynkach mieszkalnych 
na terenie miejskim i wiej-
skim gminy Gołdap.

Program skierowany jest 
do osób fizycznych i wspól-
not mieszkaniowych. Aby 
otrzymać dotację należy 
zadeklarować wymianę sta-
rego pieca węglowego na 
wysokowydajne, przyjazne 
środowisku źródło energii. 
Na wsparcie mogą również 
liczyć osoby, które zdecydują 
się na wykonanie przyłącza 
do sieci ciepłowniczej lub 

gazowej. Limit wsparcia 
w 2018 określono na 3 tys. 
złotych w przypadku wnio-
skodawców indywidualnych 
lub 4 tys. złotych w  przy-
padku wspólnot mieszka-
niowych. Lokatorzy domów 
wielorodzinnych powinni 
przemyśleć wymianę poje-
dynczych, nieefektywnych 
pieców na jedno wydajne, 
wspólne źródło ciepła.

W 2018 roku udzielono 29 
dotacji na wymianę źródła 
ogrzewania na proekolo-
giczne w budynkach miesz-
kalnych- łączna kwota udzie-
lonej dotacji to 88 000,00zł.

Wymiana nieefektywnych, 
przestarzałych źródeł ciepła 
to nie tylko inwestycja w tu-
rystykę i walory środowiska. 
To również wyraz troski 
o zdrowie najbliższych. Alar-
mujące statystyki wskazują, 
że wdychanie pyłów zawie-
szonych powoduje w Polsce 
około 3500 przedwczesnych 
zgonów rocznie.

Przydomowe oczyszczalnie 
ścieków

 W 2017 Gmina Gołdap 
wprowadziła program 
wsparcia budowy przydo-
mowych oczyszczalni ście-
ków. W ubiegłym roku na 
terenie gminy powstało ich 
46. W tym roku dzięki dota-
cjom zbudowanych zostało 
34 kolejnych. Łączna kwota 
dotacji w dwóch latach wy-
niosła 239.000zł. 

Celem programu jest 
ochrona środowiska natu-
ralnego i oczyszczanie ście-
ków w stopniu umożliwia-
jącym odprowadzenie ich 
do gleby lub wody. Jest to 
działanie niezwykle ważne 
w kontekście uzdrowisko-
wego charakteru gminy 
Gołdap oraz prowadzonej 
rekultywacji jeziora Gołdap.

Właściciele domów jedno-
rodzinnych mogą ubiegać 
się o 3 tys. złotych. W przy-
padku budynków wieloro-
dzinnych można uzyskać aż 
4 tys. Przydomowe oczysz-
czalnie ścieków współfinan-

sowane z budżetu Gminy 
muszą posiadać stosowne 
atesty, deklaracje lub cer-
tyfikaty potwierdzające ich 
zgodność z obowiązującymi 
normami. W przypadku, 
gdy nowa instalacja ma za-
stąpić szambo, beneficjent 
zobowiązany jest do likwi-
dacji posiadanego zasob-
nika.

— Budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków 
to dobry sposób rozwiąza-
nia gospodarki ściekowej 
na terenach, gdzie nie ma 
możliwości podłączenia za-
budowań do sieci kanaliza-
cji sanitarnej —mówi Józef 
Zaśkiewicz, podinspektor 
w Wydziale Gospodarki 
Przestrzennej, Ochrony 
Środowiska i Nierucho-
mości Urzędu Miejskiego 
w Gołdapi. – Kolonijny, 
rozproszony charakter za-
budowy znacznej części 
Gminy Gołdap sprawia, 
że inwestowanie w małe 
oczyszczalnie ścieków jest 
ekonomicznie uzasadnione. 

Barszcz Sosnowskieg
Likwidacja barszczu Sos-

nowskiego z terenu miasta 
i gminy Gołdap.

Ochrona powietrza to 
również walka z biologicz-
nym zagrożeniem, jakie 
niesie ze sobą barszcz Sos-
nowskiego. Barszcz Sos-
nowskiego to niebezpieczna 
roślina wywołująca popa-
rzenia skóry i górnych dróg 
oddechowych wciąż stano-
wi problem w  wielu ma-
zurskich miejscowościach. 
Gmina Gołdap podejmuje 
starania, by się z tym chwa-
stem rozprawić. W  ubie-
głym roku objęły one teren 
o powierzchni 33 hektarów.

Barszcz Sosnowskiego jest 
szczególnie niebezpieczny 
w  okresie kwitnienia i  owo-
cowania – wiosną 

i wczesnym latem. Toksyny 
uwalniane są do atmosfery. 
Również pośredni kontakt 
z  tym chwastem może do-
prowadzić do poparzenia 
skóry. Konsekwencją są rop-
ne pęcherze, które sprawiają 
dotkliwy ból. Wdychanie tok-
syn jest nawet groźniejsze dla 
zdrowia. Porażenie górnych 
dróg oddechowych może do-
prowadzić do uduszenia się 
poszkodowanego. 

Największe skupiska bar-
szczu Sosnowskiego znaj-
dowały się na terenach, 
gdzie funkcjonowały kiedyś 
gospodarstwa rolne (PGR) 
Niedrzwica i Kozaki. Znacz-

na część obszarów, na któ-
rych występował barszcz 
Sosnowskiego znajdowała się 
na Obszarach Chronionego 
Krajobrazu: Wzgórz Szeskich, 
Doliny Gołdapy i  Węgora-
py, w  pobliżu stref ochrony 
uzdrowiskowej. Brak działań 
i świadomości o szkodliwości 
tej rośliny ze strony właści-
cieli gruntów spowodowały, 
że systematycznie zasięg roz-
przestrzeniania się barszczu 
Sosnowskiego rósł - stano-
wiąc zagrożenie dla zdrowia 
i życia ludzi. Ze względu na 
zdolność do szybkiego roz-
mnażania i  odporność na 
środki chemiczne, barszcz 
jest niezwykle trudny do wy-
plenienia. Aby doprowadzić 
do jej trwałego usunięcia 
niezbędne jest porozumienie 
się właścicieli działek oraz 
gminy, która może wspomóc 
koordynację działań i zapew-
nić fachowe doradztwo.

Działania zmierzające do 
wyeliminowania tej inwa-
zyjnej rośliny w  2017 roku 
kosztowały 66 tysięcy złotych. 
W 99% zapłacił za nie Woje-
wódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej. Jednakże, aby trwa-
le wyeliminować zagrożenie, 
potrzebne są wieloletnie, 
skoordynowane działania. 
Dlatego w  tym roku gmi-
na złożyła kolejny wniosek. 
Jego realizacja objęła kolejne 
36 hektarów, co kosztowało 
110.000 zł.
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Uczniowie ze Szkoły Podstawowej  
nr 3 korzystają już z nowego boiska
Prace związane z realizacją 
wartego prawie 1,3 miliona 
projektu pt. „Budowa zespołu 
boisk przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Gołdapi” są już 
zakończone. Nowe boiska 
wyglądają wspaniale. Wraz 
z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego 2018/2019 
uczniowie mogą korzystać 
z nowej infrastruktury.

Przy Szkole Podstawowej 
nr 3 w  Gołdapi im. Tadeu-
sza Kościuszki wykonano 
dwa boiska o  nawierzchni 
tartanowej. Pierwsze z  nich 
przeznaczone jest do gry 
w piłkę ręczną i tenis ziemny. 
Na drugim młodzież może 
grać w siatkówkę i koszyków-
kę. Treningi lekkoatletyczne 
ułatwiać będzie trzytorowa 
bieżnia długości 240 metrów, 
połączona z  sześćdziesięcio-

metrową prostą, przedłużo-
ną o skocznię w dal. W skład 
kompleksu wchodzi również 
rzutnia do pchnięcia kulą. 
Inwestycja została zrealizo-
wana dzięki wsparciu pozy-
skanemu przez gminę Gołdap 
z Programu Rozwoju Szkolnej 
Infrastruktury Sportowej Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki.

– Nowe boiska zastąpią 
półwieczne, bardzo wyeks-
ploatowane, asfaltowe pola 
do gry – mówi Leszek Retel, 
dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 3 im. Tadeusza Kościuszki 
w Gołdapi. – Były one moją 
zmorą i  nie pozwalały spać 
spokojnie. Wyraźnie odci-
nały się od nowoczesnego 
i  uporządkowanego otocze-
nia naszej szkoły-miasteczka 
ruchu drogowego przy pla-
cu zabaw. Powstanie boiska 
to wspaniały prezent, który 

uczci półwiecze gołdapskiej 
„trójki”. Z  nowych boisk są 
bardzo zadowoleni uczniowie 
naszej szkoły, w szczególności 
uczęszczający do klas spor-
towych oraz ich nauczyciele 
i trenerzy. 

– Cieszę, się że gołdapska 
oświata stoi na tak wysokim 
poziomie, że realizowane są 
kolejne ważne inwestycje, 
a szkoły zdobywają liczne cer-
tyfikaty i wyróżnienia – gra-
tulował Burmistrz Gołdapi 
Tomasz Luto w  trakcie Ob-
chodów Dnia Dziecka i Dnia 
Rodziny w SP3. – Nie  byłoby 
to możliwe bez wspólnej, wy-
tężonej pracy i zaangażowania 
wielu ludzi,  m.in. dyrekto-
rów, nauczycieli i  rodziców. 
Wszelkie działania tego typu 
zawsze mogą liczyć na moje 
pełne poparcie.

BC

Uczniowie mogą się już cieszyć nową infrastrukturą

Czas mijającej kadencji to czas 
wdrażania rządowej reformy 
oświaty, co w znacznym stop-
niu przełożyło się na finanse 
gminy. Mimo zapewnień, re-
forma nie jest bezkosztowa. Do 
tej pory kosztowała nas ponad 
700.000 zł, z czego w ramach 
wsparcia otrzymaliśmy nie-
spełna 140.000 zł. Mimo to, 
przeszliśmy przez ten etap 
zmian bez kosztów społecznych. 
Oznacza to, że żadna placówka 
na terenie gminy nie została 
zlikwidowana. Każda ze szkół 
podstawowych od września 
2018 funkcjonuje jako szkoła 
ośmioklasowa. W każdej funk-
cjonują oddziały przedszkolne. 
Jedyne dotychczas funkcjonu-
jące na naszym terenie gimna-
zjum zostało przekształcone 
w szkołę podstawową.

W skali gminy nikt nie stracił 
pracy ze względu na reformę. 
Mimo, że przygotowane przez 
ministerstwa programy nau-
czania są bardzo przeładowa-
ne, wszystkie szkoły prowadzą 
zajęcia w systemie jednozmia-
nowym.

Gmina wykupując usłu-

gę u  przewoźnika, zapewnia 
dowóz uczniów (od 5 roku 
życia) do szkół i  oddziałów 
przedszkolnych. Od zeszłego 
roku Burmistrz zdecydował 
o bezpłatnym dowozie do szkół 
niezależnie od tego, czy dziecko 
wybrało szkołę obwodową czy 
też inną na terenie gminy.

Inwestujemy w szkoły 
i uczniów
Rodzice i nauczyciele wiedzą 

najlepiej co potrzeba w bieżącej 
pracy. Na ich wnioski szkoły są 
doinwestowane. Każda zosta-
ła doposażona w nowy sprzęt 
multimendialny oraz tablice 
interaktywne. Doposażone zo-
stały gabinety pielęgniarskie. 
Nowością w szkołach jest opie-
ka stomatologiczna. Od lat z ta-
kiej opieki korzystają ucznio-
wie z Grabowa i Boćwinki. Do 
końca bieżącego roku zostanie 
wyposażony gabinet w Szkole 
Podstawowej nr 5, który obsłu-
ży pozostałych uczniów z terenu 
miejskiego i wiejskiego.

W  szkołach doposażane są 
pracownie przedmiotowe, po-
zyskiwane środki na remon-

ty, w  tym termomodernizacje 
SP1, SP2, SP3. Trwają działania 
zmierzające do rozbudowy szkół 
w Grabowie i Galwieciach.

Gmina pozyskała również 
środki na poprawę infrastruk-
tury sportowej przy szkołach. 
Nowe boiska zostały zbudowa-
ne przy Szkole Podstawowej 
w Grabowie oraz Szkole Pod-
stawowej nr 3 w  Gołdapi.

Co roku gmina wspiera też 
szkołę muzyczną w  Gołdapi, 
doposażając jej zasoby w  in-
strumenty muzyczne dostęp-
ne uczniom.

Znaczącym  obszarem in-
westycji w  kapitał ludzki jest 
wymiana młodzieży. Od po-
nad 20 lat prowadzony jest 
cykl kontaktów trójstronnych 
(Gołdap - Stade - Givat Sh-
muel). Już blisko 100 młodych 
mieszkańców naszej gminy 
odwiedziło swoich rówieśni-
ków w miastach partnerskich, 
a następnie gościło ich w Pol-
sce, budując swoją tożsamość, 
poszerzając horyzonty i ćwicząc 
w praktyce język angielski. Od 
kilku lat nabiera też tempa wy-
miana młodzieżowa naszych 

klas gimnazjalnych i  zawodo-
wych z niemieckim Stade pod 
kątem przygotowania młodzie-
ży do kształcenia zawodowego. 
Kontakty międzynarodowe 
utrzymują również uczniowie 
szkół muzycznych z  Gołdapi 
i Stade. Już w przyszłym roku 
ma rozpocząć funkcjonowanie 
polsko – niemiecka wymiana 
młodzieżowa na gruncie spor-
towym.

Oświata to jedna z ważniejszych gałęzi rozwoju naszej gminy. 
To, jaki jest poziom oświaty, będzie rzutować na przyszłość.

inweStujemy  
w kaPitał ludzki
W mijającej kadencji reali-
zowane były trzy projekty, 
których treścią jest rozwijanie 
kompetencji dzieci, nauczy-
cieli i rodziców. W związku 
z realizacją projektu „Poprawa 
dostępu do edukacji przed-
szkolnej w Gminie Gołdap” 

przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Gołdapi powstało 100 no-
wych miejsc przedszkolnych, 
zostały wyposażone sale, 
przeszkoleni nauczyciele i ro-
dzice. Zakończony już projekt 
miał wartość 991 015.00 zł 
przy dofinansowaniu 84,88%. 
Projekt „Dobry start- lepsze 
jutro” realizowany w Szkole 

Podstawowej nr 1 i Szkole 
Podstawowej nr 2 w Gołdapi 
zakłada zajęcia dodatkowe 
dla uczniów tych szkół, szko-
lenia dla nauczycieli, wyposa-
żenie klasopracowni i zakup 
sprzętu m.in. wspierającego 
w zakresie integracji senso-
rycznej. Wartość projektu to 
935 769,00 zł przy dofinan-

sowaniu 85%. „Przedszkolaki 
Gołdapi – lepsza przyszłość” 
to z kolei projekt wprowadza-
jący zajęcia, które pozwolą na 
pobudzenie nowych kompe-
tencji u przedszkolaków. Zo-
staną też doposażone oddzia-
ły przedszkolne w każdej ze 
szkół gminnych i w przedszko-
lu samorządowym. Projekt 

o wartości 759 248,74 przy 
dofinansowaniu 85%.
Łącznie, podczas tej kadencji 
tytułem podnoszenia kom-
petencji w szkołach Gmina 
Gołdap zakontraktowała 2 
686 032,74 zł, przy zaangażo-
waniu zaledwie 15% środków 
własnych w postaci niefinan-
sowej, wyrażonej w pracy 

własnej oraz wykorzystaniu 
sal w placówkach. Daje to po-
nad 670.000zł na każdy rok 
obecnej kadencji, przy porów-
naniu z latami 2004-2013, 
kiedy to w ciągu 9 lat zrealizo-
wano łącznie 3 projekty skie-
rowane do uczniów na łączną 
kwotę 980 081,76 (średnio 
niespełna 110.000 zł rocznie).

StyPendia Socjalne
Tradycyjnie już, raz w roku 
osoby w trudnej sytuacji 
materialnej mogą składać 
w Urzędzie Miejskim wnioski 
o stypendia socjalne dla ucz-
niów. To co miesiąc dodat-
kowe ok 100zł na ucznia do 

domowego budżetu. Cieszy 
fakt, że co roku składanych 
jest coraz mniej wniosków, 
a to może wskazywać na 
sukcesywną poprawę sy-
tuacji materialnej rodzin 
z dziećmi uczącymi się w na-
szej gminie.
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PATRONAT BURMISTRZA GOŁDAPI
Patronat Burmistrza Gołdapi 

ustanowiony został w 2016 roku. 
Jest to kolejna, obok Gminnego 
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii, a także dofinanso-
wania udzielanego organizacjom 
pozarządowych i grupom nie-
formalnym, forma wsparcia ini-

cjatyw mieszkańców. Kwotowo, 
w porównaniu z działaniami wy-
żej wspomnianymi, jest ona dość 
skromna. Wydatki przeznaczane 
na wsparcie imprez objętych Pa-
tronatem Burmistrza Gołdapi 
sięgają 50 tys. złotych. Jest to bar-
dzo przystępna forma pomocy 
nieobwarowana proceduralnymi 
lub biurokratycznymi wymoga-

mi. Skorzystać z niej mogą nawet 
osoby fizyczne  (np. sportowcy 
poszukujący wsparcia, by wy-
startować w ważnych zawodach) 
lub grupy nieformalne. Pomoc fi-
nansowa przekazywana w ramach 
patronatu sięga zazwyczaj kilkuset 
złotych i zdaniem korzystających 
nie jest najważniejsza. Często cen-
niejszym walorem jest uzyskanie 

bezpłatnego dostępu do boisk lub 
pomieszczeń, gdzie może zostać 
zrealizowana impreza sporto-
wa lub artystyczna, przekazanie 
pakietu gadżetów, bądź opieka 
medialna nad przedsięwzięciem. 

W 2016 roku w ramach patro-
natu wsparcie uzyskało niespełna 
40 wydarzeń. Rok później było 
ich już ponad 50. W tym roku, 

do końca września jest to już 
48 przedsięwzięć, a do grudnia 
jest jeszcze trochę czasu. Sporo 
z nich jest imprezami cykliczny-
mi, a ich organizatorzy co roku 
mogą liczyć na wsparcie bur-
mistrza. Postaramy się Państwu 
przedstawić te wydarzenia, a jest 
ich naprawdę bardzo dużo. Cie-
szy fakt, że o wsparcie i patronat 

wnioskują coraz częściej ludzie 
młodzi i chętni do działania. To 
dzięki nim w Gołdapi odbywa się 
wiele ciekawych imprez. Należy 
również podkreślić, iż burmistrz 
Gołdapi szczególnie docenia dużą 
aktywność gołdapskich seniorów, 
którzy przygotowują ciekawą 
ofertę spędzania wolnego czasu.

GP

II POWIATOWY KONKURS PIOSENKI ANGLOJęZYCZNEJ „ThE BEST 
SINGER EvER”- ZESPóŁ SZKóŁ W GRABOWIE

WYJAZD DRUŻYNY SP3 NA XXIv fINAŁ MISTRZOSTW POLSKI W MI-
NISIATKóWCE „TRóJEK” I „CZWóREK” ChŁOPCóW O PUChAR KIN-
DERSPORT 2018. DRUŻYNA „TRóJEK” ZAJęŁA 12 MIEJSCE W POL-
SCE, NATOMIAST DRUŻYNA „CZWóREK” 26 MIEJSCE W POLSCE.

NARODOWE CZYTANIE „PRZEDWIOŚNIE” STEfANA ŻEROMSKIEGO 
ZORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKę PUBLICZNą W GOŁDAPI

MAZURY TUNING fEST 2018 ZORGANIZOWANY PRZEZ GRUPę MŁO-
DYCh PASJONATóW  AUT GOGOŁDAP.

KONKURS KRZYKU CO ROKU ORGANIZOWANY JEST PRZEZ GOŁDAPSKą 
RADę SPORTU.

WęDKOWANIE RODZINNE O PUChAR BURMISTRZA GOŁDAPI ZORGANI-
ZOWANE PRZEZ POLSKI ZWIAZEK WęDKARSKI OKRęG OLSZTYN KOŁO 
GOŁDAP. Fot. Materiały Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołdapi

KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZORGANIZOWANY 
PRZEZ PRZEDSIęBIORSTWO WODOCIąGóW I KANALIZACJI W GOŁDAPI.

KONCERT MUZYKI ChRZEŚCIJAŃSKIEJ GOSPEL EŁK ZORGANIZOWA-
NY PRZEZ fUNDACJę USKRZYDLENI- WSPIERAMY KREATYWNIE.

DZIEŃ DZIAŁKOWCA ORGANIZOWANY CO ROKU PRZE RODZINNY 
OGRóD DZIAŁKOWY ZACISZE.

GOŁDAP fIGhT NIGhT v. GALA SPORTóW WALKI ORGANIZOWANA 
CO ROKU PRZEZ MIęDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY 
„hUSARIA GOŁDAP”.

WODNE SPRZąTANIE ŚWIATA. GOŁDAP 2018. O WSPARCIE ZWRóCILI SIę 
GOŁDAPSKIE STOWARZYSZENIE hISTORYCZNE ARChEO ORAZ PRZYJA-
CIELE PRZYRODY SP2.

fESTYN-BEZPIECZNE WAKACJE Z NUMEREM 112 ZORGANIANIZOWA-
NY PRZEZ OChOTNICZą STRAŻ POŻARNą W GóRNEM.



25www.uzdrowiskogoldap.pl www.goldap.pl Wiadomości

„TROPEM WILCZYM”- BIEG PAMIęCI ŻOŁNIERZY WYKLęTYCh - 15. GOŁ-
DAPSKI PUŁK PRZECIWLOTNICZY

X POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „CUDZE ChWALICIE SWEGO 
NIE ZNACIE...- BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŁDAPI

TURNIEJ LIGI WOJEWóDZKIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MŁODZICZEK I TURNIEJ 
fINAŁOWY GRUPY 4 - UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY JANTAR GOŁDAP

XI ZIMOWE MISTRZOSTWA GOŁDAPI W PŁYWANIU - OŚRODEK SPOR-
TU i REKREACJI

XI MEMORIAŁ IM. „BERNARDA ZACKIEWICZA” W TENISIE STOŁOWYM 
- GOŁDAPSKA RADA SPORTU

POWIATOWE OBChODY NARODOWEGO DNIA „ŻOŁNIERZY WYKLę-
TYCh” - STAROSTWO POWIATOWE

KONKURS PIOSENEK BEATLESóW - LICEUM OGóLNOKSZTAŁCąCE IM. 
J.P. II W GOŁDAPI -  PIOTR SOBCZAK, MAJA KOWALEWSKA

OGóLNOPOLSKI ZLOT ASG „WARMIA XI’17”- SEKCJA ASG PRZY KLUBIE 
15.GOŁDAPSKIEGO PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO

II EDYCJA GOŁDAPSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI ORLIKA - OŚRODEK SPOR-
TU i REKREACJI

TURNIEJ SIATKóWKI PLAZOWEJ „GOŁDAP CUP 2017” - OŚRODEK 
SPORTU i REKREACJI

vI TURNIEJ PIŁKI NOZNEJ hALOWEJ O PUChAR KOMENDANTA PO-
WIATOWEGO POLICJI W GOŁDAPI- ZARZąD TERENOWY NIEZLEŻNEGO 
SAMORZąDOWEGO ZWIąZKU POLICJANTóW W GOŁDAPI

GMINNE OBChODY DNIA STRAŻAKA - ZARZąD ODDZIAŁU GMINNEGO 
ZOSP RP W GOŁDAPI

ZAWODY STRONGMAN - KOWALEWSKI PIOTR
MIęDZYNARODOWY RAJD SAMOChODóW TERENOWYCh „TRANS-
GRANICA 4X4” - fUNDACJA TRANSGRANICA

WYSCIG WRAKóW - STOWARZYSZENIE „WRAK RACE” - STOWARZY-
SZENIE „WRAK RACE” GOŁDAPSKI KLUB TURYSTYKI MOTOROWEJ 
„MAZURY GARBATE 4X4” fot. Jacek Rakowski, GOLDAP.INFO
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Mieszkańcy decydują, urzędnicy  
wykonują - czyli budżet obywatelski

Budżet obywatelski jest 
niezwykle istotną formą 
współdecydowania, zachę-
cającą mieszkańców do za-
interesowania się sprawami 
gminy, a także umożliwia im 
przekazanie swoich potrzeb. 
Aby udoskonalać procedurę 
głosowania na projekty bur-
mistrz Tomasz Luto, wraz 
ze swoimi pracownikami, 
niejednokrotnie inicjował 
spotkania z  mieszkańcami 
w celach konsultacyjnych.

Mamy za sobą już dwa gło-
sowania na projekty zgłasza-
ne przez mieszkańców. Bu-
dżet Obywatelski jest czymś 
nowym i „raczkującym” w na-
szej gminie. Z  roku na rok 

uczymy się czegoś nowego, 
zdobywamy coraz to inne 
doświadczenia i  staramy się 
udoskonalać procedurę gło-
sowania.

Po pierwszym budżecie oby-
watelskim zmienił się sposób 
i okres głosowania oraz wzro-
sły środki przeznaczone na 
BO ze 100 tys. zł do 150 tys. zł 
oraz wprowadzono podział na 
projekty miejskie i wiejskie.

Jak wyglądały 
poprzednie głosowania?
W  pierwszym Budżecie 

Obywatelskim najwięcej 
głosów zdobył projekt „Le-
karze specjaliści dla Gołda-
pian”. Zakładał on przyjazd 

do naszego miasta  alergolo-
ga, kardiologa, reumatologa, 
dermatologa i pulmonologa. 
W trakcie wizyt oceniali oni 
stan zdrowia pacjentów i kie-
rowali na ewentualne dodat-
kowe badania. Dzięki reali-
zacji projektu odbyło się ok. 
600 bezpłatnych wizyt.

W  drugim Budżecie Oby-
watelskim Gołdapi miesz-
kańcy gminy wybrali pro-
jekt Plac Zabaw „Hasanka” 
w  parku przy ulicy Wojska 
Polskiego. Wniosek zakła-
da wybudowanie placu za-
baw dla dzieci. Atrakcyjny 
i bezpieczny plac zabaw po-
wstanie dzięki zainstalowa-
niu wyposażenia (zabawek) 

i urządzeń małej architektu-
ry w parku przy ul. Wojska 
Polskiego. 

Wśród projektów z  listy 
wiejskiej zwyciężył wniosek 
pt. „Ścieżka pieszo-rowero-
wa na szlaku Green Velo”. 
Projekt dotyczy wykonania 
asfaltowej ścieżki pieszo-
-rowerowej o  długości 270 
metrów we wsi Botkuny łą-
czącej fragmenty szlaku ro-
werowego Green Velo. 

Niestety mimo powtarzane-
go przetargu na wykonanie 
tego zadania oferty prze-
kraczają przewidziany w BO 
koszt. Stąd w porozumieniu 
z  wnioskodawcą inwestycja 
będzie zaplanowana w  bu-

dżecie gminy na 2019 rok 
a  do końca rokuzostanie 
zrealizowany drugi projekt 
z  listy – „Stworzenie zaple-

cza sanitarno-gospodaeczego 
w pobliżu boiska i placu za-
baw w Kośmidrach”.

Wyniki głosowania na budżet obywatelski 2017 Wyniki głosowania na budżet obywatelski 2018

Burmistrz wielokrotnie wychodził z inicjatywą spotkań z mieszkańcami
W czasie mijającej kadencji 
Burmistrz Tomasz Luto często 
spotykał się z mieszkańcami 
naszej Gminy. Takie spotka-
nia odbywały się w Urzędzie 
Miejskim, w szkołach oraz w 
świetlicach wiejskich. Chętnie 
również uczestniczył w spot-
kaniach, które proponowali 
sami mieszkańcy.

Dotyczyły one przede 
wszystkim spraw bieżących 
Gminy oraz sytuacji finanso-
wej. Poruszano również gorą-
cy swego czasu temat reformy 
oświatowej, którą nałożył na 
nas rząd. Mieszkańcy chcieli 
również rozmawiać o swoich 
codziennych problemach. 
Gdy spotkanie miało miejsce 
w urzędzie, uczestniczyli w 
nim kierownicy wydziałów 
Magistratu, dzięki czemu, 
mieszkańcy otrzymywali od-
powiedzi na bieżąco, jeśli to 
było możliwe. 

W czasie spotkań poruszano 
różne tematy, począwszy od 
reformy oświatowej, poprzez 
zmiany w centrum miasta, 
po remonty dróg. Pojawiał 
się temat finansów, realizacji 
projektów unijnych i sięgania 
po środki zewnętrzne. Gorą-
cym tematem nie raz okaza-
ła się wycinka drzew w parku 

miejskim. Wszyscy zebrani 
byli informowani o przyczy-
nach tych działań, które były 
konsekwencją oceny den-
drologicznej, a która dla nie-
których drzew w zaleceniach 
była bezlitosna- wycinka. Od 

razu też mieszkańcy zostali 
poinformowani o nasadze-
niach drzew, w różnych miej-
scach na terenie miasta. 

Każde ze spotkań przyniosło 
obustronne profity, zarówno 
dla przedstawicieli admini-

stracji, jak i mieszkańców 
Gminy. Przedstawiciele urzę-
du mogli bezpośrednio prze-
kazać informacje, na temat 
naszych działań oraz najistot-
niejszych spraw załatwianych 
w poszczególnych wydziałach. 

Uczestnicy spotkań mogli 
poruszyć nurtujące ich kwe-
stie u źródła, dowiedzieć się 
więcej na temat bieżącego 
funkcjonowania urzędu oraz 
sytuacji finansowej gminy. Je-
śli ktokolwiek ma jakieś wąt-

pliwości czy pytania, chciał-
by poruszyć jakiś problem, 
zapraszamy do Urzędu Miej-
skiego. Pracownicy zawsze, 
chętnie starają się pomóc 
naszym mieszkańcom.

GP
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Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto 
wspiera działalność mieszkańców

Kolejnym dużym wspar-
ciem dla organizacji poza-
rządowych jest „alkoholówka”. 
Gmina Gołdap rokrocznie 
przekazuje organizacjom 
pozarządowym, szkołom 
i grupom nieformalnym kil-
kaset tysięcy złotych. Środki 
te przeznaczane są na aktyw-
ność, która ma ograniczyć 
skalę uzależnień.

Czym jest słynna 
„alkoholówka”?
Z pewnością spotkaliście 

się Państwo z określeniem 
„alkoholówka” w kontekście 
dofinansowań różnych dzia-
łań w gminie. Faktycznie ta-
kie istnieją. Właściwa nazwa 
to wsparcie działań profilak-
tycznych w ramach Gmin-
nego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdzia-
łania Narkomanii.

Gminny Program jest 
przyjmowany przez Radę 
Miejską na każdy rok kalen-
darzowy. W swoich zapisach 
wskazuje na działania, które 
w perspektywie długofalowej 
mają przynieść ograniczenie 
spożycia używek przez na-
szych mieszkańców.

Skąd pieniądze na takie 
działania? To środki pocho-
dzące z opłat za korzystanie 
z koncesji na sprzedaż alko-
holu. Z roku na rok fundusz 
jest coraz większy, co pozwa-
la na dofinansowanie coraz 
większej liczby działań. Tym 
samym informacja o szkodli-
wości używek może docierać 
do coraz większej liczby osób.

Jednak „alkoholówka” to nie 
tylko dofinansowanie pro-
jektów profilaktycznych. To 
również działalność Punktu 
Informacyjno – Konsulta-
cyjnego, w którym każdy, kto 
spotyka się z uzależnieniem 
w otoczeniu, czy wprost 
z przemocą, może uzyskać 
bezpłatną pomoc prawną lub 
terapeuty uzależnień. Punkt 
Informacyjno – Konsultacyj-
ny mieści się przy Partyzan-
tów 31 w Gołdapi, pok. 72.

Badania wykazały, że 
w ostatnich latach liczba zda-
rzeń związanych ze spożyciem 
alkoholu spada, wzrasta na-
tomiast wartość legalnie spo-
żywanego alkoholu. Oznaczać 
to może sukcesywne kurcze-
nie się szarej strefy sprzeda-
ży alkoholu.

Rocznie, w ramach Progra-
mu Burmistrz dofinansowuje 
około 40-50 inicjatyw i licz-
ba ta utrzymuje się na stałym 
poziomie. Ważne jest, że od 
2016 roku zasady naboru 
wniosków do finansowa-
nia zostały ujednolicone dla 
wszystkich pomysłodawców 
działań profilaktycznych. Za-
sady te Burmistrz corocznie, 
po przyjęciu Programu przez 
Radę Miejską, wydaje i pub-
likuje w formie zarządzenia 
na stronie internetowej tak, 
by były dostępne dla wszyst-
kich zainteresowanych.

O rozwoju społeczeństwa 
mówi jego aktywność
Aktywność to jeden z mier-

ników demokratyzacji spo-
łeczeństwa. Aktywność 
przejawia się w zdolności 
mobilizacji w celu np. orga-
nizacji koncertu charytatyw-
nego, organizacji imprezy 
plenerowej, ale również „za-
walczenia” o chodnik, przej-
ście dla pieszych. Zorganizo-
wana społeczność może też 
mieć wpływa np. na przebieg 
planowanej drogi lub inne 
ważne dla danej grupy fakty. 
Aktywność społeczna może 
również przekładać się na sta-
łą pomoc, np. wolontariuszy 
lub zajęć z grupami potrze-
bującymi wsparcia. Powstają 
wtedy organizacje pozarządo-
we, które są w stanie funkcjo-
nować jak małe instytucje nie 
działające dla zysku. Taka jest 
idea społeczeństwa obywatel-
skiego.

Na terenie Gminy Goł-
dap zarejestrowanych jest 
ponad 80 organizacji poza-
rządowych (stowarzyszenia 
różnego rodzaju, fundacje) 
zdolnych sięgać po środki ze-
wnętrzne. Spośród tej grupy 
blisko 30% aplikuje po środ-
ki na dofinansowanie zadań 
w ramach Programu Współ-
pracy Gminy Gołdap z orga-
nizacjami pozarządowymi 
każdego roku. Organizacje te 
otrzymują dofinansowania na 
realizację ok. 30 zadań w cią-
gu roku kalendarzowego. Są 
to zarówno wydarzenia (np. 
koncerty, zloty, wyjazdy edu-
kacyjne), ale również cyklicz-
ne zajęcia sportowe, eduka-
cyjne, oferta spędzania czasu 
w okresie ferii lub wakacji. 
Co ważne, każda przyznana 
w formie dotacji złotówka 

jest pomnażana i przynosi 
wartość dodaną w wymia-
rze finansowym, ale również 
bezcenną, bo dodaną wartość 
społeczną. O dotację ubiegać 

się może każdy podmiot nie 
działający dla osiągnięcia 
zysku, a planujący prowa-
dzić działania skierowane do 
mieszkańców naszej gminy.

Konkursy dotacyjne ogła-
szane są corocznie na prze-
łomie roku, z terminem skła-
dania wniosków na początku 
roku następnego. Ogłoszenia 

o konkursach publikowane są 
zawsze m.in. na stronie bip.
goldap.pl, dzięki temu do-
stępne są powszechnie do-
stępne. BKE

Stowarzyszenia, fundacje i kluby sportowe chętnie korzystają z dotacji przyznawanych w styczniu każdego roku na wspieranie 
Gminy w zakresie realizacji jej zadań. Jest to konstrukcja bardzo korzystna dla obu stron. Członkowie organizacji pozarządowych 
realizują swe życiowe pasje, a Gmina przekazując pieniądze w zaufane ręce wie, że zadania nakładane na nią przez prawo zostaną 
zrealizowane z naddatkiem.

Po dwóch ważnych i dużych  projektach „Niech diabli wezmą dopalacze” oraz „ Nie godzę się na przemoc rówieśniczą - sznuję, reaguję , nie 
krzywdzę” Marta Zaporowska i Marta Dębowska zrealizowały kolejny- „OdDYMiaNIE”. Wszystkie zostały dofinansowane z GPRPA

Kampania profilaktyczno - edukacyjna pod hasłem: „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł” skierowana do uczniów i rodziców ze szkół położo-
nych na terenach wiejskich gminy Gołdap Co roku w Gołdapi odbywa się Sztafeta „jedenestek”

Plenerowa impreza prozdrowotna „Więcej Ruchu, Więcej Zdrowia”
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festiwal zdrowia
Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego oraz co roku Święto 
Gołdapskiego Pułku Gminne Obchody Dnia Strażaka.

Kartaczewo Dni Gołdapi Dożynki

Święto flagi (w 2017 roku po raz pierwszy obchodziliśmy w for-
mie pikniku) Mikołajki w parku miejskim Strefa Kibica

Garmin Iron Triathlon Mazury Tuning fest Transgranica 4x4

Kierunek Gołdap Międzynarodowy Maraton Zumby Dzień Weterana Dzień Edukacji Narodowej

PRZEGLąD WYDARZEŃ W GMINIE GOŁDAP
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Dzień Dziecka w SP3 Światowy Dzień Inwalidy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Święto Konstytucji 3 Maja Rajd Polski Piknik Rodzinny Mażucie 

festyn Rodzinny w Boćwice Rozpoczęcie roku szkolnego Dzień dziecka w Pogorzeli

Zawody Wędkarskie KARP Coroczny pokaz fajerwerków 1 stycznia Bal karnawałowy SP3

Spotkania GUTW Lekkoatletyczne czwartki Olimpiada przedszkolaków Sprzątanie świata
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Stawiamy na dobrą współpracę ze 
służbami bezpieczeństwa publicznego

Mając na uwadze przede 
wszystkim bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej gminy, 
samorząd udzielał wsparcia fi-
nansowego policji, państwowej 
straży pożarnej oraz ochotniczej 
straży pożarnej.

Z każdym kolejnym rokiem 
policjanci otrzymywali coraz 
większe wsparcie. W roku 
2016 było to 55 tys. zł. Pienią-
dze zostały przeznaczone na 
doposażenie nowej komendy 
policji w sprzęt biurowy i kom-
puterowy oraz dofinansowanie 
nieoznakowanego radiowozu. 
W roku 2017 kwota ta była 
wyższa, mianowicie wniosła 
62,5 tys. zł. W tym przypadku 
pieniądze zostały przeznaczone 
na służby ponadnormatywne 
oraz drugi radiowóz. W bieżą-
cym roku w budżecie zaplano-
wano jeszcze więcej pieniędzy 
na wsparcie finansowe KPP 
Gołdap- 67 tys. zł. Zostały one 
wydatkowane, podobnie jak rok 
wcześniej, na służby ponadnor-
matywne oraz następny radio-
wóz. Dodatkowo w tym roku 
wsparcie finansowe z gołdap-
skiego samorządu otrzymała 
również KP Państwowej Stra-
ży Pożarnej w kwocie 12 tys. zł 
(dofinansowanie zakupu samo-
chodu operacyjnego).

Gmina Gołdap aktywnie 
współpracuje ze strażakami 
ochotnikami. Wspiera m.in 
wymianę sprzętu, zakupy 

paliwa oraz remonty remiz. 
Opłaca ekwiwalenty za udział 
w akcjach bojowych i wynagro-
dzenia kierowców.  Przez całą 
kadencję na ten cel samorząd 
gołdapski przeznaczył 770 tys. 
złotych. Ponadto co roku prze-
znacza ok. 50 tys. zł na dofinan-
sowanie zakupu umundurowa-
nia oraz sprzętu.

Dzięki takim działaniom 
nasze jednostki OSP są coraz 
lepiej wyposażone, dwie z nich 
OSP Górne oraz OSP Grabowo, 
są częścią Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego.

Dodatkowo gmina Gołdap 
złożyła w tym roku wniosek 
na dofinansowanie w ramach 
„Programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych za-
chowań Razem bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka na 
lata 2018-2020”. Na projekt 
„Gaszę zło, rozpalam dobro - 
dzieci i młodzież na ratunek 
społecznościom lokalnym 
w Gminie Gołdap” samorząd 
uzyskał kwotę 98 300,00zł. 
W każdej remizie działającej 
na terenie gminy Gołdap, czyli 
w OSP Górne, OSP Dunajek 
i OSP Grabowo są organizowa-
ne edukacyjne zajęcia otwarte 
skierowane do młodych ludzi, 
którzy chcieliby wstąpić w sze-
regi Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych. W ramach pro-
jektu przewidziane są również 
spotkania międzypokoleniowe 

„Młodzież – seniorom”, w cza-
sie których będą prowadzone 
rozmowy i dyskusje o różni-
cach międzypokoleniowych, 
o zrozumieniu 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 czadem. 
Kampania skierowana będzie 
do wszystkich mieszkańców 
gminy, a w szczególności do 
seniorów. W ramach działań 
zostanie zakupionych 300 
czujników czadu, które zosta-
ną przekazane osobom star-
szym, szczególnie mieszkają-
cym samotnie. Projekt „Gaszę 
zło, rozpalam dobro – dzieci 
i młodzież na ratunek społecz-
nościom lokalnym w Gminie 
Gołdap” będzie realizowany 

przez Gminę Gołdap do 30 
listopada br.

Ponadto burmistrz Gołdapi 
podpisał umowę na realizację 
zadań z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej. W ramach 
programu gmina kupi dla 
wszystkich jednostek OSP trzy 
defibrylatory, dwie torby ratow-
nicze z noszami, dwie pilarki do 
drewna, detektor wielowęglo-
wy i latarkę akumulatorową. 
Łączna wartość to 29 491 zł, 
przy czym wkład gminy to 1 
%- 294,91zł.

Ostatnie 4 lata to realne uru-
chomienie działań. Obecnie 
wśród mieszkańców gminy 
realizowane są przez nas 3 
duże programy zdrowotne, 
którymi objęci są najbardziej 
narażeni na skutki perturbacji 
zdrowotnych mieszkańcy.

Program szczepień ochronnych 
przeciw meningokokom grupy 
B dla dzieci do czwartego roku 
życia jest realizowany od jesieni 
2017. W tym czasie zaszczepio-
no 182 dzieci – w zależności od 
wieku jedną, dwoma lub trzema 
dawkami szczepionki. Każde 
dziecko do 48. miesiąca życia, 
z którym rodzice zgłoszą się do 
swojego lekarza prowadzącego, 
zostanie na koszt gminy zaszcze-
pione odpowiednią liczbą dawek 
zapewniającą ochronę przed tym 
szczepem choroby. Wartość pro-
jektu to blisko 180.000 rocznie, 
przy dofinansowaniu z NFZ na 
maksymalnym możliwym po-
ziomie, tj. 40%. Program będzie 

realizowany do końca 2020 roku.
Grupa mieszkańców w wieku 

65+ już po raz drugi na koszt 
gminy może skorzystać ze szcze-
pień ochronnych przeciw grypie. 
Żeby zaszczepić się, wystarczy 
udać się do swojego lekarza ro-
dzinnego. Szczepionki dostępne 
są już dyspozycji wszystkich le-
karzy na terenie gminy Gołdap 
– u Lekarzy Rodzinnych na ul. 
Słonecznej, w GoldMedica oraz 
w AdaMed w Grabowie. W po-
przednim sezonie grypowym za-
szczepiło się 250 osób i zdaniem 
lekarzy osoby te uniknęły powi-
kłań poprzeziębieniowych. War-
tość programu to 22.500 rocznie. 
Program na kolejne lata jest już 
przyjęty, więc można się spodzie-
wać bezpłatnych szczepień w ko-
lejnych sezonach grypowych.

Następnym działaniem obej-
mującym seniorów jest pilota-
żowy program teleopieki. Pro-
gram skierowany jest do osób 
samotnie mieszkających, które 
nie mają opiekunów na miejscu. 

Gmina uczestniczy w pilotażu 
i swoim działaniem obejmuje 20 
osób w takiej sytuacji. Osoby te 
otrzymały specjalne opaski wy-
posażone w przycisk ratunkowy. 
Realizacja programu jest możli-
wa dzięki współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

Ostatnie 4 lata to również 
uruchomienie profilaktyki wad 
postawy u uczniów (w ramach 
projektu „Parki Przyjaźni 2” 
współfinansowanego z progra-
mu Interreg PL-LT). Działania 
pozwoliły na przebadanie niemal 
wszystkich uczniów klas 0-6 na 
przełomie 2017 i 2018 roku. Spo-
śród tej populacji, niemal 40% 
z nich zostało zakwalifikowanych 
na zajęcia gimnastyki korekcyj-
nej, prawie drugie tyle otrzyma-
ło zalecenie wizyty u specjalisty. 
Do końca roku odbywać się będą 
w szkołach bezpłatne zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej.

Gmina pozyskała również 
z programów ministerialnych 

środki na doposażenie gabine-
tów profilaktyki zdrowotnej we 
wszystkich szkołach prowadzo-
nych przez gminę. W 2018 ru-
szyły prace nad zapewnieniem 
wszystkim uczniom profilaktyki 
stomatologicznej. Wiosną gabi-

net obsługujący szkołę w Gra-
bowie i Boćwince został dopo-
sażony w unit stomatologiczny. 
Do końca zaś bieżącego roku 
zostanie uruchomiony podobny 
gabinet w Szkole Podstawowej nr 
5 w Gołdapi. Gmina pozyskała 

100% dofinansowanie do wy-
posażenia. Stomatolog obejmie 
swoją opieką uczniów wszyst-
kich szkół miejskich oraz ucz-
niów szkół wiejskich do tej pory 
pozbawionych takiej profilaktyki.

KBE

Szlachetne zdrowie

wydatki 
na ocHotnicze 
StRaŻe PoŻaRne
ROK 2015 163 763,35 zł
ROK 2016 173 877,61 zł
ROK 2017 234 974,26 zł
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70-lecie Miejskiego Klubu 
Sportowego Rominta Gołdap

Pierwsza wzmianka o me-
czu z udziałem piłkarskiej 
drużyny Gwardia Gołdap 
znalazła się w publikacji 
Franciszka Pietrołaja „56 lat 
oleckiego sportu”. Autor pi-
sał tak: „Pierwszy historycz-
ny mecz rozegrano w pięk-
ną, słoneczną niedzielę 16 
czerwca 1946 roku między 
drużynami Gwardii Olecko 
i Gwardii Gołdap, drużynie 
opartej na żołnierzach goł-
dapskiej jednostki wojskowej. 
Był to początek piłki nożnej 
na tych ziemiach. Mecz wzbu-
dził wielkie zainteresowanie 
mieszkańców, którzy wypeł-
nili cały stadion. Dwa lata 
później na piłkarskiej mapie 
Polski pojawiła się Rominta 
Gołdap. W tym roku świę-

towaliśmy 70-lecie tego naj-
starszego gołdapskiego klu-
bu sportowego.

Z tej okazji w lipcu na pły-
tach piłkarskich miejskiego 
stadionu Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Gołdapi odbyło 
się wiele meczów piłki nożnej 
grup dziecięcych i młodzieżo-
wych oraz drużyny seniorów. 

Pierwszego dnia na bocz-
nych płytach stadionu ro-
zegrano Międzynarodowy 
Turniej Piłkarski. Wśród jede-
nastu drużyn w rozgrywkach 
uczestniczyli także zawodni-
cy z litewskiego Kibartai oraz 
z Kaliningradu i Czerniachow-
ska (obwód kaliningradzki 
FR). Przyjechały również do 
Gołdapi drużyny z Giżycka 
i Suwałk.

Turniej rozegrano w dwóch 
kategoriach – rocznik 2007 
i młodsi oraz rocznik 2004 
i młodsi. Zwycięzcami obu 
zostały drużyny klubu „Wigry 
Suwałki”. Drugie miejsca za-
jęły również drużyny z tego 
samego klubu, czyli „Mamry 
Giżycko. Trzecie i czwarte 
miejsce w pierwszej z wy-
mienionych kategorii zajęły 
drużyny gołdapskiej „Romin-
ty”. Natomiast trzecie miejsce 
w drugiej kategorii zajęli pił-
karze z Kaliningradu, czwarte 
– z Kibartai. Zwycięskie dru-
żyny otrzymały puchary oraz 
koszulki. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe me-
dale. W trakcie imprezy goł-
dapscy Wolontariusze 18+ re-
jestrowali dawców szpiku i się 

nie zawiedli, bowiem zgłosiło 
się ponad 30 osób.

W drugim dniu obchodów 
w towarzyskim spotkaniu 
z okazji 70-lecia MKS „Rom-
inta” Gołdap, zmierzyła się 
SKS Wigry Suwałki. Pierwsi 
swoje spotkanie rozegrali Ju-

niorzy Młodsi, którzy ulegli 
Wigrom 0-1. W następnym 
meczu gołdapianie ulegli 
pierwszoligowcom 0:3. Nie 
popsuło to jednak świątecz-
nego nastroju. Burmistrz 
Gołdapi Tomasz Luto, w li-
ście odczytanym przez jego 

zastępcę Jacka Morzego, 
życzył klubowi kolejnych 
sukcesów sportowych, efek-
tywnego szkolenia i radości 
z postępów wychowanków 
oraz wielu lat stabilnej dzia-
łalności.

ZK

A DZIŚ…
Miejski Klub Sportowy nadal się rozwija. Klub szkoli dzieci w rocznikach 2013-2006 oraz młodzież 
w rocznikach 2005-2001. Zawodnicy reprezentujący Gołdap w rozgrywkach prowadzonych przez 
Warmińsko Mazurski Związek Piłki Nożnej zajmują czołowe miejsca w tabelach rozgrywek I ligi 
wojewódzkiej oraz II ligi wojewódzkiej. Ci sami zawodnicy reprezentują miasto w różnych tur-
niejach piłkarskich organizowanych w województwie, jak również na Litwie. Rominta Gołdap to 
również drużyna seniorów złożona z zawodników z Gołdapi. Drużyna prowadzona przez Michała 
Mościńskiego obecnie występuje w IV lidze w rozgrywkach prowadzonych przez WMZPN.

„Nasi” sportowcy dumnie reprezentują Gołdap w świecie!

Gołdap w  swoich szere-
gach posiada wielu znako-
mitych sportowców, którzy 
godnie reprezentują swoje 
miasto. Wśród nich znaj-
dują się lekkoatleci, którzy 
w  swoich dorobkach i  licz-

nych zwycięstwa są również 
mistrzami województwa 
warmińsko-mazurskiego 
w  biegach, grupa „Łowców 
Przygód Gołdap” reprezen-
tuje Gołdap nie tylko w Pol-
sce, ale również na świecie 

startując w biegach średnich, 
półmaratonach oraz marato-
nach. Równie liczna grupa 
reprezentuje Gołdap biorąc 
udział w  bardzo modnych 
zawodach Triathlonowych 
(pływanie, jazda rowerem, 

bieg), osiągając wyniki god-
ne pozazdroszczenia. Gołdap 
posiada w swoich szeregach 
również Mistrza Europy 
i Mistrza Świata w Kickbo-
xingu, założyciela „Husarii 
Gołdap”, trenera, zawodnika. 

Sekcja w  swoich szeregach 
posiada medalistów Mi-
strzostw Polski. Znakomicie 
spisują się również gołdapscy 
narciarze biegowi, pływacy, 
siatkarze oraz tenisiści sto-
łowi „UKS Jantar”, siatkarze 

„UKS Trójka”. Młodzi adepci 
siatkówki znani są w  całym 
województwie ze swoich zna-
komitych występów. 

Zawodnikom i  trenerom 
gratulujemy, i  życzymy ko-
lejnych sukcesów.

„Łowcy przygód Gołdap”- biegacze, którzy startują w zawodach 
nawet poza granicami kraju

Emilia Wołyniec- biega. Startuje 
w zawodach ogólnopolskich

husaria Gołdap, którą prowadzi i trenuje Mistrza Europy i Mistrza 
Świata w Kickboxingu- Damian Szafran

Grzegorz Lange- biega. Startuje 
w zawodach o zasięgu krajowym

Mistrzostwa Województwa warmińsko mazurskiego SZS w Lekkiej 
Atletyce- trener Dawid Karniłowicz z zawodnikami Tenis stołowy - Trener Marek Różycki

Robert i Anna Popławscy - Tenis 
Ziemny

UKS Trójka - Siatkarze prowadze-
ni przez Łukasza Tarasiewicza
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Już w niedzielę, 21 października wybory samorządowe 2018. 
Zanim pójdziemy do urn, warto poznać wszystkie ważne informacje

Wybory samorządowe 
2018 odbędą się w niedzielę 
21 października 2018 roku. 
W tym dniu pójdziemy do 
urn i wybierzemy władze 
samorządowe. W przypad-
ku wyborów na stanowisko 
burmistrza, do wyłonienia 
zwycięzcy potrzebne może 
być kolejne głosowanie. Je-
żeli żaden z kandydatów nie 
zdobędzie 50% wszystkich 
oddanych głosów, druga 
tura wyborów samorządo-
wych 2018 odbędzie się 4 
listopada. Wtedy poznamy 
ostateczny kształt władz. 
Lokale wyborcze w wybo-
rach samorządowych 2018 
w pierwszej, jak i drugiej 
turze otwarte będą od go-
dziny 7.00 do 21.00. Potem 
komisje zajmą się podlicza-
niem głosów.

W wyborach samorządo-
wych 2018 można oddać 
maksymalnie cztery głosy, 
na: burmistrza, radnego do 
Rady Miejskiej, radnego do 
Rady Powiatu oraz radnego 
sejmiku województwa. Głos 
oddaje się stawiając „X” po 
lewej stronie obok nazwiska 
kandydata. Przez znak „X” 
rozumie się: co najmniej 
dwie linie, które przecinają 
się w obrębie kratki - mówi 
Kodeks Wyborczy. Jeżeli na 
karcie nie zaznaczymy żad-
nego z kandydatów, bądź 
zrobimy to przy dwóch lub 
więcej nazwiskach - głos bę-
dzie nieważny. Ważny będzie 
natomiast, gdy znajdą się na 
karcie do głosowania dopiski 
bądź inne znaki. Dopisanie 
na karcie do głosowania 
dodatkowych numerów list 
i nazw, lub nazwisk albo 
poczynienie innych znaków 

lub dopisków na karcie do 
głosowania, w tym w kratce 
lub poza nią, nie wpływa na 
ważność oddanego na niej 
głosu - stanowi Kodeks Wy-
borczy.

W wyborach samorzą-
dowych 2018 niestety nie 
można głosować za granicą 
tak, jak ma to w przypadku 
wyborów prezydenckich czy 
parlamentarnych. Oddać 
głos można tylko tam, gdzie 
osoba widnieje w rejestrze 
wyborców. Do skorzystania 
z pełnomocnika są upraw-
nione osoby o znacznym 
bądź umiarkowanym stop-
niu niepełnosprawności. Aby 
otrzymać akt pełnomocni-
ctwa należało złożyć stosow-
ny wniosek do burmistrza, 
najpóźniej dziesiątego dnia 
przed wyborami.

W tym roku gmina Gołdap 
została inaczej niż wcześniej 
podzielona na okręgi wy-
borcze. Zmiana ta została 
spowodowana spadkiem 
liczby mieszkańców zamel-
dowanych w naszej gminie. 
Przepisy ustawy o samorzą-
dzie gminnym wskazują, 
że w skład w rady w gmi-
nach liczących mniej niż 20 
tys. mieszkańców wchodzi 
15 radnych wybieranych 
w okręgach jednomandato-
wych.

W Urzędzie Miejskim po-
wstała propozycja nowego 
podziału gminy na 15 okrę-
gów wyborczych. Została 
ona wstępnie uzgodniona 
z komisarzem wyborczym. 
Następnie odbyły się kon-
sultacje społeczne. W ich 
trakcie Burmistrz Gołdapi 
Tomasz Luto oraz Sekretarz 
Anna Rawinis spotykali się 

z mieszkańcami sołectw oraz 
miasta. Wiele kontrowersji 
wywołała propozycja zmiany 
proporcji radnych wywodzą-
cych się z okręgów wiejskich 
i miejskich. Dotychczas 
mieszkańcy miasta wybierali 
14 radnych. W najbliższych 
wyborach liczba ta zmniej-
szy się do 8. Mieszkańcy wsi 
byli z tej propozycji zadowo-
leni. Niektórzy radni i część 
mieszkańców miasta wprost 
przeciwnie. 

- Proponowany przez nas 
nowy podział gminy Gołdap 
na okręgi wyborcze w dużym 
stopniu wynika z przepisów 
prawa – tłumaczyła sekre-
tarz Anna Rawinis. – Okręgi 
wyborcze powinny pokrywać 
się z istniejącym podziałem 
gminy na sołectwa i osiedla. 
Jedynie w jasno określonych 
przypadkach można takie je-
dnostki pomocnicze dzielić 
lub łączyć. Na terenie mia-
sta taka sytuacja występuje 
jedynie w dwóch przypad-
kach. Osiedle nr 3 zamiesz-
kuje duża liczba mieszkań-
ców, dlatego zostanie ono 
podzielona na dwa okręgi 
wyborcze. Natomiast Osiedle 
nr 8, z jego kilkudziesięcio-
ma mieszkańcami zostanie 
połączone z Osiedlem nr 7. 

Ostatecznie podziału na 
okręgi wyborcze dokonał ko-
misarz wyborczy. Nowy po-
dział wiązać się będzie rów-
nież ze zmianą lokalizacji 
części lokali wyborczych. Ta 
sprawa budziła już mniejsze 
kontrowersje, chociaż wyma-
ga uwagi, bo część z nas bę-
dzie głosowała w innych niż 
dotychczas lokalach.

BC

kto moŻe GłoSowaĆ?
Jak mówi Kodeks Wyborczy: Prawo czynne w wyborach samo-

rządowych, do Sejmu i do Senatu oraz w wyborach Prezydenta 
Rzeczypospolitej ma „obywatel polski, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 18 lat”. Dodatkowo osoba chcąca oddać głos 
w wyborach samorządowych 2018 musi stale zamieszkiwać obszar 
gminy, powiatu czy województwa gdzie działa dany organ.

kto nie moŻe GłoSowaĆ?
Jak stanowi Kodeks Wyborczy, w wyborach głosować nie może osoba: 
1. pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 
2.  pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybu-

nału Stanu; 
3. ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.


