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Zmiany w kadrze zarządzającej Oleckiem

 Nowe nazwy ulic. 
Nie będzie nowych 
opłat! 

 W Olecku będzie 
bezpieczniej

 Pomogą 
w urzędzie

 Na cmentarzu już 
nie będzie ciemno

 Budynek
 socjalny w Imion-
kach ukończony

 Zakończyła się 
budowa drogi 
gminnej 
w Sedrankach

 Asfaltem do 
Łęgowa

 Pieniądze 
na inwestycje 
proekologiczne

 Gmina 
Olecko pomoże 
poszkodowanym

 Będzie Park 
linowy dla 
najmłodszych

 Ponad 5,5
 miliona złotych na 
inwestycje

 Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 
już jest

W NUMERZE

Nr 3(3) wrzesień  2017

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele i Wychowawcy, 
Pracownicy Oświaty, Drodzy Rodzice i Uczniowie
Początek roku szkolnego rozpoczyna okres wytężonej pracy, wysiłku, a także sukcesów i radości. Liczę na to, że 
uda nam się sprostać oczekiwaniom mieszkańców. 
Zainwestowaliśmy w przygotowanie szkół zgodnie z reformą oświaty, nie tylko pieniądze, ale i serce. Wiem, że 
było warto.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego życzę siły w dążeniu do celów, owocnej pracy oraz sympatycznych 
dni upływających w ławkach szkolnych.
                                                                                                                                Z wyrazami szacunku i sympatii
                                                                                                                                                        Burmistrz Olecka
                                                                                                                                                      Wacław Olszewski 

Za nami lato w Olecku

KONTROWERSYJNYCH
inwestycji na terenie naszej gminy 
ciąg dalszy

NOWE PROJEKTY
w Budżecie Obywatelskim, 
czyli czego chcą mieszkańcy



Kontrowersyjnych inwestycji 
na terenie naszej gminy ciąg dalszy
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 INWESTYCJE

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

Od kilku miesięcy trwają spot-
kania, dyskusje i prace nad 
wstrzymaniem planów bu-
dowy lub rozbudowy ferm 
w okolicach Olecka.

Przypominamy: 16 grudnia 2016 r.
 firma Wesstron Sp. z o.o. zwró-
ciła się z wnioskiem o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach inwestycji pod 
nazwą „Budowa centrum ba-
dawczo-rozwojowego hodowli 
trzody chlewnej, w której skład 
wchodzą budynki inwentarskie 
wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną, biogazownia oraz uję-
cie wód podziemnych na dział-
kach nr 178/7 i 178/8 w Imion-
kach obręb 0017 Możne, gm. Ole-
cko, pow. olecki, woj. warmińsko - 
mazurskie”.   

Inwestycja jest kontrowersyjna, 
bo pod długim tytułem ukrywa 
się przemysłowa ferma trzody 
chlewnej. Docelowo ma powstać 
siedem budynków, biogazownia, 
ujęcie wód podziemnych.
Z dokumentów wynika, że w od-

ległości 2,17 km od brzegów tzw. 
Szyjki na jez. Oleckim Wielkim, 
721,29 m od zabudowań Lip-
kowa i 816,07 m od zabudowań 
w Imionkach powstać ma na ob-
szarze 4,5 ha ferma trzody chlew-
nej. 
Planuje się tam hodować 14 440 

sztuk warchlaków ( do 4 miesiąca) 
oraz tuczników do 110 kg- 9360 
szt. Razem to 23 760 sztuk. 

Słów kilka o procedurze

Żeby wydać decyzję o środowi-
skowych uwarunkowaniach, mu-
simy mieć m.in. opinie od Pań-
stwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Olecku oraz 
uzgodnienie warunków realiza-
cji inwestycji od Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Olsztynie. Obie instytucje wzy-
wały inwestora do uzupełnienia 
raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko. 20 czerwca 2017 r. otrzy-
maliśmy pozytywną opinię Pań-
stwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego w Olecku dla tej 
inwestycji.
 

W związku z tym, że Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Olsztynie ponownie wezwał in-
westora do uzupełnienia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko 
czekamy na uzgodnienie od tej 
instytucji. 

Po otrzymaniu kompletnej doku-
mentacji podamy ponownie do 
publicznej wiadomości informa-
cję o możliwości zapoznania się 

ze sprawą oraz składania uwag 
i wniosków. 
Ponadto otrzymaliśmy opraco-
wania, które zostały przesłane do 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Olsztynie, i które,  
jak mamy nadzieję, zostaną 
wzięte pod uwagę przy sporzą-
dzaniu uzgodnienia. 
Te same dokumenty zostały prze-
słane również do Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w Olecku z prośbą o za-
jęcie nowego stanowiska w tej 
sprawie.  

 Są to: ocena zasięgu zapacho-
wego oddziaływania fermy 
trzody chlewnej wraz z bioga-
zownią planowanych do budowy 
w miejscowości Imionki, gmina 
Olecko, inwentaryzacja przyrod-
nicza terenu planowanej inwe-
stycji polegającej na „budowie 
fermy trzody chlewnej wraz z bio-
gazownią planowaną do budowy 
w miejscowości Imionki, gmina 
Olecko, opinia dotycząca oceny 
wpływu na środowisko i zdrowie 
ludzi dla raportu oddziaływania 
na środowisko przedsięwzięcia 
polegającego na budowie »Cen-
trum badawczo-rozwojowego 
hodowli trzody chlewnej, w któ-
rej skład wchodzą: budynki in-
wentarskie wraz z niezbędną in-
frastrukturą techniczną, bioga-
zownia oraz ujęcie wód podziem-
nych« w miejscowości Imionki, 
gmina Olecko.

Dodatkowo Rada Miejska w Ole-
cku podjęła uchwałę w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego ob-
szaru „Imionki I”, obejmującą m.in. 
przedmiotowy teren.  Zaintereso-
wanie było spore - 999 osób pod-
pisało się pod 8 wnioskami do 
miejscowego planu na „Imionki I”.
Obecnie dla tego terenu opraco-
wany został projekt planu miej-
scowego, który został przekazany 
do zaopiniowania przez właściwe 
organy i instytucje. 

Kukowo  — chcą zwiększyć pro-
dukcję zwierzęcą

Właściciele ferm trzody chlewnej 
oraz norek amerykańskich w Ku-
kowie planują ich rozbudowę 
i zwiększenie produkcji zwierzę-
cej.
Inwestor planuje wybudowa-
nie dwóch nowych budynków 
chlewni, w miejscu przeznaczo-
nych do wyburzenia budynków 
wiat z garażami. Powierzchnia 1. 
budynku ma wynieść ok. 1970 m2

 gdzie powinno zmieścić się 
do 1110 świń. Powierzchnia 2. 

budynku wyniesie ok. 1990 m2 - 
obsada wyniesie do 920 świń.
 
Słów kilka o procedurze  

 19 maja 2016 r. wpłynął wnio-
sek inwestora o wydanie decy-
zji o środowiskowych uwarunko-
waniach dla przedsięwzięcia, po-
legającego na rozbudowie fermy 
trzody chlewnej w Kukowie na te-
renie naszej gminy. Do wniosku 
dołączono raport o oddziaływa-
niu inwestycji na środowisko. Już 
w czerwcu 2016 roku burmistrz 
Olecka zwrócił się z pismem 
o uzgodnienie do Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Olsztynie oraz do Państwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Olecku o wydanie 
opinii dla ww. inwestycji. 
Obie instytucje nie wnosiły za-
strzeżeń i wydały stosowne do-
kumenty. 

Na etapie toczącego się postę-
powania do tutejszego urzędu 
nie wpłynęły żadne uwagi i wnio-
ski w przedmiotowej sprawie. 
5 października 2016 r. została wy-
dana decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla ww. inwe-
stycji. 26 stycznia 2017 r. inwestor 
wystąpił do tutejszego urzędu 
z wnioskiem o wydanie decyzji 
o warunkach zabudowy.  

 W trakcie procedury o uzyska-
nie warunków zabudowy żadna 
z ośmiu stron postępowania nie 
wniosła uwag i wniosków. 
Przygotowany projekt decyzji zo-
stał pozytywnie zaopiniowany 
przez Starostę Oleckiego w zakre-
sie ochrony gruntów rolnych oraz 
przez Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Gołdapi. 

18 kwietnia 2017 r., w związku 
z wniesionymi wnioskami miesz-
kańców wsi Kukowo, wznowili-
śmy postępowanie administra-
cyjne w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla tej inwestycji.    Ponadto 
przystąpiliśmy do sporządzania 
miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Kukowo  
— tereny obsługi produkcji rolnej”. 

Na tej podstawie zawiesiliśmy po-
stępowanie dotyczące wydania 
warunków zabudowy.
— 190 osób złożyło swoje pod-
pisy pod 15 wnioskami w sprawie 
miejscowego planu dla Kukowa. 

Obecnie projekt planu wyłożony 
jest do publicznego wglądu. Po-
nadto do 25 września br. w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Ole-
cku można było zapoznawać się 

z projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego „Kukowo – tereny obsługi 
produkcji rolnej” oraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. 
W tym samym dniu odbyła się 
dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie planu miejsco-
wego rozwiązaniami. 
 — Zgodnie z prawem, każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego 
może wnieść uwagi.    
Uwagi należy składać na piśmie 
do Burmistrza Olecka, — na adres: 
Urząd Miejski, 19-400 Olecko, Pl. 
Wolności 3, z podaniem imienia 
i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu oraz 
oznaczenia nieruchomości, któ-
rej uwaga dotyczy, w nieprzekra-
czalnym terminie do 9 paździer-
nika 2017 roku.  

Kukowo - rozbudowa fermy 
norek  

  Inwestor już w 2013 r. wystąpił 
z wnioskiem o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla rozbudowy istniejącej 
fermy hodowlanej norek.
 Postępowanie zostało zawie-
szone do czasu przeprowadze-
nia oceny oddziaływania na śro-
dowisko i sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu ww. przedsię-
wzięcia na środowisko. 
 13 marca 2017 roku do urzędu 
wpłynął raport o  oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko. 
To sprawiło, że powrócił temat 
rozbudowy istniejącej fermy ho-
dowlanej norek.
 
 Urząd Miejski w Olecku 11 kwiet-
nia 2017 r. wezwał inwestora do 
uzupełnienia raportu o oddziały-
waniu na środowisko. Z podob-
nym pismem do inwestora wy-
stąpił Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Olecku oraz 
Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Olsztynie. 

W ramach inwestycji planowane 
jest zwiększenie obsady do 80 
tys. sztuk norek amerykańskich 
(obecnie to 24 tys. sztuk). Dodat-
kowo inwestor planuje wyposa-
żyć zaplecze fermy w linię po-
zyskiwania skór hodowlanych 
norek. 
System hodowli norek prowadzo-
ny będzie na wolnym powietrzu 
w modelu pawilonowym, bate-
ryjnym. Planowane jest postawie-
nie dodatkowych 24 sztuk pawi-
lonów hodowlanych wyposażo-
nych w ok. 2582 klatki, 6 i 8- sta-
nowiskowe.
Ciąg dalszy strona 3.

Razem 
opracujmy 
miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego

Trwa realizacja projektu 
„Partycypacja w planowaniu 
przestrzennym” ze środków 
Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, współfinanso-
wanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Spo-
łecznego. Otrzymaliśmy na 
ten cel 56.322,20 zł (100% 
dofi nansowania).

W ramach projektu prowa-
dzone są działania konsulta-
cyjne procesu sporządzania 
koncepcji miejscowego pla-
nu zagospodarowania prze-
strzennego w Olecku, w ob-
rębie ewidencyjnym Olecko 1.

Zachęcamy Mieszkańców do 
korzystania z platformy in-
formatycznej, udostępnionej 
w ramach projektu, umożli-
wiającej zgłaszanie inicjatyw 
w ramach prowadzonej pro-
cedury sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w Olecku 
w obrębie ewidencyjnym 
Olecko 1.

Adres do portalu:
oleck.e-ppp.pl. Każdy miesz-

kaniec ma możliwość za-
mieszczania na portalu włas-
nych inicjatyw do koncepcji 
planu, po zalogowaniu się 
i wcześniejszym zarejestro-
waniu. Aby zarejestrować się, 
należy wypełnić pola: login, 
hasło, e-mail, imię i nazwisko.

W najbliższym czasie plano-
wane są w ramach projektu 
spotkania z mieszkańcami, 
na których zostanie zapre-
zentowana koncepcja pla-
nu miejscowego. Spotkania 
odbędą się w październiku 
i listopadzie.

O spotkaniach będziemy 
Państwa informować po-
przez stronę internetową, 
Facebook, prasę lokalną 
oraz indywidualnie właści-
cieli nieruchomości objętych 
planem.



Nowe nazwy ulic. Nie 
będzie nowych opłat!
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 Pod 15 wnioskami do miejscowego planu podpisało się łącznie 190 osób

Zmieniły się nazwy trzech ulic w Olecku: Czesława 
Miłosza (dotychczasowa ulica Armii Ludowej), Stani-
sława Lema (dotychczasowa nazwa ul. Bohaterów 
Białostocczyzny) i Janusza Korczaka ( dawniej Ma-
reckiego.

Zmiany były konieczne. Wynikały z zapisów Usta-
wy o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicznej, która weszła 
w życie 2 września 2016 r. i wyznaczyła samorządom 
12 miesięcy na wprowadzenie stosownych zmian. 
Dokonaliśmy analizy obowiązującego nazewnictwa 
czy nie upamiętniają lub nie propagują osób, organi-
zacji, wydarzeń czy dat symbolizujących komunizm 
lub inny ustrój totalitarny. 

Nazwy budzące wątpliwości zostały wysłane do 
IPN-u celem zaopiniowania. Zgodnie z opinią otrzy-
maną z Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi 
Polskiemu, musieliśmy rozpocząć procedurę zmiany 
nazwy trzech ulic: Armii Ludowej, Bohaterów Biało-
stocczyzny oraz Mereckiego.

Należy podkreślić, że wszelkie działania związane ze 
zmianą nazw na podstawie wspomnianej ustawy są 
wolne od opłat. Burmistrz Olecka złoży wnioski o do-
konanie zmian w księgach wieczystych prowadzo-
nych dla nieruchomości usytuowanych przy tych uli-
cach. Nowa ustawa dekomunizacyjna nie wymaga od 
mieszkańców zmian dokumentów, nawet jeśli nazwy 
ulic ulegną zmianie.

Zgodnie z prawem, dokumentów będzie można uży-
wać tak długo, aż stracą ważność. Nie obędzie się jed-
nak bez zmian szyldów, wizytówek, papieru firmowe-
go, ogłoszeń czy reklam. 

Na każdym stanowisku 
przybywać będzie od 3 do 
5 sztuk zwierząt. Norki prze-
trzymywane będą w jed-
nopoziomowych klatkach 
z siatki drucianej, usytuo-
wanych na wysokości ok. 
70 cm nad powierzchnią 
ziemi, na stelażach umoż-
liwiających mechaniczne 
usuwanie obornika i cyrku-
lację powietrza.

Klatki przeznaczone do ho-
dowli zwierząt usytuowane 
będą w zadaszonych pawilo-
nach.  Zgodnie z wolą Rady 
Miejskiej przystąpiliśmy do 
sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego „Kukowo-
-tereny obsługi produkcji 
rolnej 2” (teren fermy norek 
w Kukowie) do 11 września 
2017 r. wpłynęło 11 wniosków 
w tej sprawie.
  

Kurniki na brojlery w Roso-
chackich i Kukowie 

Ostatnio wpłynęły kolej-
ne dwa wnioski o wydanie 
decyzji o warunkach zabu-
dowy na budowę kurników 
na brojlery w Rosochackich 
i Kukowie.
Pierwszy wniosek dotyczy 

budowy (w odległości ok. 
24 metrów od zabudowy 
mieszkaniowej) budynku 
kurnika dla brojlerów o po-
wierzchni zabudowy ok. 
3000 m2 (budynek o wy-
miarach 22 × 134 m) z za-
pleczem magazynowo — 
socjalnym oraz infrastrukturą 
techniczną na działce o nr 
ewidencyjnym 43/4 w Ro-
sochackich.
 
Inwestor zmienił pierwot-

nie wnioskowaną ilość DJP 
(Dużych Jednostek Przeli-
czeniowych) ze 118 na 59,6 
co daje 14 900 sztuk drobiu. 
Wielkość zabudowy pozo-
stała bez zmian.
 
Obecnie został wezwany 

do uzupełnienia wniosku 
o decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

Wskazana lokalizacja terenu 
objętego inwestycją przy za-
kładanej wielkości 59,6 DJP 
nie wymaga decyzji o śro-
dowiskowych uwarunko-
waniach przy zachowaniu 
odległości minimum 100 
m od zabudowy mieszka-
niowej. W przypadku złożo-
nego wniosku, odległość ta 
wynosi ok. 24 m.

Kolejny wniosek dotyczy 
również budowy kurnika 
dla brojlerów o powierzch-
ni zabudowy ok. 3000 m2 

(budynek o wymiarach 22 
× 134 m) z zapleczem ma-
gazynowo — socjalnym oraz 
infrastrukturą techniczną 
w zabudowie zagrodowej 
w Kukowie.  
 Inwestor zmienił pierwot-

nie wnioskowaną ilość DJP 
(Dużych Jednostek Przeli-
czeniowych) ze 118 na 59,6 
co daje 14 900 sztuk drobiu. 

Wielkość zabudowy pozo-
stała bez zmian. Obecnie 
trwa postępowanie admi-
nistracyjne w tej sprawie.

Członkowie zespołu dorad-
czego ds. inwestycji znaczą-
co oddziałujących na środo-
wisko zostali zaznajomieni 
z zakresem tych inwestycji.

W skład 8-osobowego ze-
społu wchodzą urzędnicy, 
radna, urbanista, przedsta-
wiciele środowisk ekologów 
i rolników.

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 przygotowanie 
propozycji zmian w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Prze-
strzennego Miasta i Gminy 
Olecko, w zakresie ograni-
czenia lokalizacji ferm wiel-
koprzemysłowych i przy-
gotowanie wniosków do 
Miejscowych Planów Zago-
spodarowania Przestrzen-
nego terenów objętych 
inwestycjami. W celu ure-
gulowania spraw w zakresie 
rolniczej niezabudowanej 
przestrzeni produkcyjnej na 
terenie całej gminy Olecko 
przystąpiliśmy do zmiany 
Studium Uwarunkowań i 
Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta 
i Gminy Olecko.
 Do 31 sierpnia wpłynęło 

21 wniosków od zaintere-
sowanych osób. 
Obecnie trwa procedura 

planistyczna. Warto wspo-
mnieć, że zespół ds. inwe-
stycji uciążliwych opracował 
wzór wniosku do Studium.

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

Olecko stawia na bezpieczeństwo swoich miesz-
kańców. Miasto bowiem zdecydowało się na zakup 
systemu monitoringu wizyjnego.

— Zależy nam, aby każdy mieszkaniec Olecka, jak i nasi 
goście czuli się bezpiecznie w naszym mieście — mówi 
Wacław Olszewski, burmistrz Olecka. — Już w listo-
padzie br. sześć punktów kamerowych zacznie reje-
strować część obszaru naszego miasta. To bardzo po-
trzebne w dzisiejszych czasach — tłumaczy burmistrz. 

Ponadto, wykonawca, tj. INFINITY Group Sp. z o.o. 
z siedzibą w Białymstoku ma dostarczyć i urucho-
mić w Olecku dwa stanowiska do nadzoru moni-
toringu (w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku 
oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Olecku przy 
Placu Wolności 1), wyposażyć centrum rejestracji 
i archiwizacji, przeszkolić administratorów i ewen-
tualnych użytkowników systemu monitoringu.
Wartość zamówienia wynosi 249 161,10 zł. 

W Olecku będzie 
bezpieczniej

Pomogą w urzędzie
Już teraz będziesz mógł 

uzyskać fachową pomoc 
i doradztwo w zakresie 
emerytury czy prowadze-
nia działalności gospodar-
czej w UM w Olecku. 

Trwają dyżury ekspertów, 
którzy udzielą Państwu fa-
chowych informacji z za-

kresu: — prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej — za-
trudniania pracowników 
— emerytur, rent, kapitału 
początkowego — zasiłków 
i prewencji rentowej.

Osoby zainteresowane będą 
miały również możliwość 
założenia profilu PUE, dzię-

ki któremu można uzyskać 
dostęp do własnych danych 
zgromadzonych na osobi-
stym koncie w ZUS (należy 
zabrać dowód osobisty i pa-
miętać swój adres e-mail).
Dyżury w UM w Olecku, 

Plac Wolności 3, partner, 
pok. Nr 3 prowadzone są 
cyklicznie, raz w miesiącu 

w drugi piątek miesiąca. Ko-
lejne dyżury będą w nastę-
pujących terminach:

13 PAŹDZIERNIKA 2017
10 LISTOPADA 2017
8 GRUDNIA 2017

Eksperci dyżurują w godz. 
10.00-14.00. 

Dyżury Ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gołdapi
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Budynek socjalny 
w Imionkach ukończony

Całkowita wartość inwesty-

cji wynosi 781.745,20 zł, w tym 
dofi nansowanie z BGK wynosi 
238.538,51 złotych.
W budynku zamieszka 6 wielo-

osobowych rodzin, w skład któ-
rych łącznie wchodzi 36 osób. 
Powierzchnia użytkowa miesz-
kań wynosi od 33- 75 m2.

 

Każdy z lokali posiada odrębne 
wejście, łazienkę z wc, pokój lub 
pokoje z aneksem kuchennym 

wyposażone w ogrzewanie ko-
minkowe oraz grzejnikami elek-
trycznymi. Lokale dodatkowo 
posiadają pomieszczenia gospo-
darcze na składowanie opału.

Przypominamy, że każdy, kto 
zalega z czynszem może od-
pracować swój dług.

Z takiej możliwości mogłoby 
skorzystać ponad 150 osób. 

Gmina Olecko od marca 2015 
roku wdrożyła system, który 
pozwala osobom zadłużonym 
z tytułu czynszu na kwotę po-
nad 3 tys. złotych na odpraco-
wywanie zadłużenia w formie 
świadczeń rzeczowych. 

Z tej formy pomocy od 2015 
roku skorzystały tylko 4 osoby  
z czego obecnie dług odpraco-
wują 2 osoby.

Na cmentarzu nie 
jest już ciemno
Kolejny etap budowy alejek na 

nowym cmentarzu komunal-
nym został zakończony. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej sp. z o.o. wykonało alejki 
o szerokości 4 i 2,5 m oraz długości 
140 metrów na nowym cmentarzu 
komunalnym.
 Wartość tych prac wyniosła 49 938 zł. 

Na cmentarzu pojawiło się nowe 
oświetlenie. 
Na tym terenie zostało zainstalowa-

nych 12 lamp typu Led. Wartość prac 
zamknęła się w kwocie 49 200 zł.

Zakończyła się budowa drogi gminnej 
w Sedrankach 

INWESTYCJE W GMINIE OLECKO

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

30 sierpnia br. odbył się 
odbiór prac związanych 
z budową drogi gminnej 
w Sedrankach.

W ramach inwestycji wykonaw-
ca Oleckie Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., 
wykonało 2,5 km jezdni asfal-
towej, przepust, bariery stalowe 
ochronne, ścieżkę pieszo-rowe-
rową, wjazdy z kostki betono-
wej oraz linię oświetleniową 
kablową i napowietrzną  wraz 
ze słupami i oprawami oświet-
leniowymi Led. Ten zakres prac 
kosztował prawie 2 miliony 
złotych.

— Na budowę tej drogi otrzy-
maliśmy dofi nansowanie w wy-
sokości 976 749 zł z  Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 

2016-2019. 
Ponadto Rada Powiatu w Ole-
cku udzieliła naszej gminie  
pomocy fi nansowej na ten cel 
w wysokości 498 142,80 zło-
tych — mówi burmistrz Wacław 
Olszewski. 

Nowo wybudowany  odcinek 
drogi w Sedrankach biegnie od 
drogi powiatowej za młynem 
do drogi wojewódzkiej Olecko 
- Bakałarzewo. 
Całkowita wartość zadania to 
1 953 499, 58 zł.

Gmina przy dofi -
nansowaniu z Banku 
Gospodarstwa Kra-
jowego wybudowa-
ła 6 lokalowy budy-
nek socjalny z prze-
znaczeniem do wy-
najmu dla rodzin 
posiadających wy-
roki sądowe o eks-
misję z dotychczas 
zajmowanych lokali 
mieszkalnych.

Asfaltem do Łęgowa
Zakończyła się bu-

dowa drogi

Nowym asfaltem poje-
dziemy do Łęgowa. 
8 września 2017 r. zo-

stały odebrane prace 
budowlane niemal 2 
km drogi asfaltowej 
i tym samym zakoń-
czono budowę drogi 

z Sedranek w kierunku 
Łęgowa.
 Odcinek gminny liczy 

0,418 km natomiast po-
wiatowy 1 km 974 m.
—Ponieważ droga 

ma dwóch właścicieli, 
w części jest własnoś-
cią powiatu oleckiego, 
w części gminy Olecko, 
doszliśmy do porozu-

mienia i przeprowadzi-
liśmy jeden przetarg 
na budowę –mówi 
burmistrz Wacław Ol-
szewski.
 Wykonawcą prac była 

firma Strabag Sp. z o.o. 
z Pruszkowa. Wartość 
prac na części gminnej 
wyniosła 194 216,48 zł.
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Inwestycja w Kukowie zbliża się ku końcowi
 

Do końca września br. powinna zakończyć się przebudowa świetlicy wiejskiej 
w Kukowie.
 

W ramach prac wykonane zostanie ocieplenie ścian elewacji i fundamentów oraz pod-
jazd dla osób niepełnosprawnych. 
Pomieszczenie socjalne zostanie doposażone.
 

Gmina Olecko pozyskała środki na ten cel z programu LEADER PROW 2014-2020. 
Wartość całego przedsięwzięcia po przetargu nieco wzrosła i wynosi 50 652,27 zł, 

z czego dofinansowanie to kwota niemal 32 000 zł.

Trwa przebudowa drogi w Plewkach
 

Do 30 listopada br. zakończy się przebudowa wewnętrznej drogi dojazdowej w Plewkach.
 

Docelowo powstanie 640 m drogi o szerokości 3,5 metra o nawierzchni żwirowej, z od-
wodnieniem. Pięć lat temu przebudowano połowę tej drogi-obecne prace zakończą 
inwestycję na pozostałym odcinku.

Wykonawcą prac jest Krzysztof Witkowski Transport Ciężarowy z Olecka. Wartość prac 
wynosi 115 620 zł.
 

Skwer na Kościuszki/Targowa
 

Pod koniec września wykonany został skwer przy ul. Kościuszki/Targowej.
Wykonano chodniki i oświetlenie. Teren został odwodniony. Ustawiono nowe ławki 

i kosze. Pojawiły się nasadzenia, które zupełnie zmieniły wygląd tego terenu.
 
To kolejny obszar miasta, który został zagospodarowany. Warto dodać, że koncepcja 

aranżacji tego terenu nawiązuje do skwerów wykonanych kilkadziesiąt metrów dalej 
tj. przy ul. Broniewskiego.
W budżecie gminy przeznaczono na ten cel środki w wysokości 90 000 zł.

Na Zana będzie kostka betonowa zamiast drogi gruntowej
 

Trwają prace przy przebudowie drogi wewnętrznej przy ul. Zana w Olecku.
Wykonawca,  ma czas na wykonanie zakresu prac do 20 października br. Docelowo 

powstanie 56 metrów drogi z kostki betonowej, oświetlenie (dwa punkty świetlne) oraz 
kanał deszczowy. Wartość robót wynosi 83 249,00 zł.

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

Gmina Olecko pomoże poszkodowanym
Mieszkańców woje-

wództw pomorskiego 
i kujawsko-pomorskiego 
dotknęła tragedia. Nisz-
czycielski żywioł dokonał 
spustoszeń w obu woje-
wództwach.

Zniszczone lub uszkodzone są 
domy, budynki gospodarcze, 
drogi, spustoszone pola uprawne 
i powalone wielkie połacie lasów. 
Mieszkańcy zniszczonych terenów 
pozbawieni zostali niekiedy do-
robku całego życia.

—To jedna z sytuacji, kiedy po-
trzebna jest solidarność, współ-
praca i pomoc: finansowa, rze-
czowa, osobowa — mówi Wacław 
Olszewski.  — Taką tragedią, której 

nikomu nie życzę, może zostać 
dotknięty każdy samorząd w Pol-
sce, w tym nasz. Wtedy też, cie-
szylibyśmy się z każdej zewnętrz-
nej pomocy. Dlatego, postanowi-
liśmy włączyć się do akcji. 

 W ramach solidarności i współ-
pracy między samorządami, 
Gmina Olecko zamierza udzie-
lić pomocy finansowej wybranej 
gminie na wskazane przez nią 
zadanie publiczne. Na sesji wrześ-
niowej radni będą podejmować 
uchwałę w tej sprawie.

 Planujemy przekazać 10 tys. zło-
tych Gminie Gostycyn z powiatu 
tucholskiego w województwie 
kujawsko-pomorskim, na zaspo-
kojenie potrzeb lokalowych osób 

poszkodowanych w wyniku na-
wałnicy. Mieszkańcy i podmioty 
gospodarcze także mogą udzielić 
wsparcia poszkodowanym miesz-
kańcom województw pomor-
skiego i kujawsko – pomorskiego 
poprzez dokonanie wpłaty na 
konto Caritas oraz PCK.
Liczy się każda forma zaangażo-
wania.

 Caritas: aby pomóc poszko-
dowanym można wysłać SMS 
z hasłem WICHURA pod numer 
72052 (koszt 2,46 zł z VAT lub 
dokonać wpłaty na konto Cari-
tas PL 77 1160 2202 0000 0000 
3436 4384 - z dopiskiem WI-
CHURA.
 
 PCK:  aby pomóc poszkodowa-

nym można dokonać wpłaty na 
konto: PCK PL 16 1160 2202 0000 
0002 7718 3060 z dopiskiem BU-
RZA.
Ponadto Polski Czerwony Krzyż 
prowadzi specjalną zbiórkę rze-
czową.
  Wszystkie zgromadzone środki 
zostaną przeznaczone na bezpo-
średnią pomoc poszkodowanym. 

Marszałek województwa warmiń-
sko-mazurskiego również włączył 
się w organizowanie pomocy po-
szkodowanym.Każdy, kto chciałby 
pomóc, proszony jest o kontakt z:
 
 - Łukaszem Walkuszem, Dyrek-
torem Departamentu Organi-
zacyjnego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Kujawsko-

-Pomorskiego, pod nr tel. (56) 
621 83 11, e-mail: or.sekretariat@
kujawsko-pomorskie.pl.
 
- Beatą Skrobotowicz, Dyrek-
torem Departamentu Finansów 
i Zastępcą Skarbnika Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Po-
morskiego, tel. (58) 326 85 78, tel. 
502 757 241.

- Zygmuntem Kierszem, Dy-
rektorem Gabinetu Marszałka 
w Urzędzie Marszałkowskim Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazur-
skiego, nr tel. (89) 521 91 40, e-mail: 
gm@warmia.mazury.pl.
 Każdy z nas mógł znaleźć się 
na trasie wichury. Pomóżmy po-
szkodowanym, w odbudowie ich 
domów.

Nowe inwestycje w trakcie realizacji
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INFORMACJE

11 września br. nowo 
wybrany zastępca bur-
mistrza Mariusz Miłun. 
rozpoczął urzędowanie.
W telegraficznym skró-
cie: to olecczanin z uro-
dzenia (ur. w 1978 roku), 
posiadający wykształ-
cenie wyższe. Żonaty. 
Dumny ojciec dwóch có-
reczek: Hani i Marysi. Po-
za rodziną, która jest dla 
niego najważniejsza ma 
jeszcze dwie pasje — to 
sport i polityka.

— No cóż, praca zawodo-
wa oraz obowiązki rodzin-
ne weryfikują moje możli-
wości uprawiania sportu —
mówi Mariusz Miłun. 
— Natomiast zawsze gorą-
co kibicuję piłkarzom, siat-
karzom, piłkarzom ręcz-
nym, lekkoatletom. Pasjo-
nuję się w zasadzie każ-
dą dyscypliną sportową, 
szczególnie takimi, w któ-
rych startują reprezentanci 
Polski. Na bieżąco też sta-
ram się śledzić poczyna-
nia sportowców reprezen-
tujących nasze miasto — 
podsumowuje Mariusz Mi-
łun. To tutaj, w Olecku, po 
ukończeniu studiów pod-
jął pracę w stoczni jach-
towej Delphia Yachts Kot, 
gdzie ostatnio pełnił funk-
cję kierownika kontroli ja-
kości procesu laminowania 
oraz technologii laminowa-
nia wydziałów łodzi moto-
rowych i żaglowych. Przez 
cały okres pracy w stoczni 
był również Pełnomocni-
kiem Dyrektora ds. Syste-
mu Zarządzania Jakością 
ISO.
 Przez dwie kadencje był 
radnym miejskim. Pełnił 
też funkcję przewodniczą-
cego Komisji Planowania, 
Budżetu i Gospodarki. Do 

września 2017 r. był sołty-
sem wsi Rosochackie.
— Wybudowałem, w dużej 
mierze metodą gospodar-
czą, z moim tatą, dom pod 
Oleckiem. Tu mieszka mo-
ja rodzina i kształcą się mo-
je dzieci. Zależy mi więc na 
tym, by Olecko było miej-
scem przyjaznym dla każ-
dego: dzieci, dorosłych, se-
niorów czy przedsiębior-
ców. Mój poprzedni szef, 
pan Wojciech Kot nauczył 
mnie między innymi tego, 
że nie można ograniczać 
się w swoich planach. 
To wizjonerstwo, nieogra-
niczona wyobraźnia, jasno 
określone cele i ciężka pra-
ca determinują sukces — 
mówi Mariusz Miłun. 
 Zdobyte doświadczenie 
w pracy samorządowca, 
umiejętności menadżer-
skie oraz cechy charakte-
ru z pewnością zostaną do-
brze wykorzystane.

Nowa sekretarz gminy 
Barbara Jankowska

Od 16 sierpnia br. w Urzę-
dzie Miejskim w Olecku roz-
począł urzędowanie nowy 
sekretarz gminy. Burmistrz 
na to stanowisko powołał 
Barbarę Jankowską.
Pani Bożenna Wrzyszcz — 
dotychczasowy sekretarz 
gminy, odeszła na emery-
turę 7 sierpnia br.
— Po przeanalizowaniu 
różnych możliwości posta-
nowiłem na to stanowi-
sko powołać kierowniczkę 
Wydziału Rolnictwa i Go-
spodarki Nieruchomościa-
mi w Urzędzie Miejskim 
w Olecku — mówi bur-
mistrz Wacław Olszewski. 
— To odpowiedzialny i do-
świadczony pracownik sa-
morządowy. Jestem prze-

konany, że doskonale po-
radzi sobie z nowymi obo-
wiązkami — powiedział 
burmistrz. 
Barbara Jankowska swoją 
karierę zawodową rozpo-
częła od pracy w Urzędzie 
Miejskim w Olecku w 1991 
roku. Pracowała w Wydzia-
le Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami, prze-
chodząc stopnie kariery za-
wodowej od referenta, pod-
inspektora, inspektora, by 
w 1995 roku objąć funkcję 
kierownika tego wydziału.
— Przyznaję, że byłam za-
skoczona propozycją bur-
mistrza, ale lubię wyzwa-
nia i m.in. dlatego zdecydo-
wałam się na objęcie sta-
nowiska sekretarza gminy 
— mówi Barbara Jankow-
ska. — Nie boję się podej-
mowania trudnych decyzji, 
potrafię pracować zespo-
łowo. Znam dobrze lokal-
ne realia i problemy miesz-

kańców. Cieszę się, że moje 
doświadczenie zawodowe 
oraz kompetencje zostały 
docenione i że będę je mo-
gła wykorzystać, pracując 
na rzecz gminy. Długolet-
ni staż pracy w urzędzie na 
pewno ułatwi mi sprawo-
wanie nowej funkcji. Znam 
nowy zakres obowiązków, 
a w związku z tym, że je-
stem osobą pracowitą, no-
wych zadań szybko się na-
uczę — podsumowuje no-
wa sekretarz gminy.

Nowa kierownik wydzia-
łu Rolnictwa i Gospodar-
ki Nieruchomościami

Zmiana nie ominęła także 
Wydziału Rolnictwa i Go-
spodarki Nieruchomoś-
ciami. Drogą awansu we-
wnętrznego obowiązki kie-
rownika tego wydziału po-
wierzono Marii Wiktorzak.
 Maria Wiktorzak ma wie-

loletnie doświadczenie za-
wodowe. W wydziale Rol-
nictwa i Gospodarki Nieru-
chomościami przepraco-
wała 27 lat.

 — Jestem pewien, że no-
wa pani kierownik dosko-
nale sobie poradzi. Zna pra-
cę wydziału „od podszew-
ki”, jest pracowita i odpo-
wiedzialna — mówi Wac-
ław Olszewski. Zmiany były 
konieczne. Dotychczaso-
wa kierowniczka wydziału 
awansowała i pełni funk-
cję sekretarza gminy.

Nowy wydział Strate-
gii i Rozwoju w urzędzie

 
Nowy regulamin organiza-
cyjny funkcjonuje od 1 sierp-
nia bieżącego roku. Wydział 
Strategii i Rozwoju został 
wyodrębniony w ramach 
reorganizacji urzędu a je-
go zadaniem jest m.in. po-
zyskiwanie funduszy unij-

nych oraz opracowywanie 
dokumentacji strategicz-
nych gminy — mówi bur-
mistrz Wacław Olszewski.

Do zadań tej komórki na-
leżą również działania ma-
jące na celu planowanie 
strategiczne i rozwój, reali-
zację projektów, które uzy-
skały dofinansowanie oraz 
rozwój dialogu społeczne-
go, społeczeństwa obywa-
telskiego i przedsiębiorczo-
ści.

Kierownikiem wydzia-
łu, w drodze awansu we-
wnętrznego, została Ane-
ta Milczarek, która ma wy-
kształcenie prawnicze, 
12-letnie doświadczenie za-
wodowe związane z pozy-
skiwaniem funduszy unij-
nych oraz realizacją zadań 
na rzecz rozwoju społecz-
no-gospodarczego gminy.
 Celem reorganizacji jest 

usprawnienie działania 
urzędu.

Zmiany w kadrze
zarządzającej Oleckiem

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

PIENIĄDZE NA INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE
Burmistrz Olecka zaprasza na spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Olsztynie, na którym zaprezentowane będą możliwości finansowania zadań związanych m.in. z kompleksową termomoder-
nizacją budynków (docieplenie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz modernizacją instalacji wodociągowych i kanalizacyj-
nych w budynkach i lokalach. O dofinansowanie ubiegać się mogą osoby fizyczne, jak i podmioty prawne takie jak spółdzielnie czy 
wspólnoty mieszkaniowe.
Spotkanie odbędzie się 4 października 2017 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej (III piętro) Urzędu Miejskiego – Plac Wolności 3.
Zapraszamy!



W ramach Budże-
tu Obywatelskiego 
w 2018 r. realizowa-
ny będzie  projekt pn. 
Zagospodarowanie 
plaży „Szyjka” (budo-
wa placu zabaw dla 
dzieci oraz boiska do 
piłki plażowej) 

W wyznaczonym termi-
nie do 31 lipca br. wpłynę-
ło pięć wniosków do bu-
dżetu obywatelskiego na 
2018 rok.
 Po weryfikacji formalno- 
prawnej do głosowania 
zakwalifikowały się cztery 
następujące projekty:

● Street workout dla każ-
dego (przy Al. 450- lecia)
● Teren rekreacyjno - wy-
poczynkowy (zaplecze uli-
cy 11 Listopada)
● Zagospodarowanie te-
renów zieleni na Osiedlu 
Siejnik

● Zagospodarowanie pla-
ży »Szyjka« (budowa placu 
zabaw dla dzieci oraz boi-
ska do piłki plażowej)

Głosowanie nad projekta-
mi do budżetu obywatel-
skiego na 2018 r. rozpoczę-
ło się 6 września i trwało 
do 20 września 2017 roku.
 
Można było głosować 

w systemie elektronicz-
nym poprzez aplikację Bu-
dżet Obywatelski, dostęp-
ną na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Ole-
cku oraz w formie papie-
rowej, poprzez wrzucenie 
wypełnionej karty do gło-
sowania do urny, zlokalizo-
wanej w punkcie do gło-
sowania w Urzędzie Miej-
skim w Olecku, Plac Wol-
ności 3, pokój nr 14.

W sumie zagłosowało 1319 
osób. W związku z tym,że 

mieszkańcy mieli możliwość  
zagłosować na więcej niż 
jeden projekt w sumie od-
dano 1588 głosów.
 Za  projektem związanym 

z zagospodarowaniem pla-
ży „Szyjka” zagłosowało 449 
osób. Tuż za nim z liczbą 
głosów 442 uplasował się 
projekt związany z zagospo-
darowaniem terenu rekre-
acyjno - wypoczynkowego 
na zapleczu ul. 11 Listopada.
 Za zagospodarowaniem 

terenów zieleni na Osiedlu 
Siejnik głosowało 406 osób 
natomiast projekt pod na-
zwą Street workout otrzy-
mał 291 głosów.

Wszystkie projekty były in-
teresujące i warte realizacji, 
ale to  Państwo zadecydo-
wali, który z nich będzie zre-
alizowany w 2018 roku.
Warto wspomnieć, że na 

ten cel gmina przeznaczy-
ła 200 000 złotych.
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Nowe projekty w Budżecie Obywatelskim, 
czyli czego chcą mieszkańcy

Nowy park to pomysł 
mieszkańców Olecka, 
który powstanie w ra-
mach realizacji Budżetu 
Obywatelskiego.

— To działanie lokalne, 
które włącza olecką spo-
łeczność do budowa-
nia naszego miasta. Takie 
funkcjonowanie miesz-

kańców pokazuje, na jakie 
problemy i potrzeby po-
winniśmy być otwarci — 
mówi burmistrz Wacław 
Olszewski.

Dopiero trzeci przetarg na 
budowę parku linowego 
dla dzieci przy Alei 450-le-
cia Olecka doszedł do 
skutku.
— Udało nam się wyłonić 

wykonawcę — mówi bur-
mistrz. — Wcześniejsze dwa 
przetargi musieliśmy unie-
ważnić, ponieważ oferty 
znacznie przekraczały kwo-

tę przeznaczoną na ten cel 
w budżecie gminy.
Wykonawcą parku linowe-

go dla najmłodszych będzie 
Przedsiębiorstwo Handlowo 
— Usługowe Mirosław Dę-
bowski z Olecka. 

Park linowy dla dzieci po-
wstanie za siłownią plene-
rową w kierunku zabudowy 

mieszkaniowej ulicy Letniej.
Wartość prac wynosi 197 

187, 04 złotych. Wykonaw-
ca będzie miał 60 dni, od 
podpisania umowy, na wy-
konanie zakresu prac.
Inwestycja została wybrana 

przez mieszkańców Olecka 
w głosowaniu Budżetu Oby-
watelskiego na ten rok.

Będzie Park linowy dla najmłodszych

WRZESIEŃ
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, 
leśnego i od nieruchomości – osoby fi zyczne
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

PRZYPOMINAMY, że do 1 września należało 
uiścić opłatę roczną czynszu za dzierżawę 
gruntu natomiast do 15 września:
 II ratę podatku od środków transportowych
III ratę podatku rolnego, leśnego i od nieru-
chomości – osoby fi zyczne
IX ratę podatku leśnego i od nieruchomości 
– osoby prawne
III ratę podatku rolnego – osoby prawne

Przypominamy, że koszty upomnienia 
wynoszą  11,60 zł.

PODATNIKU, PAMIĘTAJ!

Na taką kwotę gmina Ole-
cko złożyła wnioski o dofi-
nansowanie, bo chce zain-
westować w rozwój.

Modernizacja energetyczna 
budynku Przedszkola z od-
działami integracyjnymi „Kras-
nal” w Olecku przy ul. Zielonej 
1, przebudowa boisk i bieżni 
przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Olecku oraz zakup wyposa-
żenia pracowni językowej — to 
inwestycja w edukację.

Plac zabaw

Nowego placu zabaw mogą 
doczekać się dzieci przy Placu 
Wolności w Olecku.

— Planujemy przebudowę pla-
cu w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020 — mówi Wac-
ław Olszewski. To inwestycja za  
prawie 200 tys. zł, natomiast 
wnioskowana kwota na dofi-
nansowanie wynosi 127 259 zł. 
Miasto dołoży do przebudo-

wy 72 740, 94 złotych. Wnioski 
są obecnie w ocenie Urzędu 
Marszałkowskiego — mówi bur-
mistrz Olecka. — Chociaż kon-
kurencja jest ogromna, wymogi 
i procedury coraz trudniejsze, to  
nie  odpuszczamy.

Nowe targowisko

W planach gmina Olecko ma 
też przebudowę targowiska.  
Za przeszło 2 miliony złotych 
powstanie inwestycja, która ma 
na celu „Wsparcie inwestycji 
w tworzenie, ulepszanie i roz-
wijanie podstawowych usług 
lokalnych dla ludności wiejskiej 
w tym rekreacji, kultury i powią-
zanej infrastruktury”.

Modernizacja ścieżki dy-
daktycznej  tzw. Wiewiór-
czej Ścieżki

 Gmina troszczy się również 
o ochronę środowiska. W tym 
celu zaplanowano komplek-
sową modernizację ścieżki dy-
daktycznej zwanej Wiewiór-

czą Ścieżką. W ramach robót 
budowlanych planuje się m.in 
uzupełnienie nawierzchni 
ścieżki żwirowej, umacnianie 
brzegów i skarp, ustawianie 
barierek, wykonanie tarasów 
widokowych, remont istnieją-
cych altanek, ustawienie koszy 
na śmieci, ławek, stojaków na 
rowery, nowe tablice informa-
cyjno - dydaktyczne. 
 Gmina Olecko sukcesywnie 
poszukuje dofinansowania dla 

poprawienia warunków życia 
mieszkańców. Obecnie pięć 
złożonych  wniosków jest na 
etapie oceny. 
 Wyniki być może poznamy  
jeszcze w tym roku. Ponadto 
pod koniec września gmina 
Olecko oraz Regionalny Ośro-
dek Kultury  w Olecku „Mazury 
Garbate” złożą kolejne wnioski 
na dofinansowanie  przebudo-
wy amfiteatru oraz budynku 
AGT. 

Ponad 5,5 miliona złotych na inwestycje
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SPORTOWE PÓŁKOLONIE ZA NAMI

Półkolonie w Olecku od kilku lat 
cieszą się sporym powodzeniem. 
Nie inaczej było i w tym roku. Od 26 
czerwca do 21 lipca MOSiR zorga-
nizował 2 turnusy dziesięciodnio-
wych półkolonii dla dzieci i mło-
dzieży.
W „Sportowym Lecie” wzięło udział 161 

dzieci. Nie było czasu na nudę. W progra-
mie znalazły się zajęcia sportowe, rekre-
acyjne i poznawcze. Dzieci grały w piłkę 
nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa sto-
łowego, ziemnego czy squasha.
Sporo czasu spędziły też na oleckim ba-

senie. W ofercie znalazła się również moż-

liwość wspinania się na niemal 14 metro-
wej ściance wspinaczkowej. 
Dzieci ćwiczyły się w samoobronie, uczy-

ły się windsurfingu oraz dokazywały na 
„Skoczni”, czyli miejskiej plaży. 
Opiekunowie zadbali również o program 

z grami i zabawami ruchowymi. Festyn 

pt. „Bardzo Dziki Zachód ...” z możliwością 
jazdy konnej, ognisko czy gra terenowa do-
starczył wielu wrażeń.
 
Uczestnicy półkolonii brali także udział 

w wycieczkach do Majątku Giże i do Pło-
cicznej na Wigierską Kolej Wąskotorową. 

Ponad 3 miliony zostały w Olecku
W tym sezonie na oleckich 

obiektach sportowych ćwiczyli 
sportowcy z 76 klubów spor-
towych na 89 turnusach. Z in-
formacji otrzymanych z MOSiR 
wynika, że z naszego zespołu 
rekreacyjno-sportowego skorzy-
stało co najmniej 3261 osób.

Łatwo można oszacować ile pieniędzy 
w Olecku zostawiły grupy sportowe. Przyj-
mując, że każda osoba średnio przebywała 
na 10-dniowym turnusie, który szacunkowo 
kosztował każdą osobę 100 zł dziennie 
(nocleg, wyżywienie, zakupy w sklepach, 
obiekty sportowe, kino, i in.) to wychodzi, 
że pond 3 miliony złotych zostało wydane 
w Olecku.
MOSiR ma jeszcze rezerwację 2 klubów 

sportowych, które skorzystają z naszych 
usług we wrześniu.

Skąd przyjechali sportowcy?

Można śmiało powiedzieć, że z całej Polski 
i Europy.
 Gościliśmy kluby z Ornety, Katowic, Gdyni, 

Białegostoku, Warszawy, Pruszkowa, Pia-
seczna, Zakrzewa, Łodzi, Nadarzyna, Ryk, 
Ostrołęki, Gdańska, Bielska Podlaskiego, 
Siedlec, Gniezna, Raszyna, Ksawerowa, Bia-
łej Podlaskiej, Ożarowa Mazowieckiego, Cie-
chanowa, Nowego Dworu Mazowieckiego, 
Giżycka, Pisza, Stanisławowa Pierwszego Ży-
rardowa, Grodziska Mazowieckiego, Łomży, 
Jarosławia, Augustowa, Grójca, Ostrzeszowa, 
Karczewa, Jastrzębia - Zdroju, Garwolina, 
Perlejewa, Mętnego, Opola oraz z Litwy, 
Rosji i Anglii.

 Są rzeczy w życiu, które opłaca się robić ale 
są i takie, które robić warto. W przypadku 
oleckich obiektów sportowych obie tezy 
są prawdziwe.

W podziale na sekcje sportowe wy-
gląda to następująco:

 piłka nożna – 23 kluby
 pływanie – 12 klubów
 lekkoatletyka – 9 klubów 
(w tym 1 niepełnosprawnych)
 tenis ziemny – 8 klubów
 piłka koszykowa – 7 klubów
 piłka siatkowa – 4 kluby

 piłka ręczna – 3 kluby
 ogólnorozwojowy, kolonia
 – 3 kluby
 sporty walki – 2 klub (w tym 1 judo, 

1 taekwondo)
 taniec – 2 kluby
 badminton – 2 klub
 osób niepełnosprawnych – 3 kluby
 sumo – 1 klub
 windsurfi ng – 1 klub

Na konkurs „Miesz-
kajmy piękniej” wpły-
nęło 21 wniosków. 
Najwięcej, bo aż 13 
dotyczyło posesji 
indywidualnych.

Pięć zgłoszeń wpłynęło na 
najpiękniejszy balkon, a trzy 
na tereny zielone przy wie-
lorodzinnych budynkach 
mieszkalnych oraz terenach 
zielonych wokół obiektów 
użyteczności publicznej.
Komisja konkursowa obej-

rzała zgłoszone ogrody i bal-

kony w sierpniu. Przy ocenie 
były brane pod uwagę na-
stępujące kryteria: ogólne 
wrażenie i utrzymanie czy-
stości, ciekawe rozwiązania 
zagospodarowania prze-
strzeni posesji lub balkonu, 
różnorodność nasadzeń, 
oryginalność i pomysł.

W kategorii „Najpięk-
niejszy balkon” wybra-
no:

I miejsce: Renata Moroz
II miejsce: Urszula Open-

chowska - Tusznio
III miejsce: Izabela 
Openchowska

W kategorii „Posesja in-
dywidualna” wskazano:
I miejsce: Elżbieta Tumiel
II miejsce: Wioletta Woj-
ciechowska
III miejsce: Bogusława 
Olszewska

W kategorii „Posesja 
przy wielorodzinnych 
budynkach mieszkal-
nych oraz terenach zie-
lonych wokół obiektów 
użyteczności publicz-
nej” wybrano:

I miejsce: Gabriela Do-
mańska (posesja przy Al. 
Lipowe 2)
II miejsce: Henryk Kurzy-
nowski (posesja przy ul. 
Zamkowa 2a)
III miejsce: Związek 
Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów (posesja przy 
ul. Słowiańska 1)

Na nagrody burmistrz 
przeznaczył 4500 zł, 
z czego: I miejsce – 700 
zł, II miejsce 500 zł, 
III miejsce – 300 zł. 
Wszystkim uczestnikom 
konkursu serdecznie 
dziękujemy za udział 
w konkursie, a zwycięz-
com gratulujemy!

Konkurs „Mieszkajmy 
piękniej” rozstrzygnięty
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EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Dla wszystkich chętnych dzieci 3-6 letnich jest miejsce w oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych, zespołach wychowania 
przedszkolnego lub w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Kras-
nal w Olecku.

W ROKU SZKOLNYM 2017/18 FUNKCJONUJE 12 ODDZIAŁÓW 
PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:

1) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 - 4 ODDZIAŁY,
2) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 - 1 ODDZIAŁ,
3) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - 2 ODDZIAŁY,
4) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 - 2 ODDZIAŁY,
5) SZKOŁA PODSTAWOWA W GĄSKACH - 1 ODDZIAŁ 
6) SZKOŁA PODSTAWOWA W BABKACH OLECKICH - 1 ODDZIAŁ,
7) SZKOŁA PODSTAWOWA W JUDZIKACH - 1 ODDZIAŁ.

PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI KRASNAL W OLECKU 
MA 8 ODDZIAŁÓW, W TYM JEDEN W SP NR 2. 
Wszystkie oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych mają do-

stosowane godziny funkcjonowania potrzeb zgłoszonych przez rodziców, 
tj. od godz. 6.30 do 17.00:
1) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GODZ. 6.30 – 17.00
2) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  W GODZ. 7.30 – 16.00
3) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GODZ. 6.45 – 16.30
4) SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4  W GODZ. 7.00 – 15.00
5) SZKOŁA PODSTAWOWA W GĄSKACH W GODZ. 9.00 – 14.30
6) SZKOŁA PODSTAWOWA W BABKACH OLECKICH W GODZ. 8.30 – 14.00
7) SZKOŁA PODSTAWOWA W JUDZIKACH W GODZ. 8.00 – 14.00
W gminnych placówkach oświatowych edukacją uczniów zajmować się 

będzie 286 nauczycieli.

OLECKIE SZKOŁY PO REFORMIE
-KRÓTKIE PODSUMOWANIE 

Uniwersytet Trzeciego 
Wieku już jest

1 października o godz. 12.00 
w sali widowiskowej Regional-
nego Ośrodka Kultury w Olecku 
odbędzie się uroczysta inaugu-
racja Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku WSG fi lii w Olecku.

Podczas uroczystości podpisany 
zostanie akt powołania Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, nad którym 
opiekę naukową sprawować będzie 
Wyższa Szkoła Gospodarki w Byd-
goszczy. 

Słuchacze złożą ślubowanie, odbio-
rą indeksy studenta oraz wysłuchają 
wykładu inauguracyjnego. Prezen-
tacja artystyczna w wykonaniu ze-
społu „Oleckie Echo” oraz wspólne 
zdjęcie zakończą uroczystość inau-
guracji roku akademickiego.

Uniwersytet Trzeciego Wieku  bę-
dzie działał w ramach Regionalnej 

Sieci Uniwersytetów Trzeciego 
Wieku Wyższej Szkoły Gospodar-
ki w Bydgoszczy. Słuchaczem Uni-
wersytetu, może zostać każdy, kto 
złoży wypełnioną deklarację, której 
druki dostępne są w Urzędzie Miej-
skim  w Wydziale Spraw Obywatel-
skich, Zdrowia i Działalności Gospo-
darczej w Olecku, Plac Wolności 1 
pokój nr 8. 

Zajęcia będą odbywały się w sali 
kina Regionalnego Ośrodka Kultu-
ry „Mazury Garbate” w Olecku raz 
na dwa tygodnie w godzinach po-
południowych w wyznaczonym 
dniu tygodnia. 

Opłata za semestr jest symboliczna 
i wynosi 50 zł (opłata roczna - 100 
zł). Wszyscy słuchacze Uniwersytetu 
otrzymają indeksy, absolwenci zaś 
dyplomy ukończenia nauki. Wyższa 
Szkoła Gospodarki nieustannie od 

2007 roku tworzy Regionalną Sieć 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 
mającą na celu aktywizację osób 
starszych i popularyzację edukacji 
całożyciowej. 

Uczelnia podejmuje inicjatywy ma-
jące na celu aktywizację osób star-
szych na terenach miejskich, miej-
sko – wiejskich oraz wiejskich, gdzie 
często nie ma dostępu do jednostek 
naukowych. 

Założeniem jest, aby każdy miał 
dostęp do kształcenia, bez względu 
na wiek, płeć, miejsce zamieszkania 
czy też status społeczny.

Prowadzony nabór słuchaczy na 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ole-
cku pokazuje, że zainteresowanie tą 
formą edukacji budzi duże zaintere-
sowanie. Ponadto jest to wspania-
ła forma spędzania czasu wolnego!

Nowy rok szkolny przyno-
si wiele zmian w systemie 
szkolnictwa. 1 września 
2017 r. weszła w życie re-
forma oświaty.

 Pod koniec marca br. Rada Miej-
ska w Olecku podjęła uchwałę 
w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimna-
zjów do nowego ustroju szkol-
nego. Na tej podstawie dokona-
no przekształcenia 3 obecnych 
6-klasowych szkół podstawo-
wych w 8-letnie szkoły podsta-
wowe. 
Trzy zespoły szkół, w skład któ-

rych wchodziła szkoła podstawo-
wa i gimnazjum, przekształcone 
zostały w 8-letnie szkoły podsta-
wowe. Dwa dotychczasowe gim-
nazja przekształcono w szkoły 
podstawowe.
Od roku szkolnego 2017/2018  na 

terenie Gminy Olecko funkcjonu-

ją następujące szkoły:
● Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Henryka Sienkiewicza w Olecku
● Szkoła Podstawowa Nr 2

 im. Mikołaja Kopernika w Olecku 
( która powstała z przekształce-
nia Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku)
● Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 

Jana Pawła II w Olecku
● Szkoła Podstawowa Nr 4

 z Oddziałami Integracyjnymi im. 
ks. Jana Twardowskiego w Ole-
cku (do której włączono Gimna-
zjum Nr 1 z Oddziałami Integra-
cyjnymi im. ks. Jana Twardow-
skiego w Olecku)
● Szkoła Podstawowa im. Mar-

szałka Józefa Piłsudskiego w Gąs-
kach
● Szkoła Podstawowa w Bab-

kach Oleckich (do której włączo-
no Gimnazjum w Babkach Ole-
ckich)
● Szkoła Podstawowa w Judzi-

kach (do której włączono Gim-
nazjum w Judzikach)
● Szkoła Podstawowa w Kijewie 

(która powstała z przekształcenia 
Gimnazjum z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Kijewie)
W now ym roku szkolnym 

w gminnych szkołach podsta-
wowych uczy się  2089 uczniów 
(w 109 klasach). To wzrost o 2 kla-
sy w stosunku do roku poprzed-
niego. 

W liczbie tej funkcjonuje:

- 10 klas sportowych (6 klas 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Ole-
cku i  4 klasy  w Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Olecku); 
- 4 klasy terapeutyczne ( 2 kla-

sy w Szkole Podstawowej nr 2 
w Olecku, 2 klasy w Szkole Pod-
stawowej w Gąskach),
- 10 klas integracyjnych w Szkole 

Podstawowej Nr 4 w Olecku.

Burmistrz przyzna 
stypendia
18 tysięcy złotych burmistrz 

Wacław Olszewski przezna-
czył na stypendia dla uzdol-
nionych uczniów.

 Wpłynęło 45 wniosków o przy-
znanie stypendiów Burmi-
strza Olecka dla uzdolnionych 
uczniów w nauce, sporcie oraz 
dziedzinie artystycznej. 
Obecnie trwa ich weryfikacja. 

W tym roku na realizację sty-
pendiów przeznaczono 18 tys. 
złotych.
Gala wręczenia stypendiów 

odbędzie się 6 października 

o godz. 17.00 w sali kina Re-
gionalnego Ośrodka Kultury 
w Olecku „Mazury Garbate".
W poprzednim numerze biu-

letynu informowaliśmy szcze-
gółowo o zmianach, jakie zaszły 
w zasadach przyznawania 
stypendiów. 
Dotyczą one kryteriów, jakie 

musi spełnić uczeń, żeby móc 
ubiegać się o stypendium. No-
wością w programie jest moż-
liwość ubiegania się o sty-
pendium w dziedzinie sportu 
za osiągnięcia w dyscyplinach 
drużynowych.

Nauczą pływać 
za darmo
Dzięki pozyskaniu środ-

ków w ramach programu 
„Umiem pływać” kolejne  
120 dzieci skorzysta z bez-
płatnych  zajęć na basenie.

To już kolejna edycja progra-
mu, w ramach którego ucz-
niowie klas I-III szkół podsta-
wowych uczestniczą w Progra-
mie Powszechnej Nauki Pływa-
nia „Umiem pływać”. Program 
w naszym województwie re-
alizowany jest przez Warmiń-
sko-Mazurską Federację Sportu 
w Olsztynie a został dofinanso-
wany ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz samo-
rząd województwa warmińsko 
- mazurskiego.
 W okresie od września do 

grudnia osiem grup uczniów 
10 i 15-osobowych, pod okiem 
doświadczonych instruktorów 
pływania pobierać będą na-
ukę pływania. 

Uczniowie z terenu Gminy Ole-
cko skorzystają z bezpłatnych 
20 godzin lekcyjnych zajęć na 
pływalni w Hali Lega w Olecku. 
Dyrektorzy placówek oświato-
wych oddelegowali do udziału 
w programie swoich uczniów. 
Warto dodać, że z tego pro-

gramu skorzystały już dzieci – 
w okresie od marca do maja 
realizowana była jego pierw-
sza tura.
 W ciągu całego roku przewi-

duje się udział w zajęciach pra-
wie 200 dzieci.
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Utwór musi być kompozycją 
własną nie krótszą niż 30 i nie 
dłuższą niż 60 sekund. Zgłasza-
ne utwory powinny być rozpi-
sane na trąbkę solo. 
Nie może to być fragment pio-
senki, lecz typowy hejnał.
Każdy z uczestników konkur-
su może zgłosić maksymalnie 
trzy utwory, które mają rozsze-
rzać akcenty promujące gmi-
nę oraz wzbogacać jej tradycje 
kulturalne.

Ze wszystkich utworów komi-
sja konkursowa wybierze naj-
wyżej trzy kompozycje, które 
zostaną poddane interneto-

wemu głosowaniu, z udziałem 
mieszkańców. 
W przypadku wybrania tylko 
jednej kompozycji, utwór zo-
stanie upubliczniony bez moż-
liwości głosowania. 
Utwory muzyczne, wraz z wy-
maganymi załącznikami, moż-
na zgłaszać do Urzędu Miejskie-
go w Olecku Plac Wolności 3 do 
16 października do godz. 15.30.

Głosowanie internetowe na 
stronie www.olecko.pl będzie 
prowadzone od 23 do 31 paź-
dziernika (do północy). 
Do 6 listopada komisja kon-
kursowa podsumuje wyniki 

głosowania.
Wybrana kompozycja zostanie 
przedstawiona Radzie Miejskiej 
w Olecku.
 Jeśli zostanie przyjęta uchwałą, 
stanie się ofi cjalnie hejnałem 
gminy Olecko.
 Autor wyłonionego utworu mu-
zycznego otrzyma wynagrodze-
nie w wysokości 2 000 złotych
brutto, które zostanie mu wy-
płacone na podstawie umowy 
o dzieło.

Więcej na temat konkursu moż-
na znaleźć na stronie:
www.olecko.pl w  zakładce: 
Konkurs na hejnał. 

Konkurs na hejnał gminy Olecko
Gmina Olecko ponownie ogłosiła konkurs na utwór muzyczny, który stanie się jej 

hejnałem. Konkurs ma  charakter otwarty i kierowany jest do osób pełnoletnich, 
głównie muzyków, kompozytorów, instrumentalistów, studentów i uczniów szkół 
muzycznych.

Od 19 do 21 października 
zapraszamy na XXXVII SZTA-
MĘ-spotkania ze Sztuką.

PROGRAM
19 października (czwartek) - 
SZTAMA Dzieciom
10:00 i 12:00 - „Miś” Tymoteusz, 
Teatr Lalki i Aktora w Łomży, sala 
kina „Mazur”

20 października (piątek)
16:00 – otwarcie wystawy „OP ART. 
I ABSTRAKCJA GEOMETRYCZNA”, 
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. 
Legusa
17:00 – „Zła matka”, Teatr TrzyRze-
cze z Warszawy, sala AGT
19:00 – „Mam tak samo, jak ty”, 
Teatr TrzyRzecze z Warszawy, sala 
kina „Mazur”
20:30 – Tomasz Lipiński, kawiarnia 
ARTS

21 października (sobota)
17:00 – „Biuro Matrymonialne”, 
„Teatr 6 i pół”, Olecko, sala Teatru 
AGT
18:00 – „O tym, co powstało 
między nami”, Olecko, Klub 
Seniora „Wrzos” i młodzież objęta 
działaniem streetworking, sala 
kina „Mazur”
19:00 – „Jedno słowo kochającej 
kobiety”, „Teatr AGT”, Olecko, sala 
Teatru AGT

OPISY

19 października (czwartek)
10:00 i 12:00 - „Miś” Tymoteusz, 
Teatr Lalki i Aktora w Łomży, sala 
kina „Mazur”
Jedna z najpiękniejszych i najbar-
dziej wzruszających historii dla 
dzieci napisanych przez Jana Wil-
kowskiego mówiąca o przyjaźni, 

odpowiedzialności, o poszukiwa-
niu zrozumienia. Miś Tymoteusz to 
przeuroczy łobuziak o wrażliwym 
usposobieniu, ale też i zwyczajny 
chłopiec, który poszukuje swego 
świata wartości.
 Nade wszystko chce poznać świat 
i być kochanym. Poznajemy także 
jego Tatę, który nie pała sympatią 
do piesków. A to właśnie Psiuńcio, 
bezdomny pies, stał się przyjacie-
lem Tymoteusza...

20 października (piątek)
16:00 – otwarcie wystawy „OP ART. 
I GEOMETRYCZNA ABSTRAKCJA”, 
Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. 
Legusa
Mazurska Fundacja Sztuki Art 
Progress zaprasza na niezwykłą 
wystawę prezentującą dokonania 
artystów współczesnych z Polski 
i z zagranicy. Dzieła niezwykle 
popularnych obecnie artystów 
tworzących w kierunkach sztuki 

optycznej i abstrakcji geometrycz-
nej. Richard Anuszkiewicz, Jozef 
Albers, Victor Vasarely, James Ju-
szczyk, Corrado Cagli, Jurgen Pe-
ters, Axel Dick, Henryk Stażewski, 
Jan Pamuła oraz wielu innych. 
Wystawa to próba pokazania ar-
tystycznych dokonań współczes-
nych twórców, których podstawą 
działania jest kolor, geometria, 
logika formy.

17:00 – „Zła matka”, Teatr TrzyRze-
cze z Warszawy, sala AGT
Spektakl powstał w wyniku do-
świadczeń macierzyńskich autorki 
– Karoliny Porcari. Jest to studium 
macierzyństwa i kobiety, w kome-
diowym, autoironicznym kluczu. 
Muzyka na żywo i choreografi a są 
istotnymi częściami składowymi 
całości spektaklu.

19:00 – „Mam tak samo, jak ty”, 
Teatr TrzyRzecze z Warszawy, sala 
kina „Mazur”

Piosenki Meli Koteluk, Anny Jantar, 
Bajmu, Radiohead, Łony i Webbe-
ra, Świetlików w nieoczekiwanych 
aranżacjach stanowią komentarz 
do opowieści o pokoleniu mi-
grantów. Szukających szczęścia 
nie pamiętając, że nie da się uciec 
od siebie.

NIEWAŻNE JAK DALEKO SIĘ 
WYJECHAŁO

21 października (sobota)
17:00 – „Biuro Matrymonialne”, „Te-
atr 6 i pół”, Olecko, sala Teatru AGT
Zabawne, acz niepozbawione za-
pału spojrzenie na kojarzenie par 
przez pośredników z zakończe-
niem zaskakującym nie tylko pub-

liczność, ale i samych bohaterów.

18:00 — „O tym, co powstało mię-
dzy nami”, Olecko, Klub Seniora 
„Wrzos” i młodzież objęta działa-
niem streetworking, sala kina „Ma-
zur” Spektakl „O tym, co powstało 
między nami” - fi nał międzypoko-
leniowych warsztatów artystycz-
nych pt. „Pachnie mi koronką — od 
nici i haftu do wirtualnych sieci”, 
realizowanych przez Fundację 
Akademia Radosnej Twórczości.

19:00 – „Jedno słowo kochającej 
kobiety”, „Teatr AGT”, Olecko, sala 
Teatru AGT
Nie tylko kobieta może sprawić, 
żeby mężczyzna stracił zimną 
krew. Jedno słowo mężczyzny 
może również doprowadzić do 
szaleństwa. Komiczny, odwiecz-
ny dialog odsłaniający sekrety 
w związku z zabawną puentą.

Początki „Sztamy — Spotkań ze 
Sztuką” sięgają 1979 roku. Pierwsza 
Sztama pomyślana była jako pre-
zentacja, konfrontacja i integracja 
grup wywodzących się z ruchu 
amatorskiego. Kiedy ten festiwal 
teatralny rodził się w Olecku, grani-
ce między różnymi formami upra-
wiania teatru były dość wyraźne.
 
 W tamtych latach pojawiły się 
takie hasła jak: teatr „alternatywny”, 
„eksperymentalny” „otwarty”, „po-
szukujący”, teatr „ruchu” czy „eks-
presji”, wreszcie teatr „tańca”. Dziś 
znacznie trudniej o precyzję, zmie-
niła się bowiem również sytuacja 
i rola sztuki, której latami patro-
nowała Melpomena. Dziś robi to 
nadal, zapraszając jednak czasem 
do współpracy pozostałe Muzy.

XXXVII SZTAMA-spotkania ze Sztuką
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FOTOGALERIA: Lato w Olecku
W sezonie letnim w Olecku odbyło się kilkadziesiąt imprez sportowych, kultu-
ralnych i rekreacyjnych. Dla przypomnienia i pożegnania lata przedstawiamy 
fotogalerię, która prezentuje kilka z nich.

15 lipca na Placu Wolności odbyły się XX Mazurskie Spotkania z Folklorem, w ra-
mach których na scenie zaprezentował się Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 
im. T. Sygietyńskiego „Mazowsze” ze spektaklem „Cud mniemany, czyli Krakowiacy 
i Górale”

Od 21 do 23 lipca odbył się 24. Przystanek Olecko, w ramach którego zorganizowa-
no dwudniowe warsztaty plastyczne, zabawy dla dzieci oraz koncerty, oraz w ostatnim 
dniu wydarzenia VII Rundę Warmińsko-Mazurskich Mistrzostw Okręgu w Motocrossie 
zorganizowaną przez Klub Motocyklowy „OSA”

29 lipca na plaży „Skocznia” odbył się już po raz piąty Festiwal Jednego Instrumentu, 
którego motywem przewodnim w tym roku była harmonijka. Na scenie zaprezentował 
się duet na gitarę i harmonijkę, czyli Marek Tymkoff i Tomek Kamiński – muzycy dobrze 
znani na polskiej scenie bluesowej i blues-rockowej.

13 sierpnia na Placu Wolności odbyło się III „Oleckie Święto Mleka i Miodu”. Podczas 
święta odbył się kiermasz produktów lokalnych i regionalnych oraz rękodzieła ludo-
wego. Tegoroczne wydarzenie objęła patronatem Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Olecku, która obchodziła swoje 90-lecie. Wydarzeniu towarzyszyły zabawy dla dzie-
ci i młodzieży oraz koncerty zespołów disco polo.

X Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka XXV Olecki Otwarty Maraton Pływacki z nagrodą główną – łodzią wiosłową ufundo-
waną przez stocznię jachtową Delphia Yachts
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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

 WAŻNE

Inwestycje z Funduszu Sołeckiego. Tyle już zrobiliśmy!
Każde sołectwo może rozdysponować co roku ściśle określoną kwotę, której wielkość zależy od liczby mieszkańców dane-
go sołectwa. Jest to od 7 560,24 zł do 23 679,86 zł. W 2017 r. łączna wysokość środków w ramach funduszu sołeckiego 
wynosi 395 830,01 złotych.

Na co idą pieniądze?

 To zależy od mieszkańców so-
łectw — to oni decydują, na co 
przeznaczyć środki zgromadzone 
na ich funduszu.

W tym roku w ramach Funduszu 
Sołeckiego zbudowaliśmy 3 nie-
duże siłownie terenowe w miej-
scowościach Dobki, Lenarty, Ślepie 
natomiast w  Babkach Gąseckich 
doposażyliśmy siłownię w świet-
licy wiejskiej. Zagospodarowali-
śmy teren gminny nad jeziorem 
w Sedrankach. 

W Kijewie teren rekreacyjny od 
tego roku jest powiększony i ma 
utwardzoną kostką betonową 
plac do jeżdżenia na rowerkach 
i hulajnogach. 

Sołectwo Giże ma nową altanę, 
stoły i ławy. W tym roku zamonto-
wane zostaną również dodatkowe 
urządzenia na plac zabaw.

Zakupiliśmy i zamontowaliśmy 
tablicę informacyjną w Sołectwie 

Gąski. Doposażyliśmy część świet-
lic wiejskich w meble, gry, sprzęt 
biurowy, RTV i AGD.

W Szczecinkach i Babkach Ole-
ckich wykonaliśmy remont świet-
licy wiejskiej.

Do sołectw: Giże, Gąski, Babki Ole-
ckie, Dzięgiele kupiliśmy wykaszarki.
W Świdrach, Olszewie, Dzięgielach, 

Zajdach, Zabielnie, Doliwach wy-
konaliśmy remonty części dróg.

Ponadto sporządziliśmy projekt 
rozbudowy świetlicy wiejskiej 
w Borawskich. Trwają także prace 
geodezyjne dotyczące wydzielenia 
działek pod planowane posze-
rzenie pasów drogowych dróg 
gminnych w Gordejkach Małych 
i Możnych. 

Sporządziliśmy projekty tech-
niczne linii oświetleniowych w Du-
łach, Judzikach i Kukowie. 
W Jaśkach wykonaliśmy projekt 

placu zabaw.

To oczywiście tylko część zadań 
zrealizowanych w ramach fundu-
szy sołeckich.

W sumie 32 sołectwa rozdyspo-
nowały swój budżet na ten rok.
 
Część zadań jest jeszcze w realiza-

cji. Środki z Funduszu Sołeckiego 
może dla niektórych wydają się 
niewielkie, ale efekty w sołectwach 
są widoczne. 

Afrykański pomór świń atakuje
Trzy gminy powiatu ole-

ckiego tj. Wieliczki, Olecko 
i Świętajno zostały włączone 
do tzw. obszaru ochronnego 
z powodu wystąpienia przy-
padków i ognisk afrykań-
skiego pomoru świń u dzików 
i świń na terenach bezpo-
średnio z nami sąsiadujących 
w woj. podlaskim. 

Właściciele gospodarstw utrzy-
mujących trzodę chlewną będą 
musieli spełniać szereg dodatko-
wych obowiązków.
Wynikają one z przepisów rozpo-

rządzenia Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 14 marca 2017 r. 
w sprawie wprowadzenia na te-
renie Rzeczypospolitej Polskiej 
„Programu mającego na celu 
wczesne wykrycie zakażeń wi-
rusem wywołującym afrykański 
pomór świń i poszerzenie wie-
dzy na temat tej choroby oraz jej 
zwalczanie” i zmienionego roz-
porządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 

r. w sprawie środków podejmowa-
nych w związku z wystąpieniem 
afrykańskiego pomoru świń (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1333).

Spełnienie wymagań rozporzą-
dzeń będzie przedmiotem 2-krot-
nych kontroli Inspekcji Weteryna-
ryjnej w ciągu roku. 
Niespełnienie wymagań objęte 

jest postępowaniem admini-
stracyjnym, sankcjami karnymi 
i fi nansowymi.

 Dlatego też gospodarstwom, 
w których chów świń nie jest za-
sadniczym kierunkiem produkcji 
i głównym źródłem utrzymania, 
a także właścicielom stad utrzy-
mującym świnie wyłącznie na 
użytek własny, Powiatowy Lekarz 
Weterynarii zaleca stopniowe, 
wraz z dorastaniem zwierząt do 
wagi ubojowej lub zakończonym 
odchowem prosiąt, zaprzestanie 
chowu świń do czasu wygaśnię-
cia afrykańskiego pomoru świń 
w północno-wschodnim regionie. 

W aktualnej sytuacji pozwoli to 
zdroworozsądkowo uniknąć do-
datkowych kosztów, uciążliwości 
i obowiązków.

Fakt zaprzestania chowu świń 
należy w ciągu 7 dni zgłaszać do 
Biura Powiatowego ARiMR oraz 
Powiatowego Inspektoratu We-
terynarii w Olecku.

Kolejne obowiązki nałożone na 
gospodarstwa utrzymujące trzodę 
chlewną wynikają ze znowelizo-
wanego przepisu art. 12 ust. 3a 
ustawy o systemie identyfi kacji 
i rejestracji zwierząt. 

Niezwłocznie należy zgłaszać do 
Powiatowego Lekarza Weterynarii 
każdy upadek świni. Natomiast 
w ciągu 24 godzin od zaistnienia 
do Biura Powiatowego ARiMR 
należy zgłaszać zwiększenie lub 
zmniejszenie liczebności stada 
(urodzenia, sprzedaże) oraz ubój 
świni w rzeźni i na użytek własny 
na terenie gospodarstwa.

Komunikaty Powiatowego Leka-
rza Weterynarii, obowiązki, nakazy 
i zakazy oraz wprowadzone do-
datkowe środki dla gospodarstw 
utrzymujących świnie m.in. na ob-

szarach ochronnych publikowane 
są stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Olecku: 
– www.um.olecko w Aktualnoś-

ciach w zakładce Rolnictwo.


