
,,Kooperacja miast i korzyści wynikające ze współpracy 

ponadnarodowej – na przykładzie Gminy Gołdap”.  
 

27 września 2013r. Białystok  



Gołdap jedyne uzdrowisko na Warmii i Mazurach 

Gołdap zlokalizowana jest tuż przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 
Znajduje się tu międzynarodowe drogowe przejście graniczne Gołdap – Gusiew, a na Litwę 
jest stąd tylko 40 km.  
 
Gołdap przyciąga licznymi turystycznymi atrakcjami  i dynamiką rozwojową.  

www.uzdrowiskogoldap.pl 



Gołdap podpisanych ma 6 umów partnerskich z miastami na całym świecie.  

www.uzdrowiskogoldap.pl 

18. 02.1995r. 

Umowa z miastem Sakiai na Litwie  
     

13.04.1997r. 

Umowa z miastem Givat Shmuel w Izraelu 

24.03.1998r. 

Umowa z miastem Stade w Niemczech 

10.03.2001r.  

Umowa z miastem Ano Syros w Grecji  

14.10.2004r. 

Umowa z miastem Gusiew w Obwodzie 
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 

14.05.2010r.  

Umowa z miastem Dubna w Rosji  

13.04.2013r.  

Gołdap dołącza do Sieci Miast Cittaslow 



www.uzdrowiskogoldap.pl 

INWESTYCJE W ramach programu współpracy przygranicznej PHARE 
Gmina Gołdap przy współpracy z rosyjskim partnerem z 
Gusiewa uzyskała dotację na zadanie „Usunięcie barier 
infrastrukturalnych w rozwoju strefy handlowo-usługowej 
w Gołdapi”. Projekt dotyczył modernizacji i rozbudowy 
targowiska miejskiego oraz budowy nowego obiektu 
małego dworca autobusowego. Zrewitalizowany teren 
uzyskał nowe funkcje usługowe, rekreacyjne oraz związane 
z obsługą komunikacji publicznej. 

W ramach współpracy polsko-
litewskiej w projekcie „Sintautai-Gołap 
II” jesienią 2012 roku w miejscowości 
Grabowo (poł. 8 km od Gołdapi) 
otwarty został park kulturalno-
rekreacyjny. Podobny obiekt powstał u 
litewskiego partnera. 

„Polepszenie warunków turystyki kulturowej 
poprzez adaptację budynku na placówki kultury i 
edukacji” to projekt zrealizowany w ramach 
Programu Sąsiedztwa Litwa, Polska, Obwód 
Kaliningradzki FR „Interreg III A”. Projekt 
obejmował adaptację zabytkowego budynku 
byłych koszar wojskowych na obiekt użyteczności 
publicznej, w którym swoją siedzibę znalazły: 
Biblioteka Publiczna, Państwowa Szkoła Muzyczna 
z salą koncertową i studiem nagrań, organizacje 
seniorów, Centrum Dydaktyczno-Szkoleniowe i 
Biblioteka Pedagogiczna.. 

I. Korzyści gospodarcze (pozyskanie funduszy UE w ramach programów międzynarodowych, nowe inwestycje,  
wzbogacenie oferty społeczno-gospodarczej gminy, przyciąganie inwestorów zewnętrznych).  



SPORT 
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Już prawie od 20 lat organizowany jest  Międzynarodowy Półmaraton Gołdap-Gusiew. Jego organizatorami są Urząd 
Miejski w Gołdapi, Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Gołdapi oraz Administracja Rejonu Gusiew.  

II. Kapitał ludzki i zaangażowanie lokalnej społeczności, czyli korzyści w sferze społecznej.  

Bieg Jaćwingów czyli rywalizacja w narciarstwie biegowym to kolejny przykład sportowej imprezy organizowanej w Gołdapi, integrującej 
sportowców z sąsiadujących krajów tj. Litwy i Rosji.  



Co ciekawe Gołdap pielęgnuje międzynarodowe kontakty przy różnych okazjach, nie tylko poprzez formalne spotkania czy 
uroczystości. Przykładem oryginalnego spotkania może być zaproszenie przez władze Gołdapi delegacji z greckiego Syros oraz  
z rosyjskiej Dubnej na mecze organizowane podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. 

www.uzdrowiskogoldap.pl 



KULTURA Promocja Gołdapi  jako miejsca ciekawych inicjatyw i projektów kulturalnych.  

www.uzdrowiskogoldap.pl 

,,The rainbow of Art” to jeden z licznych projektów, realizowanych w partnerstwie polsko-litewskim, którego celem był rozwój współpracy 
kulturalnej młodzieży z Sakiai i Gołdapi. 



KULTURA 
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Przykładem może być cykl koncertów pod tytułem ,,Kulturalna podróż bez granic” organizowany przez Dom Kultury w Gołdapi. 

Oprócz cyklicznych czy projektowych wydarzeń organizowane są inne kulturalne inicjatywy.  



NAUKA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ  
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W ramach umowy partnerskiej z rosyjskim miastem 
Dubna trzech nauczycieli fizyki i chemii z Gołdapi w 
lipcu 2012r. mogło wziąć udział w letniej szkole dla 
nauczycieli organizowanej przez Zjednoczony Instytut 
Badań Jądrowych w Dubnej. Program miał na celu 
zaznajomienie nauczycieli z osiągnięciami 
współczesnej nauki i zapoznanie ich z możliwościami 
praktyk uczniowskich i studenckich w Dubnej.  

Ciekawostką są wymiany policji i straży pożarnej. Już kilkakrotnie policjanci i strażacy ze Stade odwiedzali Gołdap, gdzie poznawali 
metody pracy swoich polskich kolegów. Reprezentanci gołdapskiej policji i straży również mieli okazję poznać niemieckie systemy 
organizacji pracy tych jednostek na przykładzie Stade. Gołdapskie służby współpracują też z miastami Gusiew i Sakiai. 



Współpraca organizacji społecznych  

 
 
Warto wspomnieć o Zlocie do 
Krainy Łowców Przygód czyli  
Międzynarodowym Przeglądzie 
Małych Form Teatralnych Osób 
Niepełnosprawnych, który 
organizowany jest od kilku lat  
w Gołdapi przez Caritas Diecezji 
Ełckiej. 
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Współpraca organizacji społecznych  
Intensywną współpracę międzynarodową prowadzi gołdapskie Stowarzyszenie ,,Partnerstwo Sztuk”. Współpracuje z Rosją, Irlandią, 
Grecją, Finlandią oraz Norwegią w obszarze promocji idei wolontariatu, kultury i sztuki. Partnerskie projekty realizuje również 
Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap, głównie w dziedzinie rozwoju sektora turystycznego oraz edukacji dorosłych.  
Intensywna jest międzynarodowa współpraca w dziedzinie ochrony środowiska prowadzona przez Fundację Puszczy Rominckiej.  
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Inwestycja w młodzież 
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Idea międzynarodowej współpracy realizowana jest 
również poprzez spotkania młodzieży w wieku 
gimnazjalnym ze szkół w Gołdapi i Stade. 
 
 
 

Jeszcze jeden oryginalny przykład 
międzynarodowej współpracy to 
spotkania młodych muzyków  z 
Gołdapi i Stade.  Wspólne 
muzyczne warsztaty kończą 
koncerty dla mieszkańców 
partnerskich miast. 



,,Na ścieżkach 

 wspólnej 
historii.” 

Wielką dumą władz jak i samych mieszkańców jest prowadzona od ponad dwudziestu lat międzynarodowa 
wymiana młodzieży z Gołdapi, niemieckiego Stade oraz izraelskiego  Givat Shmuel. To niezwykła na skalę 
światową idea budowania współpracy i tolerancji wśród kolejnych młodych pokoleń. 



Wymiana młodzieży między Polską  

i Niemcami, Polską i Izraelem, czy 

Izraelem i Niemcami nie należy do 

rzadkości.  

 

Natomiast stworzona przez Gołdap, 

Stade i Givat Shumel konfiguracja 

polsko-niemiecko-izraelska według 

posiadanych przez nas informacji 

występuje niezwykle rzadko,  

by wręcz stwierdzić, że jest jedyna  

w swoim rodzaju. 



Udział w tym 

międzynarodowym 

wydarzeniu jest dla 

młodzieży 

niepowtarzalną  

okazją do 

poznawania innych 

narodów, ich kultur, 

religii, obyczajów 

oraz codziennego 

życia.  



Program pobytu jest bardzo różnorodny, a jego poszczególne punkty dają okazję do 

wspólnych działań młodzieży. Są w nim momenty dla młodzieży niezwykle trudne...  



Są momenty, w których młodzież staje się ambasadorami własnych społeczności i narodów  

Są momenty wspólnych radości … 
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15. rocznicę podpisania umowy między Gołdapią, a niemieckim Stade obchodzono uroczyście 31 lipca 2013 roku. Na uroczystości w 
Urzędzie Miejskim w Gołdapi obecni byli m.in. Ambasador Izraela w Polsce i Wiceambasador Niemiec w Polsce. 

 
W  2011 roku Pani Anna Komorowiska 
zaprosiła uczestników trójstronnej wymiany 
na specjalnie spotkanie w Pałacu 
Prezydenckim.  
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22 maja 2013 roku odbyła się w Gołdapi międzynarodowa konferencja pt. „Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystycznego i 
rekreacyjnego potencjału regionów oraz wsparcia małego i średniego biznesu: doświadczenia i praktyka rosyjska” 

9 listopada 2012 roku 
odbyła się w Gołdapi 
konferencja pt. „Mały 
ruch graniczny szansą na 
rozwój gospodarczy gmin i 
powiatów leżących na 
obszarze jego 
oddziaływania”. Na 
konferencji obecny był 
Prezydent RP Bronisław 
Komorowski. 

III. Korzyści ponadmaterialne czyli promocja Gołdapi – budowanie wizerunku miasta otwartego na 
współpracę międzynarodową różnych środowisk.  
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„…W imieniu 47 państw członkowskich Rady Europy, reprezentujących ogółem ponad 800 milionów ludzi, przekazuję 
najserdeczniejsze gratulacje i szczere wyrazy uznania za wykonaną przez miasto Gołdap pracę na rzecz promowania 
europejskiej idei wzajemnego zrozumienia i pokoju...”. 

Gołdap rozumie znaczenie partnerstwa miast i wciela je w życie. Dlatego też została uhonorowana przez Radę Europy w 2010 r. 
Dyplomem Europejskim a 4 sierpnia 2013r. odbyła się uroczystość wręczenia Honorowej Flagi Rady Europy. Bliźniacza współpraca  
i kontakty w Europie są dla Gminy Gołdapi bardzo ważnym elementem lokalnego rozwoju i rozwoju tutejszej społeczności. 
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www.facebook.com/GoldapK 

Dziękuję za uwagę 


