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Trzymają Państwo w ręku pierwszy numer biuletynu informacyjnego „Z OLECKIEGO RATUSZA”, który ukazy-
wać się będzie co kwartał. To kolejne narzędzie, za którego pośrednictwem chcemy przybliżyć Wam, drodzy 
Mieszkańcy pracę, którą wykonujemy na rzecz naszej lokalnej społeczności. Pragniemy tworzyć tę społecz-
ność razem z Państwem. Dlatego też jesteśmy otwarci na Wasze sugestie i pomysły. Mam też nadzieję, 
że będzie to pożądane źródło informacji i przyczyni się do lepszego zrozumienia podejmowanych decyzji.                                                                                                                               

Pozostając do dyspozycji
Burmistrz Olecka
Wacław Olszewski

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy 
Państwu zdrowia, szczęścia, pomyślno-

ści oraz wielu radosnych chwil spędzonych 
w rodzinnym gronie. Niech te Święta będą 
czasem odpoczynku oraz źródłem energii 
niezbędnej na co dzień. Smacznego jajka 

i mokrego Śmigusa Dyngusa!

Burmistrz Olecka 
Wacław Olszewski

  Przewodniczący Rady Miejskiej 
Karol Sobczak
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Z KALENDARZA INWESTYCJI

Przebudowa drogi 
w Sedrankach

W tym roku rozpocznie 
się przebudowa dro-

gi gminnej w Sedrankach. 
Inwestycją objęty zostanie 
niemal 2,5 km odcinek, po-
łożony między drogą powia-
tową za młynem a drogą wo-
jewódzką Olecko - Bakała-
rzewo. Zakres prac obejmuje 
położenie nowej nawierzch-
ni oraz uzupełnienie oświet-
lenia ulicznego. Gmina Ole-
cko spodziewa się uzyskać 
na realizację tego zadania 
dotację z „Programu roz-
woju gminnej i powiato-
wej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016-2019”, liczy 
ponadto na wsparcie finan-
sowe z powiatu oleckiego. 
Wartość inwestycji to 2 363 
366 zł, z czego 1 181 683 zł 
(50%) to spodziewana dota-

cja z budżetu państwa, zaś 
602 660 zł to kwota, którą 
gmina ma nadzieję otrzy-
mać z powiatu.
 Wspólnie z powiatem gmi-

na Olecko buduje również 
drogę Sedranki - Łęgowo. 
Zakres inwestycyjny gminy 

obejmuje część drogi o dłu-
gości 418 metrów. Inną dro-
gową inwestycją jest remont 
ul. Zana w Olecku (droga 
wewnętrzna).

nowe mieSzkania 
w imionkach

Do końca kwietnia 2017 r. 
w miejscowości Imionki, 
wbudowany zostanie nowy 
budynek socjalny. Dzięki tej 
inwestycji Olecko wzbogaci 
się o 6 mieszkań: 
2 mieszkania o powierzch-

ni 36,62 m2 (w tym komór-

ka 2,33 m2), 2 mieszkania 
o powierzchni 48,18 m2 

(w tym komórka 3,59 m2), 
1 mieszkanie o powierzch-
ni 63,31 m2 (w tym komór-
ka 3,59 m2) i 1 mieszkanie 
o powierzchni 78,95 m2 
(w tym komórka 3,59 m2). 

Na realizację inwestycji 
gmina Olecko pozyskała 
dofinansowanie z funduszu 
dopłat na utworzenie lokali 
socjalnych z BGK Warszawa 
w wysokości 35% kosztów 
kwalifikowanych (szacunko-
we dofinansowanie wynosi 
239 460,00 zł). Koszt całe-
go przedsięwzięcia zamyka 
się w kwocie 779 224,60 zł.

Jeszcze w tym roku w no-
wym budynku socjalnym 
w Imionkach zamieszka kil-
ka rodzin z nakazem eksmi-

sji  (w sumie ponad 50 osób).
Przypominamy, że zgodnie 

z prawem gmina ma obo-
wiązek zabezpieczyć lokale 
socjalne osobom posiadają-
cym wyroki sądowe o eks-
misję, w których orzeczo-
no uprawnienie do otrzy-
mania takiego lokalu. War-
to podkreślić, że chodzi tu 
o wszystkich wierzycieli, nie 
tylko tych z zasobów komu-
nalnych, czyli też np. wierzy-
cieli ze spółdzielni miesz-
kaniowych, agencji nieru-
chomości rolnych, PKP, czy 
właścicieli indywidualnych.

Na przydział lokalu socjal-
nego czeka obecnie 48 ro-
dzin, wśród nich 31 - to ro-
dziny wieloosobowe. Inwe-
stycja, niestety, nie zabez-
pieczy wszystkich potrzeb 
w tym zakresie.

 Plany inwestycyjne

W tym roku gmi-
na Olecko spo-

dziewa się pozyskać 
dofinansowanie na re-
mont świetlicy w Ku-
kowie oraz moderniza-
cję placu zabaw w cen-
trum Olecka. — Planu-
jemy wymianę podłoża 
w części placu zabaw na 
piankowe, które jest zdecy-
dowanie bezpieczniejsze — 
mówi Wacław Olszewski.  
— Dokupimy nowe zabaw-
ki i urządzenia. Mieszkań-
cy pomogli nam w wyborze 
rozwiązań koncepcyjnych. 
Przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie ujęliśmy 
w nim większość zapropo-
nowanych rozwiązań.

Plac zabaw powstanie 
przy ul. Gołdapskiej

—Mieszkańcy zadecydowa-
li również, że w ramach bu-
dżetu obywatelskiego mamy 
rozbudować istniejący te-
ren rekreacyjno — sporto-
wy przy Al. 450-lecia Ole-
cka o park linowy i tak się 
stanie  — dodaje burmistrz. 
Ubiegamy się o dofinanso-
wanie kompleksowej popra-
wy terenów zieleni miejskiej 
w Olecku. Jeżeli otrzymamy 
dofinansowanie, to od maja 
2017 do lipca 2018 ponad 
5 hektarów terenów miej-
skich przejdzie prawdzi-
wą metamorfozę. Złożyli-
śmy też wniosek o dotację 
na zagospodarowanie pla-
ży miejskiej „Szyjka”. Jeśli 
otrzymamy środki, to wy-
budujemy z nich m.in. po-
mosty, zjeżdżalnię dla dzie-
ci, boiska do piłki plażowej, 
plac zabaw, kamperowisko, 
kawiarenkę z zapleczem 
magazynowym oraz slip 
z prawdziwego zdarzenia!

Gmina Olecko planu-
je też złożyć wniosek 
na modernizację Wie-
wiórczej Ścieżki

  W ramach inwesty-
cji wspomniana ścieżka 
miałaby zostać posze-
rzona i zyskać nową na-
wierzchnię. — Złożyliśmy 

już wniosek na moderni-
zację budynku przedszkola 
— mówi Wacław Olszewski. 
—Mamy projekt techniczny 
na zagospodarowanie rzeki 
Lega. Chcemy, by wzdłuż jej 
nabrzeża powstała utwar-
dzona ścieżka pieszo-rowe-
rowa (od kamiennego most-
ku do mostu przy ul. Alei 
Zwycięstwa) oraz staw i te-
ren rekreacyjny przy targo-
wisku. Mamy również pro-
jekt na 13 km ścieżkę rowe-
rową z Olecka do granicy 
gminy w Doliwach (po sta-
rym torowisku). Będziemy 
składać wnioski na świet-
licę w Gąskach i Sedran-
kach oraz przebudowę tar-
gowicy. W tym roku ogłosi-
my przetarg na monitoring 
miejski, więc mamy nadzie-
ję, że zarówno mieszkań-
cy, jak i nasi goście będą 
się mogli poczuć w Olecku 
bezpieczniej.
Przedsiębiorstwo Wodocią-

gów i Kanalizacji wybuduje 
na ul. Grabowej i przy tere-
nach przemysłowych, przy 
ul. Kościuszki sieci wodocią-
gowe i kanalizacyjne. Kana-
ły sanitarne przy ul. Słowa-
ckiego, Asnyka i Składowej 
będą modernizowane meto-
dą bezwykopową. Ponadto 
PWiK będzie szukać dofi-
nansowania na uporząd-
kowanie gospodarki wod-
no-ściekowej w Olecku, 
w szczególności na popra-
wę funkcjonalności proce-
sów przeróbki osadów.

Droga w Sedrankach / Kolorem czarnym zaznaczono drogę objętą inwestycją.

Ranking opracowany został 
pod przewodnictwem prof. 
Eugeniusza Sobczaka z Wy-
działu Administracji i Nauk 
Społecznych Politechni-
ki Warszawskiej. Wzięto 
w nim pod uwagę kilkana-
ście wskaźników, które obej-
mują trzy obszary rozwoju: 

gospodarczy, społeczny oraz 
ochrony środowiska. 
Analizowano m.in. wydat-

ki na projekty inwestycyj-
ne w przeliczeniu na miesz-
kańca, liczbę pracujących na 
tysiąc mieszkańców, liczbę 
podmiotów gospodarczych, 
saldo migracji i liczbę ab-

solwentów szkół ponadgim-
nazjalnych na tysiąc miesz-
kańców. Według rankingu 
gmina Olecko jest liderem 
zrównoważonego rozwoju 
na tle gmin miejsko-wiej-
skich naszego województwa.

— Jestem dumny, że jed-
no z najważniejszych 
wyróżnień w wojewódz-
twie zostało przyznane 
właśnie naszej gminie — 
mówi burmistrz 
Wacław Olszewski. 

—  Ta nagroda jest uho-
norowaniem ciężkiej pra-

cy i zaangażowania wielu 
osób, w działania na rzecz 
rozwoju Olecka. Dziękuję 
wszystkim moim współpra-
cownikom, bo to nasz wspól-
ny sukces! Miano lidera zo-
bowiązuje... Zapewniam, że 
nie spoczniemy na laurach! 
Będziemy jeszcze ciężej pra-
cować, by w gminie Olecko 
żyło się lepiej.
Co ciekawe, z przeprowa-

dzonych analiz wynika, że 
Olecko jest atrakcyjnym 
miejscem na mapie Polski, 
do zamieszkania. Pokazuje 
to wskaźnik migracji, który 
dla gminy Olecko wynosi 

0,09, i oznacza, że taka sama 
ilość osób osiedla się w Ole-
cku, co z niego wyjeżdża.
Kolejny dyplom od mar-

szałka naszego wojewódz-
twa poświadcza, że Olecko 
zajęło również 1. miejsce 
w XIII Konkursie Jednostek 
Samorządu Terytorialnego 
Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego 2016 „Dyna-
mika liczby osób pracują-
cych w gminach” w katego-
rii gmin miejsko-wiejskich.
 Zdaniem ekspertów, jed-

nym z głównych czynni-
ków wpływających na suk-
ces społeczno-gospodarczy 

gmin, w tym Olecka, jest 
przemyślana i konsekwen-
tnie prowadzona polityka 
władz lokalnych, które za 
główny cel zakładają sobie 
rozwój gminy oraz sprawne 
zarządzanie.
Wyniki rankingu są opraco-

wywane na podstawie nie-
zależnych danych Główne-
go Urzędu Statystycznego 
(Bank Danych Lokalnych) 
i obejmują swym zakresem 
wszystkie jednostki samo-
rządowe w Polsce, w podzia-
le na gminy miejskie, miej-
sko-wiejskie, wiejskie oraz 
miasta na prawach powiatu.

Gmina Olecko liderem rozwoju w województwie
Burmistrz Wacław Olszewski odebrał 27 lutego, 

z rąk marszałka województwa warmińsko-mazur-
skiego, Gustawa Brzezina, dyplom za zajęcie 1. miej-
sca w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego Województwa War-
mińsko-Mazurskiego 2016 w kategorii gminy miej-
sko - wiejskie.

 INWESTYCJE

             Urząd Miejski w Olecku       DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU                                                                         Z OLECKIEGO RATUSZA



Kontrowersyjna
inwestycja w Imionkach 

 Wojewoda warmińsko — mazurski powołał, 26 stycznia br., komisję ds. szacowania szkód 
 spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Rekompensaty za szkody w rolnictwie
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� Docelowo ma powstać siedem budynków, biogazownia, ujęcie wód podziemnych

Z inicjatywy Warmińsko — Mazurskiej Izby Rolniczej w Olecku, 10 marca w sali konferencyj-
nej Urzędu Miejskiego w Olecku zorganizowane zostało spotkanie z osobami zainteresowany-
mi budową fermy trzody chlewnej w miejscowości Imionki. Sprawa budzi liczne kontrowersje.

Rolnik, u którego w  go-
spodarstwie wystąpiły, 

bądź wystąpią, szkody spo-
wodowane suszą, gradem, 
powodzią, piorunem itd., 
może ubiegać się o pomoc 
na odtworzenie niektórych 
zniszczonych składników 
gospodarstwa.
  Powinien w tym celu zło-

żyć, do urzędu właściwego 
dla siedziby swojego go-
spodarstwa, wniosek na 
obowiązującym w 2017 r. 
formularzu.   
 Co ważne, musi to zrobić 

w terminie do 10 dni od dnia 
wystąpienia zdarzenia!

 W przypadku posiadania 
gruntów w kilku gminach, 
rolnik powinien zgłosić 
szkody tylko w tej gminie, 
w której znajduje się siedzi-
ba gospodarstwa.

   Jeżeli posiada grunty 
i uprawy, na których wy-
stąpiły szkody, w innych wo-
jewództwach, to wówczas 
składa wniosek o oszacowa-
nie szkód w gminie położo-
nej w innym województwie.
 W takim przypadku rol-

nik przedkłada niezwłocznie 
protokół innego wojewódz-
twa celem sporządzenia pro-

tokołu zbiorczego przez ko-
misję powołaną przez woje-
wodę, właściwego ze wzglę-
du na położenie największej 
części gospodarstwa.

Ważne, aby rolnik wyszcze-
gólnił we wniosku wszystkie 
uprawy, nawet te, w których 
nie wystąpiły szkody, po-
łożone we wszystkich gmi-
nach województwa warmiń-
sko-mazurskiego, jak też 
w gminach położonych na 
terenie innych województw.
 Powierzchnia upraw we 

wniosku powinna być zgod-
na z tą, podaną we wnio-

sku o dopłaty bezpośred-
nie, skierowanym do Biura 
Powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa.

 Jeżeli rolnik prowadzi do-
datkowo produkcję zwierzę-
cą, to powinien wymienić 
we wniosku zwierzęta utrzy-
mywane w gospodarstwie.

Do wniosku należy dołą-
czyć kopię wniosku o dopła-
ty za rok bieżący, a w przy-
padku gdy rolnik nie zło-
żył jeszcze w danym roku 
wniosku, należy dołączyć 

kopię wniosku o dopłaty za 
rok ubiegły.
Informacje dotyczące sza-

cowania szkód, w tym obo-
wiązujący w 2017 r. wzór 
wniosku, dostępne są na 

stronie internetowej www.
olecko.pl w zakładce rolni-
ctwo. Wniosek można otrzy-
mać w pokoju nr 11 w Urzę-
dzie Miejskim w Olecku 
(Plac Wolności 3).

— Jesteśmy w trakcie pro-
cedury związanej z wyda-
niem decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach in-
westycji — powiedział bur-
mistrz Wacław Olszewski.
 16 grudnia 2016 r. firma 

Wesstron sp. z o.o. zwróciła 
się z wnioskiem o wydanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach inwe-
stycji pod nazwą „Budowa 
centrum badawczo—roz-
wojowego hodowli trzody 
chlewnej, w skład którego 

wchodzą budynki inwentar-
skie wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną, bioga-
zownia oraz ujęcie wód pod-
ziemnych na działkach nr 
178/7 i 178/8 w miejscowości 
Imionki obręb 0017 Możne, 
gm. Olecko, pow. olecki, woj. 
warmińsko—mazurskie".

 — Czekamy na opinię od 
Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego 
w Olecku oraz uzgodnienie 
warunków realizacji inwe-

stycji od Regionalnego Dy-
rektora Ochrony Środowiska 
w Olsztynie. 
Wiemy, że obie instytucje 

zwróciły się do inwesto-
ra z wnioskiem o uzupeł-
nienie raportu o oddziały-
waniu przedsięwzięcia na 
środowisko.

Po otrzymaniu kompletnej 
dokumentacji podamy po-
nownie do publicznej wia-
domości informację o możli-
wości zapoznania się ze spra-

wą oraz do składania uwag 
i wniosków. Inwestycja jest 
kontrowersyjna, bo pod jej 
długim tytułem ukrywa się 
przemysłowa ferma trzo-
dy chlewnej — powiedział 
burmistrz.

Docelowo ma powstać sie-
dem budynków, biogazow-
nia, ujęcie wód podziem-
nych. Z dokumentów wy-
nika, że w odległości 2,17 
km od brzegów tzw. szyjki 
na jez. Oleckim Wielkim, 

721,29 m od zabudowań 
Lipkowa i 816,07 m od za-
budowań w Imionkach ma 
powstać, na obszarze 4,5 
ha, ferma trzody chlewnej.
  Inwestor planuje tam ho-

dować 14 440 sztuk war-
chlaków (do 4 miesiąca) 
oraz tuczników do 110 kg/ 
9 360 szt. Razem to 23 760 
sztuk. Zwierzęta mają być 
utrzymywane w systemie 
bezściółkowym na pełnych 
rusztach.  

Gnojowicę inwestor pla-
nuje trzymać w kanałach 
gnojowicowych pod rusz-
tami a nieczystości odpro-
wadzać podziemnymi rura-
mi kanalizacyjnymi i rurą 
zbiorczą do projektowane-
go zbiornika buforowego na 
gnojowicę.

— Apeluję do mieszkańców 
Olecka o pomoc. Musimy 
wspólnie pokazać, że jeste-
śmy przeciwko tej inwesty-
cji. Musimy przedstawić ta-
kie argumenty Regionalne-
mu Dyrektorowi Ochrony 
Środowiska w Olsztynie, by 
nie mógł uzgodnić warun-
ków dla tej inwestycji, bo to 
w zasadzie zamyka temat — 
powiedział burmistrz Wac-
ław Olszewski.

Stanowisko RDOŚ jest dla 
gminy wiążące. Jeśli ta in-
stytucja nie uzgodni warun-
ków, to wówczas burmistrz 
ma podstawy, by nie wydać 
pozytywnej decyzji o śro-
dowiskowych uwarunko-
waniach dla tej inwestycji. 
Bez niej inwestor nie otrzy-
ma pozwolenia na budowę.
— W przeciwnej sytuacji 

mamy związane ręce — po-
wiedział burmistrz. — Jeśli 
otrzymamy z RDOŚ uzgod-
nienie i wbrew niemu wyda-
my decyzję negatywną, to 
inwestor ma podstawy, by 
wygrać w instancji odwo-
ławczej. — Inwestor, czyli 
firma Wesstron sp. z.o.o. jest 

z miejscowości Augustowo 
w woj.kujawsko-pomorskim, 
a nie z Augustowa, jak nie-
którzy mówią. 
Spółka kupiła w kwietniu 

2016 r. od firmy LEAS—POL 
4,5 ha ziemi. Jedynym sąsia-
dem obecnego właściciela 
jest firma LEAS —POL — 
powiedział Mirosław Borow-
ski, przewodniczący Rady 
Powiatowej Warmińsko— 
Mazurskiej Izby Rolniczej 
w powiecie oleckim.

 — Co ciekawe, spółka We-
sstron zarejestrowana jest 
jako budowlana, a nie pro-
ducencka — dodał. Zwrócił 
również uwagę na przepisy 
mówiące o konieczności wy-
korzystywania części gno-
jowicy na swoich terenach, 
których firma nie posiada. 
   Z kolei Dawid Bondaren-
ko z Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Rolniczej zwracał uwa-
gę na zagrożenie związane 
z możliwością skażenia uję-
cia wody w Markowskich, 
w związku z inwestycją.

Inwestycja budzi ogrom-
ne kontrowersje nie tylko 
wśród gminnych produ-
centów trzody chlewnej, ale 
także mieszkańców. Olecko, 
które ma ambicje być mia-
stem turystycznym, może 
bezpowrotnie stracić swój 
urok. Mieszkańcy dosadnie 
mówili o uciążliwości ta-
kiego sąsiedztwa. Podczas 
spotkania przygotowane zo-
stały listy z protestem. Są 
one wyłożone w Urzędzie 
Miejskim w Olecku przy 
Placu Wolności 3, w biurze 
Rady Miejskiej (pok. 13). 
Można je pobrać również 
ze strony www.olecko.pl. 
Ważne, by wszystkie wpły-
nęły do urzędu do 31 marca.
Listy zostaną wysłane do 

Państwowego Powiatowe-
go Inspektora Sanitarnego 
w Olecku oraz Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska w Olsztynie.
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 Zalegasz z czynszem? Nie zwlekaj - odpracuj dług!
Gmina Olecko posiada 401 

mieszkań komunalnych i so-
cjalnych. Zadłużenie olecczan 
z tytułu niepłacenia czynszu 
w najmowanych lokalach wy-
niosło na koniec grudnia 2016 r. 
ponad 1 500 000 zł  (bez odse-
tek za zwłokę). 
Spośród wszystkich dłużników, 

którzy zalegają z płatnościa-
mi, ponad 150 mogłoby sko-
rzystać z możliwości odpraco-
wania zadłużenia. Dotyczy to 
tych mieszkańców gminy Ole-
cko, których dług sięga ponad 
3 tys. zł.

Co należy zrobić, aby 
odpracować dług 
czynszowy?
Po pierwsze należy wypeł-

nić wniosek, który dostępny 
jest w wersji elektronicznej 
(pod adresem www.olecko.
pl) lub papierowej (w pok. 
nr 25 w Urzędzie Miejskim 
w Olecku). Po drugie, pod-
pisać umowę, i po trze-
cie, rzetelnie odpracować 
zadłużenie.
Dług można odpracować, 

wykonując prace porząd-
kowe, remontowe i ogrod-
nicze w Urzędzie Miejskim 
w Olecku, gminnych jed-
nostkach organizacyjnych 
(szkołach, przedszkolu, 

Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji, spółkach gmin-
nych: PGK, PW i K, PEC) lub 
u zarządcy gminnego zasobu 
nieruchomości.

Prace porządkowe obejmują 
następujące czynności: po-
rządkowanie pomieszczeń, 
takich jak piwnice, strychy, 
klatki schodowe, lokale po 
eksmisjach lub remontach, 
zamiatanie i porządkowa-
nie ulic, chodników, skwe-

rów, parkingów, utrzyma-
nie zimowe chodników, dróg 
i przystanków, załadunek 
i wyładunek rzeczy, rozła-
dunek opału do kotłowni, 
usuwanie ogłoszeń i reklam 
czy zbieranie śmieci z tere-
nów gminnych.
Prace ogrodnicze obejmu-

ją: koszenie, grabienie i usu-
wanie liści oraz innych za-
nieczyszczeń, podlewanie 
kwietników, czy odchwasz-
czanie i porządkowanie tere-

nów zielonych, z kolei prace 
remontowe: dokonywanie 
drobnych napraw i wyko-
nywanie robót malarskich.
W jaki sposób jest 
rozliczana praca?
Każda osoba odpracowują-

ca zaległości czynszowe, co-
dziennie odnotowuje w spe-
cjalnym formularzu, włas-
noręcznym podpisem, ilość 
odpracowanych godzin, co 
przekłada się na miesięczne 
rozliczenie świadczenia rze-

czowego.  Na tym samym do-
kumencie, osoba odbierająca 
wykonaną pracę, poświad-
cza, również podpisem, że 
praca wykonana została 
rzetelnie.
Stawka, przyjęta w stosun-

ku do osób odpracowują-
cych zaległości czynszowe, 
wynosi 9 zł za godzinę. Ła-
two przeliczyć, że osoba, któ-
ra ma dług w kwocie 3 tys. 
zł, powinna pracować mini-
mum 2 miesiące.

WAŻNE!
Dłużnik może uzy-
skać zgodę na od-

pracowanie zadłuże-
nia tylko raz. Ponad-
to, jeśli ktoś w trak-
cie odpracowywania 

porzuci pracę, nie 
będzie mógł po-

nownie ubiegać się 
o możliwość odpra-

cowania długu.

Nie będzie podwyżek 
za wodę i centralne

  Dobra wiadomość dla 
mieszkańców gminy Ole-
cko! Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
w Olecku utrzyma tary-
fy opłat za dostawę wody 
i odbiór ścieków na tym sa-
mym poziomie, co w roku 
ubiegłym. 
Oznacza to, że za 1m3 wody 
nadal płacić będziemy 3,15 
zł netto (3,40 zł brutto), a za 
1m3 ścieków 5,10 zł netto 
(5,50 zł brutto).

 Wysokość opłaty abo-
namentowej w rozlicze-
niu, w oparciu o wskaza-
nie wodomierza główne-
go wyniesie 3,50 zł netto 
(3,78 zł brutto) za wodo-
mierz w skali miesiąca.
Za odbiór końcowy przy-
łącza wodociągowego lub 
kanalizacyjnego zapłacimy 
natomiast 100 zł netto (123 
zł brutto).
Kolejna dobra wiadomość! 
Od marca zapłacimy mniej 
za ciepło. Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej obniży 
stawki za c.o. aż o 10%. To 
trzecia z serii obniżek wpro-
wadzonych przez przed-
siębiorstwo w ciągu ostat-
nich kilku lat. Od września 
2014 r. ceny za ciepło spadły 
o 6,6%, a rok później o ko-
lejne 10%.

Przypominamy o obowiąz-
ku regularnego opróżnia-
nia szamb w sposób zgod-

ny z przepisami prawa, czyli 
poprzez korzystanie z usług 
wywozu nieczystości przez 
przedsiębiorcę posiadają-
cego stosowne zezwolenie 
na prowadzenie działalno-
ści w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości cie-
kłych. Właściciel nierucho-
mości posiadający zbiornik 
bezodpływowy lub przydo-
mową oczyszczalnię ścieków 
musi ten fakt udokumento-

wać, najlepiej rachunkiem za 
odbiór nieczystości ciekłych. 
Osobom nieprzestrzegają-
cym tego obowiązku grozi 
kara grzywny. W tym roku 
będą prowadzone wyrywko-
we kontrole w tym zakresie.

Czekają nas zmiany nazw oleckich ulic

Nazwy trzech ulic w Ole-
cku muszą zostać zmienione. 
Taką opinię wydał Instytut 
Pamięci Narodowej, a do-
kładnie Komisja Ścigania 
Zbrodni Przeciwko Naro-
dowi Polskiemu.

Ustawa o zakazie propago-
wania komunizmu lub in-
nego ustroju totalitarnego 
przez nazwy budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności 
publicznej, weszła w życie 2 
września 2016 r., i wyzna-
czyła samorządom 12 mie-
sięcy na wprowadzenie 
zmian z niej wynikających.

Pracownicy wydziału me-
rytorycznego Urzędu Miej-
skiego w Olecku sprawdzi-
li w wykazach nazw dróg, 
ulic, mostów i placów, czy 
nie upamiętniają one lub nie 
propagują osób, organiza-

cji, wydarzeń czy dat sym-
bolizujących komunizm lub 
inny ustrój totalitarny. Na-
zwy budzące wątpliwości zo-
stały wysłane do IPN-u ce-
lem zaopiniowania. Zgodnie 
z otrzymaną opinią, czeka 
nas procedura zmiany na-
zwy trzech ulic: Armii Lu-
dowej, Bohaterów Białostoc-
czyzny oraz Mereckiego.

 Co ważne, wszelkie dzia-
łania związane ze zmianą 
nazwy ulicy na podstawie 
wspomnianej ustawy są 
wolne od opłat. Nowa usta-
wa dekomunizacyjna nie 

wymaga od mieszkańców 
zmian dokumentów, nawet 
jeśli nazwy ulic ulegną zmia-
nie. Zgodnie z prawem, do-
kumentów będzie można 
używać tak długo, aż stra-
cą ważność. Nie obędzie się 
jednak bez zmian szyldów, 
wizytówek, papieru firmo-
wego, ogłoszeń czy reklam.

Informacje w sprawie zmia-
ny nazwy ulicy można uzy-
skać w Wydziale Rolnictwa 
i Gospodarki Nieruchomoś-
ciami Urzędu Miejskiego 
w Olecku.

Kontrole   
szamb

 WARTO WIEDZIEĆ

               Urząd Miejski w Olecku        DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU                                                                      Z OLECKIEGO RATUSZA



Zadbaliśmy o wspólną przestrzeń

5

Za nami półmetek ka-
dencji. Jest to idealny 
czas na podsumowa-

nie i ocenę zrealizowanych 
przedsięwzięć. — Ostatnie 
dwa lata wytężonej pracy 
zaowocowały szeregiem in-
westycji, które znacznie po-
prawiły jakość życia miesz-
kańców — mówi Wacław 
Olszewski. — Zadbaliśmy 
o wspólną przestrzeń, tak, 
by była ona funkcjonal-
na i przyjazna. Z czystym 
sumieniem mogę powie-
dzieć, że zmieniliśmy obli-
cze Olecka.

Inwestujemy w dro-
gi w mieście i na wsi
W ciągu ostatnich dwóch 

lat w gminie Olecko zostało 
wybudowanych, zmoderni-
zowanych lub przebudowa-
nych 12 dróg w mieście (Os. 
Siejnik II i Os. Lesk, Syro-
komli, Chopina, Jeziorna — 
droga dojazdowa od zaple-
cza Placu Wolności, Kiepury, 
Moniuszki, Szymanowskie-
go, Wieniawskiego, Ludowa 
i Słowiańska, ul. Kolejowa 
— Os. Zielone — droga na 
zapleczu).
— Przebudowaliśmy drogi 

wewnętrzne przy ul. Zamko-
wej i ul. Kościuszki 10-12 — 
mówi burmistrz.
— W ramach zagospodaro-

wania terenu przy ul. Soko-
lej położyliśmy nowy asfalt, 
chodniki, parkingi  i wy-
konaliśmy murek oporo-
wy. Przejęliśmy od powia-
tu 21 ulic w mieście. Mam 
nadzieję, że teraz łatwiej 
nam będzie zarządzać dro-
gami. Gmina Olecko ponad-
to wsparła powiat, udziela-
jąc dotację na przebudowę 
ul. Kamiennej, Przytoro-
wej, Słowackiego, Asnyka 
i remont nawierzchni na ul. 
Kolejowej oraz na moderni-
zację i przebudowę chodni-
ków na ul. 11-go Listopada, 
Kopernika, Armii Krajowej, 
Partyzantów i Żeromskiego.
—Niemało inwestujemy 

na terenach wiejskich — 
mówi burmistrz. — Potrze-
by w tym zakresie są ogrom-
ne, niestety, budżetu nie wy-
starcza na wszystko, co ko-
nieczne. Co udało się zrobić? 
Droga Szczecinki-Borawskie 
została poszerzona i wyko-
naliśmy nową nawierzchnię 
żwirową na odcinku 130 m. 
Poszerzyliśmy drogę do Ju-
dzik od drogi powiatowej. 
Wsparliśmy finansowo po-
wiat na przebudowę drogi 
w Kukowie (odcinek Olecko 
Małe-droga krajowa), budo-
wę drogi powiatowej w Bab-
kach Gąseckich, jak również 
budowę chodnika w Lenar-
tach i Babkach Oleckich.

Mamy tańsze i ład-
niejsze oświetlenie
Od dwóch lat zaobserwo-

wać możemy sukcesywne 
uzupełnianie lub moderni-
zację oświetlenia, zarówno 
w mieście, jak i na wsiach.
— Wybudowaliśmy oświet-

lenie w Rosochackich, Gi-
żach i Białej Oleckiej — mówi 
Wacław Olszewski. — W Ole-
cku, wzdłuż nowego chodni-
ka, w sąsiedztwie terenów 
zielonych przy ul. Broniew-
skiego, świecą nowe lampy. 
W tym miejscu wykonali-
śmy również odwodnienie. 
Nowa, energooszczędna li-
nia oświetleniowa pojawi-
ła się na ul. Sembrzyckiego. 
W parku miejskim w cen-
trum Olecka wymieniliśmy 
oprawy parkowe na LED-o-
we. Jest dzięki temu i taniej, 
i ładniej.

Stawiamy na 
ekologię 
—W zasadzie można stwier-

dzić, że zakończyliśmy już 
wodociągowanie gminy — 
mówi burmistrz. —Mia-
sto i znaczna część terenów 
wiejskich ma kanalizację 
miejską.
W 2015 r. zakończyła się 

budowa sieci wodociągowej 
do Kukowa,  Zajd i Zabielna 
oraz kanalizacji sanitarnej 
Olecko-Kukowo. W sumie 
powstało 5,2 km nowej sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz 
z podłączeniami i 36,3 km 
sieci wodociągowej oraz 11,8 
km przyłączy. Wykonanych 
zostało 149 przyłączy domo-
wych i 88 przydomowych 
oczyszczalni ścieków.
Warto w tym miejscu przy-

pomnieć, że w gminie funk-
cjonuje program, w ramach 
którego udzielana jest dota-
cja na budowę przydomo-
wych oczyszczalni. W ciągu 
ostatnich dwóch lat wyda-
nych zostało na ten cel 144 
106 zł, co pozwoliło dofinan-
sować mieszkańcom budowę 
37 przydomowych oczysz-
czalni ścieków.
Rok 2015 i 2016 - to kolejne 

lata, w których realizowany 
był projekt związany z uty-
lizacją azbestu. Gmina po-
zyskała na ten cel ponad 94 
000 zł. W efekcie, z terenów 
gminy Olecko wywiezionych 
zostało ok. 235 ton azbestu.

Dofinansujemy 
wymianę pieców
W tym roku gmina Olecko 

będzie dofinansowywać 
m.in. wymianę pieców wę-
glowych na ekologiczne. Na 
marcowej sesji Rady Miej-
skiej w Olecku podjęta zo-
stała uchwała w tej sprawie. 
Poprzednia, z październi-

ka 2016 r. została uchylona, 
ponieważ znalazł się w niej 
zapis, że dofinansowanie bę-
dzie obejmowało działania 
podejmowane przez miesz-
kańców po 1 lipca 2016 r. 
Niestety, Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Olszty-
nie, zakwestionowała wspo-
mniany zapis. Gmina Olecko 
nie może refundować kosz-
tów ponoszonych przed pod-
pisaniem umowy na dotację.

Zostaliśmy 
zauważeni w Europie
Olecki zespół obiektów 

sportowych jest unikato-
wy ze względu na położenie 
w sąsiedztwie zabytkowego 
parku, jeziora, hoteli i pen-
sjonatów. A to wszystko znaj-
duje się niespełna pięćset 
metrów od centrum miasta. 
Olecki zespół to oczywiście, 
nie tylko hala Lega, ale kil-
kanaście innych obiektów 
sportowych i rekreacyjnych. 
Obiekty tętnią życiem, co zo-
stało docenione przez nieza-
leżne, międzynarodowe gre-
mium - Europejskie Stowa-
rzyszenie Stolic Sportowych, 
które przyznało gminie tytuł 
Europejskiego Miasta Spor-
tu 2015.
— Nie ograniczamy się je-

dynie do rozbudowy czy mo-
dernizacji naszego zespołu 
— mówi Wacław Olszewski. 
— Realizujemy też inwesty-
cje w tym zakresie, w in-
nych częściach gminy. Przy 
szkole na Siejniku i na os. 
Lesk wybudowaliśmy siłow-
nie plenerowe a przy Szko-
le Podstawowej nr 3 i Ze-
spole Szkół w Olecku wy-
posażyliśmy place zabaw dla 
dzieci. W tym miejscu mu-
szę powiedzieć, że najwię-
cej placów zabaw powsta-
ło na terenach wiejskich, 
głównie, dzięki tzw. fundu-
szom sołeckim. Wybudo-
wane zostały w Plewkach, 
Kijewie, Gąskach, Boraw-
skich, Dąbrowskich II, Gi-
żach, Rosochackich. 
W Kukowie plac zabaw zo-

stał doposażony w nowe 
urządzenia. Z funduszy 
sołeckich inwestowaliśmy 
również w boiska sportowe 
i wielofunkcyjne tereny re-
kreacyjne, oświetlenie, si-
łownie plenerowe. Zabyt-
kowa altana przy ul. Goł-
dapskiej odzyskała dawną 
świetność. Po remoncie jest 
również kładka na Ledze, 
tzw. długi mostek,  która 
przeszła gruntowny remont, 
i teraz mieszkańcy mogą 
spacerować po elementach 
z drewna egzotycznego.
Gmina Olecko zainwesto-

wała, wspólnie z powiatem 
oleckim, w aplikację mobil-

ną. Powstał przewodnik tu-
rystyczny „Olecko i okolice". 
Aplikacja posiada wbudo-
waną bazę obiektów tury-
stycznych i handlowo-usłu-

gowych, dzięki czemu moż-
liwe jest korzystanie z niej 
bez konieczności łączenia 
się z Internetem. Przewod-
nik można pobrać bezpłatnie 

na stronie www.olecko.pl.
Powstały ponadto nowe 

oznaczenia turystyczne (tab-
lice z kodami QR) i tablice 
turystyczne.

Parking w Ślepiu

Ulica Ludowa po remoncie

Po remoncie jest również kładka na Ledze, tzw. długi mostek
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 EDUKACJA

  Od roku szkolnego 
2017/2018 gimnazja nie 
będą prowadziły rekrutacji 
do klasy pierwszej. Absol-
wenci klasy szóstej szkoły 
podstawowej przejdą do kla-
sy siódmej. Gimnazjaliści 
z drugich oraz trzecich klas 
będą jeszcze otrzymywać 
świadectwa gimnazjalne, 
ale formalnie chodzić będą 
już do podstawówek. 

  W roku szkolny m 
2018/2019 ostatni rocz-
nik uczniów klas trzecich 
ukończy gimnazjum i od 
1 września 2019 r. ten typ 
szkół przestanie funkcjo-
nować. W 2019 roku, kie-
dy reforma dotrze do lice-
ów oraz techników, do klas 
pierwszych tych szkół ruszą 
równocześnie dwa roczniki. 
O przyjęcie zabiegać będą 
absolwenci szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

Co nas czeka od 1 
września?

Gmina Olecko prowadziła 
dotychczas 3 szkoły podsta-
wowe, 2 gimnazja i 3 zespo-
ły szkół oraz 1 przedszko-
le i 3 zespoły wychowania 
przedszkolnego.

Z mocy ustawy 8-letnią 
szkołą podstawową stanie 
się: Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Olecku, Szkoła Podstawo-
wa nr 3 im. Jana Pawła II 
w Olecku i Szkoła Podsta-
wowa im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego w Gąskach. 
Zespoły szkół, w skład któ-
rych wchodziły dotychczas 
6-letnia szkoła podstawowa 
i 3-letnie gimnazjum, prze-
kształcone zostaną w pod-
stawówki, i tak: Zespół Szkół 

w Olecku stanie się Szko-
łą Podstawową nr 4 z Od-
działami Integracyjnymi 
im. ks. Jana Twardowskie-
go w Olecku, Zespół Szkół 
w Judzikach stanie się Szko-
łą Podstawową w Judzikach, 
a Zespół Szkół w Babkach 
Oleckich stanie się Szkołą 
Podstawową w Babkach Ole-
ckich. Gimnazjum nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Ole-
cku przekształcone zosta-
nie w Szkołę Podstawową 
nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika w Olecku, natomiast 
Gimnazjum w Kijewie nie 
zostanie włączone do Szko-
ły Podstawowej w Gąskach, 
jak wcześniej planowano. 

Warmińsko-Mazurski Ku-
rator Oświaty, biorąc pod 
uwagę stanowisko miesz-
kańców gminy, w opinii do 
uchwały Rady Miejskiej 
w sprawie projektu dosto-
sowania sieci szkół pod-
stawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, 
która jest wiążąca, zalecił, 
aby „Gimnazjum w Kije-
wie przekształcić w ośmio-
letnią szkołę podstawową 
w Kijewie […] oraz usta-
lić plan sieci ośmioletniej 
Szkoły Podstawowej w Ki-
jewie od 1 września 2019 
r. i granice obwodu”. Na 
dzień wydania gazety losy 
tej szkoły są negocjowane. 

Co dalej 
z gimnazjami?

— Przekształcamy Gimna-
zjum nr 2 im. Mikołaja Ko-
pernika w Olecku w Szkołę 
Podstawową nr 2 im. Mi-
kołaja Kopernika w Olecku 
— mówi Wacław Olszew-
ski. — Działanie to wyma-

ga utworzenia nowego ob-
wodu szkolnego. Powstanie 
on z części dotychczasowych 
obwodów szkolnych Szkoły 
Podstawowej nr 1 i Szkoły 
Podstawowej nr 3.

  Do SP 2 od roku szkolne-
go 2017/2018 przejdą, zgod-
nie z nowymi obwodami, 
uczniowie kończący klasę 
trzecią i szóstą, uczący się 
dotychczas w SP 1 lub SP 3.

— Będziemy prowadzili 
nabór dzieci do klas pierw-
szych oraz oddziałów przed-
szkolnych — mówi Wacław 
Olszewski. — Przez dwa lata 
uczniowie gimnazjum będą 
kontynuowali naukę w tej 
szkole.

Los Gimnazjum z Oddzia-
łami Integracyjnymi w Kije-
wie na dzień wydania gaze-
ty jeszcze jest negocjowany.

Jakie będą obwody 
szkolne?

Do Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Henryka Sienkiewicza 
w Olecku będą uczęszczały 
dzieci z ulic: Batorego, Że-
romskiego, Baczyńskiego, 
Sienkiewicza, Kasprowicza, 
Orzeszkowej, Asnyka, Rey-
monta, Przybyszewskiego, 
Mickiewicza, Syrokomli, 
Konopnickiej, Zana, Reja, 
Kochanowskiego, Słowa-
ckiego, Prusa, Mereckiego, 
Broniewskiego, Staffa, Kaj-
ki, Tuwima, Dąbrowskiej, 
Norwida, Bohaterów Bia-
łostocczyzny, Armii Ludo-
wej, Kościuszki, Alei Zwy-
cięstwa nr: parzyste od 4 do 
14 bez 6a i nieparzyste od 
23 do 39b (za rzeką), Rzeź-
nickiej, Jagiellońskiej, Alei 
Lipowych, Cisowej, Mazur-
skiej, 1 Maja nr od 18 do 22 

(za rzeką), Młynowej, War-
mińskiej, Nocznickiego nr 
19, 24, 26 (za rzeką), Rze-
mieślniczej, Przemysłowej, 
Targowej, Osiedla Lesk, Le-
sku i Szosy do Krupina.

  Do Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Olecku będą uczęsz-
czały dzieci z ulic: Armii 
Krajowej, Chopina, Gołdap-
skiej, Gdańskiej, Słowiań-
skiej, Czerwonego Krzyża, 
Sokolej, Spacerowej, Wiej-
skiej, Kopernika,11 Listo-
pada, Ludowej, Składowej, 
Moniuszki, Kiepury, Wie-
niawskiego, Leśnej, Spor-
towej, Sembrzyckiego, Pa-
derewskiego, Szymanow-
skiego, Letniej, Parkowej, 
Klonowej, Kasztanowej, 
Brzozowej, Dębowej, Aka-
cjowej, Wierzbowej, Grabo-
wej, Andrzeja Legusa, Janu-
sza Pawłowskiego, Mariana 
Szeremety, Parku, Jeziornej, 
Stromej, Partyzantów, Za-
mkowej, Placu Zamkowego 
oraz miejscowości: Imionki, 
Skowronki, Możne, Raczki 
Wielkie, Nowa Wieś od nr 1 
do 18, Szczecinki, Dąbrow-
skie – osada, Dworek Ma-
zurski i Przytuły.

Do Szkoły Podstawowej nr 
3 im. Jana Pawła II w Ole-
cku będą uczęszczały dzieci 
z ulic: Placu Wolności, Woj-
ska Polskiego, Cichej, Kole-
jowej, Kamiennej, Przyka-
miennej, Zielonej, Środko-
wej, Placu Wieży Ciśnień, 
Słonecznej, Wiśniowej, Tu-
nelowej, Przytorowej, 1 Maja 
nr od 1 do 17 (przed rzeką), 
Grunwaldzkiej, Wąskiej, 
Zyndrama, Wodnej, Nocz-
nickiego bez nr 19, 24, 26 
(przed rzeką), Osiedla nad 
Legą, Łąkowej i Alei Zwycię-

stwa nr parzyste 2,6a oraz 
nr nieparzyste od 3 do 17 
(przed rzeką).

Do Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjny-
mi nr 4 im. Ks. Jana Twar-
dowskiego w Olecku będą 
uczęszczały dzieci z Osiedla 
Siejnik I, Osiedla Siejnik II, 
ulic: Ełckiej, Tartacznej, Za-
mostowej, Szosy do Świętaj-
na, Produkcyjnej oraz miej-
scowości: Siejnik, Rosocha-
ckie, Zielonówek, Giże-Osa-
da, Jaśki, Dobki, Olszewo, 
Doliwy, Duły, Gordejki, Gor-
dejki Małe i Olecko-Kolonia.

Do Szkoły Podstawowej 
w Babkach Oleckich będą 
uczęszczały dzieci z miej-
scowości: Babki Oleckie, 
Plewki, Pieńki, Borawskie 
Małe, Sedranki, Dąbrow-
skie-wieś, Kolonie Dąbrow-
skie i Łęgowo.

Do Szkoły Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Gąskach będą 
uczęszczały dzieci z miejsco-
wości: Gąski, Kijewo, Wólka 
Kijewska, Babki Gąseckie, 
Zatyki, Dzięgiele Oleckie, 
Świdry, Kukowo, Ślepie, Za-
bielne i Zajdy, natomiast do 
Szkoły Podstawowej w Ju-
dzikach dzieci z miejscowo-
ści: Judziki, Lenarty, Biała 
Olecka i Bialskie Pola.

Jakie korzyści wyni-
kają z zaproponowa-
nych zmian?

— Zaproponowana przez 
nas sieć szkół uwzględnia 
skrócenie drogi do szkoły, 
organizację dowozu ucz-
niów do szkół oraz skróce-
nie ich pobytu w świetlicach 

szkolnych — mówi Wacław 
Olszewski.

Efektem wprowadzonych 
zmian będzie m.in. ograni-
czenie dowozu uczniów z te-
renów wiejskich do dwóch 
szkół w mieście (SP 2 i SP 4), 
docelowo odejście od zmia-
nowości (SP 3) i poprawa 
bezpieczeństwa w szkołach 
(mniejsza liczba uczniów: 
SP 1, SP 3).

Część nauczycieli 
znajdzie zatrudnienie

Z analiz wydziału meryto-
rycznego wynika, że w cią-
gu najbliższych dwóch lat 
większość nauczycieli, któ-
rzy przyjmą proponowa-
ne zmiany w zatrudnieniu, 
będzie nadal pracować. 
W wielu przypadkach na-
uczyciele będą realizować 
etat w dwóch lub więcej 
szkołach.

— Zakładamy, że po dwóch 
latach, kiedy w gminnych 
placówkach liczba oddzia-
łów zmniejszy się o 10-12 
(odejdzie ostatnia klasa gim-
nazjalna), część nauczycie-
li znajdzie zatrudnienie 
w szkołach ponadpodsta-
wowych — mówi Wacław 
Olszewski.

Co dalej z reformą 
oświaty?

— Zmiany w systemie edu-
kacji mogą budzić obawy, 
jednakże muszą nastąpić — 
dodaje Wacław Olszewski. - 
Przed nami okres intensyw-
nej pracy i podejmowania 
kluczowych decyzji, odnoś-
nie funkcjonowania oświaty 
w gminie. Wierzę, że podo-
łamy temu wyzwaniu.

Prezydent RP podpisał 
ustawę, na mocy

 której wprowadzone 
zostaną zmiany w syste-

mie edukacji. Będą one 
polegały na tym, że 

6-letnia szkoła podsta-
wowa i 3-letnie gimna-

zjum przekształcone 
zostaną w 8-letnią szkołę 
podstawową. Jednocześ-

nie wydłuży się 
nauka w liceum 

— do 4 lat i w technikum 
— do 5 lat.

        Podołamy wyzwaniu 
Wacław Olszewski
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Edukacja na jeszcze 
wyższym poziomie

Cel osiągnięty zostanie po-
przez realizację zadań w za-
kresie m.in. doskonalenia 
umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli, 
wyposażenia szkół w po-
moce dydaktyczne i na-
rzędzia technologii infor-
macyjno-komunikacyjnej, 
organizacji dodatkowych 
form wsparcia uczniów 
oraz ich rodziców.
I tak: projekt „Aktywna 

Szkoła” skierowany został 
do Szkoły Podstawowej im. 
Marszałka Józefa Piłsud-
skiego w Gąskach, projekt 
„Uczeń na 6 w Szkole Pod-
stawowej nr 4 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Olecku” 
do Szkoły Podstawowej nr 
4 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Olecku, projekt 
„Uwolnić potencjał uczniów 
ukryty w eksperymencie 
i technologii informacyjno 
— komunikacyjnej. 
 Rozwijanie kompeten-

cji przyrodniczych i cyfro-
wych w Gimnazjum z Od-
działami Integracyjnymi 
w Kijewie” do Gimnazjum 
z Oddziałami Integracyjny-
mi w Kijewie, zaś projekt 
„W przyszłość bez barier” 
do Zespołu Szkół w Judzi-
kach i Zespołu Szkół w Bab-
kach Oleckich.
W ramach realizowanych 

projektów wsparcie otrzy-
ma 36 nauczycieli — w za-
kresie doskonalenia umie-
jętności i kompetencji za-
wodowych dotyczących 

stosowania metod i form 
organizacyjnych sprzyjają-
cych kształtowaniu i rozwi-
janiu u uczniów kompeten-
cji kluczowych niezbędnych 
na rynku pracy ukierun-
kowanych na przedmioty 
matematyczno-przyrodni-
cze z zastosowaniem narzę-
dzi TIK. 
Kolejnych 59 nauczycie-

li — w zakresie podniesie-
nia kompetencji cyfrowych 
z wykorzystaniem narzę-
dzi TIK. Wsparciem obję-
tych będzie 222 uczniów 
— w formie dodatkowych 
zajęć realizowanych na te-
renie szkoły oraz poza nią 
(wyjazdy studyjne, let-
nie szkoły) rozwijających 
kompetencje matematycz-
no-przyrodnicze i cyfro-
we, a także 90 rodziców 
— w zakresie m.in. zwięk-
szenia świadomości wpły-
wu świata wirtualnego na 
życie uczniów z uwzględ-
nieniem bezpieczeństwa 
w cyberprzestrzeni, zwięk-
szenia umiejętności w za-
kresie rozpoznawania po-
trzeb i możliwości uczniów 
ich motywowania, rozwija-
nia kreatywności, przed-
siębiorczości, umiejętności 
pracy w zespole.

  Realizacja projektów 
umożliwi ponadto doposa-
żenie szkół biorących udział 
w przedsięwzięciu. Plano-
wany jest zakup m.in. 84 
komputerów przenośnych 
dla uczniów i nauczycie-
li, drukarki 3D, tablic in-
teraktywnych i wizualize-
rów, sieciowych urządzeń 
wielofunkcyjnych, pomo-
cy dydaktycznych w zakre-
sie nauk matematyczno-
-przyrodniczych, w tym 
mikroskopów, gier dydak-
tycznych oraz klocków Lego 
do robotyki.

Całkowita wartość projek-
tów to 1 501 803,93 zł, w tym 
środki finansowe zewnętrz-
ne wynoszą 1 408 545,33 
zł, z czego 1 276 533,34 
zł to środki europejskie. 

W roku szkolnym 2017/2018 gmina Olecko oferuje dzieciom 3-6-letnim edukację przedszkolną w Przed-
szkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku, oddziałach przedszkolnych we wszystkich szko-
łach podstawowych na terenie gminy, czyli: SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3 i SP Nr 4, oddziałach przedszkolnych 
w Gąskach, Babkach Oleckich i Judzikach oraz trzech zespołach wychowania przedszkolnego (inne formy 
wychowania przedszkolnego) w Gąskach, Babkach Oleckich i Judzikach.

Ruszają zapisy do przedszkoli 
prowadzonych przez gminę

Postępowanie rekruta-
cyjne będzie prowa-

dzone na wniosek rodzi-
ca. W przypadku większej 
liczby kandydatów zamiesz-
kałych na terenie gminy 
niż liczba wolnych miejsc 
w publicznym przedszko-
lu, oddziale przedszkol-
nym w szkole podstawowej 
lub zespole wychowania 
przedszkolnego, na pierw-
szym etapie postępowania 
rekrutacyjnego będą brane 
pod uwagę łącznie następu-
jące kryteria: wielodzietność 
rodziny kandydata, niepeł-
nosprawność kandydata, 
niepełnosprawność jedne-
go z rodziców kandydata, 
niepełnosprawność obojga 
rodziców kandydata, nie-
pełnosprawność rodzeństwa 
kandydata, samotne wycho-
wywanie kandydata w ro-
dzinie i objęcie kandydata 
pieczą zastępczą.

Jeżeli po zakończeniu tego 
etapu dana placówka przed-
szkolna nadal będzie dyspo-

nowała wolnymi miejscami, 
na drugim etapie postępo-
wania rekrutacyjnego zo-
staną wzięte pod uwagę kry-
teria określone przez organ 
prowadzący.

  W przypadku Przedszko-
la z Oddziałami Integra-
cyjnymi Krasnal w Ole-
cku, kandydaci trzy-, czte-
ro- i pięcioletni otrzyma-
ją dodatkowe 15 punktów, 
a kandydaci, których obo-
je rodzice (prawni opieku-
nowie) pracują, studiują 
w trybie dziennym, prowa-
dzą działalność gospodarczą 
lub prowadzą gospodarstwo 
rolne - 5 punktów. Jeśli ro-
dzice dziecka zadeklarowa-
li, że będzie ono przebywa-
ło w przedszkolu powyżej 8 
godzin, kandydatowi przy-
znawane będą dodatkowo 4 
punkty. W przypadku, gdy 
rodzeństwo kandydata bę-
dzie kontynuowało, w roku 
szkolnym 2017/2018, naukę 
przedszkolną w tejże pla-
cówce (rodzice złożyli de-

klarację), kandydat otrzyma 
dodatkowe 3 punkty. Ko-
lejne 2 punkty będzie mógł 
uzyskać, jeśli jego rodzina 
znajduje się w trudnej sy-
tuacji życiowej.

  W przypadku oddzia-
łu przedszkolnego w szko-
le podstawowej kandydat 
sześcioletni mieszkający na 
terenie stanowiącym obwód 
szkoły otrzyma dodatkowe 
10 punktów, zaś pięcio-, 
i czteroletni - 8 punktów. 
Jeśli rodzeństwo kandy-

data będzie kontynuowało, 
w roku szkolnym 2017/2018, 
naukę przedszkolną w tejże 
placówce kandydat otrzyma 
dodatkowe 3 punkty, a je-
śli jego rodzina znajduje się 
w trudnej sytuacji życiowej 
— kolejne 2.

  W przypadku zespołu wy-
chowania przedszkolnego 
kandydaci trzy- i czterolet-
ni — otrzymają dodatko-
we 5 punktów. Następne 3 
punkty dodane zostaną za 

rodzeństwo kontynuujące 
naukę w placówce i 2 punkty 
za trudną sytuację życiową.

  Kandydaci zamieszka-
li poza obszarem gminy, 
mają szansę na przyjęcie 
do placówki przedszkolnej 
prowadzonej przez gminę, 
jeżeli po przeprowadzeniu 
postępowania rekrutacyj-
nego dana placówka nadal 
będzie dysponowała wol-
nymi miejscami.
 Nie podlegają rekruta-

cji dzieci uczęszczające 
w roku szkolnym 2016/2017 
do przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole 
podstawowej lub zespołu 
wychowania przedszkolne-
go, których rodzice złożą de-
klarację o kontynuowaniu 
edukacji przedszkolnej w tej 
placówce.
Szczegółowe informacje 

i druki wniosków – w pla-
cówkach prowadzących 
rekrutację oraz na stronie 
www.olecko.pl w zakład-
ce oświata.

Rekrutacja do klas 
pierwszych

7

W lutym gmina 
Olecko rozpoczęła rea-
lizację czterech projek-
tów współfinansowa-
nych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjne-
go Województwa War-
mińsko – Mazurskiego 
na lata 2014-2020. Ich 
celem jest podniesienie 
jakości oferty eduka-
cyjnej szkół ukierunko-
wanej na rozwój kom-
petencji kluczowych 
uczniów.

Do klasy pierwszej pub-
licznej szkoły podstawowej 
przyjmowane będą dzie-
ci zamieszkałe w obwo-
dzie tej szkoły. Kandyda-
ci zamieszkali poza obwo-
dem, mogą być przyjęci do 
klasy I po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjne-
go, jeżeli dana szkoła nadal 
będzie dysponowała wolny-
mi miejscami. W postępo-
waniu rekrutacyjnym będą 
brane pod uwagę kryteria 
określone przez organ pro-
wadzący. Jeśli kandydat jest 

niepełnosprawny, otrzyma 
dodatkowo 4 punkty. Kolej-
ne 3 punkty będą przyzna-
wane w przypadku, gdy w tej 
samej szkole, w roku szkol-
nym 2017/2018, naukę bę-
dzie kontynuowało rodzeń-
stwo kandydata. Jeżeli od-
ległość od miejsca zamiesz-
kania dziecka do szkoły, 
w której składany jest wnio-
sek, jest mniejsza, niż odle-
głość do szkoły obwodowej, 

będą przyznawane 2 punkty, 
a jeżeli miejsce pracy przy-
najmniej jednego z rodziców 
znajduje się na terenie sta-
nowiącym obwód tej szkoły 
– 1 punkt.
Powyższy przepis stosuje 

się również w postępowaniu 
rekrutacyjnym do oddziału 
integracyjnego klasy pierw-
szej w szkole podstawowej.
 Do klasy I oddziału sporto-

wego w szkole podstawowej 

lub do klasy wyższej, niż 
I w szkole podstawowej 
(IV, VII), w przypadku gdy 
szkolenie w danym spor-
cie rozpoczyna się w tej 
klasie, przyjmuje się kan-
dydatów, którzy: posiada-
ją bardzo dobry stan zdro-
wia, potwierdzony orzecze-
niem lekarskim wydanym 
przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz pi-
semną zgodę rodziców na 

uczęszczanie kandydata do 
oddziału, uzyskali pozy-
tywne wyniki prób spraw-
ności fizycznej. W przypad-
ku większej liczby kandyda-
tów spełniających powyższe 
warunki, niż liczba wolnych 
miejsc w oddziale, na pierw-
szym etapie postępowania 
rekrutacyjnego będą brane 
pod uwagę wyniki prób 
sprawności fizycznej.
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W budżecie gminy Olecko zaplanowano na ten rok 410 550 zł na wsparcie reali-
zacji zadań własnych samorządu przez organizacje pozarządowe. 
Burmistrz Olecka rozstrzygnął już część konkursów.

Współzawodnictwo 
sportowe

Na realizację zadań z zakre-
su kultury fizycznej wpłynę-
ło 16 ofert, z czego 14 zostało 
pozytywnie ocenionych. Or-
ganizacjom przyznano dofi-
nansowanie w łącznej wyso-

kości 200 000 zł. 
Dwie oferty nie otrzyma-

ły dofinansowania — jedna 
nie spełniła kryteriów for-
malnych, druga nie uzyska-
ła minimalnej liczby punk-
tów w ramach oceny mery-
torycznej. Dotacje na szko-
lenie i współzawodnictwo 

sportowe, w szczególności 
dzieci i młodzieży, otrzyma-
ły następujące organizacje:

•Szkolny Klub Sportowy 
Niesłyszących Olimpijczyk 
- 7 000 zł
•Stowarzyszenie na Rzecz 
Promocji Sportu i Rekreacji 

„Akademia 2012” - 5 300 zł
•LUKS „HIDORI” przy Szkole 
Podstawowej nr 4 im. 
ks. Jana Twardowskiego 
z Oddziałami Integracyjny-
mi w Olecku - 10 200 zł
•Międzyszkolny Ludowy 
Klub Sportowy Czarni  - 
87 300 zł
•Olecka Szkoła Sztuk Walki 
Karate Kyokushin -
 21 600 zł
•Klub Sportowy Perła
Olecka - 4 700 zł
•Oleckie Stowarzyszenie 
Nurkowe Amfiprion -
 18 700 zł
•UKS TRYTON OLECKO przy 
Zespole Szkół w Olecku - 
9 600 zł

Promocja sportu 
wśród najmłodszych

Na działania sportowo-re-
kreacyjne dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym oraz ucz-
niów klas I-III szkół podsta-
wowych, dotacje otrzymały 
następujące organizacje:

•Klub Aikido KRESMENI - 
6 200 zł
•Międzyszkolny Ludowy 
Klub Sportowy Czarni 
- 8 600 zł
•Stowarzyszenie Nasze Pa-
sje w Olecku - 4 700 zł
•Klub Sportowy Perła Ole-
cka - 2 200 zł
•Stowarzyszenie Ku Słońcu 
- 9 600 zł

 Promocja sportu 
wśród starszych
 Na działania sportowo-re-

kreacyjne dla osób starszych 
zmierzające do poprawy ich 
kondycji fizycznej, dotację 
w wysokości 4 300 zł otrzy-
mał Klub Sportowy Perła 
Olecka.

Inne działania
Dotację z zakresu ochrony 

i promocji zdrowia otrzy-
mała Fundacja Human 
„Lex” Instytut, w wysoko-
ści 35 000 zł na zadanie pt. 
„Streetworking elementem 
profilaktyki systemowej 
w mieście Olecko”. 
W ramach jego realizacji 

fundacja przygotuje ofer-
tę zagospodarowania czasu 
wolnego z elementami profi-
laktyki uzależnień, dla dzieci 
i młodzieży z gminy Olecko, 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. Działania pro-
wadzone będą przez pedago-
gów ulicznych.
Dotacje z zakresu wspiera-

nia rodziny i systemu pie-
czy zastępczej (prowadzenie 
świetlic) otrzymały dwie or-
ganizacje: Parafialny Zespół 
Caritas przy Parafii NMP 
Królowej Polski z Olecka 
oraz Warmińsko-Mazur-
ski Oddział Miejsko-Gmin-
ny Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci w Olecku. Każda po 

51 000 zł na prowadzenie 
do końca roku świetlicy dla 
dzieci. Ze wsparcia świetlic 
korzysta kilkadziesiąt mło-
dych osób w wieku od 5 do 
16 lat. Opieką objęte są dzie-
ci pochodzące ze środowisk 
zagrożonych uzależnienia-
mi i wykluczeniem społecz-
nym, rodzin wielodzietnych, 
niepełnych i niewydolnych 
wychowawczo. 
Zadaniem organizacji jest 

wsparcie rodziców i opieku-
nów w wychowywaniu dzie-
ci i młodzieży oraz pomoc 
w zorganizowaniu opieki dla 
dzieci i młodzieży w czasie 
wolnym od zajęć szkolnych, 
przez stworzenie warunków 
do wszechstronnego rozwoju 
osobowości dziecka, poprzez 
różnorakie zajęcia formacyj-
ne, profilaktyczne, wycho-
wawcze i rekreacyjne.

W trakcie procedury kon-
kursowej są jeszcze zadania 
z zakresu kultury i turysty-
ki. Będą jeszcze w tym roku 
ogłaszane konkursy na wy-
poczynek, edukację ekolo-
giczną oraz edukację w za-
kresie programu opieki nad 
zwierzętami.
Więcej informacji na ten 

temat na stronie :
www.olecko.pl, w zakład-
ce organizacje pozarządowe/
konkursy na dotacje.

Ponad 400 tysięcy
dla oleckich organizacji!

Ponad 56 tysięcy
na konsultacje!
Gmina Olecko pod-

pisała umowę o dofi-
nansowanie realiza-
cji projektu „Party-
cypacja w planowa-
niu przestrzennym” 
ze środków Pro-
gramu Operacyjne-
go Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020, 
współfinansowane-
go ze środków Euro-
pejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Otrzymany grant w wy-
sokości 56 322,20 zł (100% 
dofinansowania), pozwoli 
na przeprowadzenie kon-
sultacji społecznych, w ra-
mach I etapu procesu spo-
rządzania miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego w Olecku, 
w obrębie ewidencyjnym 
Olecko 1.
   Obszar objęty planem 

wyznaczony jest od połu-
dnia ulicą 11 Listopada, od 
wschodu i północy grani-
cą administracyjną miasta 
i obwodnicą Olecka, zaś od 
zachodu linią kolejową PKP.

Na co konkretnie przezna-
czone zostaną pozyskane 

pieniądze?
—  W ramach projektu 

przeprowadzony zostanie 
cykl spotkań z mieszkań-
cami oraz panel dyskusyj-
ny — mówi burmistrz Wac-
ław Olszewski. — Spotka-
nia będą odbywały się poza 
urzędem. Ponadto, urucho-
miona zostanie specjalna 
platforma informatyczna 
umożliwiająca mieszkań-
com zgłaszanie inicjatyw do 
planu miejscowego. Liczy-
my na to, że pomocne będą 
przy tym wizualizacje 3D 
obszaru objętego planem, 
które będą prezentowane 
podczas spotkań.

Działania projektowe obej-
mują także konkurs plani-
styczny dla dzieci i młodzie-
ży szkolnej, mający na celu 
zaangażowanie tej grupy 
społecznej, w proces two-
rzenia polityki przestrzen-
nej gminy oraz organizację 
spaceru po terenach obję-
tych planem, w celu zebra-
nia opinii mieszkańców. 
I etap zakończy się przeka-

zaniem projektu powstałe-
go planu gminnej komisji 
urbanistyczno-architekto-
nicznej do zaopiniowania.

Rusza budżet obywatelski w Olecku!
Decyzją mieszkańców, 

w ramach budżetu 
obywatelskiego, za 200 
tys. zł, rozbudowany 
zostanie w tym roku 
park linowy dla dzie-
ci przy Alei 450-lecia 
Olecka. Czas zadecydo-
wać, na co przeznaczy-
my kolejne dwieście 
tysięcy złotych w roku 
2018. Nabór wniosków 
prowadzony będzie od 
5 do 19 maja.

Budżet obywatelski
 — co to takiego?
Budżet obywatelski, zwany 

także partycypacyjnym, jest 
formą mobilizacji mieszkań-
ców do współtworzenia bu-
dżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. To narzędzie 
umożliwiające mieszkań-
com faktyczne współdecy-
dowanie o wydatkowaniu 
części środków z lokalnego 
budżetu.
Każda osoba zamieszkują-

ca w gminie Olecko, posia-
dająca czynne prawo wy-
borcze do organów samo-
rządowych, może przedsta-
wić swój projekt do budżetu. 
Ważne, musi on dotyczyć 
terenów będących własnoś-
cią gminy i mieć poparcie 
co najmniej 15 mieszkań-
ców gminy Olecko. Taki pro-
jekt, po przeanalizowaniu 
i zatwierdzeniu przez zespół 
ds. budżetu obywatelskiego, 
trafi pod głosowanie miesz-
kańców. Na wybrany projekt 

będzie można oddać głos, 
zarówno w formie elektro-
nicznej, jak i tradycyjnej. 
W celu ułatwienia kalku-
lacji robót budowlanych, 
usług i dostaw na miejskiej 
stronie, w zakładce budżet 
obywatelski, zamieszczony 
zostanie przykładowy cen-
nik, z którego mogą korzy-
stać wnioskodawcy.
Terminy:
do 31 marca — przyjęcie za-

rządzeniem burmistrza Ole-
cka, zasad i regulaminu BO;
3-28 kwietnia — spotka-

nia informacyjne z miesz-
kańcami, opracowanie pro-
jektów zadań, kampania 
informacyjno-promocyjna;
od 5 do 19 maja — nabór 

projektów;

do 31 maja — weryfika-
cja projektów, uzupełnie-
nia wniosków i procedura 
odwoławcza;
1-16 czerwca — upublicznie-

nie projektów;
19 czerwca - 14 lipca — gło-

sowanie nad wyborem naj-
lepszych przedsięwzięć;
do 20 lipca — ogłoszenie 

wyników.
Więcej na temat budżetu 

obywatelskiego znajdziecie 
Państwo na stronie: 
www.olecko.pl

Ponad milion użytkowników hali Lega
Od kilku lat, zarówno 

mieszkańcy, jak i go-
ście, mogą korzystać 
z oferty przygotowywa-
nej przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji 
w Olecku. 

Od czasu oddania do użyt-
ku halę Lega odwiedziło po-

nad milion osób. Poza sta-
łą ofertą przygotowywa-
ne są wciąż nowe pakiety 
promocyjne. 
Czy wiesz, że: codziennie 

rano w godz. od 6 do 8 dla 
wszystkich 2 h pływania są 
w cenie 5 zł, w każdy wtorek 
SPA jest w cenie biletu, co-
dziennie od godz. 20 w cenie 

biletu godzinnego na basen 
dodawany jest czas gratis - 
45 minut, w ramach progra-
mu SENIOR 60+ wszyscy 
seniorzy przystępujący do 
programu otrzymają zniż-
kę na basen a Karta Oleckiej 
Rodziny 3+ uprawnia do ko-
rzystania z 30% ulgi na nie-
które usługi MOSiR?

W niektóre soboty w hali 
Lega prowadzone są rów-
nież zajęcia z instruktorem 
dla dzieci w wieku od 0 do 
4 lat oraz dla kobiet w ciąży.
To tylko niektóre z szeregu 

promocji oferowanych przez 
halę Lega. Więcej znajdziesz 
na stronie:
www.mosir.olecko.pl

INICJATYWA
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Razem zbudujemy dwa place zabaw
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Gmina Olecko prze-
znaczyła w tym roku 
50 tys. złotych na re-
alizację zadań w ra-
mach inicjatywy lo-
kalnej. Za tę kwotę 
wybudowane zosta-
ną dwa place zabaw 
– jeden przy Szko-
le Podstawowej nr 
1 w Olecku, drugi 
przy Zespole Szkół 
w Judzikach.

- Wpłynęło łącznie pięć 
wniosków – mówi burmistrz 
Olecka, Wacław Olszewski. 
- Dwa z nich zostały wyco-
fane na etapie weryfikacji. 
Pozostałe trzy przeszły po-
zytywną ocenę, niestety nie 
wystarczy środków na zrea-
lizowanie wszystkich pomy-
słów. Ostatecznie zadecydo-
waliśmy, że wybudowane 

zostaną place zabaw. Pomysł 
firmowany przez Klub Mo-
tocyklowy „OSA”, związany 
z przygotowaniem terenu 
rekreacyjno-sportowego na 
potrzeby mieszkańców, nie 
będzie realizowany.

Warto przypomnieć, że for-
mę współpracy z mieszkań-
cami zwaną inicjatywą lo-
kalną wykorzystano po raz 
pierwszy w 2016 r.

- W roku ubiegłym, w ra-
mach inicjatywy lokalnej, 
Stowarzyszenie Olecko Biega 
zorganizowało imprezę bie-
gową na dystansie 13 km wo-
kół jeziora Oleckie Wielkie 
– mówi burmistrz Wacław 
Olszewski. - Fundacja Aka-
demia Radosnej Twórczo-
ści przeprowadziła dwie gry 
miejskie dla mieszkańców 

Olecka, których głównym 
celem była edukacja kul-
turalna w zakresie historii 
malarstwa i literatury fan-
tasy. Grupa mieszkańców 
z Kijewa urządziła teren re-
kreacyjny, wyposażając go 
w nowe urządzenia i zorga-
nizowała festyn. Natomiast, 
dzięki inicjatywie firmowa-
nej przez Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów 
w Olecku, zmodernizowany 
został chodnik wokół budyn-
ku przy ul. Słowiańskiej, wy-
budowane zostały podjaz-
dy dla niepełnosprawnych 
i ogrodzenie oraz posadzono 
kilka roślin.

Więcej na temat inicjatywy 
lokalnej można przeczytać 
na stronie:  www.olecko.pl 
w zakładce inicjaty wa 
lokalna.

Najbardziej oczekiwane były wyjazdy na łyżwy 
do Ełku i na narty do Gołdapi

Grupa mieszkańców z Kijewa urządziła teren rekreacyjny,
 wyposażając go w nowe urządzenia

Ferie już za nami

W czasie zimowe-
go wypoczynku dzie-
ci i młodzież z Ole-
cka miały możliwość 
skorzystania z oferty 
przygotowanej przez 
lokalne jednostki kul-
tury i sportu. Jak 
było? Kolorowo, spor-
towo i radośnie.

„Podróż dookoła 
świata”
W Regionalnym Ośrodku 

Kultury w Olecku „Mazu-
ry Garbate” ferie spędziło 
72 dzieci. Zgodnie z hasłem 
przewodnim zajęć uczestni-
cy udali się w „Podróż doo-
koła świata”.
 Zajęcia teatralne, pla-

styczne i taneczne wypeł-

niały dzień. Dzieci pozna-
wały dzieła literackie róż-
nych krajów, odgrywały 
scenki i bawiły się w po-
pularne w danym kraju za-
bawy. Na zajęciach tanecz-
nych, poza wiedzą na temat 
historii tańca, poznawały 
podstawy tańców narodo-
wych oraz podstawy tańca 
nowoczesnego.

Zadania plastyczne rów-
nież powiązane były z wie-
dzą na temat innych krajów. 
Dzieci przygotowały papie-
rowe modele wieży Eiffla 
i Big Bena, uczyły się skła-
dać origami, projektowały 
matrioszki. Ostatni dzień 
ferii zakończył się wspólną 
zabawą w sali AGT. Dzieci 

zaprezentowały układy ta-
neczne i scenki teatralne, 
wzięły udział w konkursach 
z wiedzy zdobytej, podczas 
wszystkich zajęć, otrzyma-
ły nagrody za konkursy pla-
styczne. Wręczono również 
nagrody dla najbardziej ak-
tywnych uczestników zajęć 
oraz nagrody specjalne za 
kulturę osobistą i postawę 
koleżeńską.

Ferie na Sportowo
W wyjątkowym zimowi-

sku — Feriach na Sportowo 
z oleckim Miejskim Ośrod-
kiem Sportu i Rekreacji — 
uczestniczyło 81 pociech 
mieszkających lub odpo-
czywających w Olecku. Fe-
rie w hali LEGA odbyły się 

już po raz piąty. Program, 
jak co roku, był bogaty – po 
brzegi wypełniony sportową 
aktywnością i działaniami 
integracyjnymi. Pod opie-
kę lubianych i wykwalifiko-
wanych opiekunów trafiło 5 
grup uczestników w wieku 
od 6 do 14 lat. 

Pierwsze dni zimowiska 
poświęcone były wzajem-
nemu poznaniu się, usta-
leniu zasad i wejściu w jak-
że odmienny od szkolnego 
rytm. Szkolne dzwonki za-
stąpiły pory posiłków oraz 
wyjścia i wyjazdy. Dzieci 
często spacerowały, by po-
konać drogę do kina, na 
górkę lub, by wziąć udział 
w grze terenowej. Najbar-

dziej oczekiwane były jed-
nak wyjazdy na łyżwy do 
Ełku i na narty do Gołda-
pi. Najmłodsze dzieci mia-
ły szansę po raz pierwszy 
w życiu nałożyć łyżwy lub 
narty i pod okiem profesjo-
nalnych instruktorów skosz-
tować białego szaleństwa.
 Dzieci korzystały również 

z oferty hali LEGA – mie-
rzyły się z lękiem wysokości 
na ściance wspinaczkowej, 
na boiskach uczestniczyły 
w różnorodnych grach i wy-
ścigach, poznawały zasady 
i podstawowe elementy gry 
w tenisa, squasha i koszy-
kówki. Alternatywą na wa-
runki pogodowe była cie-
pła woda czekająca w ba-
senie i w jacuzzi. Ogromną 

popularnością cieszyły się 
piłkarzyki, cymbergaj i gry 
planszowe – w szczególno-
ści Monopoly. Ostatniego, 
dziesiątego dnia zimowiska 
odbyło się uroczyste zakoń-
czenie. Poprzedziło je ogni-
sko z nieodzownym piecze-
niem kiełbasek. W trakcie 
podsumowania ferii nie za-
brakło popisów muzycznych 
uczestników. 
Każdy z uczestników oraz 

opiekunów otrzymał pa-
miątkowy dyplom oraz płytę 
CD ze zdjęciami zrobionymi 
w trakcie ferii.

W sumie z oferty przygoto-
wanej przez lokalne jednost-
ki kultury i sportu skorzy-
stało 153 dzieci. 

Ogromną popularnością cieszyły się piłkarzyki, cym-
bergaj i gry planszowe – w szczególności Monopoly
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Walczymy o środki na zieleń miejską

Projekt obejmuje inwestycje na dziesięciu 
wybranych obszarach miasta, które będą 
realizowane od maja 2017 do lipca 2018 r.

Skwer przy ulicy Baczyńskiego
W tym miejscu planowane jest wykonanie 

ścieżek z białego grysu oraz przejść z desek 
sosnowych. Usunięte zostaną istniejące 
kosze na śmieci oraz ławki i zamontowane 
zostaną nowe elementy małej architektury. 
W ramach prac wykonane zostaną również 
zabiegi pielęgnacyjne istniejących roślin 
oraz nowe nasadzenia, w tym połacie łąki 
kwietnej oraz pojedyncze drzewa liściaste.

Skwer przy ulicy Targowej
Tutaj gmina planuje wykonanie nowych 

ścieżek z płyty betonowej. Tak, jak w przy-
padku skweru przy ul. Baczyńskiego, tak 
też tu usunięte zostaną kosze na śmieci 
oraz ławki. Pojawią się nowe nasadzenia, 
w tym szpaler przy granicy działki, przy 
nowo planowanym placu po obrzeżach oraz 
w samym środku placu. Zakłada się rów-
nież ustawienie dwóch latarni parkowych.

Staw przy ulicy Orzeszkowej
W ramach modernizacji tego terenu, plano-

wane jest wykonanie nawierzchni żwirowej 
wokół stawu oraz ścieżek prowadzących do 
wejścia/wyjścia na projektowany teren, po-
nadto wyznaczenie miejsc pod plac zabaw 
oraz plac  tzw. Street Workout. Teren zosta-
nie zagospodarowany w ten sposób, że za-
montowane zostaną dwie zadaszone altanki 
oraz wybudowane trzy pomosty. Przewi-
dziane jest też wykonanie wielopiętrowych 
i różnogatunkowych nasadzeń z krzewów 
liściastych, bylin i traw ozdobnych. Pojawi 
się oświetlenie gruntowe (najazdowe) oraz 
naświetlające w celu podkreślenia elemen-
tów krajobrazowych.

Skrzyżowanie ulic Kolejowej 
i Tunelowej
W przypadku tego obszaru zaplanowane 

zostało wykonanie nowych ścieżek z kost-
ki brukowej i placu oraz ustawienie koszy 
na śmieci i ławek. Nowe nasadzenia, w tym 
szpaler drzew przy południowo-zachod-
niej części terenu, tuż przy budynku wie-
lorodzinnym oraz rabaty w samym cen-
trum nowo projektowanego placu, powinny 
upiększyć ten teren. Dodatkowo mają być 
dosadzone drzewa do szpaleru młodych 
drzew liściastych – niedawno posadzonych.

Skarpa i zieleń przy ulicach 11 Li-
stopada i Placu Wolności 9
Przy skwerze przy ul. 11 Listopada zapla-

nowano postawienie nowych ławek i koszy 
na śmieci, a także wykonanie nowych na-
sadzeń oraz rozmieszczenie dodatkowego 
oświetlenia. Jeśli zaś chodzi o skwer przy 
Placu Wolności 9, to tu pojawią się nowe 
nasadzenia, jak również wykonane zostaną 
murki gabionowe z siedzeniami oraz dodat-
kowe punktowe oświetlenie.

Staw oraz otoczenie przy stacji pa-
liw na osiedlu Siejnik
W ramach modernizacji tej przestrzeni, 

przewidziane zostało ustawienie nowych 
ławek i koszy na śmieci, budowa wiaty re-
kreacyjnej, dwóch pomostów na stawie oraz 
chodników. W planie są również nasadze-
nia w postaci rabat z roślin wieloletnich 
oraz połaci łąkowych, nasadzenia alejowe 
i szpalerowe z drzew i krzewów liściastych 
oraz budowa oświetlenia.

Teren wzdłuż części ulicy Wojska 
Polskiego
Tutaj z kolei, planowane jest wykonanie 

chodnika przechodzącego przez część te-
renu zielonego od strony skrzyżowania ul. 
Wojska Polskiego z ul. Słoneczną oraz no-
wych nasadzeń, w tym dosadzenia szpale-
ru ze świerka pospolitego oraz utworzenie 
sześciu rabat.

Skarpa nadjeziorna na terenie 
MOSiR w Olecku 
W przypadku tego obszaru gmina zapla-

nowała wykorzystanie naturalnego cha-
rakteru skarpy oraz zadrzewienia leśne-
go do wykonania ścieżek edukacyjnych, 
a także uporządkowanie i oczyszczenie 
terenu. 
W ramach projektu wykonane zostaną 

ścieżki z białego grysu w połączeniu z pod-
kładami wzmacniającymi, w miejscu ist-
niejącej, wydeptanej ścieżki. Planuje się 
również zamontowanie elementów eduka-
cyjnych do poszczególnych, tematycznych 
ścieżek edukacyjnych (budki lęgowe oraz 
karmniki dla ptaków). Wybudowana zo-
stanie wiata naprzeciw hotelu „Maraton” 
oraz stworzone ekologiczne graffiti z mchu 
na istniejącym murze, wpisanym w krajo-
braz skarpy. Pojedyncze nasadzenia i uzu-
pełnienie roślinności dopełni zakres prze-
widzianych prac.

Teren przy Szosie do Krupina
Na tym terenie pojawią się nasadzenia 

z drzew i krzewów rodzimych oraz zadrze-
wienia rzędowe, grupowe i kępowe.

Teren kolejowy (wraz ze stawem) 
przy ulicy Wojska Polskiego
W ramach zagospodarowania ostatniego 

obszaru przewidziano wykonanie ścieżki 
z białego grysu wokół stawu oraz budowę 
małej architektury. Dodatkowym elemen-
tem będzie wprowadzenie rozwiązań ko-
rzystnych dla ochrony przyrody (budki lę-
gowe oraz karmniki dla ptaków). Pojawią 
się tu nowe nasadzenia, w tym połacie łąki 
kwietnej oraz dosadzenie szpaleru drzew ga-
tunków rodzimych przy granicy opracowa-
nia oraz żywopłotu z gatunków rodzimych.

Całkowity koszt projektu wynosi 1 371 
662,48 zł (w tym maksymalna wysokość 
dofinansowania to 660 819,44 zł).Skwer przy Placu Wolności 9

Skrzyżowanie ulic Kolejowa/Tunelowa w Olecku

Skwer przy ul. Baczyńskiego

Jest szansa na to, że ponad 5 ha terenów miejskich przejdzie prawdziwą 
metamorfozę! Gmina Olecko przygotowała projekt i ubiega się o dofi-
nansowanie kompleksowej poprawy obszarów zielonych. Konkurencja 
jest ogromna, dlatego trzymajmy kciuki za nasz sukces!

—Planujemy wykonać nowe ścież-
ki z kostki brukowej, plac oraz 

ustawić kosze na śmieci i ławki  
— mówi Wacław Olszewski. Nowe 
nasadzenia,  w tym szpaler drzew 
przy południowo-zachodniej czę-
ści terenu, tuż przy budynku wie-

lorodzinnym oraz rabaty w sa-
mym centrum nowo projektowa-

nego placu powinny upiększyć ten 
teren — podsumowuje burmistrz 

Olecka.

NASZE PARKI
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Kolejne pary małżeń-
skie z Olecka zostały 
uhonorowane przez 
Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej meda-
lami „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. 

Wyróżnienie przyznawane 
jest osobom, które przeży-
ły ze sobą pięćdziesiąt, lub 
więcej lat. Jubilaci święto-
wali w obecności władz mia-
sta i swoich rodzin, podczas 
okolicznościowego spotka-
nia, które miało miejsce 1 
lutego w sali ślubów Urzędu 
Stanu Cywilnego w Olecku.
 Odznaczenia z rąk bur-

mistrza Wacława Olszew-
skiego odebrało sześć par: 
Marianna i Piotr Krukowie, 

Halina i Ryszard Kudzinow-
scy, Irena i Józef Milewscy, 
Wacława i Jan Ostapowi-
czowie, Zofia i Stanisław 
Trzasko, Krystyna i Ewa-
ryst Wysoccy. Jedna para 
nie mogła dotrzeć osobiście 
na uroczystość.
Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego w Olecku, Wio-
letta Biszewska, w swoim 
okolicznościowym wystą-
pieniu podkreślała, że to 
wyjątkowy jubileusz, który 
jest potwierdzeniem obra-
nia właściwej drogi życiowej.
- Przyrzeczenie małżeńskie 

składaliście z ufnością, że 
możecie polegać na sobie, 
wspierać się wzajemnie, uzu-
pełniać i cieszyć wspólną ra-
dością – mówiła.  - W ciągu 

tych wspólnych lat prawdo-
podobnie były chwile, kiedy 
radość i szczęście przepla-
tały się ze smutkiem i przy-
krymi momentami. Jednak 
dziś, jesteście tu z nami, by 
pokazać, że dotrzymaliście 
przyrzeczenia.
Do życzeń dołączył również 

gospodarz gminy Wacław 
Olszewski. – To napraw-
dę budujące, widzieć tyle 
szczęśliwych par po pięć-
dziesięciu latach małżeń-
stwa – mówił. - Serdecz-
nie państwu gratuluję, bo 
to dobry przykład dla in-
nych, szczególnie w dzisiej-
szych czasach. Chciałbym, 
abyście swoje nastawienie 
i rady na przeżycie razem 
tylu lat, przekazywali mło-

demu pokoleniu. Z moich 
obserwacji wynika, że róż-
nie to dzisiaj bywa. Często 
związki traktowane są tym-
czasowo. Patrząc na Pań-
stwa myślę, że to naprawdę 
budujące, że pół wieku prze-
żyliście wspólnie. Gratuluję 

i życzę jeszcze wielu lat spę-
dzonych razem. Uroczystość 
złotych godów uświetnił wy-
stęp chóru „Oleckie Echo”. 
Przy słodkim poczęstunku 
jubilaci dzielili się swoimi re-
ceptami na udany związek. 
Spotkanie zakończyło się 

wykonaniem pamiąt-
kowych fotografii.

„Kopertę życia” wraz z blankietem ankiety można odebrać w: Polskim Związku Eme-
rytów i Rencistów, ul.Słowiańska 1 (w każdy piątek w godz.10.00-13.00), w MOPS-ie, 
ul.Kolejowa 31 oraz Urzędzie Miejskim w Olecku, ul. Plac Wolności 1(w parku), pok. 8

Wyróżnienie przyznawane jest osobom, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt, lub więcej lat. 
To naprawdę budujące, widzieć tyle szczęśliwych par po pięćdziesięciu latach małżeństwa

Zadbajmy 
o naszych seniorów

Zwycięska kompozycja zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Olecku

ZŁOTE GODY W OLECKU 

50 lat minęło…

Z inicjatywy Oleckiej 
Rady Seniorów na te-
renie gminy Olecko 
prowadzona jest akcja 
pod nazwą „Koperta 
życia”.

 Na czym ona polega? 
Otóż wszyscy seniorzy (oso-

by od 60 roku życia) samot-
nie zamieszkujący na tere-
nie miasta i gminy oraz oso-
by przewlekle chore (nie-
zależnie od wieku) mogą 
otrzymać bezpłatnie ko-
pertę oznakowaną piecząt-
ką „Koperta życia”. Znajduje 
się w niej specjalny formu-
larz, na którym powinny 
zostać zapisane najważniej-

sze informacje na temat sta-
nu zdrowia. Są to kluczowe 
dane, w przypadku koniecz-
ności podjęcia przez ratow-
ników medycznych, czynno-
ści ratujących życie. Wypeł-
niony formularz wkłada się 
do koperty i umieszcza w 
widocznym miejscu np. na 
lodówce. O pomoc w wypeł-
nieniu blankietu można po-
prosić lekarzy rodzinnych, 
którzy zostali poinformo-
wani o prowadzonej akcji.

„Bezpieczny i Aktywny Se-
nior” - to z kolei hasło prze-
wodnie kampanii prowa-
dzonej przez Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej, której celem jest 
pobudzenie świadomości 
społecznej na temat bezpie-
czeństwa osób starszych, 
co za tym idzie ogranicze-
nie liczby przestępstw po-
pełnionych na szkodę osób 
starszych, ochronę intere-
sów seniorów oraz promo-
cję zdrowego i bezpiecznego 
stylu życia wśród tej grupy 
wiekowej.
 Pierwszym etapem prowa-

dzonej kampanii jest ulotka 
informacyjna dla mieszkań-
ców „Jak wybrać bezpieczną 
placówkę całodobowej opie-
ki”. Szczegóły akcji dostępne 
są na stronie
 www.mpips.gov.pl.

Konkurs na hejnał 
gminy Olecko

Gmina Olecko ogłosi-
ła konkurs na utwór 
muzyczny, który sta-
nie się jej hejnałem.

 Konkurs ma charakter 
otwarty i kierowany jest 
do pełnoletnich muzy-
ków, kompozytorów, in-
strumentalistów oraz stu-
dentów, i uczniów szkół 
muzycznych. 

Utwór musi być kompo-
zycją własną, nie krótszą, 
niż 30, i nie dłuższą, niż 
60 sekund.
 Zgłaszane utwory powin-

ny być rozpisane na trąbkę 
solo. Nie może to być frag-
ment piosenki, lecz typowy 
hejnał. Każdy z uczestni-

ków konkursu może zgło-
sić maks. trzy utwory, któ-
re powinny nawiązywać do 
tradycji i kultury gminy. Ze 
wszystkich utworów komi-
sja konkursowa wybierze 
najwyżej trzy kompozycje, 
które zostaną poddane in-
ternetowemu głosowaniu, 
z udziałem mieszkańców. 
W przypadku wybrania tyl-
ko jednej kompozycji prze-
prowadzenie głosowania 
nie będzie konieczne.
Utwory muzyczne, wraz 

z wymaganymi załączni-
kami, można zgłaszać do 
Urzędu Miejskiego w Ole-
cku do 5 maja. Głosowa-
nie internetowe na stronie 
www.olecko.pl będzie pro-
wadzone od 10 do 15 maja 

(do północy). Do 17 maja 
komisja konkursowa pod-
sumuje wyniki głosowania.

Zwycięska kompozycja 
zostanie przedstawiona 
Radzie Miejskiej w Ole-
cku. Jeśli zostanie przy-
jęta uchwałą, stanie się 
oficjalnie hejnałem gmi-
ny Olecko.  Autor wyło-
nionego utworu muzycz-
nego otrzyma wynagrodze-
nie   w wysokości 2 000 zł  
brutto,  które zostanie mu 
wypłacone na podstawie 
umowy o dzieło. 

Więcej na temat konkursu 
można znaleźć na stronie 
www.olecko.pl w zakładce 
konkurs na hejnał.
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Z Oleckiego Ratusza-bezpłatny biuletyn informacyjny wydawany przez gminę Olecko, 19-400, Plac Wolności 3, 
tel. 87 520 21 68, um@um.olecko.pl, www.olecko.pl.
Zdjęcia z archiwum UM w Olecku, fot. J.Kunicki/Pixabay- na licencji Creative Commons Public Domain CC0

PODATNIKU PAMIĘTAJ!
MARZEC

✓ do 15 marca: I rata podatku rolnego, leśnego 
i od nieruchomości – osoby fizyczne
✓ III rata podatku leśnego i od nieruchomości – 
osoby prawne
✓ I rata podatku rolnego – osoby prawne
✓ do 31 marca: opłata za gospodarowanie od-
padami komunalnymi
✓ roczna opłata za użytkowanie wieczyste grun-
tu i służebność gruntową
✓ rata za sprzedaż lokali
✓ rata za sprzedaż gruntu
✓ rata z tytułu opłaty adiacenckiej
✓ rata z tytułu przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomości

KWIECIEŃ

✓ do 15 kwietnia: IV rata podatku leśnego i od 
nieruchomości – osoby prawne

✓ do 30 kwietnia: opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

MAJ

✓ do 15 maja: II rata podatku rolnego, leśnego 
i od nieruchomości – osoby fizyczne
✓ V rata podatku leśnego i od nieruchomości – 
osoby prawne
✓ II rata podatku rolnego – osoby prawne
✓ do 31 maja: opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi
✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

CZERWIEC

✓ do 15 czerwca: VI rata podatku leśnego i od 
nieruchomości – osoby prawne
✓ do 30 czerwca: opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
✓ roczna ryczałtowa opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

LIPIEC

✓ do 15 lipca: VII rata podatku leśnego i od 
nieruchomości – osoby prawne
✓ do 31 lipca: opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi

SIERPIEŃ

✓ od 1 sierpnia do ostatniego dnia roboczego 
miesiąca:
✓ składanie wniosków o zwrot podatku akcy-
zowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej
✓ do 15 sierpnia: VIII rata podatku leśnego i od 
nieruchomości – osoby prawne
✓ do 31 sierpnia: opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
✓ rata z tytułu opłaty adiacenckiej

WRZESIEŃ

✓ do 1 września: opłata roczna czynszu za 
dzierżawę gruntu
✓ do 15 września: II rata podatku od środków 
transportowych
✓ III rata podatku rolnego, leśnego i od nieru-
chomości – osoby fizyczne
✓ IX rata podatku leśnego i od nieruchomości – 
osoby prawne
✓ III rata podatku rolnego – osoby prawne
✓ do 30 września: opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
✓ opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

PAŹDZIERNIK

✓ do 15 października: X rata podatku leśnego i 
od nieruchomości – osoby prawne
✓ do 31 października: opłata za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi

LISTOPAD

✓ do 15 listopada: IV rata podatku rolnego, leś-
nego i od nieruchomości – osoby fizyczne
✓ XI rata podatku leśnego i od nieruchomości – 
osoby prawne
✓ IV rata podatku rolnego – osoby prawne
✓ do 30 listopada: opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

GRUDZIEŃ

✓ do 15 grudnia: XII rata podatku leśnego i od 
nieruchomości – osoby prawne
✓ do 31 grudnia: opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

Przekaż 1% podatku organizacjom naszej gminy!

Mieszkańcu gminy Olecko, możesz wesprzeć pracę lokalnych stowarzyszeń, klubów, czy fundacji, przekazując im 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 r. Wystarczy, 
że w zeznaniu podatkowym PIT wpiszesz nr KRS wybranej organizacji pożytku publicznego. Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania takiego odpisu 
znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl/bip. Na terenie gminy Olecko organizacjami pożytku publicznego uprawnionymi do skorzysta-
nia z takiego odpisu w tym roku są: Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni, nr KRS 0000104279, Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających 
przy Warsztacie Terapii Zajęciowej, nr KRS 0000182142, Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, nr KRS 0000210279, Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach, nr KRS 0000168264, 
Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza, nr KRS 0000216673, Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, nr KRS 000032763, Powiatowe Oleckie Stowarzy-
szenie Sportowe w Olecku, nr KRS 0000128526

Afrykański pomór 
świń to szybko szerzą-
ca się zakaźna choroba 
wirusowa, która ata-
kuje kolejne obszary 
Polski. Terenem zagro-
żonym wystąpieniem 
ASF są powiaty monie-
cki i grajewski, zaś ob-
szar ochronny grani-
czy z gminą Wieliczki.

 Na wirus nie ma szcze-
pionki ani lekarstwa. Jedy-
ną skuteczną metodą wal-
ki z afrykańskim pomorem 
świń jest kwarantanna i ści-
słe przestrzeganie przepisów 
sanitarnych oraz ekstermi-
nacja i utylizacja zarażonych 
zwierząt. Powiatowy lekarz 
weterynarii apeluje o prze-
strzeganie zdroworozsąd-
kowych zasad bioasekuracji 
i ostrożności, w celu ogra-
niczenia ryzyka wtargnię-
cia wirusa do gospodarstw 
i obiektów hodowlanych.

Najważniejsze z nich to:
- uszczelnienie poszczegól-

nych budynków i uniemożli-
wienie wejścia zwierząt oraz 
osób postronnych do ich 
wnętrza (w przypadku, gdy 

nie ma możliwości fizyczne-
go odgrodzenia chlewni od 
otoczenia),
- wyeliminowanie stosowa-

nia jako ściółki materiałów 
(np. słomy) przechowywa-
nych w stogach na otwar-
tej przestrzeni, które w każ-
dej chwili mogą być skażone 
przez chore lub ozdrowia-
łe, lecz trwale siejące wirus 
- dziki,
- stosowanie przy wejściach 

do obiektów inwentarskich 
maty dezynfekcyjnej, a le-
piej naczynia — kuwety 
z roztworem środków bio-
bójczych. O ile na teren go-
spodarstwa wjeżdżają rów-
nież pojazdy, nieodzowne 
jest zainstalowanie mat de-
zynfekujących ich koła,
- używanie, przy pracach 

w chlewni, wyłącznie do 
tego celu przeznaczonej 
odzieży i obuwia roboczego,
- zgłaszanie do lekarza we-

terynarii każdego przypad-
ku jednoczesnych zachoro-
wań świń w różnych katego-
riach wiekowych z objawami 
zmian na skórze (wybroczy-
ny, rumień grzbietowy, wy-
lewy krwawe, martwica), 
duszności, krwawej biegun-

ki lub zaparcia, poronień, 
porażeń i zwiększonych 
upadków,
- unikanie jakichkolwiek 

kontaktów z dzikami chory-
mi, tzn. wykazującymi zanik 
naturalnej bojaźliwości oraz 
ich zwłokami, również za 
pośrednictwem psów utrzy-
mywanych w wolnym wy-
biegu, z nieograniczonym 
i niekontrolowanym dostę-
pem do pól i lasów,
- rezygnowanie z zakupu 

i wprowadzania do gospo-

darstwa domowego mięsa 
i wędlin niewiadomego po-
chodzenia, w tym kupowa-
nych w tzw. sprzedaży tar-
gowiskowej i kiermaszowej, 
mięsa i przetworów z dzi-
ków, żywych świń nieozna-
kowanych, z niewiadomego 
źródła i od nieznanych osób,
- rezygnowanie w gospo-

darstwie z ubojów na uży-
tek własny świń nie w pełni 
zdrowych, gorączkujących 
— tzw. uboje z konieczno-
ści ratujące wartość rzeźną.

W walce z afrykańskim pomorem świń

 WAŻNE

Ptasia grypa atakuje!
Pod koniec 2016 roku znów 

pojawiły się doniesienia 
o epidemii H5N8. W związ-
ku z zagrożeniem, minister 
rolnictwa i rozwoju wsi wy-
dał, 20 grudnia 2016 r., roz-
porządzenie w sprawie za-
rządzenia środków związa-
nych z wystąpieniem wyso-
ce zjadliwej grypy ptaków. 
Nowe przepisy mówią 

m.in. o konieczności zgła-
szania do powiatowego le-
karza weterynarii miejsc, 
w których utrzymywa-
ny jest drób lub inne pta-
ki, zabezpieczaniu paszy 
przed dostępem zwierząt 
dzikich, zakazie karmienia 
drobiu na zewnątrz budyn-
ków i pojenia wodą ze zbior-
ników, do których dostęp 
mają dzikie ptaki. W go-
spodarstwach należy stoso-
wać odzież i obuwie ochron-
ne, a po każdym kontak-

cie z drobiem lub dzikimi 
ptakami, umyć ręce. Drób 
i inne ptaki trzeba prze-
trzymywać w przeznaczo-
nych do tego celu pomiesz-
czeniach, bez możliwości 
swobodnego poruszania się 
po otwartym wybiegu. Do-
puszczone jest utrzymywa-
nie drobiu w tzw. wolierach 
(pomieszczenie lub jego za-
budowana i odgrodzona 
część - siatką lub szkłem, 
w której przebywają pta-
ki) lub innych zadaszonych 
miejscach z ogrodzeniem 
sięgającym od krawędzi da-
chu do podłoża.
Za nieprzestrzeganie prze-

pisów rozporządzenia prze-
widziane są dotkliwe kary 
pieniężne — maks. do dwu-
krotności przeciętnego wy-
nagrodzenia miesięcznego 
w gospodarce narodowej za 
rok 2016 (8094 zł).


