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Razem dla Olecka

�  Ruszył budżet oby-
watelski w Olecku!
 
� Pozyskaliśmy środki 
na inwestycje wiejskie

� Do Łęgowa 
pojedziemy asfaltem

� W Olecku powsta-
nie park linowy dla 
najmłodszych!

� Kontrowersyjnych 
inwestycji w Imionkach 
i Kukowie ciąg dalszy...

� Trwa budowa drogi 
gminnej w Sedrankach

� Zmiany w stypen-
dialnych kryteriach

� Wycinka drzew po 
nowemu

� Problem „dzikich” 
wysypisk śmieci wciąż 
żywy

� Sprawy urzędowe 
załatwisz bez wycho-
dzenia z domu

� Masz piękny ogród 
lub balkon? Zgłoś się 
do konkursu!

� Siła oleckiej bazy 
sportowej

� Profilaktycznie 
w walce z rakiem szyjki 
macicy
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Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, Pracownicy Oświaty, 
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Zakończenie roku szkolnego to chwila, na którą z niecierpliwością czekają zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele. Rok szkol-
ny to okres wytężonej pracy, wysiłku, ale także sukcesów i radości. Koniec roku szkolnego to także okazja, aby podziękować Wam, 
drodzy nauczyciele, za trud, wysiłek i za to, że kształcicie przyszłe pokolenia naszych mieszkańców. Wam drodzy uczniowie dzię-
kuję za to, że godnie reprezentujecie nasze miasto na różnych szczeblach konkursowych. Serdeczne podziękowania kieruję do 
Rady Rodziców i Rodziców, za to, że bardzo chętnie wspierają działania szkoły i są nieocenioną pomocą dla naszych nauczycieli. 

Z okazji zbliżających się wakacji życzę Wam wszystkim niezapomnianych wrażeń, spokoju i udanego wypoczynku oraz dużo słońca.
 Tym, którzy opuszczą na ten czas Olecko, życzę szczęśliwego powrotu do domu. Dla tych, którzy zostają w naszym mieście, przy-

gotowaliśmy bogatą ofertę na lato. Szczegóły znajdą Państwo w naszym kalendarzu wydarzeń.  Na pewno nie będzie nudy. 

Łączę wyrazy szacunku i sympatii
Burmistrz Olecka Wacław Olszewski 

Ślubowanie burmistrza
— Obejmując urząd burmistrza Olecka, uroczyście ślubu-

ję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy Olecko. Tak  mi dopomóż Bóg — tymi 
słowami Wacław Olszewski rozpoczął swoje urzędowanie.

To finał przedterminowych wyborów na burmistrza Olecka, 
które przebiegały w dwóch turach — 21 maja i 4 czerwca. 
Wacław Olszewski otrzymał największą liczbę głosów. Ślu-
bowanie złożone przed Radą Miejską w Olecku 9 czerwca 
rozpoczęło jego pracę na stanowisku burmistrza.

Przed nami 24. Przystanek Olecko

     foto/www.facebook.com/pg/TLovePage/photos



Kontrowersyjnych inwestycji w 
Imionkach i Kukowie ciąg dalszy

Pozyskaliśmy środki na 
inwestycje wiejskie
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Ruszył budżet obywatelski w Olecku!

Budżet obywatelski, zwany 
także partycypacyjnym, jest 
formą mobilizacji mieszkań-
ców do współtworzenia bu-
dżetu jednostki samorządu 
terytorialnego. 

Umożliwia mieszkańcom 
faktyczne współdecydowa-
nie o tym, na co zostaną wy-
dane wspólne środki.

Każda osoba zamieszkują-
ca w gminie Olecko i posia-
dająca czynne prawo wy-
borcze może przedstawić 
swój projekt do budżetu.
 
 Co ważne, musi on doty-

czyć terenów będących 
własnością gminy i mieć 
poparcie co najmniej 15 
mieszkańców gminy Ole-
cko. Taki projekt, po prze-

analizowaniu i zatwierdze-
niu przez zespół ds. budże-
tu obywatelskiego, trafi pod 
głosowanie mieszkańców. 
Na wybrany projekt będzie 

można oddać głos, zarówno 
w formie elektronicznej, jak 
i tradycyjnej.
 Aby ułatwić Państwu kal-

kulację robót budowla-
nych, usług i dostaw, za-
mieściliśmy na miejskiej 
stronie, w zakładce budżet 
obywatelski, przykładowy 
cennik, z którego możecie 
korzystać.

Terminarz budżetu 
obywatelskiego

1-30 czerwca 
— spotkania informa-

cyjne z mieszkańca-
mi, opracowanie projek-
tów zadań i kampania 
informacyjno-promocyjna

1-31 lipca 
— nabór projektów zadań

1-21 sierpnia 
— weryfikacja projektów, 

uzupełnienia wniosków 
i procedura odwoławcza

22 sierpnia — 5 września
 — upublicznienie projek-

tów zadań
6-20 września 

— głosowanie nad wy-
borem najlepszych 
przedsięwzięć

do 28 września 
— ogłoszenie wyników

� Pod 15 wnioskami do miejscowego planu podpisało się łącznie 190 osób

Gmina Olecko uzyskała dofinansowanie przedsięwzięć 
inwestycyjnych w konkursie „Aktywna Wieś Warmii, Ma-
zur i Powiśla” w 2017 roku dla sołectw Gąski i Lenarty, za-
kwalifikowanych w 2012 roku do udziału w inicjatywie 
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
pod nazwą: Program Odnowy Wsi Województwa War-
mińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miej-
scem, w którym warto żyć…”.

— Planujemy wybudować widokową altanę rekreacyj-
ną wraz z elementami dekoracyjnymi: drewnianą atrapą 
studni, wozem drabiniastym, taczką ogrodową, figurami 
zwierząt gospodarskich i nasadzeniem zieleni w Gąskach 
oraz zagospodarować teren przy placu zabaw i siłowni 
plenerowej w Lenartach, gdzie chcemy zamontować 
lampy solarne i ławki z oparciem oraz nasadzić komplet 
zieleni — mówi burmistrz Wacław Olszewski.

Łączna wartość projektów  wynosi 35 000 zł, w tym 
pozyskana dotacja wyniesie 17 500 zł, wkład finansowy 
gminy 14 024 zł, a wkład niefinansowy, w formie pracy 
nieodpłatnej mieszkańców sołectw wynosi 3 476 zł.

Okazuje się, że nie jest to 
jedyna tego typu inwesty-
cja na terenie naszej gmi-

ny. Właściciele ferm trzody 
chlewnej oraz norek ame-
rykańskich w Kukowie pla-
nują ich rozbudowę i zwięk-
szenie produkcji zwierzęcej.

25 kwietnia został powo-
łany 8-osobowy zespół do-
radczy ds. inwestycji zna-
cząco oddziałujących na 
środowisko.

 Do jego zadań należy: do-
radztwo formalno-mery-
toryczne w trakcie postę-
powań o wydanie decyzji 
środowiskowych związa-
nych z budową centrum 
badawczo-rozwojowego 
w Imionkach oraz rozbudo-
wą istniejących ferm: norek 
amerykańskich w Kukowie 

i trzody chlewnej w Kuko-
wie, a także przygotowa-
nie propozycji zmian w Stu-
dium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta 
i  Gminy Olecko, w zakre-
sie ograniczenia lokalizacji 
ferm wielkoprzemysłowych 
i przygotowanie wniosków 
do miejscowych planów 
zagospodarowania prze-
strzennego terenów obję-
tych inwestycjami.

Obecnie trwają procedu-
ry związane ze sporządze-
niem miejscowych planów 
zagospodarowania prze-
strzennego wspomnianych 
obszarów. 
 W przypadku inwestycji 

w Imionkach, do urzędu 
wpłynęło 8 wniosków do 
miejscowego planu, pod 
którym podpisało się łącz-
nie 999 osób.

 Jeśli zaś chodzi o inwesty-
cje w Kukowie, to pod 15 
wnioskami do miejscowe-
go planu podpisało się łącz-
nie 190 osób. Urbaniści prze-
analizują treść tych wnio-
sków i w miarę możliwości 
uwzględnią je w przygoto-
wywanych planach. 
 Przypominamy, że na miej-

skiej stronie funkcjonuje za-
kładka „Uciążliwe inwesty-
cje w Imionkach i Kukowie”, 
gdzie znajdują się szczegó-
łowe informacje o każdej 
z nich.

 INWESTYCJE

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

Decyzją mieszkańców, w ramach budżetu obywatelskiego, rozbudowa-
ny zostanie w tym roku park linowy dla dzieci, 

przy Alei 450-lecia Olecka.

Czas zdecydować, na co 
przeznaczymy dwieście 
tysięcy złotych w roku 
2018. Nabór wniosków 

prowadzony będzie 
od 1 do 31 lipca.

Razem dla Olecka
Najmłodsi oleccza-
nie mogą już korzy-
stać z nowego pla-
cu zabaw wybudo-
wanego przy Szkole 
Podstawowej nr 1. 

Mieszkańcy zjednoczyli siły 
nie tylko przy demontażu 
starych urządzeń i przygo-
towaniu terenu do mon-
tażu nowych, ale dodatko-
wo zorganizowali festyn dla 
społeczności szkolnej, pod-
czas którego nastąpiło ot-

warcie obiektu.
 Inwestycja zrealizowana 

została w ramach inicjaty-
wy lokalnej.
    — Ze środków budże-

towych pokryliśmy kosz-
ty zakupu i montażu no-
wych urządzeń zabawo-
wych za kwotę 34 598,43 zł 
 — mówi burmistrz Ole-
cka Wacław Olszewski.           
   — Wartość całego zada-
nia wyniosła 62 000 zł. 
  Drugi plac zabaw, przy  Ze-
spole Szkół w Judzikach, 

ukończony zostanie jeszcze 
w czerwcu.
 Warto przypomnieć, że 

podobnie, jak w roku ubie-
głym, tak i w tym, na re-
alizację zadań w ramach 
inicjatywy lokalnej gmi-
na Olecko przeznaczy-
ła kwotę 50 000 złotych. 

Informacje na temat ini-
cjatywy lokalnej można 
znaleźć na stronie www.
olecko.pl, w zakładce „ini-
cjatywa lokalna”.

W Olecku powstanie park
linowy dla najmłodszych!
Decyzją mieszkańców, w tym roku rozbudowany zostanie park linowy dla dzieci 

przy Alei 450-lecia Olecka za siłownią plenerową w kierunku zabudowy miesz-
kaniowej ulicy Letniej.  Obecnie trwa procedura przetargowa  dla tej inwestycji. 
Będzie ona realizowana w ramach budżetu obywatelskiego. 
Przykładowa wizualizacja inwestycji: 

Prawie dwa miliony zło-
tych pochłonie budowa 
drogi 2,5 - kilometrowego 
odcinka drogi w miejsco-
wości Sedranki. Zgodnie 
z harmonogramem, pra-
ce powinny zakończyć się 
latem.

W ramach inwestycji wyko-
nawca, którym jest Oleckie 
Przedsiębiorstwo Drogowo-
-Mostowe Sp. z o.o., wyko-
na, poza jezdnią asfaltową, 
również przepust, bariery 
stalowe ochronne, ścieżkę 
pieszo-rowerową, wjazdy 
z kostki betonowej oraz li-
nię oświetleniową kablową 
i napowietrzną wraz ze słu-
pami i oprawami oświetle-

niowymi LED.

 — Na budowę tej drogi 
otrzymaliśmy dofinansowa-
nie w wysokości 976 749 zł  
z Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016-
2019 – mówi burmistrz Wac-
ław Olszewski. 
 — Rada Powiatu w Olecku 

udzieliła gminie Olecko po-
mocy finansowej na ten cel 
w wysokości 498 142,80 zł.
  Przypomnijmy, że ten 

niemal 2,5 - kilometrowy 
odcinek w Sedrankach 
biegnie od drogi powia-
towej za młynem do dro-
gi wojewódzkiej Olecko 
-Bakałarzewo.

 Całkowita wartość zadania 
to 1 953 499,58 zł.

Rozpoczęła się budowa drogi z Sedranek w kierunku Łę-
gowa. Prace przy 0,418 km odcinku powinny zakończyć 
się we wrześniu.
— Ponieważ droga ma dwóch właścicieli, w części jest 

własnością powiatu oleckiego, w części – gminy Olecko, 
doszliśmy do porozumienia i przeprowadziliśmy jeden 
przetarg na budowę – mówi burmistrz Wacław Olszewski.  
— Wykonawca prac, firma Strabag sp. z.o.o. z Pruszkowa 
rozpoczęła już prace na odcinku powiatowym.
Wartość prac na części gminnej wynosi 194 216,48 zł.

 Od kilku mie-
sięcy trwają 
spotkania, dys-
kusje i prace 
nad wstrzyma-
niem planów 
budowy prze-
mysłowej fermy 
trzody chlewnej 
w miejscowości 
Imionki. 

Trwa budowa drogi gminnej w Sedrankach

Do Łęgowa 
pojedziemy asfaltem

Dofinansowanie przebudowy 
świetlicy wiejskiej w Kukowie

6 czerwca br. w Olsztynie podpisana została umowa o przyznaniu pomocy w ramach 
Leadera PROW 2014-2020 na dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Kukowie.
Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 31 815 zł. Wartość całego przedsięwzięcia wyno-

si 50 000 zł. Do września br. powinno być wykonane ocieplenie ścian elewacji i fundamen-
tów, podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz doposażenie pomieszczenia socjalnego.



Stawiamy na ekologię!
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 Zmiany w stypendialnych kryteriach
W okresie wiosennym doko-

naliśmy zmian zapisów regu-
laminu „Lokalnego programu 
wspierania edukacji szcze-
gólnie uzdolnionych uczniów 
zamieszkałych na terenie 
gminy Olecko”. Dotyczą one 
kryteriów, które musi speł-
nić uczeń, żeby móc ubie-
gać się o stypendium nauko-
we, sportowe lub w dziedzi-
nie artystycznej. Nowością 
w programie jest możli-
wość ubiegania się o stypen-
dium w dziedzinie sportu za 
osiągnięcia w dyscyplinach 
drużynowych.

Stypendium przyzna-
wane jest uczniowi, który 
w ocenianym roku szkol-
nym uczęszczał do klasy 
czwartej lub wyższej szkoły 
podstawowej albo do klasy 
gimnazjalnej, i mieszkał na 
terenie gminy Olecko. Poza 
tym uzyskał z wszystkich 
przedmiotów pozytywne 
oceny roczne, co najmniej 
poprawną ocenę z zacho-
wania oraz wysokie wyniki 
w nauce, sporcie lub dzie-
dzinie artystycznej.

O stypendium w dziedzi-
nie nauki może ubiegać 

się uczeń, który: doszedł do 
ostatniego i decydującego 
etapu konkursu w dowolnej 
dziedzinie nauki na szczeb-
lu ponadwojewódzkim lub 
krajowym w następstwie 
uczestnictwa w co najmniej 
jednym etapie konkursu – 
o  zasięgu wojewódzkim 
lub jest zwycięzcą konkur-
su w dowolnej dziedzinie 
nauki na szczeblu woje-
wódzkim, lub ponadwoje-

wódzkim, lub jest laureatem 
konkursu przedmiotowego 
organizowanego przez Ku-
ratora Oświaty na szczeblu 
wojewódzkim.

O stypendium w dziedzi-
nie artystycznej może ubie-
gać się uczeń, który osiąg-
nął sukcesy w konkursach, 
festiwalach, przeglądach, 
turniejach o zasięgu co naj-
mniej wojewódzkim.

O stypendium w dziedzi-
nie sportu może ubiegać się 
uczeń, który: uzyskał tytuł 
mistrza województwa, ma-
kroregionu lub tytuł mistrza 
bądź wicemistrza Polski, za-
jął od II do III miejsca w mi-
strzostwach makroregionu 
z udziałem minimum 10 
klubów/drużyn/szkół łącz-
nie z etapami eliminacji, 
od III do V miejsca w mi-
strzostwach Polski z udzia-

łem minimum 30 klubów 
łącznie z etapami eliminacji, 
od I do VIII miejsca w mi-
strzostwach Europy lub od 
I do XII miejsca w mistrzo-
stwach świata, igrzyskach 
olimpijskich organizowa-
nych przez właściwy zwią-
zek sportowy.

Wszystkie wymienione kry-
teria o przyznanie stypen-
dium w dziedzinie sportu, 

dotyczą również dyscyplin 
drużynowych, w których do 
stypendium typuje zawod-
ników drużyny ich trener/
nauczyciel: jednego zawod-
nika, w przypadku grupy li-
czącej do 6 osób i dwóch 
zawodników, w przypad-
ku grupy większej niż 
sześcioosobowa.
Na realizację stypendiów 

w  2017 r. gmina Olecko 
przeznaczyła 18 000 zł.

Chcemy poprawić 
jakość kształcenia 
w naszych szkołach

  Gmina Olecko ubiega się o środki finan-
sowe na dofinansowanie zakupu doposa-
żenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne do szkół, pomieszczeń do 
nauki oraz dofinansowania remontów sa-
nitariatów dla potrzeb dzieci młodszych.
— Złożyliśmy trzy wnioski do Ministerstwa 
Edukacji Narodowej — mówi burmistrz 
Wacław Olszewski. — Jeden na dofinan-
sowanie doposażenia świetlic w sprzęt 
szkolny i pomoce dydaktyczne, drugi na 
remont sanitariatów, a trzeci na doposa-
żenie pomieszczeń do nauki. Doposaże-
nie i remonty skierowane są na potrze-
by dzieci młodszych. Wnioski dotyczą 
dwóch naszych szkół, Gimnazjum nr 2 
w Olecku i Gimnazjum w Kijewie, które 
od 1 września przekształcane są w szkoły 
podstawowe. Łączna wartość złożonych 
wniosków to kwota 617 062 zł.
Z informacji przedstawionej na stronie 
Ministerstwa Edukacji Narodowej zna-
my kwoty dofinansowania dwóch pierw-
szych wniosków, odpowiednio 50 000 
i 60 000 zł. Oczekujemy jeszcze na in-
formację w sprawie trzeciego wniosku.

  Gmina Olecko daje 
pieniądze na wymia-
nę pieców i likwidację 
zbiorników na ścieki. 
Można uzyskać aż 50% 
dofinansowania!

Do 22 maja do Urzędu 
Miejskiego w Olecku wpły-
nęło 119 wniosków o dofi-
nansowanie ekologiczne – 
115 na wymianę pieców, 2 
na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków i 2 na 
przyłącza kanalizacyjne. Są 
one rozpatrywane w ko-
lejności zgłoszeń, do cza-
su wyczerpania środków 
finansowych przeznaczo-
nych na ten cel w budżecie 
gminy na ten rok. 26 maja 
podpisana została pierw-
sza umowa na dofinanso-
wanie wymiany pieca na 
ekologiczny.
— Warunkiem koniecznym, 

by otrzymać wsparcie, jest 
likwidacja wszystkich ist-
niejących, starych źródeł 
ciepła na nieruchomości 
i instalacja nowego źródła 
ciepła — mówi burmistrz 
Wacław Olszewski. — Od 
tej zasady można odstą-
pić jedynie w przypadku 
posiadania pieca kaflowe-
go, stanowiącego wartość 
architektoniczną, jednakże 
pod warunkiem trwałego 
usunięcia połączenia pieca 
z przewodem kominowym 
lub jeśli kominek opalany 
jest drewnem.
Dofinansowanie w wyso-

kości 50% udokumento-
wanych kosztów (nie więcej 
jednak niż 4 000 zł brutto 
— tyle maksymalnie można 
uzyskać), może być prze-
znaczone na częściowe po-
krycie kosztów związanych 
z zakupem i instalacją pieca 

czy kotła do opalania pali-
wami stałymi. Nowy kocioł 
powinien posiadać auto-
matyczne podawanie pa-
liwa i spełniać wymagania 
5 klasy emisji spalin (PN EN 
303-5:2012). Dofinansowa-
nie można otrzymać na za-
kup i instalację kotła olejo-
wego lub gazowego, kotła 
elektrycznego, czy pompy 
ciepła. Wsparcie przyzna-
wane jest też na podłącze-
nie do jakiejkolwiek zbior-
czej sieci cieplnej, wystę-
pującej na terenie gminy 
Olecko.
 Kolejny termin naboru 

wniosków rozpocznie się 
w lutym 2018 roku. Więcej 
na ten temat, w tym obli-
gatoryjne druki wniosków, 
można znaleźć na stronie: 
www.olecko.pl/strona-328-
-dofinansowanie_ekolo-
giczne.

Złóż wniosek o stypendium!
Każdy uczeń z terenu gmi-

ny Olecko, znajdujący się w 
trudnej sytuacji materialnej, 
może ubiegać się o przyzna-
nie stypendium szkolnego.

Pomoc materialna przysługu-
je: uczniom szkół publicznych 
i niepublicznych o uprawnie-
niach szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz słu-
chaczom kolegiów pracow-
ników służb społecznych (do 
czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 24. r.ż.), a także wycho-
wankom publicznych i niepub-
licznych ośrodków umożliwia-
jących dzieciom i młodzieży, 
upośledzonym w stopniu głę-
bokim oraz upośledzonym 
umysłowo z niepełnospraw-
nościami sprzężonymi realiza-
cję odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki 
– do czasu ukończenia realiza-
cji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne przysłu-
guje również uczniom szkół 
niepublicznych nieposiadają-
cych uprawnień szkół publicz-
nych dla młodzieży i dla doro-
słych – do czasu ukończenia re-
alizacji obowiązku nauki.

Pomoc nie przysługuje dzie-
ciom realizującym roczne przy-
gotowanie przedszkolne.
Stypendium szkolne może 

otrzymać uczeń, znajdujący 
się w trudnej sytuacji material-
nej, wynikającej z niskich do-
chodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności, gdy w rodzinie 
występuje: bezrobocie, niepeł-
nosprawność, ciężka lub dłu-
gotrwała choroba, wielodziet-
ność, brak umiejętności wypeł-
niania funkcji opiekuńczo-wy-
chowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także, gdy rodzi-
na jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe. Z wnioskiem 
o przyznanie pomocy może 

wystąpić rodzic lub opiekun 
prawny, uczeń (jeśli jest peł-
noletni) oraz dyrektor placów-
ki. Wnioskodawca musi przed-
stawić informacje o wszystkich 
dochodach uzyskanych w mie-
siącu poprzedzającym termin 
złożenia wniosku.
Kryteria dochodowe upraw-

niające do przyznania stypen-
dium to: 514 zł (w przypad-
ku ucznia, który zamieszku-
je we wspólnym gospodar-
stwie z  rodziną) oraz 634 zł 
(w przypadku ucznia samot-
nie gospodarującego).
Termin składania wniosków 

mija 15 września (uczniowie) 
oraz 15 października (słucha-
cze) danego roku szkolnego.
  W roku szkolnym 2016/17 przy-

znano stypendia 402 uczniom 
na łączną kwotę 481 842 zł.  
Natomiast w roku szkolnym 
2015/2016 pomoc otrzymało 
474 uczniów na łączną kwotę 
492 040 zł.

Więcej książek w 
szkolnej bibliotece

EDUKACJA/WARTO WIEDZIEĆ
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Gmina Olecko otrzymała 
dotację z Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelni-
ctwa na zakup książek do 
biblioteki w Szkole Pod-
stawowej nr 1 im. Henryka 
Sienkiewicza w Olecku.
Program zakłada zakup 

książek na kwotę 15 000 zł,  
w tym pozyskana dotacja 
12 000 zł, wkład finansowy 
gminy  to 3 000 zł.
Szkolna biblioteka nieba-

wem wzbogaci się o nowe, 
ciekawe pozycje. 
Zapraszamy!

Prezydent Andrzej Duda 
podpisał zmiany w usta-
wie o ochronie przyrody, 
które zaostrzają obowią-
zujące od początku roku 
prawo w kwestii wycin-
ki drzew na prywatnych 
gruntach.

Zgodnie z nowelą nie trze-
ba będzie zgłaszać wycin-
ki do urzędu, jeśli obwód 
pnia na wysokości 5 cm nie 
będzie przekraczał: 80 cm 
(topola, wierzba, klon jesio-
nolistny oraz klon srebrzy-
sty), 65 cm (kasztanowiec 
zwyczajny, robinia akacjo-
wa oraz platan klonolistny) 
i 50 cm (pozostałe gatun-
ki drzew).
W przypadku, kiedy drze-

wa będą miały większy ob-
wód, planowaną wycinkę 
trzeba zgłosić w urzędzie 
miejskim. 

Po przeprowadzeniu oglę-
dzin przez urzędnika, co na-
stąpi w ciągu 21 dni, samo-
rząd będzie miał kolejne 14 
dni na wydanie ewentual-
nego zakazu. 

Zgodnie z prawem urząd 
może odmówić wycin-
ki m.in. na nieruchomości 
wpisanej do rejestru zabyt-
ków, na terenie przeznaczo-
nym w miejscowym planie 
zagospodarowania prze-
strzennego na zieleń lub 
chronionym innymi zapi-
sami, bądź, jeśli drzewo bę-

dzie nosiło znamiona drze-
wa pomnikowego oraz na 
terenach objętych ochro-
ną. Jeśli przed upływem 
5 lat od dokonania oglę-
dzin przez urzędnika właś-
ciciel wystąpi o pozwole-
nie na budowę, związaną 
z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, i będzie 
ona realizowana na części 
nieruchomości, gdzie ro-
sły usunięte drzewa, będzie 
musiał zapłacić za wycinkę 
tych drzew. 
 Jeśli chodzi o  drzewa 

rosnące w pasie przydroż-
nym, to ich wycinka musi 
być uzgodniona z regional-
nym dyrektorem ochrony 
środowiska (wyjątek stano-
wią niektóre gatunki topoli).

Wycinka drzew po nowemu

Problem „dzikich” wysypisk śmieci wciąż żywy
Pomimo systematycz-

nego odbierania śmie-
ci, w ramach istniejące-
go systemu gospodarki 
odpadami, regularnie 
zmuszeni jesteśmy zle-
cać likwidację „dzikich” 
wysypisk śmieci. Po zi-
mie wydaliśmy na ten 
cel 15 000 zł.

— Walka z takimi wysypi-
skami, a właściwie z oso-
bami, które przywożą tam 
śmieci, nie jest łatwa. Szcze-
gólnie trudno znaleźć właś-
cicieli odpadów poremon-
towych — mówi Sławomir 
Hatalski, kierownik Wydzia-

łu Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. 
— Dziwni mnie to, tym bar-

dziej że odpady komunalne 
odbierane są bez względu 
na ich ilość. Przecież każdy 
uiszcza opłatę co miesiąc, 
więc chyba nie o ekonomię 
tu chodzi.

Olecki system przewidu-
je raz w miesiącu odbiór 
śmieci wielkogabaryto-
wych i problemowych, tj. 
popiołu, gruzu, zużytego 
sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego, przeter-
minowanych leków, zuży-
tych baterii itp. Ich odbiór 

należy wcześniej zgłosić te-
lefonicznie przewoźnikowi, 
dzwoniąc na nr telefonu
 87 643 70 22. 

Każdy mieszkaniec gmi-
ny Olecko może również, 
w dogodnym dla siebie ter-
minie, samodzielnie prze-
wieźć odpady problemo-
we na stację przeładunko-
wą (obok dawnego wysypi-
ska), gdzie są one odebrane 
bezpłatnie.

W ubiegłym roku na likwi-
dację „dzikich” wysypisk 
śmieci wydaliśmy 76 000 zł  
z gminnego budżetu.



Olecko całe
w kwiatach...

W sumie ponad 2 700 
sztuk kwiatów, w tym 
m.in. surfinii, bratków, pe-
largonii, kanny i begonii, posadzono 
na klombach i kwietnikach na tere-
nie Olecka.
Sezonowe kwiaty kwitną w gazonach, 
wieżach kwiatowych, donicach na słu-
pach oświetleniowych przy Placu Wol-
ności i ulicy Kolejowej oraz w parkach, 
na zieleńcach i wzdłuż ulic miejskich.

Komisja konkursowa obejrzy zgłoszone ogrody i balkony w sierpniu. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kry-
teria: ogólne wrażenie i utrzymanie czystości, ciekawe rozwiązania zagospodarowania przestrzeni posesji lub balkonu, róż-
norodność nasadzeń, oryginalność i pomysł. Nie zwlekaj!
Do konkursu „Mieszkajmy piękniej” można zgłaszać: ogrody przydomowe oraz zieleń przy jednorodzinnych budynkach 
mieszkalnych, tereny zielone przy wielorodzinnych budynkach mieszkalnych oraz tereny zielone wokół obiektów użytecz-
ności publicznej, a także balkony.
Kartę zgłoszeniową będzie można pobrać od 1 lipca w Urzędzie Miejskim w Olecku w pokoju nr 4, Plac Wolności 3 lub ze 
strony internetowej urzędu. Do karty należy dołączyć 5 zdjęć.
Przyjmowanie zgłoszeń rozpocznie się 1 lipca, a zakończy 31 lipca w UM w Olecku.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

76

INFORMACJE

Mieszkańcy gminy Ole-
cko będą mogli złożyć 
wniosek i otrzymać de-
cyzję o warunkach zabu-
dowy i lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego 
czy otrzymać zaświad-
czenia o prawie do gło-
sowania, drogą elektro-
niczną. Wszystko, dzięki 
projektowi „e-Gmina Ole-
cko”, którego wartość to 
prawie 2 miliony złotych.

Celem projektu jest zwięk-
szenie liczby oraz popra-
wa dostępności usług elek-
tronicznych świadczonych 
przez gminę, za pomocą 
platformy internetowej. 
Jego całkowita wartość wy-
nosi 1 881 510,00 zł, z cze-
go dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
to 1 586 588,82 zł. Projekt 
realizowany będzie do koń-
ca 2018 r.

Katalog usług świadczo-
nych drogą elektroniczną 
obejmuje:

— wydanie decyzji o wa-
runkach zabudowy i  lo-
kalizacji inwestycji celu 
publicznego

 — zgłoszenie utraty lub 
uszkodzenia dowodu 
osobistego

— zameldowanie (wymel-
dowanie) na pobyt stały lub 
czasowy

— zgłoszenie wyjazdu (po-
wrotu) poza granice RP na 
okres dłuższy niż 6 miesięcy

— wydanie zaświadcze-
nia o prawie do głosowania

— w ydanie duplika-
tu decyzji o wykreśleniu 
z  ewidencji działalności 
gospodarczej 

— nadanie numeru po-
rządkowego (geodezja)

— wydanie zaświadcze-
nia o zmianie nazwy ulicy 
lub numeru porządkowego

— zajęcie pasa drogowe-
go lub trwałe umieszczenie 
w pasie drogowym urzą-
dzeń infrastruktury tech-
nicznej niezwiązanych 
z funkcjonowaniem dróg 

— zezwolenia na zaję-
cie gruntu stanowiącego 
własność gminy Olecko 
lub trwałe umieszczenie 
celem budowy urządzeń 
infrastruktury technicz-
nej w pasach komunika-
cyjnych niestanowiących 
dróg publicznych

— licencje na wykonywa-
nie transportu drogowego, 
w zakresie przewozu osób 
taksówką 

— zawieranie umów na 
ekspozycję reklam i ogło-
szeń na terenach, budyn-

kach oraz innych obiektach 
i urządzeniach komunal-
nych na terenie miasta/gmi-
ny, oraz pobieranie z tego 
tytułu opłat 

— zamiana lokalu miesz-
kalnego należącego do 
zasobu mieszkaniowego 
gminy

— wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew lub 

krzewów
— zgłoszenie eksploatacji 

instalacji, z której emisja nie 
wymaga pozwolenia

— oczyszczalnia ścieków — 
opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi

— podatki od środków 
transportowych — wnio-
sek w sprawach ulg (umo-
rzeń, odroczeń, rat) - osoby 

fizyczne/prawne 
— podatek leśny, rolny i od 

nieruchomości — wydanie 
zaświadczenia o niezalega-
niu w podatkach lub stwier-
dzające stan zaległości

— wydanie zaświadczenia 
o wielkości gospodarstwa 
rolnego

— wydanie zezwolenia 
na organizację imprezy 

masowej
— wyrażenie zgody na uży-

wanie herbu miasta 
— złożenie podania (wnio-

sku) w sprawie niesklasyfi-
kowanej w katalogu usług 

— skargi i wnioski — udo-
stępnienie informacji 
publicznej

— komunikacja drogą 
elektroniczną

Sprawy urzędowe załatwisz bez 
wychodzenia z domu
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Seniorzy z Olecka
Wszystkie osoby, które ukończyły 60 lat, samotnie zamieszkałe oraz przewlekle chore mogą otrzymać bezpłat-
nie kopertę oznakowaną pieczątką „Koperta życia”. 

Znajduje się w niej blankiet ankiety, który należy wypełnić, wpisując swoje imię i nazwisko, numer PESEL, kon-
takt do bliskich, których należy poinformować w razie interwencji medycznej, grupę krwi oraz tabelka, w której 
należy wpisać swoje choroby, przyjmowane leki – ich nazwy i dawki oraz inne ważne informacje. Kopertę należy 
przykleić na lodówce. Będzie ona źródłem cennych informacji dla ratowników medycznych.
„Kopertę życia" wraz z blankietem można odebrać w następujących placówkach: Polskim Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Olecku przy ul. Słowiańskiej 1 (w każdy piątek w godz. 10.00 – 13.00), Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Olecku przy ul. Kolejowej 31 (w godz. 7.30 - 15.00) lub Urzędzie Miejskim w Olecku (po-
kój nr 8, w godz. 7.30-15.30).

Kącik spotkań?
Fundacja  Rozwoju Ziemi Oleckiej przy ul. Wojska Polskiego 13 (budynek Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Olecku, wejście z tyłu budynku) udostępnia pomieszczenia dla seniorów na spotkania, które odby-
wają się w każdą środę od godz. 11.00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!

Przypominamy, że na terenie miasta i gminy Olecko prowadzona jest 
akcja pt. „Koperta życia”.

Masz piękny ogród lub balkon? 
Zgłoś się do konkursu!

Na Al. Lipowych pojawią-
się lampy typu LED wraz 
z nowymi słupami. Dla po-
prawy bezpieczeństwa do-
datkowo będą doświetlane 
przejścia dla pieszych. 

Termin inwestycji skorelo-
wany będzie z moderniza-
cją sieci przez PGE Dystry-
bucja S.A. z napowietrznej 
na podziemną linię kab-
lową. Warto dodać, że w 
parku przy ulicy Kolejowej 

świecą już nowe lampy. 
Na ul. Kościuszki wymie-

nione zostaną oprawy so-
dowe na oświetlenie ledo-
we, co pozwoli generować 
niższe koszty energii elek-
trycznej i eksploatacji, oraz 
da jaśniejsze światło.
Warto przypomnieć, że 

w ubiegłym roku wymie-
nione zostały stare opra-
wy w parku przy Pl. Wol-
ności na energooszczędne. 
Wykonane zostało również 
nowe oświetlenie uliczne 
typu LED na ul. Sembrzy-
ckiego, Moniuszki, Kie-
pury, Szymanowskiego 
i Wieniawskiego.
—  Spodziewamy się płacić 

mniej za energię, nie tylko 
z powodu wymiany opraw 
na energooszczędne, ale 
również dlatego, że pod-

pisaliśmy umowę na za-
kup energii na preferencyj-
nych warunkach i cenach 
— mówi burmistrz Wacław 
Olszewski.  
— To wynik przeprowadzo-

nego przetargu na zakup 
energii do oświetlenia dro-
gowego oraz budynków 
użyteczności publicznej 
gminy Olecko.
  W postępowaniu prze-

targowym wyłonieni zo-
stali dwaj dostawcy energii: 
Energa oraz Novum. Dzię-
ki temu, że przetarg prze-
prowadzony został wraz 
z  innymi gminami, po-
wiatami oraz jednostkami 
w ramach tzw. Grupy Za-
kupowej, gminie Olecko 
udało się uzyskać bardzo 
korzystne warunki na za-
kup energii.

Nowe lampy oświetlą Aleje Lipowe
W tym roku na 
terenie gminy 
Olecko kontynuo-
wana będzie mo-
dernizacja oświet-
lenia ulicznego. 

CZERWIEC
do 15 czerwca: VI rata podatku leśnego 
i od nieruchomości – osoby prawne

do 30 czerwca: opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i 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 
odpadami komunalnymi

SIERPIEŃ
od 1 sierpnia do ostatniego dnia robo-
czego miesiąca: składanie wniosków 
o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej

do 15 sierpnia: VIII rata podatku leśnego 
i od nieruchomości – osoby prawne

do 31 sierpnia: opłata za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i rata 
z tytułu opłaty adiacenckiej

PODATNIKU, PAMIĘTAJ!
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Przed nami 24. Przystanek Olecko!

Tegoroczny Przystanek 
Olecko, największa impre-
za letnia w Olecku, odbę-
dzie się w dniach 21-23 lip-
ca. Przed nami m.in. kon-
certy, warsztaty, animacje 
kulturalne. 

21 lipca, czyli pierwszego 
dnia imprezy, w ramach 
wieczornych koncertów 
zagrają dla nas: Mesajah 
i Happy Sad. Na kolejny 
dzień zapraszamy na kon-
certy zespołów: Luxtorpe-
da i T. Love,
Mesajah, Happy Sad oraz 

Luxtorpeda zaprezentują 
się na oleckiej scenie po 
raz pierwszy.
T. Love, który obchodzi 

swoje 35-lecie, zamierza 
w tym roku zakończyć 
koncertowanie. Grupa, jak 
stwierdził Muniek Stasz-
czyk, chce eleganckiego 
pożegnania z fanami.

Krótko o zespołach:
Mesajah, a właściwie Ma-

nuel Rengifo Diaz — wo-

kalista, autor tekstów, pro-
ducent i kompozytor, jest 
dobrze znany jako front-
man i współzałożyciel ze-
społu Natural Dread Kil-
laz, z którym w 2003 roku 
rozpoczął swoją przygodę 
z muzyką. Mieszanka sty-
lów (Reggae, Dancehall, 
Hip-Hop) i umiejętności 
sprawia, że twórczość pre-
zentowana przez Mesajah 
nazywana jest przez kry-
tyków nietuzinkową. 
 Posiada on bowiem 

wyjątkową zdolność do 
wychodzenia poza ramy 
gatunków, czerpania 
z kwintesencji przeróż-
nych form, a także do na-
dawania swoim utworom 
potężnej mocy.

 Happy Sad założony zo-
stał w 2001 roku w Skar-
żysku-Kamiennej. Jest 
jednym z najpopularniej-
szych rockowych zespo-
łów w Polsce. Grupa ma 
na koncie ponad 800 za-
granych koncertów, pięć 

złotych płyt, jeden platy-
nowy krążek oraz rekordy 
frekwencji w wielu popu-
larnych klubach w całym 
kraju.
 Debiutancki album pt. 

„Wszystko jedno” ukazał 
się w 2004 roku, a cały 
krążek 3 lata później zna-
lazł się w zestawieniu 50 
najważniejszych albu-
mów w historii polskie-
go rocka, przygotowane-
go przez magazyn Teraz 
Rock. W lutym 2014 roku 
zespół rozpoczął współ-
pracę z  producentem 
Marcinem Borsem wyni-
kiem, której był wydany 
jesienią album „Jakby nie 
było jutra”, który w listo-
padzie 2014 roku zyskał 
status Złotej Płyty.

Luxtorpeda to grupa wy-
konująca szeroko poję-
tą muzykę rockową. Po-
wstała w 2010 roku z ini-
cjatywy gitarzysty i woka-
listy Roberta Friedricha, 
znanego z  zespołów: 

Acid Drinkers, 
Arka Noego, 
Kazik na Żywo 
i 2Tm2,3. Muzyk 
do współpracy zaprosił 
związanych z zespołem 
2Tm2,3 gitarzystę Rober-
ta Drężka i basistę Krzysz-
tofa Kmiecika oraz ów-
czesnego perkusistę Tur-
bo i zespołu Armia Toma-
sza Krzyżaniaka. 

T. Love to zespół muzycz-
ny założony w 1982  roku 
w Częstochowie. W po-
czątkach kariery, w latach 
80. XX wieku, pozostający 
pod wpływem punk ro-
cka, a z upływem czasu 
korzystający również ze 
stylistyki reggae, rock and 
rolla, glam rocka, pop ro-
cka. Większość albumów 
grupy uzyskało status zło-
tych płyt, a składankowy 
Love, Love, Love — The 
Very BesT. Love 
— w  roku 2012 
status platyno-
wej płyty.

„Przystanek Olecko” to nazwa cyklu spotkań artystycznych, ekologicznych, re-
kreacyjnych i integracyjnych organizowanych od 1994 roku, latem, w Olecku. Jest 
miejscem spotkań wielu pokoleń ludzi, gdzie każdy może znaleźć właściwą dla 

siebie formę aktywności, ma szansę na poszerzanie własnej wrażliwości i otwarto-
ści na drugiego człowieka, przyrodę, przestrzeń.

● 24.06 - Uroczyste obchody 60-lecia MLKS Czarni 
Olecko (obiekty MOSiR w Olecku)
● 25.06 - Turniej Siatkówki Plażowej — Grand Prix Ole-

cka (boiska do siatkówki plażowej MOSiR) oraz XX Tur-
niej Tenisa Ziemnego o „Wielki tort cukierni p. Jana 
Staniszewskiego" (MOSiR — korty tenisowe)  ▪Festi-
wal Barok na Mazurach — otwarcie fotograficznej wy-
stawy plenerowej — wzgórze kościelne (godz. 14.00) 
▪Festiwal Barok na Mazurach -  koncert pt. „Barokowe 
impresje” — kościół pw. NMP KP (godz. 19.00) 
● 27.06 - „PLENERIADA” Przegląd Artystyczny Osób 

Niepełnosprawnych (Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Olecku, ul. Kopernika 6)
● 30.06 - Festiwal Muzyki Poważnej (Kościół pw. NMP 

Królowej Polski), ▪Rajd Polski - tankowanie na Placu 
Wolności ▪Kino plenerowe Orange (godzina 22.00) Ką-
pielisko Skocznia)
● 1.07 - Kino plenerowe Orange (godzina 22.00) Kąpie-

lisko Skocznia)
● 2.07 - Turniej Siatkówki Plażowej — Grand Prix Olecka 

(boiska do siatkówki plażowej MOSiR) i XVI Turniej Tenisa 
Ziemnego o „Wielki Sękacz Olecki” (korty MOSiR) ▪Fe-
stiwal Barok na Mazurach; koncert — kościół pw. NMP 
KP (godz. 19.00) 
● 6.07 - Kino plenerowe Orange (godzina 22, Kąpieli-

sko Skocznia)
● 8.07 - IX Nocny Turniej Tenisa Ziemnego dla Oldbo-

jów o Puchar Prekursorów Oleckiego Bractwa Tenisa 
Ziemnego – Stefana Dawidowicza i Mariana Tomczyka 
(korty MOSiR)
● 9.07 - Turniej Siatkówki Plażowej — Grand Prix Olecka 

(boiska do siatkówki plażowej MOSiR) i Turniej Tenisa 
Ziemnego o Puchar KS „Tenis Life” (korty MOSiR)
● 15.07 - XX Mazurskie Spotkania z Folklorem (Plac 

Wolności)
● 16.07 - Turniej Siatkówki Plażowej — Grand Prix Ole-

cka (boiska do siatkówki plażowej MOSiR) i Turniej Teni-
sa Ziemnego o Puchar Burmistrza Olecka (korty MOSiR)
● 21-23.07 - 24. Przystanek Olecko (koncerty — Plac Wol-

ności; wystawy, działania dla dzieci, warsztaty-informacja 
w  ROK „MG” w Olecku)
● 22.07 - XIV Nocny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 

„Przystanku Olecko” w grze podwójnej (korty MOSiR)
● 23.07 - „Czas na muzykę” - przeboje muzyki klasycznej 

i rozrywkowej (sala kina „Mazur”), ▪X Ogólnopolski Turniej 
Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza (boiska do siat-
kówki plażowej MOSiR), ▪XXIV Turniej Tenisa Ziemnego 
o Puchar Przystanku Olecko (MOSiR — korty tenisowe)
● 29.07 - XXV Olecki Otwarty Maraton Pływacki • Fe-

stiwal Jednego Instrumentu-harmonijka (Kąpielisko 
Skocznia)
● 30.07 - Turniej Siatkówki Plażowej — Grand Prix Olecka 

(boiska do siatkówki plażowej MOSiR) ▪X Turniej Tenisa 
Ziemnego o Puchar ST „Smecz” Olecko (korty MOSiR)
● 6.08 - Swojskie Spotkania (Plac Wolności), ▪Turniej 

Siatkówki Plażowej — Grand Prix Olecka (boiska do siat-
kówki plażowej MOSiR) ▪XIX Turniej Tenisa Ziemnego 
o Puchar „Tygodnika Oleckiego” (korty MOSiR)
● 13.08 - Turniej Siatkówki Plażowej — Grand Prix Olecka 

(boiska do siatkówki plażowej MOSiR), II Turniej Tenisa 
Ziemnego „Olecczanka Cup” o Puchar Iwony Chybickiej 
dla dzieci do lat 16 pochodzących z Olecka,  ▪Otwar-
ty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora MOSiR 
w Olecku (korty MOSiR) ▪III Oleckie Święto Mleka i Mio-
du (Plac Wolności)
● 20.08 - Turniej Siatkówki Plażowej — Grand Prix Ole-

cka (boiska do siatkówki plażowej MOSiR) i XVIII Turniej 
Tenisa Ziemnego o Puchar „Miłośnika Białego Sportu” 
 p. Lecha Kuranowskiego (korty MOSiR)
● 10.09 - Święto Plonów – dożynki gminne (Plac Wolności)
● 9-10.09 - Zamknięte Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym 

dla mieszkańców Powiatu Oleckiego
● 16-17.09 - Zawody w pływaniu w płetwach North 

Cup-Lega Olecko 2017, pływalnia w hali Lega
● 23.09 - XXVI Oleckie Biegi dla Dzieci, Młodzieży i Do-

rosłych (stadion MOSiR)

KALENDARZ 
OLECKICH 

IMPREZ

Jeden z odcinków tegorocznego Rajdu Polski zostanie 
rozegrany na terenie gminy Olecko. Mało tego, kierowcy 
wyścigowych aut będą napełniać zbiorniki na Placu Wol-
ności, gdzie przygotowana zostanie strefa tankowania. 
Impreza odbędzie się w najbliższy piątek, tj. 30 czerwca.
Zgodnie z planem, kierowcy mogą zjeżdżać na Plac Wol-

ności w godzinach 9.30-11.30 i 15.45-18.00. W związku 
z tym od 7.00 do 19.00 obowiązywać będzie zmiana or-
ganizacji ruchu. Plac Wolności będzie zamknięty na od-
cinku od domu kultury do budynku poczty.
 
Warto przypomnieć, że na terenie gminy Olecko i Świę-

tajno wyznaczony został odcinek rajdu o łącznej długości 
21,14 km. Najlepsi kierowcy będą mknąć po lokalnych dro-
gach o nawierzchni asfaltowej i szutrowej. Organizatorzy 
wyznaczyli kilka stref kibica — warto zapoznać się z nimi 
wcześniej, gdyż zainteresowanie rajdem jest ogromne. 
Warto też wziąć pod uwagę zmianę organizacji ruchu 
i zamknięcie dróg na kilku odcinkach. Utrudnienia są ko-
nieczne ze względu na bezpieczeństwo, zarówno zawod-
ników, jak i widzów. Na terenie powiatu oleckiego jest wy-
znaczony również odcinek rajdu przez gminę Wieliczki.

Kierowcy rajdowi zatankują w Olecku

XX Jubileuszowe Mazurskie 
Spotkania z Folklorem

W tym roku 15 lipca o godz. 20.30 
na Placu Wolności w Olecku w ra-
mach Jubileuszowych XX „Mazurskich 
Spotkań z Folklorem” wystąpi jeden 
z największych polskich zespołów 
artystycznych, odwołujących się do 
tradycji polskiej muzyki i tańca ludo-
wego — Państwowy Zespół Ludowy 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Artyści wy-
konają spektakl pt.: „Cud mniemany, 
czyli Krakowiacy i Górale”. Ta pierwsza 
polska opera z okresu oświecenia wy-
reżyserowana została na nowo przez 
Andrzeja Strzeleckiego, a w insceni-

zacji „Mazowsza” jawi się jako pełna 
humoru i wzruszeń opowieść o mi-
łości, przyjaźni, konfliktach, ale prze-
de wszystkim o pojednaniu i zgodzie.
Mazurskie Spotkania z Folklorem to 

spotkania festiwalowe, których po-
czątki sięgają 1998 roku. Ich celem 
jest ukazanie bogactwa kultury ludo-
wej w jej wielonarodowym aspekcie, 
a także integracja poprzez działania 
artystyczne i bezpośrednie kontakty 
interpersonalne. To zbliżenie i pozna-
nie narodów europejskich poprzez 
prezentujące je zespoły służy zrozu-

mieniu i wzajemnej tolerancji.
Przez kolejne lata poznaliśmy, oprócz 

rodzimych regionów, folklor: Czech, 
Chorwacji, Łotwy, Rosji, Litwy, Biało-
rusi, Niemiec, Grecji, Ukrainy, Estonii, 
Węgier i Serbii. ZAPRASZAMY!

Plac mlekiem i miodem 
popłynie

Kolejna edycja Oleckiego Święta 
Mleka i Miodu odbędzie się 13 sierp-
nia. Na Placu Wolności, wzorem lat 
ubiegłych, zorganizowane zostanie 
miasteczko „mlekiem i miodem pły-
nące”. Na zwiedzających będzie cze-
kał kiermasz lokalnych produktów, 
w tym miodów i wyrobów z mleka. 

Nie zabraknie wystaw rękodzieła lu-
dowego i warsztatów plastycznych, 
które cieszą się ogromną popular-
nością. Zwieńczeniem Oleckiego 
Święta Mleka i Miodu będą koncer-
ty muzyczne. Na scenie zobaczymy 
gwiazdy muzyki disco-polo, które 
przyciągają tłumy fanów na lokalny 
rynek. Zapraszamy do udziału we 
wspólnej zabawie!

Informacja dla turystów
W czasie wakacji, czy-

li od 1 lipca do 31 sierp-
nia, Centrum Informacji 
Turystycznej w Olecku 
będzie funkcjonowało 7 
dni w tygodniu, od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00-17.00, natomiast 
w sobotę i niedzielę w godz.10.00-
18.00. W trakcie trwania imprez, ta-
kich jak Przystanek Olecko oraz Ma-
zurskie Spotkania z Folklorem Cen-
trum, czynne będzie w godzinach 
10.00 - 19.00.
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21 lipca
14.00-16.00 — zabawy prowadzone 

przez Wolontariat Kultury WspaK: 
✓ „Bańkowe Szaleństwo” 
✓ „BIGTwisteR” — nowe działanie 

WspaK 
✓ malowanie twarzy 
✓ wspólne tańce i zabawy dla dzieci 
✓ wiele innych atrakcji

17:00 - otwarcie wystawy Rem-
brandt Van Rijn akwaforty
19:30 - Trudna Młodzież
20:45 - Mesajah
22:30 - Happy Sad

22 lipca
11:00 – „Nitka w mieście” - między-

pokoleniowe plenerowe warsztaty 
plastyczne prowadzone przez Annę 
Wojtecką. Współorganizacja — Fun-
dacja Akademia Radosnej Twórczo-

ści. Miejsce — park w centrum mia-
sta przy fontannie. 
14.00-16.00 — zabawy prowadzone 

przez Wolontariat Kultury WspaK: 
✓„Bańkowe Szaleństwo” 
✓ „BIGTwisteR” — nowe działanie 

WspaK 
✓ malowanie twarzy 
✓ wspólne tańce i zabawy dla dzieci
✓ wiele innych atrakcji
18:30 - I Olecki Zlot Motocyklo-

wy, parada motocykli wokół Placu 

Wolności
19:30 - Reggaeside
20:30 - Luxtorpeda
22:00 - T. Love

23 lipca 
✓ Motocross
VII Runda Warmińsko-Mazurskich 

Mistrzostw Okręgu pod Patronatem 
Burmistrza Olecka
godz. 9:00 - trening
godz. 12:00 - rozpoczęcie zawodów

13.00 - koncert „Czas na muzykę”, 
sala kina „Mazur”
W programie: przeboje muzyki kla-

sycznej i rozrywkowej.
Współorganizator — Fundacja Cen-

trum Kultury i Edukacji Muzycznej 
„Teraz Muzyka”.
Wykonawcy: uczestnicy warsztatów 

muzycznych – ok. 50 osób.

ZAPRASZAMY!

 Program 24. Przystanku 
Olecko
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Siła oleckiej bazy sportowej Bezpieczny wypoczynek nad wodą
SPORT I ZDROWIE

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

Sprzyjająca pogo-
da, wysokie tempe-
ratury i słońce spra-
wiają, że właśnie 
nad wodą wypoczy-
wamy najchętniej. 
Jednak jezioro, rze-
ka to nie tylko re-
laks i odpoczynek, 
ale także mnóstwo 
zagrożeń.

Musimy być wyjątkowo 
czujni, gdy nad wodę zabie-
ramy dzieci. Od najmłod-
szych lat powinniśmy przy-
zwyczajać nasze pociechy 
do zakładania kamizelki ra-
tunkowej lub innych ele-
mentów, które pozwalają 
utrzymać się na wodzie. 
Każde naruszanie przepi-
sów bezpieczeństwa nad 
wodą oraz niestosowanie 
się do poleceń ratowni-
ków, może doprowadzić 
do tragedii.

Popisy podczas skakania 
do wody ze słupków, pode-
stów i drzew w miejscach 
niestrzeżonych przez ratow-
ników, w miejscach niezna-
nych lub niewyznaczonych 
do kąpieli to śmierć, lub 
trwałe kalectwo. Dlatego 
apelujemy o rozsądek, roz-

wagę i przestrzeganie za-
sad bezpiecznego zacho-
wania się nad wodą.

� Główną przyczy-
ną tragicznych wy-
padków nad wodą 

jest alkohol.

Pod żadnym pozorem nie 
wchodźmy do wody pod 
wpływem alkoholu. Alko-
hol zaburza ocenę włas-
nych możliwości pływa-
ckich, skłania do brawury, 
osłabia organizm i dodaje 
odwagi, która zazwyczaj 
kończy się tragedią. Ze 
statystyk wynika, że alko-
hol jest główną przyczyną 
utonięć.

Kilka zasad, o których warto pamiętać:

�  Kąpmy się zawsze w miejscach oznakowanych jako dozwolone do kąpieli.
� Pełną satysfakcję z kąpieli możemy mieć wtedy, gdy czuwa nad nami ratownik.
� Nie wolno pływać zaraz po jedzeniu. Należy odczekać około dwóch godzin, aby móc bezpiecznie się kąpać.
� Nie można wchodzić do wody, gdy jest się mocno rozgrzanym słońcem, grozi to szokiem termicznym i omdleniem.
� Absolutnie nie wolno kąpać się po spożyciu alkoholu.
� Nadmierna brawura w wodzie spowodowała niejedno nieszczęście.
� Skoki do wody, nawet znanej, z dużej wysokości są niebezpieczne — grożą urazem głowy lub kręgosłupa.
� Bądźmy wyjątkowo czujni, gdy nad wodę zabieramy nasze pociechy.
� Jeśli korzystamy ze sprzętu pływającego (rowery wodne, kajaki, łódki) zakładajmy zawsze kapok, nawet gdy mamy kartę    pływacką.
� Gdy w wodzie złapie nas bolesny skurcz mięśni, nie wpadajmy w panikę, tylko wezwijmy pomoc.

Profilaktycznie w walce 
z rakiem szyjki macicy
Uwaga! Dziewczynki z  roczników 
2003 i 2001, mogą zaszczepić 
się przeciwko wirusowi brodaw-
czaka ludzkiego (HPV), zupełnie 
bezpłatnie. 

Koszty zakupu szczepionek pokrywa 
gmina Olecko, która w 2017 r. przezna-
czyła na ten cel 35 810,00 zł. Szczepie-
nia realizowane są ramach powiatowego 
programu zdrowotnego „Profilaktyka raka 
szyjki macicy na lata 2009 – 2020”.

W ustalonym terminie, do dnia 28 kwietnia, na szcze-
pienia zgłosiło się ogółem 81 dziewcząt, w tym 52 
z rocznika 2003 (43,3% wszystkich dziewcząt) i 29 
z rocznika 2001 (22% wszystkich dziewcząt).

Szczepienia przeciw HPV są profilaktyką pierwotną, 
rekomendowaną przez specjalistów światowych i pol-
skich towarzystw medycznych (m.in. Polskiego Towa-
rzystwa Ginekologii Onkologicznej i Polskiego Towa-
rzystwa Pediatrycznego) oraz Światową Organizację 
Zdrowia. Są umieszczone w Kalendarzu Szczepień 
zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Więcej informacji o tematyce HPV można zna-
leźć na stronach: http://www.koalicjarsm.pl oraz 
http://zdrowie.avd.pl

Z nami bezpieczniej!
Na stronie Urzędu Miejskiego utwo-

rzona została zakładka „Bezpieczeń-
stwo publiczne”, w której znajdują się 
informacje z zakresu bezpieczeństwa 
przydatne dla mieszkańców.

Umieszczony został również link do Kra-

jowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
za pomocą której można zgłosić potrze-
bę pilnej interwencji policji. Umożliwia 
ona też sygnalizowanie zagrożeń, które 
w subiektywnym odczuciu mieszkańców 
negatywnie wpływają na ich poczucie 
bezpieczeństwa.

Tu znajdziesz pomoc!
Od 1 lutego członkowie Gminnej Komi-

sji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Olecku są do dyspozycji miesz-
kańców podczas cotygodniowych dy-
żurów, w każdą środę od godz. 16.00 do 
17.00.

 Biuro komisji mieści się w pokoju nr 7 
w Urzędzie Miejskim w Olecku, przy Pla-
cu Wolności 1.

Jeżeli jesteś osobą szukającą pomo-
cy lub porady w  sprawie uzależnień 
czy przemocy — zachęcamy do udziału 
w spotkaniach.

Masz problem   
z alkoholem?
 

W czasie trwania Finału 
Mistrzostw Polski w Siat-
kówce Kadetów U-17 z ofer-
ty oleckiej bazy sportowej 
skorzystało aż 7 500 osób, 
a kolejnych 3 500 oglądało 
transmisje online.

W  turnieju tenisowym, 
który „otworzył” sezon za-
grała rekordowa liczba 30 
uczestników z całego regio-
nu. Obfitował on w ciekawe 
i emocjonujące pojedynki.

Kolejny, majowy weekend 
oleckiego MOSiR-u był rów-
nie gorący. Odbyło się aż 5 
imprez sportowych, w tym 
dwie o randze ogólnopol-
skiej i  jedna regionalna. 
W zawodach Pucharu Pol-
ski Taekwondo — Olecko 
Hidori Cup wzięło udział 
ponad 300 zawodników 

z Polski i zagranicy rywali-
zujących w czterech kate-
goriach wiekowych.

 Na starcie piątej edycji 
„Biegu Wiewiórczą Ścież-
ką" Olecka 13 zameldowało 
się blisko 150 biegaczy z ca-
łej Polski oraz z Litwy, Rosji, 
Białorusi, a nawet USA. Ci 
ostatni, to żołnierze z wie-
lonarodowego batalio-
nu NATO stacjonującego 
w Orzyszu. Najlepszy okazał 
się Wojciech Kopeć ze Swa-
derek, który pobił o prawie 
półtorej minuty rekord trasy 
wynoszący dotąd 0:42.35. 
W kategorii pań triumfo-
wała Beata Lupa z Wilkowa 
Starego. Na pływalni Lega 
odbyły się ostatnie elimina-
cje wojewódzkiego cyklu 
Warmia i Mazury Pływają. 

W rywalizacji miast olecka 
pływalnia nie miała sobie 
równych. 

Z kolei oleckie szkoły: SP 
nr 1 i SP nr 4, wywalczyły 
prawo startu w wojewódz-
kim finale w zmaganiach 
szkół. Natomiast w X Ole-
ckiej Olimpiadzie Milusiń-
skich im. Romualda Woj-
nowskiego wzięło udział 
około 200 sportowców oraz 
ich rodziców i opiekunów. 

Dzieci rywalizowały w 6 ka-
tegoriach wiekowych. Kon-
kurencje wymagały szyb-
kości i zręczności, a część 
z nich udziału rodzica lub 
opiekuna. Na boiskach pił-
karskich walczyły rozmaite 
drużyny grające w barwach 
MLKS Czarni Olecko. 

Młodzi piłkarze starali się 
o awans do wyższych klas 
rozgrywkowych. Świet-

nie zaprezentowali się oni 
w wojewódzkim turnieju 
LZS Piłkarska Kadra Czeka. 

Ponad 300 najmłodszych 
piłkarzy grało w turnieju Fo-
otball Festival dla roczników 
2008 i 2009.

 Sportow ych emocji  
nie zabraknie w czerwcu! 

9 i  10 czerwca odbył 
się XLII Finał Krajowy Mi-
strzostw Polski w Czwórbo-
ju Lekkoatletycznym Szkół 
Podstawowych. Tydzień 
później, kilkaset tancerzy 
rywalizowało w Ogólno-
polskim Turnieju Tańca To-
warzyskiego Lega Dance 
a przed nami jubileuszo-
wa impreza Czarnych Ole-
cko, którzy obchodzić będą 
60-lecie istnienia.

W  ramach jubileuszu 
Czarnych planowanego 
na 24 i 25 czerwca zostaną 
rozegnane międzypokole-
niowe turnieje piłki nożnej 
i ręcznej, a także otwarty 
turniej szachowy.

Lato przyniesie kilkanaście 
kolejnych turniejów tenisa 
oraz cykl 8 coniedzielnych 
turniejów siatkówki plażo-
wej. W lipcu zostanie roze-
grany Ogólnopolski Turniej 
Siatkówki Plażowej o Pu-
char Burmistrza Olecka. Bę-
dzie to już 10 - jubileuszowa 
odsłona tej imprezy.

Koniec roku szkolnego to 
tradycyjny początek Spor-
towego Lata, czyli proak-
tywnych półkolonii z MO-
SiR Olecko. Serdecznie 
zapraszamy!

Osiemnaście trzymają-
cych w napięciu siatkarskich 
spotkań, rozegranych zosta-

ło w pierwszych dniach maja 
w Miejskim Ośrodku Sportu 

i Rekreacji w Olecku. 

 To wielkie wyróżnienie dla oleckiej bazy spor-
towej, będące jednocześnie potwierdzeniem 
wysokich standardów organizacyjnych. 

9 i 10 czerwca 2017 r., na Stadionie Miejskim 
w Olecku rywalizowali mistrzowie województw 
w czwórboju lekkoatletycznym. 

W szranki stanęły 6 — osobowe drużyny 
dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych 
z terenu całej Polski. O zwycięstwie zadecy-
dowała klasyfikacja generalna, tj. suma punk-
tów zdobytych w biegu na 60 metrów, rzucie 
piłeczką palantową, skoku w dal lub wzwyż 
(w oparciu o wybór drużyny) oraz w biegu 
długim. Dziewczęta biegły na 600 metrów, 
chłopcy zaś na 1000 m.

Po raz kolejny mieliśmy powody do dumy 
— kolejny raz chwalono świetną organizację 
imprezy oraz standard naszej bazy sportowej.

Olecko gościło Finał Krajowy Czwórboju Lek-
koatletycznego już po raz piąty, w liczącej 42 
lata historii tej imprezy. 

Organizatorem zawodów był Warmińsko-
-Mazurski Szkolny Związek Sportowy w Ol-
sztynie we współpracy z burmistrzem Olecka.

W rywalizacji dziewcząt najlepsza okaza-
ła się drużyna SP w Węgrowie, uzyskując 
aż 1784 pkt. Wśród chłopców tryumfowa-
ła SP w Lęborku. Indywidualnie zwyciężyli 
Zuzanna Zabadała i Mateusz Wilma.

Finał Krajowy Czwórboju Lekkoatletycznego w Olecku
Za nami XLII Finał Krajowy Mistrzostw Polski w Czwórboju Lek-
koatletycznym Szkół Podstawowych.  Olecko po raz piąty było 
gospodarzem tej imprezy! 
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 WAŻNE
 GRAFIK  ODBIORU  ODPADÓW  KOMUNALNYCH W 2017r.
ODPADY  ZMIESZANE

2,*9,16,23,30 CZERWCA;  7,14,21,28 LIPCA;   4,11,18,25 SIERPNIA;  8,22  WRZEŚNIA; 6,20 PAŹDZIERNIKA;   3,17  LISTOPADA;    1,15,29  GRUDNIA

Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Chopina, Czerwonego Krzyża, Dębowa, Gdańska, Gołdapska, Grabowa, Kasztanowa, Kiepury, Klonowa, Kopernika, Legusa, 
Leśna, Letnia, 11-go Listopada, Ludowa, Moniuszki, Paderewskiego, Park, Parkowa, Pawłowskiego, Sembrzyckiego, Składowa, Słowiańska, Sokola, Spacerowa, Spor-
towa, Szeremety, Szymanowskiego, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa.

 1,8,14,22,29 CZERWCA; 6,13,20,27 LIPCA;   3,10,17,24,31 SIERPNIA;  7,21  WRZEŚNIA;  5,19 PAŹDZIERNIKA;  2,16,30  LISTOPADA;    14,28  GRUDNIA

Aleje Lipowe, Cicha, Ełcka, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jeziorna, Kamienna, Kolejowa, Łąkowa, 1-go Maja, Młynowa, Nocznickiego, Osiedle nad Legą, Osiedle 
Siejnik I, Osiedle Siejnik II, Partyzantów, Plac Wieży Ciśnień, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Produkcyjna, Przykamienna, Przytorowa, Siejnik (Podkowa), Słoneczna, 
Szosa do Świętajna,  Środkowa, Tartaczna, Tunelowa, Wąska, Wiśniowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zamostowa, Zielona, Zyndrama.  

7,14,21,28 CZERWCA; 5,12,19,26 LIPCA;   2,9,16,23,30 SIERPNIA;  6,20  WRZEŚNIA;  4,18 PAŹDZIERNIKA;   2,15,29  LISTOPADA;    13,27  GRUDNIA

Aleja Zwycięstwa, Armii Ludowej, Asnyka, Baczyńskiego,  Batorego, Bohaterów Białostocczyzny, Broniewskiego, Cisowa, Dąbrowskiej, Kajki, Kasprowicza, Ko-
chanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Mazurska, Mereckiego, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Osiedle Lesk, Prusa, Przemysłowa, Przybyszewskiego, Reja, 
Reymonta, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Sienkiewicza, Słowackiego, Staffa, Syrokomli, Szosa do Krupina, Targowa, Tuwima, Warmińska, Zana, Żeromskiego,

9,23 CZERWCA; 7,21 LIPCA;   4,18 SIERPNIA;  1,15,29  WRZEŚNIA;  13,27 PAŹDZIERNIKA; 10,24  LISTOPADA;    8,22  GRUDNIA

Borawskie, Borawskie Małe, Babki Oleckie, Biała Olecka,  Dąbrowskie, Dąbrowskie Osada, Dworek Mazurski, Judziki, Kolonie Dąbrowskie, Lenarty, Pieńki, Plewki, 
Przytuły, Sedranki.

 8,22 CZERWCA; 6,20 LIPCA;   3,17,31 SIERPNIA;  14,28  WRZEŚNIA;  12,26 PAŹDZIERNIKA;  9,23 LISTOPADA;   7,21  GRUDNIA

Dobki, Doliwy, Duły,  Gąski, Giże, Gordejki, Gordejki Małe, Jaśki,  Łęgowo, Olecko - Kolonia,  Olszewo, Rosochackie, Siejnik, Ślepie, Zabielne, Zajdy,  Zielonówek.   

   

7,21 CZERWCA;  5,19 LIPCA;   2,16,30 SIERPNIA;  13,27  WRZEŚNIA;  11,25 PAŹDZIERNIKA;  8,22 LISTOPADA;   6,20 GRUDNIA

Babki Gąseckie, Dzięgiele Oleckie, Imionki, Kijewo, Kukowo, Lesk, Lipkowo, Możne, Raczki Wielkie, Skowronki, Szczecinki, Świdry, Wólka Kijewska, Zatyki.

ODPADY  ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY (SUCHE, MOKRE)

*5,12,19,26 CZERWCA; 3,10,17,24,31 LIPCA;   7,14,21,28 SIERPNIA;  4,18  WRZEŚNIA;  2,16,30 PAŹDZIERNIKA;   13,27  LISTOPADA;    11,22  GRUDNIA

Akacjowa, Armii Krajowej, Brzozowa, Chopina, Czerwonego Krzyża, Dębowa, Gdańska, Gołdapska, Grabowa, Kasztanowa, Kiepury, Klonowa, Kopernika, Legusa, 
Leśna, Letnia,11-go Listopada, Ludowa, Moniuszki, Paderewskiego, Park, Parkowa, Pawłowskiego, Sembrzyckiego, Składowa, Słowiańska, Sokola, Spacerowa, Spor-
towa, Szeremety, Szymanowskiego, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa.

6,13,20,27 CZERWCA; 4,11,18,25 LIPCA;   1,8,14,22,29 SIERPNIA;  5,19  WRZEŚNIA;  3,17,31 PAŹDZIERNIKA;   14,28  LISTOPADA;    12,27  GRUDNIA

Aleje Lipowe, Cicha, Ełcka, Grunwaldzka, Jagiellońska, Jeziorna, Kamienna, Kolejowa, Łąkowa, 1-go Maja, Młynowa, Nocznickiego, Osiedle nad Legą, Osiedle 
Siejnik I, Osiedle Siejnik II, Partyzantów, Plac Wieży Ciśnień, Plac Wolności, Plac Zamkowy, Produkcyjna, Przykamienna, Przytorowa, Siejnik (Podkowa), Słoneczna, 
Szosa do Świętajna,  Środkowa, Tartaczna, Tunelowa, Wąska, Wiśniowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zamostowa, Zielona, Zyndrama.  
Aleja Zwycięstwa, Armii Ludowej, Asnyka, Baczyńskiego, Batorego, Bohaterów Białostocczyzny, Broniewskiego, Cisowa, Dąbrowskiej, Kajki, Kasprowicza, Kocha-
nowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Mazurska, Mereckiego, Mickiewicza, Norwida, Orzeszkowej, Osiedle Lesk, Prusa, Przemysłowa, Przybyszewskiego, Reja, Rey-
monta, Rzemieślnicza, Rzeźnicka, Sienkiewicza, Słowackiego, Staffa, Syrokomli, Szosa do Krupina, Targowa, Tuwima, Warmińska, Zana, Żeromskiego.

5,19 CZERWCA; 3,17,31 LIPCA;   14,28 SIERPNIA;  11,25  WRZEŚNIA;  9,23 PAŹDZIERNIKA;   6,20  LISTOPADA;    4,18  GRUDNIA

Borawskie, Borawskie Małe, Babki Oleckie,  Biała Olecka, Dąbrowskie, Dąbrowskie Osada, Dworek Mazurski, Judziki, Kolonie Dąbrowskie, Lenarty, Pieńki, Plewki, 
Przytuły, Sedranki.

6,20 CZERWCA; 4,18 LIPCA;   1,14,29 SIERPNIA;  12,26  WRZEŚNIA;  10,24 PAŹDZIERNIKA;   7,21  LISTOPADA;   5,19  GRUDNIA

Dobki, Doliwy,  Duły, Gąski,  Giże, Gordejki, Gordejki Małe, Jaśki,  Łęgowo, Olecko - Kolonia,  Olszewo, Rosochackie, Siejnik, Ślepie, Zabielne,  Zajdy, Zielonówek.      
Babki Gąseckie, Dzięgiele Oleckie, Imionki, Kijewo, Kukowo, Lesk, Lipkowo, Możne, Raczki Wielkie, Skowronki, Szczecinki, Świdry, Wólka Kijewska, Zatyki.
*kolorem czerwonym oznaczono dodatkowy odbiór odpadów komunalnych z posesji indywidualnych, zamieszkałych

ODBIÓR ODPADÓW PROBLEMOWYCH, WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO , PRZETER-
MINOWANYCH LEKÓW, CHEMIKALII, ZUŻYTYCH BATERII ITP.

14 CZERWCA;  12  LIPCA;  9 SIERPNIA; 13  WRZEŚNIA;  11 PAŹDZIERNIKA;    8 LISTOPADA;    13 GRUDNIA

ODBIÓR POPIOŁU
8 CZERWCA;  13 LIPCA;  17 SIERPNIA;  14 WRZEŚNIA;  12 PAŹDZIERNIKA;    9, 23 LISTOPADA;    7, 21 GRUDNIA

ODBIÓR ODPADÓW PROBLEMOWYCH I POPIOŁU REALIZOWANY BĘDZIE PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM Z PRZEWOŹNIKIEM POD NR TEL. 87 643 70 22 


