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Korzyści dla mieszkańców gminy Gołdap płynące  
z posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Uchwałą Nr XIX/144/2016 
Rady Miejskiej w Gołda-
pi z dnia 17 lutego 2016r. 
wprowadzono na terenie 
Gminy Gołdap Samorzą-
dowy Program dla rodzin 
wielodzietnych: Karta 
Dużej Rodziny w Gołdapi. 
Program ten ma na celu 
w szczególności umacnia-
nie rodziny oraz wspiera-
nie realizacji funkcji rodzi-
ny wielodzietnej; poprawę 
warunków materialnych 
i wzmocnienie kondycji 
rodzin wielodzietnych; 
ułatwienie dostępu do kul-
tury, rekreacji i sportu oraz 
innych dóbr i usług na pre-
ferencyjnych warunkach.

Samorządowy Program 
skierowany jest do posia-
daczy Karty Dużej Rodziny 
zamieszkujących na terenie 
Gminy Gołdap. Dokumen-
tem potwierdzającym prawo 
członka rodziny do korzysta-
nia z uprawnień wynikają-

cych z Programu jest Karta 
Dużej Rodziny o numerze 
początkowym 2818033.

Komu przysługuje KDR?
Prawo do posiadania Karty 

Dużej Rodziny przysługuje 
wszystkim rodzicom oraz 
małżonkom rodziców, którzy 
mają lub mieli na utrzyma-
niu łącznie co najmniej troje 
dzieci. 

Przez rodzica rozumie się 
także rodzica zastępczego lub 
osobę prowadzącą rodzinny 
dom dziecka. 

Prawo do Karty Dużej Ro-
dziny przysługuje także dzie-
ciom:

•  w wieku do 18. roku życia,
•  w wieku do 25. roku ży-

cia – w przypadku dzieci 
uczących się w szkole lub 
szkole wyższej,

•  bez ograniczeń wiekowych 
w przypadku dzieci legi-
tymujących się orzecze-
niem o umiarkowanym 

lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności, ale 
tylko w przypadku, gdy 
w chwili składania wnio-
sku w rodzinie jest co naj-
mniej troje dzieci spełnia-
jących powyższe warunki.

Karta jest przyznawana 
niezależnie od dochodu w ro-
dzinie. Aby otrzymać Kartę 
Dużej Rodziny należy złożyć 
wniosek w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Gołdapi, pokój 
nr 13 - sekretariat. Wniosek 
można również złożyć elek-

tronicznie, za pośrednictwem 
Platformy Informacyjno-
-Usługowej Emp@tia (em-
patia.mpips.gov.pl).

W 2018 r. Karta została do-
stosowana do najnowszych 
rozwiązań technologii cyfro-
wej. Chodzi o wprowadze-
nie dokumentu Karty Dużej 
Rodziny w formie aplikacji 
na urządzeniach mobilnych, 
czyli mKDR. W obiegu jest 
również plastikowy nośnik. 
Z obu form Karty można ko-
rzystać alternatywnie.

•  rodzic może posiadać  
na swoim smartfonie Karty  
swoich dzieci oraz małżonka;

•  aplikacja umożliwia  
wyszukiwanie partnerów KDR  
wg kategorii, lokalizacji, 
frazy;

•  funkcja geolokalizacji 
pozwala na wyszukiwanie 
partnerów udzielających 
zniżek w okolicy przebywania 
użytkownika aplikacji;

•  użytkownik aplikacji może 
dodawać partnerów KDR  
do listy „ulubionych”;

•  aplikacja pozwala także na prze-
kazywanie informacji członkom 
rodzin wielodzietnych zarówno 
o aktualnych zniżkach i nowych 
partnerach, jak i konieczności 
złożenia wniosku przed  
terminem ważności Karty,  
np. w przypadku dzieci przed 
18 r.ż.;

•  aplikacja umożliwia logowa-
nie się poprzez szybki dostęp 
– podając kod pin.

Ważne: aby mieć aplikację 
mKDR w swoim telefonie trzeba 
złożyć wniosek!

1.  Dom Kultury w Gołdapi: 
kino, imprezy, zajęcia 
i warsztaty z zastosowa-
niem 50% ulgi na obowią-
zujące ceny biletów;

2. OSiR:
•  wstęp na pływalnię, siłow-

nię, lodowisko Biały Orlik, 
korty tenisowe, wypoży-
czalnie łyżew, nart, sprzętu 
pływającego na Plaży 
Miejskiej z zastosowaniem 
50% ulgi;

•  bezpłatny udział w impre-
zach organizowanych przez 
OSiR za odpłatnością;

•  bezpłatny udział w zaję-
ciach i sekcjach prowadzo-
nych przez OSiR.

3.  Gmina Gołdap: ponosze-
nie opłat za gospodaro-
wanie odpadami komu-
nalnymi z zastosowaniem 
20% ulgi;

4.  Partnerzy Programu 
(przedsiębiorcy)  
– na podstawie zawartego 
porozumienia z Burmi-
strzem Gołdapi. Partnera-
mi Programu są:

•  Salon Fryzjerstwa Damsko-
-Męskiego GOGO  Grzegorz 
Kozioł – 25% zniżki przy 
usłudze fryzjerskiej;

•  LUZ – BUS Hubert Radzi-
wiłko – 15% zniżki w usłu-
dze strzyżenia, 10% zniżki  
na pozostałe usługi  
fryzjerskie.

Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?

Zakres uprawnień przysługujących 
posiadaczom Karty Dużej Rodziny:
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Oświata w Gminie Gołdap jest 
na wysokim poziomie. Widać 
to po osiągnięciach uczniów 
naszych szkół na szczeblu wo-
jewódzkim oraz ogólnopol-
skim. Dzięki nakładom finan-
sowym, w tym pozyskanym 
środkom zewnętrznym, nasze 
dzieci korzystają z nowoczes-
nego sprzętu, uczestniczą w 
różnego rodzaju projektach 
oraz wymianach, a także są 
kształcone przez wykwalifiko-
waną kadrę. Dopełnieniem 
tego jest możliwość nauki w 
komfortowych warunkach. 
W niedługim czasie, budynki 
trzech miejskich szkół podsta-
wowych zyskają nowy wygląd.

Gmina Gołdap otrzymała 
pozytywną decyzję w sprawie 
dofinansowania wniosku pn. 
,,Zwiększenie efektywności 
energetycznej w budynkach 
Szkół Podstawowych nr 1 i 2 
w Gołdapi”. Koszt inwestycji 
to 4 795 885,13 złotych, z cze-

go 3 854 562,43 złotych sta-
nowić będzie dofinansowanie 
Unii Europejskiej.

Aby zapewnić pożądany stan 
budynków szkolnych, projekt 
przewiduje wykonanie nastę-
pującego zakresu rzeczowe-
go (wraz z uwzględnieniem 
w każdej ze szkół usprawnień 
dla osób niepełnosprawnych - 
zakupie schodołazu), polegają-
cego na:

Szkoła Podstawowa nr 1 
w Gołdapi:
•  wymianie wewnętrznych 

instalacji centralne-
go ogrzewania;

•  wymianie wewnętrznego 
systemu oświetleniowe-
go na energooszczęd-
ne LED;

•  modernizacji systemu 
wentylacyjnego sali gim-
nastycznej poprzez zasto-
sowanie wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem;

•  montaż pompy ciepła 
o mocy 40 kW;

•  ociepleniu ścian zewnętrz-
nych sali gimnastycznej 
i łącznika płytami styro-
pianowymi gr. 4cm;

•  ociepleniu dachu budyn-
ku szkoły płytami z wełny 
mineralnej gr. 25cm wraz 
z wymianą pokrycia da-
chowego na nową blacho-
dachówkę w kolorze cegla-
stym;

•  ociepleniu i wykonaniu 
izolacji pionowych ścian 
fundamentowych poniżej 
poziomu terenu;

•  wykonaniu opaski ze-
wnętrznej betonowej 
i z kostki typu polbruk,

•  wymianie jednego okna 
w budynku sali gimna-
stycznej;

•  montażu 84 szt. paneli 
fotowoltaicznych na kon-
strukcjach wsporczych 
na dachu budynku sali 

gimnastycznej (moc poje-
dynczego panelu 250 W – 
łączna moc zainstalowa-
nych paneli 21 kW.

Szkoła Podstawowa nr 2 
w Gołdapi:
•  ociepleniu ścian zewnętrz-

nych nad ziemią,
•  zamurowaniu wnęk okien-

nych przy oknach,
•  izolacji stropów między 

kondygnacją użytkową 
a nieużytkową,

•  uzupełnieniu pokrycia da-
chowego w płotki przeciw 
śnieżne i nową podbitkę,

•  wymianie obróbek bla-
charskich – rynien 
i rur spustowych,

•  wymianie drewnianej sto-
larki drzwiowej zewnętrznej 
oraz okien drewnianych,

•  wymianie instalacji elek-
trycznej oraz opraw oświet-
leniowych i osprzętu,

•  wykonaniu instalacji 

awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego oraz roz-
budowie rozdzielnic elek-
trycznych;

•  wykonaniu wentylacji me-
chanicznej z odzyskiem 
ciepła w sali gimnastycz-
nej,

•  wymianie kotła central-
nego ogrzewania wraz 
z osprzętem na kocioł 
na biopaliwo,

•  montażu pompy ciepła do 
ciepłej wody użytkowej 
o mocy 20 kW,

•  montażu na dachu bu-
dynku 118 sztuk paneli 
fotowoltaicznych o mocy 
29,5 kW.

Zakończenie całego projek-
tu zaplanowano na 30 wrześ-
nia 2020 roku.

Szkoła Podstawowa nr 3 
w Gołdapi:
Warto również przypo-

mnieć, że Gmina Gołdap 

pozyskała dofinansowanie 
z RPO Województwa War-
mińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020, dzięki przyna-
leżności do Stowarzyszenia 
Miast Cittaslow, na termo-
modernizację Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Gołdapi. 
Niedługo, po zakończeniu 
procedur związanych z za-
mówieniami publicznymi, 
rozpoczną się prace inwesty-
cyjne. Zakres planowanych 
prac to przede wszystkim 
wykonanie izolacji termicz-
nej budynku, a także uspraw-
nienie systemów grzewczych. 
Zakończenie realizacji pro-
jektu zaplanowano na 30 
września 2019 roku.

Inwestycje w gołdapskie 
szkoły zwiększą ich efektyw-
ność energetyczną, pozytywnie 
wpłyną na ochronę środowiska 
naturalnego, a równocześnie 
stworzą nową, przyjemną 
przestrzeń do nauki uczniom.

Włodarze gminy przez wiele 
miesięcy prowadzili dyskusje 
na temat dębu szypułkowe-
go- pomnika przyrody- ros-
nącego w parku miejskim, na 
Placu Zwycięstwa w Gołdapi. 
Burmistrz Gołdapi kładzie 
nacisk na racjonalne gospo-
darowanie zielenią miejską, 
dlatego w ostatnim czasie 
zlecone zostały eksperty-
zy dendrologiczne, m.in.  
w kwietniu po raz kolejny 
wykonana została eksperty-
za dendrologiczna ww. dębu.

Wszystkich ucieszy wiado-
mość, że jej wynik wskazuje, 
iż w obecnym stanie drzewa 
nie trzeba wycinać. Potrze-
buje ono natomiast zabie-
gów pielęgnacyjnych.

W wynikach przeprowadzo-
nych badań możemy prze-
czytać, iż „korzenie drzewa 

charakteryzują się dobrą sta-
bilnością w gruncie, w odnie-
sieniu do aktualnego naporu 
podczas pomiarów”. Ponadto 
„analiza odporności pnia na 
złamanie wykazała wysoki 
współczynnik bezpieczeń-
stwa, tj. na poziomie 1,87. 
Oznacza to, iż pień drzewa 
charakteryzuję się dobrą od-
pornością. Również „bada-
nie sondą arborystyczną nie 
wykazało uszkodzeń syste-
mu korzeniowego”.

Ekspertyza wskazuje wy-
raźnie jakie zabiegi pielęg-
nacyjne powinny zostać wy-
konane. Zaleca się wycięcie 
stu procent posuszu gałęzio-
wego oraz konarowego, przy 
czym nie należy usuwać żad-
nych żywych gałęzi z korony 
drzewa. Ponadto w koronie 
trzeba zamontować wiązania 

wzmacniające konary kon-
strukcyjne. Ubytek w pniu 
drzewa należy zabezpie-
czyć siatką drobnooczkową 
w celu wyeliminowania za-

nieczyszczenia wnętrza pnia, 
m.in. odpadami. Zaleca się 
przeprowadzanie regularne-
go monitoringu. Ponowne 
przeglądy powinny być wyko-
nywane w regularnych odstę-
pach czasu 12 – 18 miesięcy. 

Ze względu na bliskie są-
siedztwo ścieżek spacerowych 
oraz fontanny należy umieś-
cić 2-3 tabliczki o charakterze 
informacyjno-ostrzegawczym 
z treścią typu: „Zakaz przeby-
wania w sąsiedztwie drzewa 
w czasie silnych wiatrów”.

Podsumowując wynik prze-
prowadzonej w kwietniu eks-
pertyzy podkreślić należy, iż 
starania burmistrza odniosły 
skutek i, jeśli stan drzewa się 
nie zmieni, ponad dwustulet-
ni dąb, jeszcze długo będzie 
cieszył oko mieszkańców oraz 
turystów Gołdapi

Nasz dąb ma silne korzenie

Kolejne środki skierowane na oświatę w naszej gminie 
– szkoły podstawowe przejdą termomodernizację

Każdy rolnik, który chce 
odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej 
napędowy używany 
do produkcji rolnej powi-
nien zbierać faktury VAT.
 W terminie od 1 sierpnia 
2019 r. do 2 września 
2019 r. należy złożyć 
odpowiedni wniosek  
do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta,  
w zależności od miej-
sca położenia gruntów 
rolnych wraz z fakturami 
VAT (lub ich kopiami) 
stanowiącymi dowód 
zakupu oleju napędowe-

go w okresie od 1 lutego 
2019 r. do 31 lipca 
2019 r. w ramach limitu 
zwrotu podatku 
określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku 
akcyzowego w 2019 r. 
wynosi:
100,00 zł * ilość ha 
użytków rolnych
30,00 zł * średnia roczna 
liczba dużych jednostek 
przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane 
będą w terminie:
1-31 października 2019 r. 

Zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej.
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Zmiany w programie „Rodzina 500+” Program Czyste Powietrze

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego i bonifikatach
Zgodnie z ustawą z dnia 20 
lipca 2018 r. o przekształce-
niu prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności 
tych gruntów użytkownicy 
wieczyści gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkanio-
we stali się 1 stycznia 2019 
roku z mocy prawa ich właś-
cicielami.

Burmistrz Gołdapi z urzędu 
wyda zaświadczenia potwier-
dzające fakt przekształcenia 
w terminie do 31 grudnia 
2019 roku.

Z tytułu przekształcenia 
prawa użytkowania wieczy-
stego nowy właściciel pono-
si opłaty przekształceniowe 
przez 20 lat w wysokości 
dotychczasowej opłaty rocz-
nej w terminie do 31 marca 
każdego roku bez odrębnego 
powiadomienia. Wysokość 
tej opłaty będzie wskazana 
w zaświadczeniu o prze-
kształceniu. Opłatę za rok 
2019 można uregulować do 
29 lutego 2020 roku.

Opłatę można również uiś-
cić jednorazowo. Wysokość 
opłaty jednorazowej odpo-
wiada iloczynowi wysokości 
opłaty obowiązującej w roku, 
w którym zgłoszono zamiar 
wniesienia opłaty jednorazo-
wej oraz liczby lat pozostałych 
do upływu okresu.

27 lutego 2019 roku Rada 
Miejska w Gołdapi podjęła 
uchwałę w sprawie warun-
ków udzielania bonifikat od 
opłat jednorazowych z tytułu 
przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów 
stanowiących własność Gmi-
ny Gołdap w prawo własności 

tych gruntów i wysokości sta-
wek procentowych bonifikat 
/Uchwała Nr VI/50/2019 
Rady Miejskiej w Gołdapi/. 
Weszła ona w życie 9 kwiet-
nia.

Od tego dnia właściciel 
gruntu, który otrzymał za-
świadczenie potwierdzające 

fakt przekształcenia, może 
zgłosić na piśmie Burmi-
strzowi Gołdapi zamiar jed-
norazowego jej wniesienia. 
Burmistrz Gołdapi poinfor-
muje na piśmie właściciela 
gruntu o wysokości opłaty 
jednorazowej i wysokości 
udzielonej bonifikaty.

Zgodnie z ww. uchwałą bo-
nifikata przysługuje:
1.  Osobom fizycznym bę-

dącym właścicielami lub 
współwłaścicielami grun-
tów zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi bądź 
właścicielami lub współ-
właścicielami udziałów 
w gruntach związanych 
z lokalami mieszkalnymi,

2.  Spółdzielniom mieszkanio-
wym będącym właściciela-
mi lub współwłaścicielami 
gruntów zabudowanych 
budynkami w części zwią-
zanej z lokalem  mieszkal-
nym.

Bonifikata może być udzie-
lona tym którzy wywiązują się 
z zobowiązań wobec Gminy 
Gołdap z tytułu: podatku od 
nieruchomości, rocznej opła-
ty za użytkowanie wieczyste, 
rocznej opłaty przekształce-
niowej, opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalny-
mi. GPO

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Gołdapi informuje, że 
od 1 lipca 2019r. świadcze-
nie 500+ będzie przysługuje 
zarówno na pierwsze, jak 
i jedyne dziecko w rodzinie, 
do ukończenia przez nie 18. 
roku życia, bez kryterium do-
chodowego. Kolejna zmiana 
to wprowadzenie 3-miesięcz-
nego terminu – liczonego od 
dnia urodzenia dziecka- na 
złożenie wniosku o świad-
czenie 500+ na nowonaro-
dzone dziecko.

Warto pamiętać, że aby 
uzyskać prawo do świadcze-
nia wychowawczego na no-
wych zasadach od początku 
ich obowiązywania, rodzic 

dziecka, na które obecnie nie 
pobiera tego świadczenia, 
musi złożyć wniosek w okre-
sie od 1 lipca 2019 r. do 30 
września 2019 r. Jeśli  rodzic 
dziecka złoży wniosek po 30 
września, świadczenie będzie 
wypłacone od miesiąca złoże-
nia wniosku.

W przypadku rodziców, któ-
rzy mają ustalone prawo do 
świadczenia wychowawcze-
go na drugie i kolejne dzieci, 
rodzice Ci składają od lipca 
2019 r. jeden wniosek o usta-
lenie prawa do świadczenia 
na wszystkie dzieci. Pieniądze 
zostaną wypłacone z wyrów-
naniem od lipca w terminie 
do 31 października 2019 r.

Przypominamy:
W związku ze zniesieniem 

kryteriów, rodzice nie będą już 
musieli dokumentować swojej 
sytuacji dochodowej, a ustalając 
prawo do świadczenia wycho-
wawczego, organ realizujący to 
świadczenie będzie opierał się 
przede wszystkim na informa-
cjach zawartych we wniosku. 

Terminy składania
wniosków:

W 2019 r., tak jak  
do tej pory, wnioski można 
składać drogą elektroniczną 
od 1 lipca, natomiast drogą 
tradycyjną – od 1 sierpnia.

Zachęcamy do składania 
wniosków o dotację w Wo-
jewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Olsztynie.

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Olsztynie 
przyjmuje wnioski na dotacje 
i pożyczki w ramach progra-
mu  „Czyste Powietrze”. Jest 
on skierowany do osób fizycz-
nych będących właścicielami 
domów mieszkalnych jedno-
rodzinnych lub osób posiada-
jących zgodę na rozpoczęcie 

budowy budynku jednoro-
dzinnego.

Dofinansowaniu podlega 
między innymi:

•  wymiana starych źródeł 
ciepła (pieców i kotłów na 
paliwa stałe) oraz zakup 
i montaż  nowych źródeł 
ciepła, spełniających wy-
magania programu,

•  docieplenie przegród bu-
dynku,

•  wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej,

•  montaż lub modernizacja in-
stalacji centralnego ogrzewa-
nia i ciepłej wody użytkowej,

•  montaż wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciepła,

•  instalacja odnawialnych 
źródeł energii (kolektorów 
słonecznych i instalacji fo-
towoltaicznej).

Wysokość dotacji (od 30% 
do 90% wartości inwesty-
cji) zależy od miesięcznego 
dochodu na osobę w gospo-
darstwie domowym wnio-
skodawcy. Więcej informacji 
na temat programu uzyskają 
Państwo na stronie www.mos.
gov.pl/czyste-powietrze

GPO



5www.uzdrowiskogoldap.pl www.goldap.pl WIADOMOŚCI

,,Na ścieżkach wspólnej historii”, czyli wymiana młodzieży  
z Polski, Niemiec i Izraela

Przedstawiciele Gołdapi uczestniczyli  
w uroczystościach w partnerskim mieście Gusiew

25 maja delegacja z Gminy 
Gołdap uczestniczyła w uro-
czystościach związanych z 295 
rocznicą nadania praw miejskich 
miastu Gusiew. W organizowa-
nych z tej okazji wydarzeniach 
udział wziął Tomasz Luto Bur-
mistrz Gołdapi wraz z zastępcą 
Jackiem Morzym, a także Woj-
ciech Hołdyński Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Gołdapi z gru-
pą radnych miejskich. W wy-
jeździe uczestniczyła również 
Dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Gołdapi Halina Wojtanis. 
W ostatnim czasie gołdapska bi-
blioteka zorganizowała wystawę 
pn. ,,Literatura rosyjska”, na ot-
warcie której przybyła delegacja 
z partnerskiego miasta, a która 

przygotowana została w związ-
ku z przypadającą w bieżącym 
roku 15. rocznicą podpisania 
umowy partnerskiej pomiędzy 
Gusiewem i Gołdapią. Spotkanie 
było okazją do złożenia życzeń 
i gratulacji włodarzom Gusiewa 
i jego mieszkańcom. 17 czerwca 
w Bibliotece odbyło się również 
spotkanie z prof. Krzysztofem 
Szatrawskim ,,Literatura Ob-
wodu Kaliningradzkiego”. Gmi-
na Gołdap chce kontynuować 
i rozwijać partnerskie kontakty 
z rosyjskim sąsiadem, szczegól-
nie w dziedzinie kultury, sportu 
czy wymian młodzieży. Warto 
dodać, że 31 sierpnia odbędzie 
się jubileuszowy 25. Półmaraton 
Gusiew –  Gołdap.

Już od wielu lat Gmina Gołdap 
współpracuje w ramach umów 
partnerskich z niemieckim mia-
stem Stade oraz izraelskim Givat 
Shmuel. Wyjątkową inicjatywą 
w ramach rozwijanego partner-
stwa samorządów jest wymia-
na młodzieży, organizowana 
nieprzerwanie od ponad 20 lat. 
W kwietniu kolejna grupa mło-
dych ludzi spotkała się w Givat 
Shmuel. Wizyta w Izraelu dała 
możliwość uczestnikom wymiany 
poznania nowoczesnego państwa, 
zapoznania się z jego osiągnięcia-
mi i niezwykłą historią. ,,Udział 
w wymianie był dla mnie okazją 
do poznania wyjątkowych ludzi 
z Niemiec i Izraela. To nie tylko 
niezwykła lekcja historii, pozna-

wania codziennego życia naszych 
rówieśników z innych krajów czy 
budowania współpracy, to też do-
skonała okazja do podszlifowa-
nia języka angielskiego” – mówi 
Kacper uczestnik wymiany.

Spotkanie w Izraelu było drugim 
w tej edycji wymiany, po pobycie 
trójstronnej grupy w Niemczech 
latem 2018 roku. Teraz gołdapska 
młodzież czeka na swoich przyja-
ciół z Givat Shmuel i Stade, którzy 
gościć będą w naszym mieście 
podczas tegorocznych wakacji. 

Uczestnicy wymiany: Martyna 
Waraksa, Sonia Becz, Julia Zdunie-
wicz, Daria Brzozowska, Martyna 
Ostrowska, Julia Leszczyńska, Ar-
tur Omilianowicz, Kacper Kudosz, 
Michał Kamiński, Kacper Kalita. 

Opiekunowie: Justyna Charkie-
wicz, Joanna Wołyniec.

Warto dodać, że od kilku lat ini-
cjatywę ,,Na ścieżkach wspólnej 
historii” wspiera Polsko-Niemie-
cka Współpraca Młodzieży, która 
również na tegoroczne spotkanie 
w Polsce przyznała Gminie Goł-
dap do�nansowanie w kwocie  
19 812,00 zł. 

Dodatkowo Gmina Gołdap na 
wymianę organizowaną w Polsce 
otrzymała dotację w wysokości 
4 000,00 zł od Samorządu Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazur-
skiego w ramach ,,Konkursu WM 
dla WM. Wsparcie współpracy 
międzynarodowej JST w Woje-
wództwie Warmińsko-Mazurskim 
w 2019 roku”.
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Współpraca z Litwą

Konferencja polsko-rosyjska

Delegacja z partnerskiego 
miasta Sakiai, na czele z Da-
riusem Jakavčius zastępcą 
Burmistrza, odwiedziła 31 
maja br. Gołdap. Spotkanie 
było okazją do podsumowa-
nia wspólnych działań part-
nerskich miast w ramach 
projektu ,,Parki przyjaźni 2”. 
Rozmawiano o planach wspól-
nego aplikowania o środki w 
ramach IV naboru wniosków 
projektów współpracy dwu-
stronnej Programu Interreg 
V-A Litwa-Polska. Przy oka-
zji omawiano kwestię rozwo-
ju działań w zakresie wymian 
młodzieży. Są już pierwsze 
propozycje. Grupa ponad 20 
osób z Sakiai odwiedzi Gołdap 
we wrześniu, by wziąć udział 
we wspólnych warsztatach  
z gołdapską młodzieżą. Mło-
dzi Polacy i Litwini przygo-
tują przedstawienie, które 
zaprezentowane zostanie 
mieszkańcom Gołdapi i tury-
stom 29 września, z okazji ob-
chodzonej co roku ,,Niedzieli 
Cittaslow”. Przedsięwzięcie 
pod nazwą ,,Gołdap – Sakiai 
– spotkanie młodzieży z Polski  
i Litwy” współfinansowane 
jest przez Samorząd Woje-
wództwa Warmińsko-Ma-
zurskiego w ramach ,,Kon-
kursu WM dla WM. Wsparcie 
współpracy międzynarodowej 
JST w Województwie War-
mińsko-Mazurskim w 2019 
roku”. 

Radni miejscy jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Gołdapi

24 czerwca podczas sesji 
Rady Miejskiej w Gołda-
pi burmistrz Tomasz Luto 
przedstawił sprawozdanie 
z wykonania budżetu gminy 
za rok 2018. Radni ocenili je 
pozytywnie i decyzję o udzie-
leniu absolutorium podjęli 
jednogłośnie, tj. 12 głosami 
„za”. Podczas sesji 3 radnych 
było nieobecnych. 

Ponadto podczas tej samej 
sesji wyświetlona została pre-
zentacja multimedialna, która 
w skondensowany sposób pre-
zentowała zawartość Raportu 
o stanie Gminy Gołdap, który 
od 2018 roku obligatoryjnie 
przygotowują wszystkie samo-
rządy. Po prezentacji odbyła się 
również debata na temat Rapor-
tu, w której udział wziąć mogli 

mieszkańcy. Taką chęć przed 
debatą wyraził jeden mieszka-
niec, wobec czego mógł wypo-
wiedzieć się na temat Raportu. 

Radni również w tym przypad-
ku pozytywnie ocenili przygoto-
wany dokument i jednogłośnie, 
12 głosami „za” – przy 3 nieobec-
nych radnych – udzielili Burmi-
strzowi Gołdapi wotum zaufa-
nia.

Finanse

oc o atki e ic t

95 319 502,47 zł 85 299 605,46 zł

10 019 897,01 zł

11 915 275,08 zł 25 195 349,49 zł

13 280 074,41 zł

Bieżące Majątkowe

Realizacja budżetu Gminy Gołdap w 2018 roku
Dochody wykonane ogółem – 107 234 777,55 zł
Wydatki wykonane ogółem – 110 494 954,95 zł
Deficyt – 3 260 177,40 zł.

Struktura dochodów budżetowych Gminy 
Gołdap w 2018 roku

azwa  % udział w dochodach ogółem

ochody własne 39 997 967,04 zł 37,30 
o ac e 4 6 3 897,51 zł 39,75 
u wenc e 4 61 913,00 zł ,95 
azem dochody 7 777,55 zł

dochody własne
39 997 967,04 zł

dotacje
42 623 897,51 zł

subwencje
24 612 913,00 zł

dochody własne do ac e su wenc e

Finanse

PLAN WYDATKÓW 
01.01.2018

PLAN WYDATKÓW 
31.12.2018

WYKONANIE 
WYDATKÓW 
31.12.2018

85 331 030 zł 88 979 591 zł 85 299 605 zł

31 788 767 zł 29 563 333 zł 25 195 349 zł

wydatki bieżace wydatki majątkowe

Realizacja wydatków budżetowych Gminy Gołdap w 2018 roku

Wydatki wykonane ogółem – 110 494 954,95 zł

Konferencja pod nazwą: 
,,Samorządy w drodze do 
ekologicznego i inteligentne-
go miasta (eko i smart city): 
rosyjskie praktyki i doświad-
czenia międzynarodowe od-
była się 28 maja w Centrum 
Dydaktyczno-Szkoleniowym 

w Gołdapi. To międzynaro-
dowe wydarzenie już po raz 
siódmy zorganizowała Gmi-
na Gołdap we współpracy  
z Rosyjskim Uniwersytetem 
Kooperacji w Kaliningradzie.  
W programie znalazły się wy-
kłady na temat administra-

cji cyfrowej, współczesnych 
technologii informacyjnych 
w zarządzaniu miejskim czy 
gospodarowania odpadami. 
Jednym z wątków konferen-
cji był również temat udziału 
Gołdapi w światowym ru-
chu Cittaslow.
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Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Gołdapi informuje, o otwar-
ciu nieodpłatnej Wypożyczalni 
Trójkołowych Rowerów Reha-
bilitacyjnych. 

Są to rowery o  specjalnej 
konstrukcji, która umożliwia 
korzystanie z  nich osobom 
o ograniczonej koordynacji ru-
chowej i sprawności fizycznej. 
Do dyspozycji naszych miesz-
kańców są rowery następują-
cych gabarytów: 16” – dla dzie-
ci w wieku przedszkolnym; 20” 
– dla osób o wzroście do 150 
cm; 24” – dla osób o wzroście 

powyżej 155 cm lub dla osób  
z  większą wagą.

Podstawową zaletą rowerów 
rehabilitacyjnych jest ich duża 
stabilność. Obniżona rama 
ułatwia wsiadanie i  zsiadanie 
z roweru, natomiast układ prze-
kładni sprawia, że jazda nie wy-
maga dużego wysiłku. Rowery 
posiadają również bardzo mały 
promień skrętu. Dodatkowo 
wyposażone są w pojemne ko-
szyki, do których z  łatwością 
zmieszczą się zakupy. 

Rowery będą wypożyczane 
tylko osobom pełnoletnim po-
siadającym pełną zdolność do 

czynności prawnych, w  prze-
ciwnym wypadku rower wypo-
życza rodzic lub inny opiekun 
prawny. Okres wypożyczenia 
to 14 dni z możliwością prze-
dłużenia. Wypożyczający po-
nosi odpowiedzialność za stan 
techniczny oraz wizualny wy-
pożyczonego roweru 

Korzystanie z tego typu rowe-
rów to nie tylko forma rehabi-
litacji ruchowej, ale również 
skuteczne narzędzie przeciw-
działania wykluczeniu osób nie-
pełnosprawnych i   starszych 
z  codziennego życia i aktywności 
społecznej. 

Trzy rowery trójkołowe różnej 
wielkości, na potrzeby niepełno-
sprawnych mieszkańców i  in-
nych osób, przebywających na 
terenie Gołdapi, zostały przeka-
zane naszej gminie w ramach pi-
lotażowego projektu „Bezpłatne 
Wypożyczalnie Rowerów Trój-
kołowych” przez Warmińsko 
-Mazurski Oddział Okręgowy 
Polskiego Czerwonego Krzyża 
w  Olsztynie. Wypożyczaniem 
rowerów zajmuje się: Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Gołda-
pi, ul. Jaćwieska 9, pok. nr 13,  
nr telefonu 87 615 04 81.

Fot. Źródło: https://sklep.rowmot.eu

Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomił wypożyczalnię rowerów 
dla osób niepełnosprawnych

Gmina Gołdap przeznaczy w tym roku około  
300 tysięcy złotych na profilaktykę przeciw nałogom

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi realizuje w tym roku dwa projekty  
z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych

Projekty są współfinanso-
wane z EFS w ramach Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020. Pierw-
szy z  nich to „Fachowość 
i taktyka szansą na zatrud-
nienie”. Celem projektu 
jest wsparcie 45 mieszkań-
ców gminy Gołdap. Każdy 
uczestnik może skorzystać 
z indywidualnych spotkań 
z  psychologiem, doradcą 
zawodowym, coachem czy 
też prawnikiem. W  czasie 
trwania projektu zapew-
nione jest również gru-
powe wsparcie terapeuty 
i psychologa. Po ustaleniu 
indywidualnej ścieżki re-
integracji uczestnicy będą 
skierowani do odbycia 
szkoleń zawodowych zgod-
nych z  ich predyspozycja-
mi. W  2020 roku uczest-
nicy projektu podejmą 
staże zawodowe. Całko-
wita wartość projektu to: 

825 264,62zł, w tym kwo-
ta dofinansowania: 694 
764,62zł.

Drugi projekt to „Garn-
carska wioska”. Jego celem 
jest podniesienie aktywiza-
cji społecznej i zawodowej 
25 osób z  terenu gminy 
Gołdap zagrożonych ubó-
stwem lub też wyklucze-
niem społecznym. Projekt 
w początkowej fazie zakła-
da realizację działań ma-
jących na celu nabycie/
podniesienie kompetencji 
społecznych. W dalszej ko-
lejności realizowane będą 
działania o charakterze za-
wodowym, które mają na 
celu nabycie kompetencji 
i  doświadczenia zawodo-
wego, a docelowo uzyska-

nie zatrudnienia, co wpły-
nie na poprawę sytuacji 
materialnej rodzin. W pro-
jekcie zaplanowano kursy: 
garncarski z  elementami 
ceramiki artystycznej, ani-
matora zabaw dla dzieci/ 
czasu wolnego/ organiza-
tora imprez, cykl zajęć z ję-
zyka obcego. Planuje się 
również wizytę studyjną 
do Kamionki k. Niedzicy 
jako prezentację dobrych 
praktyk, miejsca rozwoju 
przedsiębiorczości spo-
łecznej. Całkowita wartość 
projektu to 538 816,25 zł , 
w tym kwota dofinansowa-
nia 456 316,25 zł. Realiza-
cja zadania przewidziana 
jest do 31.10.2020 roku. 

W pierwszej połowie czerwca 
zakończył się drugi nabór wnio-
sków o do�nansowanie projek-
tów i przedsięwzięć mających na 
celu pro�laktykę antyalkoholo-
wą i zapobieganie narkomanii. 
Jest to trudny społecznie temat 
i z tego powodu każda inicja-
tywa, która oddali nałogi od 
młodszych czy starszych miesz-
kańców, jest bardzo cenna.

Podstawą do do�nansowa-
nia jest dokument pod nazwą 
„Gminny program pro�laktyki 
i rozwiązywania problemów al-

koholowych oraz przeciwdzia-
łania narkomanii w Gminie 
Gołdap na 2019 rok”, przyjęty 
przez Radę Miejską w Gołdapi 
Uchwałą nr IV/31/2018 z dnia 
28 grudnia 2018 r.

O środki �nansowe w ramach 
Programu można ubiegać się 
składając odpowiedni wnio-
sek. Nabór prowadzony jest 
dwa razy w roku – w styczniu 
i maju, a jego zasady zawarte są 
w Zarządzeniu Nr 25/XII/2018 
Burmistrza Gołdapi z dnia 31 
grudnia 2018 r. 

Wśród zgłaszanych działań 
i pomysłów są spotkania edu-
kacyjne, informacyjne, szko-
lenia oraz zajęcia w szczegól-
ności dla dzieci i młodzieży, 
nauczycieli i rodziców. Dzia-
łania te realizowane są przez 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
spektakle, rodzinne festyny, 
imprezy plenerowe, pozalek-
cyjne zajęcia sportowe, kon-
kursy plastyczne, literackie 
i muzyczne, wyprawy dla dzie-
ci z programem zajęć profilak-
tycznych.

Źródłem �nansowania progra-
mu są środki budżetowe gminy 
Gołdap pochodzące z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych.

W styczniu Burmistrz Goł-
dapi przyznał dofinansowanie 
dwudziestu siedmiu inicjaty-
wom na kwotę 139 090 zł. Do 
drugiego naboru, przeprowa-
dzonego w czerwcu, wpłynęło 
szesnaście wniosków. W bu-
dżecie gminnym na działania 
profilaktyczne pozostało oko-
ło 140 tys. zł.
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Gmina Gołdap zakończyła projekt szkoleniowy 
„J@ w Internecie”

Zakończyliśmy kolejny rok 
szkolny. Był to trudny rok, szcze-
gólnie organizacyjnie, ze wzglę-
du na fakt, że przeprowadzana 
w kraju reforma, przywróciła 
w szkołach podstawowych ośmio-
letni cykl kształcenia. Rok szkol-
ny 2018/2019 to pierwszy, kiedy 
w szkołach prowadzone były kla-
sy VIII.

Był to również trudny rok ze 
względu na �nanse, ale już wiemy, 
że kolejny nie będzie łatwiejszy. Od 
września 2019 wzrasta wynagro-
dzenie nauczycieli (obiecana przez 
rząd podwyżka o 15% w stosunku 
do roku poprzedniego), co stano-
wi ok. 90% wydatków na oświatę. 
Średnie wynagrodzenie zasadnicze 
wyniesie odpowiednio od 3335zł 
brutto w przypadku nauczyciela 
stażysty do 6137zł brutto u nauczy-
ciela dyplomowanego. Oznacza to 
również, że jeżeli w ciągu roku na-
uczyciele zarobią mniej niż wska-
zane średnie stawki w skali gminy, 

otrzymają wyrównanie w postaci 
tzw. wynagrodzenia dodatkowego.

To był dobry rok ze względu na 
prowadzone i planowane inwe-
stycje. Szkoła Podstawowa nr 3 
zyskała nową elewację i pracownię 
garncarską. Na początku czerwca 
Burmistrz podpisał umowę na do-
�nansowanie termomodernizacji 
budynków Szkoły Podstawowej 
nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. 
Wkrótce ruszą przetargi, które 
wyłonią wykonawców.

W tym roku szkolnym cztery 
szkoły mogły zrealizować również 
drobne inwestycje pod kątem do-
stosowania budynków do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – długo 
wyczekiwany podjazd dla wózków 
oraz schodołaz w Szkole Podsta-
wowej nr 3, podjazd w Szkole 
Podstawowej nr 5, remont łazienek 
w Szkole Podstawowej w Grabo-
wie.

Ukończono modernizację boisk 
przyszkolnych w Grabowie, a tak-

że od nowa zbudowano boisko 
przy SP3.

Wszystkie szkoły, za wyjąt-
kiem Szkoły Podstawowej nr 
2, która z programu skorzysta 
w tym roku, zostały doposażone 
w sprzęt audiowizualny z rządo-
wego programu „Aktywna Tab-
lica”. W Szkole Podstawowej nr 5 
powstał pięknie wyposażony ga-
binet stomatologiczny, w którym 
po wakacjach stomatolog będzie 
obsługiwał uczniów wszystkich 
gołdapskich szkół.

Łącznie inwestycje zrealizowa-
ne to blisko 5 mln złotych, przy 
zewnętrznym wsparciu ponad 
3,4 mln złotych. Inwestycje, na 
które podpisane zostały umowy 
to 4,8mln. Czekamy na realizację.

Rok szkolny 2018/2019 w gmi-
nie Gołdap kończy 2351 uczniów 
i przedszkolaków, w 130 oddzia-
łach (klasach). Do grona laureatów 
konkursów i olimpiad przedmio-
towych doszli kolejni uczniowie. 

Gratulujemy wszystkim!
W ujęciu statystycznym każde-

go tygodnia w naszych szkołach 
odbywało się blisko 5300 godzin 
zajęć, średnio 757h w placówce. 
Średnio każdy uczeń uczestniczył 
w 40,77h zajęć w wymiarze tygo-
dniowym. Siłą rzeczy, w młod-
szych klasach i przedszkolnych 
mniej, zaś klasy starsze miały 
godzin więcej. Średnio w naszych 
oddziałach jest po 18,08 ucznia, co 
nie odbiega od średniej krajowej 
(18 uczniów/oddział).

We wrześniu, kolejny rok szkolny 
naukę w naszych szkołach rozpo-
cznie o 161 mniej uczniów, co jest 
spowodowane wygaszeniem klas 
gimnazjalnych, które jeszcze do 
czerwca 2019 funkcjonują w Szko-
le Podstawowej w Grabowie oraz 
Szkole Podstawowej nr 5. W nabo-
rze do klas pierwszych i oddziałów 
przedszkolnych obserwuje się stały 
poziom przyjęć, zgodny z demo-
gra�ą nie odbiegającą od poziomu 

Mieszkańcy wsi wykorzystują 
budżet z funduszu sołeckiego 
według własnych potrzeb. Naj-
częściej stawiają wiaty, doposa-
żają place zabaw, zakupują różne 
potrzebne urządzenia. Przykła-
dem tegorocznego wykorzysta-
nia środków FS jest sołectwo 
Pietraszki. Mieszkańcy posta-
nowili wykonać altanę na plac 
zabaw. Powstała ona niedawno 
przy wielkim wkładzie miesz-
kańców, którzy sami przygoto-
wali podłoże na jej postawienie 
oraz dokonali samodzielnie 
montażu. Koszt tej inwestycji 
to 7 047,90 zł.

Natomiast mieszkańcy sołe-
ctwa Kozaki postanowili wydać 
5 000,00 zł na wykonanie moni-
toringu, który został skierowa-
ny na teren otaczający świetlicę 
wiejską, przy której znajduje się 
plac zabaw, altanka oraz boisko. 
Z kolei sołectwo Niedrzwica 
dzięki środkom z FS oraz przy 

do�nansowaniu z budżetu 
gminy Gołdap zakupiło trak-
torek kosiarkę, który kosztował  
9 900,00 zł. 

Rok szkolny dobiegł końca Mieszkańcy wsi korzystają ze środków 
z funduszy sołeckich

W czerwcu odbyły się ostat-
nie już bezpłatne szkolenia re-
alizowane przez gminę Gołdap 
w ramach projektu „J@ w In-
ternecie. Program szkoleniowy 
w zakresie rozwoju kompeten-
cji cyfrowych”.

Projekt współfinansowany jest 
przez Unię Europejską w ra-
mach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020 Działanie 3.1. „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych”. Opera-
torem programu jest Fundacja 
LEGALNA KULTURA. Gmi-
na otrzymała grant w wysoko-
ści 150 000,00 zł na realizację 
szkoleń dla mieszkańców Woje-
wództwa Warmińsko – Mazur-

skiego, w szczególności z terenu 
gminy Gołdap. W ramach pro-
jektu zrealizowano szkolenia 
dla 268 uczestników z siedmiu 
obszarów tematycznych.

Szkolenia odbywały się 
w Urzędzie Miejskim w Goł-
dapi, w świetlicach wiejskich, 
Warsztatach Terapii Zajęcio-
wej oraz szkołach na terenie 

gminy Gołdap. Prowadzone 
były w małych grupach, dla 
maksymalnie 12 uczestników, 
tak aby zapewnić komfortowe 
warunki szkoleniowe. 

Terminy i godziny szkoleń 
były dostosowane do po-
trzeb uczestników.

Szkolenia prowadzili Pan 
Piotr Mietliński oraz Pan Ma-

riusz Strecha – wykwalifikowa-
ni instruktorzy. 

Każdy uczestnik otrzymał 
materiały szkoleniowe skła-
dające się z: bloku biurowe-
go, deski z klipsem i okładką, 
pendrive, zakreślacza, długo-
pisu. 

Na każdym szkoleniu uczest-
nicy mieli zapewniony poczę-

stunek w postaci kanapek, cia-
sta, kawy, herbaty i wody. 

Na zakończenie wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe certyfikaty potwierdzające 
udział w szkoleniu.

Laptopy zakupione w ramach 
projektu zostaną przekazane 
szkołom podstawowym w gmi-
nie Gołdap.

„Rodzic w internecie” przeszkolo-
nych 46 osób. Uczestnicy szkoleń 
poznali źródła wartościowych 
i pochodzących z legalnych źródeł 
treści dostępnych w bibliotekach 
i muzeach cyfrowych, dostali in-
formacje jak zapewnić dziecku 
bezpieczeństwo w sieci i reago-
wać na zagrożenia. 
Kursanci dowiedzieli się jak korzy-

stać z podstawowych usług e-ad-
ministracji dla rodzin, takich jak 
złożenie wniosku Rodzina 500+, 
uzyskanie Karty Dużej Rodziny, 
a także z usług związanych ze 
zdrowiem. Ponadto dowiedzieli 
się jak korzystać m.in. z podsta-
wowych usług e-administracji 
z wykorzystaniem konta w ePUAP 
i profilu zaufanego.

„Moje finanse i transakcje w sieci” 
przeszkolonych 30 osób. Uczestnicy 
nauczyli się jak załatwić skutecznie 
sprawy prywatne, biznesowe, finan-
sowe i urzędowe za pośrednictwem 
Internetu. Każdy uczestnik szkolenia 
został zapoznany z tym jak zarządzać 
kontem bankowym, dokonywać 
płatności, realizować zakupy, rezer-
wować podróż, płacić podatki oraz 

nauczył się jak korzystać z podsta-
wowych usług e-administracji m.in. 
wnioskując o zaświadczenia, świad-
czenia, czy też występując o do-
wód osobisty - wszystko w sposób 
elektroniczny, szybko i bezpiecznie. 
Ponadto nauczyli się jak korzystać 
m.in. z podstawowych usług e-ad-
ministracji z wykorzystaniem konta 
w ePUAP i profilu zaufanego.

„Rolnik w sieci” przeszkolono 

24 osoby. Uczestnicy szkolenia 

zapoznali się z najpopularniej-

szymi portalami rolniczymi, de-

dykowanymi forami wymiany 

informacji rolniczych oraz por-

talami meteorologicznymi. Po-

nadto nauczyli się jak korzystać 

z podstawowych usług e-admi-

nistracji z wykorzystaniem konta 

w ePUAP i profilu zaufanego, 

a także miedzy innymi Geopor-

talu, rozliczeń podatkowych on-

line, usług online dla ubezpie-

czonych w KRUS, usług Krajowej 

Sieci Obszarów Wiejskich.

„Tworzę własną stronę interne-
tową (blog)” przeszkolonych 36 
osób. Osoby uczestniczące w kur-
sie nauczyły się jak zakładać i pro-
wadzić własną stronę interneto-
wą lub bloga. Uczestnicy szkolenia 
zyskali podstawowe umiejętności 
pozwalające im stworzyć swoje 
miejsce w sieci, zarządzać nim, 
opracowywać i dodawać do nie-

go nowe treści (słowne, graficz-
ne, muzyczne, filmowe) zgodnie 
z prawem autorskim. Dowiedzieli 
się również jakich formalności 
należy dopełnić w związku z pro-
wadzeniem strony internetowej, 
a także, jak korzystać z podsta-
wowych usług e-administracji 
z wykorzystaniem konta w ePUAP 
i profilu zaufanego.

„Działam w sieciach społecznoś-
ciowych” przeszkolonych 48 osób. 
Uczestnicy szkolenia nauczyli się 
jak skutecznie korzystać z portali 
społecznościowych w swojej co-
dziennej pracy i w życiu prywat-
nym. Nabyli umiejętności pozwa-
lające na bezpieczne poruszanie 
się w świecie mediów społecznoś-
ciowych, w tym m.in. nauczyli się 

jak nawiązywać i podtrzymywać 
znajomości, współdziałać z innymi 
użytkownikami Internetu, kształ-
tować swój publiczny wizerunek, 
dzielić się swoją twórczością oraz 
korzystać z twórczości innych zgod-
nie z prawem. Ponadto nauczyli 
się obsługi podstawowych narzędzi 
e-administracji z wykorzystaniem 
konta w ePUAP i profilu zaufanego.

„Mój biznes w sieci” przeszko-
lonych 36 osób. Podczas kur-
su, uczestnicy dowiedziały się 
na temat otwarcia własnego 
biznesu z wykorzystaniem za-
sobów internetu a także pod-
noszenia skuteczności działania  
w ramach poszczególnych funk-
cji biznesowych (komunikacja, 

marketing, zaopatrzenie, finan-
se itp.). W szczególności poznali 
dedykowane dla biznesu usługi 
e-administracji. 
Ponadto nauczyli się jak ko-
rzystać m.in. z podstawowych 
usług e-administracji z wykorzy-
staniem konta w ePUAP i profi-
lu zaufanego.

„Kultura w sieci” przeszkolonych 

48 osób. Osoby uczestniczące 

w szkoleniu dowiedzieli się, gdzie 

w Internecie szukać ciekawych 

i przydatnych zasobów szeroko 

pojętej kultury i zasobów eduka-

cyjnych z legalnych źródeł oraz 

jak wykorzystywać je do nauki 

lub własnej twórczości. Uczestnicy 

szkolenia zapoznali się z ogólno-

dostępnymi portalami prezentu-

jącymi dorobek polskiej kultury 

(Ninateka – Filmoteka Narodo-

wa, Polona, Encyklopedia Teatru 

Polskiego, Narodowe Archiwum 

Cyfrowe, Narodowy Instytut Fry-

deryka Chopina). Poznali praktycz-

ne podstawy prawa autorskiego, 

niezbędne do korzystania z kul-

tury w sieci i zdobyli umiejętności 

wyszukiwania legalnych źródeł 

kultury, w tym korzystania z Bazy 

Legalnych Źródeł. Uczestnicy do-

wiedzieli się jak odtworzyć historię 

własnej rodziny, miejscowości, czy 

regionu bazując na informacjach 

z sieci oraz jak stworzyć drzewo 

genealogiczne. 
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Wyniki konkursu plastycznego z okazji 25 Jubileuszowego 
Międzynarodowego Półmaratonu Gusiew – Gołdap 
Z ogromną przyjemnością  
i satysfakcją ogłaszamy wyniki 
konkursu plastycznego pro-
mującego ,,25 Jubileuszowy 
Międzynarodowy Półmaraton 
Gusiew – Gołdap”. 

Na konkurs wpłynęło 95 
prac. Jury w składzie: Jacek 
Morzy Zastępca Burmistrza 
Gołdapi – Przewodniczący 
Jury, członkowie: Beata Ko-
łakowska z Urzędu Miejskie-
go w Gołdapi, Mariusz Ko-
walczuk – Dyrektor Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz Jaro-
sław Jasiński z Domu Kultu-
ry w Gołdapi dokonało oceny 
zgłoszonych prac. 

W kategorii: szkoły ponad-
podstawowe, Jury podjęło 
decyzję o przyznaniu nagro-
dy tylko za I miejsce, któ-
re zajęła Patrycja Szczęsna  
z Zespołu Szkół Zawodowych 
w Gołdapi. Praca wykonana 
przez Patrycję została również 
uznana przez Jury za pracę 
specjalną, która stanie się 
inspiracją dla grafika i zosta-
nie umieszczona na koszulce,  
w której pobiegną uczestnicy 
25 Jubileuszowego Między-
narodowego Półmaratonu 
Gusiew – Gołdap. 

Uroczyste wręczenie na-
gród odbędzie się 31 sierpnia 
w Gołdapi podczas Półmara-
tonu. 

Wszystkie prace uczestni-
ków konkursu zostaną zapre-
zentowane na wystawie pod-
czas jubileuszowego biegu. 

Dziękujemy wszystkim za 
udział w konkursie. Rodzi-
com i nauczycielom gra-
tulujemy tak wspaniałych 
i uzdolnionych pociech,  
a laureatom życzymy powo-
dzenia w dalszym rozwijaniu 
swoich pasji.

Szkoły Podstawowe kl. 0-III
I miejsce Matylda Rakowska, 
kl. II c, SP nr 1 w Gołdapi
II miejsce Edyta Malijonis, 
kl. III c, SP nr 5 w Gołdapi
III miejsce Maja Siemieniuk, 
kl. I a, SP nr 1 w Gołdapi, 
Agata Borawska, kl. III a, 
SP nr 5 w Gołdapi oraz Toni 

Paczkowski, kl. III c, SP nr 5 
w Gołdapi
Szkoły Podstawowe kl. IV-VIII
I miejsce Bartosz Jurczyk, 
kl. V a, SP nr 2 w Gołdapi
II miejsce Joanna Saczewska, 
kl. V b, SP nr 3 w Gołdapi
III miejsce Aleksandra 
Szczęsna, kl. V , SP w Pogorzeli

I miejsce kl. 0-III

I miejsce kl. IV-VIII

III miejsce kl. IV-VIII II miejsce kl. IV-VIII

Praca specjalna

II miejsce kl. 0-III

III miejsce kl. 0-III

III miejsce kl. 0-III III miejsce kl. 0-III
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Gołdapianie uczcili 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Trzecia edycja „Gołdap Festival. 
Na Zdrowie Kultura” za nami

Już po raz trzeci nasza miej-
scowość gościła sympatyków 
rekreacji i zdrowego stylu życia. 
1 czerwca przy Mazurskich Tęż-
niach Solankowych odbył się ko-
lejny „Gołdap Festival. Na Zdro-
wie Kultura”.

Przez cały dzień na odwie-
dzających czekała moc atrakcji. 
Zwłaszcza najmłodsi mogli liczyć 
na wiele propozycji, wszak tego-
roczna edycja odbyła się w Dniu 
Dziecka. 

Co więc urozmaiciło tego dnia 
czas dzieciom? Przede wszystkim 
szereg teatralnych zabaw tema-
tycznych związanych z ochroną 

środowiska, interaktywne bajki 
oraz warsztaty teatru lalkowego. 
Były tematyczne zabawy, ma-
lowanie twarzy, pokazy baniek, 
dmuchana zjeżdżalnia oraz stre-
fa gier.

A dorośli? Oni również mieli 
z czego wybierać. Chętni mo-
gli uczestniczyć w spotkaniach 
i warsztatach propagujących 
zdrowy styl życia. W Pijalni 
Wód Mineralnych i Leczniczych 
zorganizowano strefę „Rozma-
wiamy o zdrowiu”. Można było 
porozmawiać z psychologiem 
i dowiedzieć się jak radzić so-
bie ze stresem. Z kolei �zjotera-

peuta wyjaśniał na czym polega 
zdrowe odżywianie, a także jak 
odzyskać maksymalną spraw-
ność �zyczną. Porad udzielał 
również lekarz medycyny este-
tycznej.

W strefie dla aktywnych 
odbyły się zajęcia z jogi i fit 
dance prowadzone przez wy-
kfalifikowane instruktorki oraz 
zajęcia „Zdrowy kręgosłup” 

prowadzone przez fizjotera-
peutę.

Swoje miejsce miała również 
strefa witalna, w której można 
było zrobić bezpłatne badanie 
krwi i cukru, a także zmie-
rzyć ciśnienie.

Ogromnym zainteresowa-
niem cieszyła się strefa „chillo-
ut”, przygotowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego, z le-
żakami.

Do strefy specjałów kulinar-
nych przybyli lokalni wystaw-
cy z potrawami regionalnymi. 
Można było kupić lub skosz-
tować dań kuchni regionalnej, 
kiełbas i serów, produktów wy-
twarzanych lokalnie oraz festi-
walowego jedzenia z food tru-
cków.

A do tego stoiska z wyrobami 
z drewna oraz rękodzieła.

Punktem kulminacyjnym fe-
stiwalu były koncerty. W tym 
roku na scenie zaprezentowały 
się trzy uznane wokalistki. Za-
śpiewała: Bovska, Reni Jusis oraz 
Izabela Trojanowska.

Wydarzenie odbyło się pod 
Patronatem Honorowym Mini-
stra Zdrowia.

Obchody 228. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja rozpoczę-
ły się mszą św. w konkatedrze 
NMP Matki Kościoła w Gołdapi. 
Po mszy zebrani udali się pod 
Pomnik Niepodległości, gdzie 
złożono kwiaty oraz zapalono 
znicze. Następnie odczytany 
został Apel Pamięci, a żołnierze 
15. Gołdapskiego Pułku Przeciw-
lotniczego oddali salwę honoro-
wą.

SP Grabowo
Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej im. Michała Kajki w Gra-
bowie wzięli udział w interesu-
jącym apelu z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Został on przygotowany przez 
klasę VIII pod kierunkiem pana 
Lecha Wronowskiego i – podob-

nie jak poprzedni – pozwolił 
widzom przenieść się w czasy 
dramatycznych wydarzeń hi-
storycznych, które doprowadziły 
do powstania pierwszej w Euro-
pie i drugiej na świecie Konsty-
tucji. Przedstawienie wzbogaciły 
piosenki wykonane przez jedną 
z uczennic.

SP3
Na boisku szkolnym zosta-

ła rozciągnięta  150 metrowa 
�aga, którą 2 lata temu szyła 
cała społeczność uczniow-
ska. Najmłodsi podopieczni 
z przedszkola, również za-
angażowali się we wspólne 
świętowanie. Wraz z Paniami 
wychowawczyniami własno-
ręcznie wykonali małe �agi 
i z dumą wzięli udział w biegu 

z �agami.  Akcja ta, jak i wiele 
innych organizowanych w mu-
rach naszej szkoły miała na celu 
zakrzewić w najmłodszym po-
koleniu Polaków przywiązanie 
do barw ojczystych i dumy 
z bycia obywatelami naszego 
pięknego kraju. 

SP1
Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Gołdapi przygotowali 
uroczysty apel. Po odśpiewaniu 
hymnu państwowego, zebranych 
przywitała wicedyrektor szkoły – 
pani Marzanna Zienda – Pawlu-
czuk. Następnie uczniowie za-

prezentowali krótką inscenizację 
słowno-muzyczną, podczas której 
przybliżyli okoliczności  powsta-
nia Konstytucji 3 Maja oraz nastę-
pujące po niej wydarzenia, zakoń-
czone III rozbiorem i upadkiem 
Rzeczypospolitej. Uroczystość 
wzbogaciły pięknie wykonane 

pieśni, m.in. „Witaj majowa ju-
trzenko” i „Taki kraj” oraz utwór 
Ignacego Krasickiego pt. „Hymn 
do miłości Ojczyzny”. 

SP5
Uczniowie Szkoły Podstawo-

wej nr 5 im. Noblistów Polskich 
w Gołdapi w nietypowy sposób 
uczcili Święta Narodowe: Dzień 
Flagi oraz Święto Konstytucji 3 
Maja. Dzieci odświętnie ubrane 
w biało-czerwone barwy wyszły 
na ulice Gołdapi i przeprowa-
dzały ankietę wśród mieszkań-
ców. Pytały o historię tych świąt. 
Nagrodą za odpowiedzi były 
własnoręcznie wykonane przez 
uczniów chorągiewki. Dzieci 
za taką inicjatywę zostały na-
grodzone przez wychowawczy-
nię lodami.
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W piątek była rzeka Gołdapa, 
w sobotę Sapina, a w niedzielę 
Rospuda. Recykling Rejs za-
witał na Mazury i Suwalszczy-
znę, gdzie hasło tegorocznej 
edycji „Stop dla zaśmiecania 
środowiska wodnego – każdy 
może pomóc” było realizowane 
w praktyce w dniach 7-9 czerw-
ca. Podczas całodziennych akcji 
wolontariusze z Gołdapi i oko-

lic w kajakach patrolowali, 
a także sprzątali wody i brzegi 
tych rzek.

Akcja „Recykling Rejs - 3 rze-
ki” to trzecia, realizowana w IX 
edycji projektu „Recykling Rejs 
– odzyskuje tworzywa sztuczne”, 
podczas której organizatorzy 
Fundacja PlasticsEurope Pol-
ska i oprócz sprzątania brze-
gów rzek i jezior, edukują na 

temat właściwych sposobów 
postępowania z odpadami, 
w szczególności odpadami two-
rzyw sztucznych.

Projekt „Recykling Rejs – od-
zyskuj tworzywa sztuczne”, re-
alizowany od 2011 roku, cieszy 
się dużym uznaniem i został 
już kilkakrotnie nagrodzony 
w różnych konkursach ekolo-
gicznych.

Gołdapa, Sapina, Rospuda posprzątane, 
czyli Recykling Rejs – 3 rzeki!

Festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia 
Rodziny zorganizowany przez SP1

Dzień Dziecka na sportowo

Cała Polska czyta dzieciom

30 maja w Szkole Podsta-
wowej nr 1 na boisku Orlik 
odbył się festyn rodzinny. Na 
imprezę zaproszono rodziców, 
gości, dzieci i ich najbliższych. 
Cały plac boiska zmienił się 
nie do poznania. Pojawiły się 
przepiękne, kolorowe balony, 
a także różnorodne stoiska. 
Program był tak urozmaicony, 
aby każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Najmłodszym dzieciom 
najbardziej przypadły do gustu 
dmuchane zjeżdżalnie, basen 
z kulkami i klockami. Nowoś-
cią w tym roku, która budziła 
u wszystkich zachwyt, było 
foto-lustro, przy którym moż-
na było wykonać pamiątkowe 

zdjęcie w przebraniu. Animator-
ki - panie Ewa Mioduszewska 
i Ewelina Banach-Bardońska 
przeprowadziły różne zabawy, 
gry i animacje. Każdy uczest-
nik otrzymał słodki upominek. 
Dzieci pokazały swoje umiejęt-

ności taneczne podczas dyskote-
ki pod chmurką trwającej przez 
cały festyn. Odbył się również 
happening przygotowany przez 
klasę 1c pt. „Chrońmy oceany” 
z okazji Światowego Dnia Mórz 
i Oceanów. W trakcie trwania 
imprezy wszyscy mogli raczyć 
się grillowaną kiełbaską, watą 
cukrową, popcornem, owocami, 
napojami oraz lodami i wspa-
niałymi wypiekami gofrów kla-
sy 2c. Nie zawiedli też rodzice, 
którzy służyli swoją pomocą.

Organizatorzy festynu: 
dyrekcja SP1 oraz Ewa 
Mioduszewska, Martyna 
Gołębicka, Ewelina 
Banach-Bardońska.

Dzieci z „Akademii Piłkarskiej 
2017” �lie: Gołdap i Banie Ma-
zurskie jak zwykle spędziły Dzień 
Dziecka na sportowo. Tym razem 
dziesięcio - oraz jedenastolatki 
uczestniczyły w turnieju Mini 
Mundial w Dobrym Mieście, 
w którym udział wzięło prawie 200 
dzieci z 16 drużyn. Podczas loso-
wania gołdapskiej drużynie przy-
padło w udziale reprezentowanie 
Włoch. Mimo tego, że nasze dzie-
ciaki były młodsze (był to turniej 
dla rocznika 2007), to zaprezento-
wały się bardzo dobrze. Organi-
zatorzy zadbali o wiele atrakcji dla 
wszystkich uczestników.

7 maja w Bibliotece Publicznej 
w Gołdapi Burmistrz Tomasz 
Luto przeczytał bajkę „Mumi-
nek i nowy przyjaciel”. W wy-
jątkowej lekcji wzięły udział 

grupy 6-latków ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Gołdapi wraz 
z wychowawczyniami. Spotkanie 
upłynęło w wesołej i przyjemnej 
atmosferze. 

Natomiast 11 czerwca w Bi-
bliotece gościła Sekretarz Gmi-
ny Anna Rawinis. Na spotkanie 
z książką przybyli uczniowie 
klasy I a, I b oraz II a ze Szkoły 

Podstawowej nr 5 w Gołdapi 
wraz z wychowawczyniami. 
Dzieci wysłuchały „Legendy 
o Warsie i Sawie”. Na prośbę 
uczniów Anna Rawinis prze-

czytała również bajkę „O śpiącej 
królewnie”. Tradycyjnie, zwień-
czeniem spotkań jest wręczenie 
misia z logo akcji oraz wspól-
ne zdjęcie.

Akcja „Cała Polska czyta 
dzieciom”, organizowana przez 
Bibliotekę Publiczną w Gołdapi, 
odbywa się w ramach Patronatu 
Burmistrza Gołdapi.
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Dzień Strażaka 2019 Gołdapianka Michalinka otrzymała pomoc, 
której bardzo potrzebowała

Gminne obchody Dnia 
Strażaka odbyły się w tym 
roku w Górnem. Rozpoczę-
ły się mszą w miejscowym 
kościele. Następnie był 
przemarsz do remizy, gdzie 
o 12:00 odbył się uroczysty 
apel. Uczestniczył w nim 
m.in. st. bryg. mgr inż. Mi-
chał Kamieniecki – Zastępca 
Warmińsko – Mazurskiego 
Komendanta Wojewódzkie-
go Państwowej Straży Po-
żarnej w Olsztynie. Straża-
kom z gołdapskiej komendy 
wręczono awanse na wyższe 
stopnie służbowe i wyróż-
nienia. Wyróżnieniami uho-
norowano także strażaków 
ochotników oraz inne osoby, 
w tym Burmistrza Gołdapi 
Tomasza Luto.

Po apelu przy remizie od-
był się piknik strażacki. Na 
gości czekało wiele atrakcji, 
w tym dmuchańce, gry i za-
bawy zorganizowane przez 
pracowników OSiR, DK, 
gołdapski OPS ora Bibliote-
kę Pedagogiczną. Na scenie 
wystąpił zespół Przeroślaki, 
natomiast oprawę muzyczną 
zapewnił DJ Tomaszek.

Gołdapianka Michalinka 
otrzymała pomoc, której 
bardzo potrzebowała

Michalinka miała tylko  
5 miesięcy, kiedy wykryto  
u niej straszną chorobę. Ro-
dzice zrobili jej kolejne zdję-
cie do rodzinnego albumu. 
Niestety – na zdjęciu zro-
bionym aparatem z lampą 
błyskową zauważyli dziwny 
odblask. Ten odblask oka-
zał się złośliwym nowotwo-
rem oka...

W kwietniu rodzice Mi-
chalinki, dowiedzieli się, że 
w ciele ich dziecka wykryto 
złośliwy nowotwór – guz 
wewnątrzgałkowy prawego 
oka typu C. Diagnoza, któ-
ra brzmiała jak wyrok nie 
załamała ich. Pomimo, że 
lekarze w Polsce twierdzili, 
iż istnieje duże ryzyko, że 
oczka nie uda się uratować, 
postanowili działać. Nie mo-
gli pozwolić, aby ich córka 
straciła oczko, ani też na to, 
aby guz zaatakował drugie. 
Natychmiastowo poddali 
córeczkę leczeniu w Warsza-

wie. Mimo tego postanowili 
szukać innego rozwiązania 
i znaleźli – leczenie w Sta-
nach Zjednoczonych, które 
przeprowadzić miał specja-
lista w swojej dziedzinie –  
dr Abramson, który od wie-
lu lat robi rzeczy niemożliwe  
i ratuje nawet najbardziej 
zaawansowane przypadki. 
Michalinka została zakwali-
fikowana do leczenia w No-
wym Jorku, ale by mogło się 
odbyć, trzeba za nie zapła-
cić. Ogromną kwotę, bo aż 
1,5 mln zł. Takich pieniędzy 
rodzice Michalinki nie mieli, 
jednak zaczęli robić wszyst-
ko, aby uzbierać potrzebną 
kwotę. Założyli zbiórki inter-
netowe i rozpoczęli nagłaś-
nianie swojej sytuacji. Do 
akcji przyłączyli się znajo-
mi, rodzina, wolontariusze…  
W krótkim czasie prawie 
każdy mieszkaniec Gołdapi 
wiedział, że mała Michalinka 
potrzebuje pomocy. I otrzy-
mała ją. Jesteśmy wspaniałą 
społecznością i w obliczu tak 
trudnej sytuacji działaliśmy 
jak rodzina.

W szkołach organizowane 
były kiermasze, z których 
dochód przeznaczony był na 
leczenie Michalinki. Orga-
nizowano również koncerty, 
turnieje, a na portalu spo-
łecznościowym każdy mógł 
przeznaczyć na licytację 
dar od siebie. Okazało się, 
że nasza społeczność mimo, 
że niewielka, może bardzo 
wiele. Dzięki zaangażowa-
niu naszych wspaniałych 
mieszkańców udało się 
zebrać potrzebną na lecze-
nie kwotę.

Michalinka wyjechała 
z rodzicami do Nowego 
Jorku i od razu została 
poddana leczeniu. Dzięki 
temu, że internecie ist-
nieje specjalna strona,  
na której rodzice informują 
o stanie zdrowia małej bo-
haterki wiemy, że z każdym 
dniem ma się coraz lepiej. 
Guz ustępuje, a Michalin-
ka znów zaczyna widzieć  
na oczko, które miała stra-
cić. Dziękujemy mieszkań-
com Gołdapi – ludziom  
o wielkich sercach.

 Wakacje 2019 w Mazurskim Zdroju 

Data Nazwa wydarzenia Miejsce 
6 lipca 
godz: 17:00 

GRAAL - SPEKTAKL 
PLENEROWY 

Gołdap, ryne  miejs i – park miejski 
Info: Dom Kultury w Gołdapi 

7 lipca 
godz: 12:00 

 WI TO A KA Gołdap, OW Le ny Za te  
Info: Gołdap ka Rada Sportu 

8-13 lipca DNI GOŁDAPI Gołdap, ró ne miejsca  
Info: Dom Kultury w Gołdapi 

14 lipca 
godz: 9:00 

GARMIN IRON 
TRIATHLON 

Gołdap, Promenada Zdrojowa 
Info: Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gołdapi 

21 lipca 
godz: 13:00 

ZAWODY STRONGMAN Gołdap, ryne  miejs i 
Info: Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gołdapi 

27 lipca 
godz: 17:00 

ECZKA MIEC  – 
KOMEDIOWY SPEKTAKL 
PLENEROWY 

Gołdap, ryne  miejs i – park miejski 
Info: Dom Kultury w Gołdapi 

28 lipca 
godz: 20:00 

FILM W RAMACH 
MAŁOMIASTECZKOWEGO 
KLUBU FILMOWEGO 

Pijalnia Wód Mineralnych i Leczniczych 
Info: Dom Kultury w Gołdapi 

3 sierpnia 
godz: 21:00 

KINO LETNIE ORANGE Gołdap, ryne  miejs i – park miejski 
Info: Dom Kultury w Gołdapi 

4 sierpnia 
godz: 12:00 

KARTACZEWO Gołdap, ryne  miejs i 
Info: Dom Kultury w Gołdapi 

11 sierpnia 
 

MI DZYNARODOWY 
KONKURS KRZYKU 

Gołdap, OW Le ny Za te  
Info: Gołdap ka Rada Sportu 

15 sierpnia 
godz: 9:30 

IX GOŁDAP C P Gołdap, Pla a Miejs a OSiR 
Info: Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gołdapi 

18 sierpnia 
 

VI LETNI BIEG 
A WINGÓW 

Gołdap, centrum 
Info: Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gołdapi 

 Wakacje 2019 w Mazurskim Zdroju 

 
 

Więcej zapowiedzi wydarzeń znajdziesz na stronie 
www.uzdrowiskogoldap.pl 

 
 

18 sierpnia 
godz: 20:00 

FILM W RAMACH 
MAŁOMIASTECZKOWEGO 
KLUBU FILMOWEGO 

Pijalnia Wód Mineralnych i Leczniczych 
Info: Dom Kultury w Gołdapi 

25 sierpnia 
godz: 12:00 

DOŻYNKI GMINNE Gołdap, Promenada Zdrojowa 
Info: Dom Kultury w Gołdapi 

31 sierpnia XXV PÓŁMARATON  
GUSIEW-GOŁDAP 

Gołdap, meta w centrum miasta 
Info: Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Gołdapi 

Dni Gołdapi 2018
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Miejmy nadzieję, że lato będzie nas rozpieszczać w tym roku

„Gołdap – Mazurski Zdrój” – Najlepszą 
Europejską Destynacją Turystyczną 2019

Z pewnością wszyscy pamiętamy 
ubiegłoroczne, upalne lato. Przez 
trzy miesiące mogliśmy cieszyć 
się piękną pogodą i wypoczywać 
na plaży miejskiej. Jeszcze rok 
temu kończyły się prace związa-
ne z modernizacją naszego na-
brzeża. W tym roku wielu z nas 
z pewnością już wypoczywało na 
„Słonecznym Zakątku”

Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji już w czerwcu uruchomił 
na plaży recepcję, w której 
znajduje się również wypo-
życzalnia sprzętu pływają-
cego. Czynna jest codziennie 
w godzinach 10:00 – 18:00, 
tel. 883 535 138. Pod wska-
zanym numerem można 
dokonać rezerwacji miejsca 
noclegowego oraz sprawdzić 

dostępność sprzętu pływa-
jącego. Otwarcie kąpieliska 
nastąpiło 1 lipca.

Na terenie kompleksu 
znajdują się również boi-
ska do siatkówki plażowej 

i streetball’a. Natomiast nie-
daleko plaży znajduje się plac 
zabaw dla najmłodszych. Wy-
dzielone jest również miejsce 
dla kamperów oraz pole cam-
pingowe.

„Gołdap – Mazurski Zdrój” 
została zwycięzcą tegorocz-
nego konkursu EDEN na 
„Najlepsze Europejskie De-
stynacje Turystyczne” w  ka-
tegorii turystyka zdrowotna 
i wellness. 

Z  rąk ministra sportu 
i  turystyki Witolda Bań-
ki oraz prezesa Polskiej 
Organizacji Turystycznej 
Roberta Andrzejczyka na-
grodę odebrali 17 czerwca 
2019 roku w  Warszawie: 
Zastępca Burmistrza Goł-
dapi – Jacek Morzy oraz 
prezes Fundacji Rozwoju 
Regionu Gołdap – Piotr 
Wasilewski. 

— Naszym hasłem pro-
mocyjnym jest: „Gołdap 
– Mazurski Zdrój. Rege-
neracja przygodą”. Zapra-
szamy do nas, tam gdzie 
zaczyna się Unia Euro-
pejska, wszystkich, którzy 
chcą podreperować zdro-
wie oraz tych, którzy chcą 
wzmocnić organizm – nie 
chcą w przyszłości zachoro-
wać. Oprócz borowin, wód 
mineralnych i  leczniczych 
– naturalnych surowców 
wykorzystywanych do le-
czenia w  gołdapskim sa-
natorium, przy Mazurskich 
Tężniach Solankowych 
i  w  Pijalni Wód w  Parku 
Zdrojowym, mamy do za-
oferowania kuracjuszom 
i turystom mnóstwo atrak-
cji do aktywnego spędzania 
czasu. Jest tu ponad 200 
km tras rowerowych połą-
czonych ze szlakiem Green 
Vello. Puszcza Romincka 
i bezkrwawe safari (300 ha 
ogrodzone z prawie dwoma 

tysiącami dzikich zwierząt) 
pozwolą zregenerować 
psychikę. Zimą na Pięknej 
Górze są trzy sztucznie na-
śnieżane, oświetlone stoki 
do narciarstwa zjazdo-
wego, a  w  Lesie Kumiecie 
piękne trasy do narciar-
stwa biegowego – tak o na-
szym mieście mówił Jacek 
Morzy, odbierając nagrodę.

— Polska posiada bar-
dzo bogatą ofertę w zakre-
sie turystyki medycznej, 
uzdrowiskowej oraz SPA 
i Wellness. W chwili obec-
nej posiadamy 45 uzdro-
wisk statutowych. Jestem 
przekonany, że zwycięstwo 
w  tegorocznym konkursie 
EDEN pomoże laureatom 
dotrzeć ze swoją ofertą do 
jeszcze większej liczby go-
ści — powiedział minister 
Witold Bańka.

EDEN, czyli European 
Destinations of Excellence 
to projekt zainaugurowany 
w 2006 roku przez Komisję 
Europejską. Polska przy-
stąpiła do niego w  2009 
roku. Jego celem jest stwo-
rzenie europejskiej sieci 
obszarów i produktów tu-
rystycznych, które dotych-
czas są mało rozpoznawal-
ne, ale charakteryzują się 
wyjątkowymi walorami dla 
przyrodniczo-kulturowego 
dziedzictwa Europy. Laure-
aci konkursu to produkty 
zarządzane zgodnie z  za-
sadami zrównoważonego 
rozwoju, a  więc z  posza-
nowaniem dla miejscowej 
kultury i tradycji, zasobów 
naturalnych oraz lokalnej 
ekonomii. Tematem tego-
rocznej odsłony konkursu 

była turystyka zdrowotna 
i wellness.

— Zwycięzcą tegorocznej 
edycji jesteśmy my – Goł-
dap Mazurski Zdrój, czy-
li jedyne uzdrowisko na 
Warmii i Mazurach. Pręż-
nie rozwijający się ośrodek 
turystyczno – wypoczyn-
kowy, o  którym mówi się, 
że ma najczystsze powie-
trze w Polsce. W dzielnicy 
uzdrowiskowej posiadamy 
czwarte co do wielkości 
w Polsce Mazurskie Tężnie 
Solankowe. Do odpoczynku 
u nas zachęca nowoczesna 
pijalnia wód z grotą solną 
i  działającymi przez cały 
rok mini tężniami. Jako 
laureat konkursu uzyska-
liśmy prawo posługiwania 
się tytułem „Najlepszej 
Europejskiej Destynacji 
EDEN” i  zostaliśmy włą-
czeni do sieci Najlepszych 
Europejskich Destynacji 
Turystycznych. Jako zwy-
cięzca tegorocznego kon-
kursu weźmiemy udział 
w  warsztatach zorgani-
zowanych przez Polską 
Organizację Turystyczną 
i  trafimy do europejskich 
folderów promocyjnych 
dotyczących najlepszych 
uzdrowisk w  Europie – 
mówił w trakcie uroczystej 
gali Jacek Morzy, udziela-
jąc w Warszawie wywiadów 
wielu telewizjom i rozgłoś-
niom radiowym.

Kapituła konkursowa 
wyróżniła również gminę 
Busko – Zdrój, Dwór Kom-
bornia w Beskidzie Niskim 
oraz Lawendową Osadę 
na Kaszubach.

Źródło: https://msit.gov.pl
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LETNIA OFERTA OŚRODKA 
SPORTU I REKREACJI
W tym roku OSiR dysponuje 
następującym sprzętem:
•  żaglówka typu delphia – 10 szt.
•  żaglówka typu optymist  

– 10 szt.
•  rower wodny retro  

(5 – osobowy) – 5 szt.
•  rower wodny garbus  

(4 – osobowy) – 5 szt.
•  rower wodny 2 – osobowy  

– 10 szt.
•  deska windsurfingowa – 10 szt.
•  kajak 2 – osobowy – 10 szt.
•  kajak 1 – osobowy – 5 szt. 
•  łódź wędkarska z silnikiem 

elektrycznym – 10 szt.

Dużym zainteresowaniem cieszy 
się katamaran, czyli 9 – osobowa 
łódź napędzana energią słonecz-
ną. Rejsy nią odbywają się w dni 
powszednie o godz. 16,  w soboty 
i niedziele o godz. 15 i 16. 

Zmęczeni słońcem możemy udać się na tężnie oraz do Pijalni  
Wód Mineralnych i Leczniczych. Dorośli mogą odpocząć  

w grocie solnej, natomiast dzieci korzystać z atrakcji 
jakie oferuje im bogato wyposażony plac zabaw. 

Tuż przy pijalni znajduje się również pole do gry w minigolfa 
(sprzęt nieodpłatnie udostępnia pijania).
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Gołdapscy strażacy Mistrzami Województwa w Sporcie Pożarniczym!
W dniach 30-31 maja 2019 

roku odbyły się XX Mistrzo-
stwa Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego w Sporcie 
Pożarniczym. W tym roku   
rywalizacja odbywała się 
w Nowym Mieście Lubaw-
skim. W Mistrzostwach 
udział wzięło 19 drużyn i 180 
zawodników w konkurencjach 
indywidualnych. Gołdapska 
reprezentacja spisała się zna-
komicie.

30 maja odbyła się rywa-
lizacja w dwuboju pożarni-
czym na który składa się: 
wspinanie przy użyciu drabi-
ny hakowej na trzecie piętro 
wspinalni oraz pożarniczy 
tor przeszkód z przeszkoda-
mi – 100 m.  Pierwsze miejsce 
zajęła drużyna KP PSP w No-
wym Mieście Lubawskim, na 

drugim miejscu uplasowała 
się gołdapska komenda. Na 

uwagę zasługuje fakt, że in-
dywidualnie w konkurencji 

pożarniczy tor przeszkód 
niesamowity wynik osiągnął 

st. str. Mateusz Dyniszuk zaj-
mując II miejsce, a ustępując 
jedynie o 1 sekundę aktual-
nemu Mistrzowi Polski w tej 
konkurencji.   W czołówce 
dwuboju pożarniczego zna-
leźli się również pozostali 
funkcjonariusze z KP PSP 
w Gołdapi: Mateusz Dyni-
szuk (5), Piotr Słapiński (7) 
i Daniel Żamojtuk (10), Józef 
Wilczewski (15).

Dzień później strażacy rywa-
lizowali w kolejnej konkuren-
cji. Zwycięzcą została drużyna 
z Iławy, która z czasem 28,380s 
ustanowiła nowy rekord wo-
jewództwa. Gołdapianie za-
jęli drugie miejsce z czasem 
28,474s. 

Wynik, który osiągnęli funk-
cjonariusze KP PSP w Goł-
dapi przejdzie do historii goł-

dapskiej komendy, bowiem 
jest to pierwsze mistrzostwo 
województwa zdobyte przez 
gołdapian. Skład zwycięskiej 
reprezentacji: mł. kpt. Daniel 
Żamojtuk, asp. Józef  Wil-
czewski, ogn. Grzegorz No-
wak, mł. ogn. Piotr Słapiński, 
str. Mateusz Dyniuszuk, st. str. 
Wojciech Szymański, st. str. 
Paweł Tarlecki, kierownikiem 
reprezentacji był st. kpt. An-
drzej Jabłoński.

Serdeczne podziękowa-
nia składamy Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej nr 5 
w Gołdapi za udostępnienie 
stadionu do ćwiczeń oraz 
Dowódcy 15. Gołdapskiego 
Pułku Przeciwlotniczego za 
wypożyczenie motopom-
py pożarniczej.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

Turniej Piłki Nożnej Halowej Służb MundurowychSiatkarze z SP3 mistrzami Warmii i Mazur
W kwietniu w hali OSiR 

w Gołdapi odbył się Turniej 
Piłki Nożnej Halowej Służb 
Mundurowych, zorganizo-
wany przez Zarząd Tereno-
wy Niezależnego Samorządu 
Związku Zawodowego Poli-
cjantów w Gołdapi. Turniej 
otwarty został przez Toma-
sza Luto Burmistrza Gołda-
pi oraz Dariusza Stachelka 
Komendanta Powiatowego 
Policji w Gołdapi. Gościem 
honorowym był Sławomir 
Koniuszy, przewodniczący 
Warmińsko-Mazurskiego Za-
rządu Wojewódzkiego NSZZ 
Policjantów w Olsztynie.

W turnieju uczestniczyli 
przedstawiciele drużyn poli-
cyjnych oraz przedstawiciele 
innych służb mundurowych 
z terenu naszego wojewódz-
twa. Zwyciężyła drużyna 15. 
Gołdapskiego Pułku Prze-
ciwlotniczego, drugie miejsce 
przypadło KPP w Gołdapi, 
natomiast trzecie Placówce 
Straży Granicznej w Gołdapi. 

Wszystkie drużyny otrzymały 
pamiątkowe puchary oraz dy-
plomy. Statuetkę najlepszego 
bramkarza zdobył zawodnik 
drużyny KPP w Węgorzewie. 
Z kolei statuetka najlepszego 
zawodnika przypadła zawod-
nikowi 15. Gołdapskiego Puł-
ku Przeciwlotniczego.

Podobne turnieje orga-
nizowane są od kilku lat 
i niezmiennie wzbudzają 
zainteresowanie kibiców, 
zwłaszcza tych, którzy lu-
bią oglądać sport na żywo. 
Turniej Patronatem Hono-
rowym objął Burmistrz Goł-
dapi.

11 czerwca na plaży miejskiej 
w Giżycku rozgrywano Mistrzo-
stwa Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego Szkolnego 
Związku Sportowego w  Siat-
kówce Plażowej Chłopców 
Szkół Podstawowych. Ogrom-
ny sukces odnieśli siatkarze 
SP3 w Gołdapi, którzy zostali 
mistrzami Warmii i Mazur.

Na plażę nad jezioro Niego-
cin zjechało pięć duetów: SP3 
Szczytno, SP Lechowo, SP4 
Mrągowo, SP4 Giżycko i SP3 
Gołdap. Turniej rozgrywano 
systemem każdy z każdym do 
dwóch wygranych setów do 15 
punktów. W Giżycku nie było 
mocnych na ekipę ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Gołdapi 
grającej w  składzie: Michał 
Ostrowski, Antoni Buraczew-
ski oraz rezerwowy Mieszko 
Makarski. Gołdapianie od po-
czątku turnieju narzucili swo-
je warunki, a przeciwnicy nie 
byli w stanie pokazać swoich 
możliwości. Na pokonanym 
boju pozostawili wszystkich 

wtorkowych rywali, pokonu-
jąc odpowiednio: 2:0 (15:6, 
15:13) SP4 Giżycko, 2:0 
(15:13, 15:10) SP4 Mrągowo, 
2:0 (15:10, 15:6) SP3 Szczyt-
no i  2:1 (16:18, 20:18, 11:5) 
SP Lechowo.

Organizatorzy jak zwykle za-
dbali o  oprawę. Czołowe trzy 
zespoły otrzymały puchary 
i  medale Szkolnego Związku 
Sportowego. Najlepsi siatkarze 

w  poszczególnych drużynach 
wyjechali z Giżycka z pięknym 
medalami. Takie wyróżnienie 
otrzymał niezawodny Antoni 
Buraczewski. Statuetka dla 
najbardziej wartościowego 
zawodnika turnieju powędro-
wała do Michała Ostrowskiego 
(SP3 Gołdap).

Mistrzostwa zorganizował 
WMSZS w  Olsztynie i  PSZS 
w Giżycku. Źródło: goldap.info

W niedzielę, 19 maja w hali 
Zespołu Szkół w Barczewie 
do rywalizacji o medale Mi-
strzostw Województwa w Mi-
nisiatkówce Ogólnopolskiego 
cyklu Kinder + Sport 2019 
przystąpiło po osiem najlep-
szych zespołów w kategorii 
„2”, „3” i „4” (dziewięć zespo-
łów). W ekskluzywnym gro-
nie znalazły się trzy ekipy SP 
3 UKS „Trójki” Gołdap, które 
awansowały na podstawie 
wyników z pięciu eliminacji. 
W formule rozgrywek Kin-
der + Sport mecze trwają do 
dwóch wygranych setów do 15 
punktów. Drużyny podzielono 
na dwie grupy według miejsc 
rankingowych, w których gra-
no systemem każdy z każdym. 

Zespół „Czwórek” grający pod 
batutą Łukasza Tarasiewicza 
w składzie: Mieszko Makar-
ski, Michał Ostrowski, Antoni 
Buraczewski, Olaf Rykaczew-
ski i Aleksander Nyga w każ-
dym elemencie siatkarskiego 
rzemiosła spisywał się bardzo 
dobrze. W grupie A odniósł 

trzy zwycięstwa pokonując: 
2:0 – Kurianvolley Olsztyn 
2, 2:0 – IKS Atak Elbląg 
i 2:0 – UKS Tempo Olsztyn 
1. Najważniejszy mecz, czyli 
półfinał turnieju również na-
leżał do zawodników „trójki”, 
w którym pokonali MOSiR 
Giżycko w dwóch setach do 

12 i 5 i z przytupem przy-
pieczętowali swój awans 
na finał krajowy do Zabrza. 
W niedzielnym finale spot-
kali się z drużyną IKS Atak 
Elbląg, która po porażce 
grupowej wyciągnęła wnio-
ski i lepiej rozpoczęła mecz 
o złoto. Pierwszą partię wy-
grali elbląscy siatkarze 15:12. 
Natomiast kolejne dwa sety 
zdominowali zawodnicy goł-
dapskiej „trójki”, wygrywając 
odpowiednio 15:11 i 8:2. Złote 
medale i marzenie młodych 
chłopaków ze Szkoły Podsta-
wowej nr 3 o awansie zostało 
spełnione. W wojewódzkim fi-
nale nie powiodło się zespołowi  
„trójek” w składzie: Szymon 
Wysocki, Piotr Zadroga i Ma-

ciej Świętoń oraz zespołowi 
„dwójek” (Jakub Czernicki, Ni-
kolas Krynicki) którzy po mor-
derczej walce wygrali tylko po 
jednym spotkaniu i ostatecznie 
zostali sklasyfikowani na pią-
tym miejscu. Do Finału Polski 
zakwalifikowały się tylko dwie 
najlepsze drużyny z każdej 
kategorii. Najlepsze drużyny 
w nagrodę (poza przepustką) 
otrzymały trofea sportowe, 
nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Już w siedmiu ubiegłych 
latach chłopcy z Gołdapi za-
pisali się w kartach historii 
zajmując w finale Polski do-
skonałe lokaty. Ambasado-
rem turnieju Kinder + Sport 
od lat jest 298 – krotny re-
prezentant kraju Sebastian 

Świderski. Organizatorem 
turnieju finałowego był War-
mińsko-Mazurski Związek 
Piłki Siatkowej w Olsztynie 
w porozumieniu z Fundacją 
Huberta Jerzego Wagnera. 
Patronat honorowy nad im-
prezą objęli: Minister Edu-
kacji Narodowej i Minister 
Sportu i Turystyki.   

KLASYFIKACJA „CZWÓREK”:
1. SP 3 UKS „Trójka” Gołdap
2. IKS Atak Elbląg
3. Kurianvolley Olsztyn 1
4. MOSiR Giżycko
5-6. UKS Tempo – 25 Olsztyn 1
5-6. UKS Tempo – 25 Olsztyn 2
7-8. Kurianvolley Olsztyn 2
7-8. MUKS Omega Mrągowo 1
9. ZSS Green Volley Ełk 1

Siatkarze z „Trójki” zdobyli złoto i awansowali na Finał Polski 
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Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki Przedszkole Samorządowe nr 1, grupa pięciolatki B

Przedszkole Samorządowe nr 1, grupa pięciolatki A

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki

Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudksiego

Zespół Szkół w Grabowie

Szkoła Podstawowa w Boćwince

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Noblistów Polskich

Szkoła Podstawowa w Galwieciach

Szkoła Podstawowa w Jabłońskich
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Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych
lipiec - grudzień 2019


