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Burmistrz Olecka podjął działania zmierzające do nawiązania 
współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda, w ramach których 
mają być przeprowadzone badania ultrasonografi czne dla dzieci 
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat.
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Budujemy drogi, czyli inwestycje 
w infrastrukturę drogową

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ
 – miejski monitoring już działa

 INWESTYCJE

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

Wieś
Wykonano 2,5 km drogi gmin-

nej w Sedrankach. Powsta-
ła jezdnia asfaltowa, prze-
pust, bariery stalowe ochron-
ne, ścieżka pieszo-rowerowa, 
wjazdy z kostki betonowej oraz 
linia oświetleniowa kablowa 
i napowietrzna wraz ze słupa-
mi i oprawami oświetleniowy-
mi LED.

 Ten zakres prac kosztował 
prawie dwa miliony złotych.
Nowo wybudowany odcinek 

drogi w Sedrankach biegnie 
od drogi powiatowej za mły-
nem do drogi wojewódzkiej 
Olecko — Bakałarzewo. — Na 
budowę tej drogi otrzymali-
śmy dofinansowanie w wyso-
kości 976 749,00 zł z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiato-
wej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019. Ponadto Po-
wiat Olecki udzielił naszej gmi-
nie pomocy finansowej na ten 
cel w wysokości 498 142,80 zł 
– mówi burmistrz Wacław Ol-
szewski.

W tym roku również wybudo-
waliśmy niemal 2 km odcinek 
drogi asfaltowej do Łęgowa 
i tym samym zakończono bu-
dowę drogi z Sedranek w kie-
runku Łęgowa. Odcinek gmin-
ny liczy 0,418 km natomiast po-
wiatowy 1,974 km.
- Ponieważ droga ma dwóch 

właścicieli, w części jest włas-
-nością powiatu oleckiego, 

w części – gminy Olecko, 
doszliśmy do porozumie-
nia i przeprowadziliśmy jeden 
przetarg na budowę – mówi 
burmistrz Wacław Olszewski. 
Wartość prac na części gmin-
nej to 196 282,88 zł.
 
W Plewkach zbudowano 

0,64 km drogi o szerokości 3,5 
metra o nawierzchni żwiro-
wej z odwodnieniem. Pięć lat 
temu przebudowano połowę 
tej drogi-obecne prace za-
kończyły inwestycję na pozo-
stałym odcinku.

 Przebudowano również nie-
spełna pół kilometra drogi 
Szczecinki-Borawskie. Powsta-
ła droga o nawierzchni żwiro-
wej ze zjazdami. Do końca roku 
powinna zakończyć się budo-
wa drogi Dąbrowskie — Osa-
da o nawierzchni z kostki beto-
nowej  o długości niemal 0,25 
km i szerokości 5 metrów oraz 
z oświetleniem. Ponadto prze-
budowano mostek w Sedran-
kach. Wykonawca po zde-
montowaniu starej konstrukcji 
mostu wykonał nową. 
- W ciągu roku, czterokrot-

nie zamieszczaliśmy zapyta-
nia ofertowe, zanim wyłonili-
śmy wykonawcę - powiedział 
burmistrz Wacław Olszewski. 
Wykonano również przepust 
na drodze w Babkach Ole-
ckich przy zjeździe z drogi we-
wnętrznej.

Miasto
W tym roku przebudowa-

na została droga wewnętrz-
na przy ul. Zana w Olecku. Po-
wstała droga z kostki betono-
wej, oświetlenie (dwa punkty 
świetlne) oraz kanał deszczo-
wy. Wartość inwestycji wynio-
sła 95 310,00 zł. 

Na Os. Siejnik II na tzw. Podko-
wie wykonany został niespeł-
na 100-metrowy odcinek drogi 
o nawierzchni z kostki betono-
wej do ostatnich zabudowań 
na tym terenie. Zakończyły się 
prace związane z komplek-

sową przebudową dróg we-
wnętrznych przy ul. Składo-
wej. Za 300 000 zł powstała 
nowa nawierzchnia i parkin-
gi a za 65 500 zł - teren zie-
lony wraz z chodnikami, ław-
kami i oświetleniem.  Ponadto 
w ramach współpracy z Po-
wiatem Oleckim podpisaliśmy 
umowy na wsparcie finanso-
we o łącznej wysokości 847 
204,00 zł, z czego 346 964 zł na 
przebudowę ul.  Żeromskiego 
w Olecku a pozostałe środki  
przeznaczone są na realizację 
innych zadań drogowych. Są 
to: remont ulicy Jagiellońskiej, 

przebudowa ulicy Składowej 
w Olecku (nowy asfalt), budo-
wa drogi powiatowej Sedran-
ki - Łęgowo oraz przebudowa 
chodników w Babkach Ole-
ckich, Lenartach i Sedrankach. 

Ponadto w przypadku uzyska-
nia przez Powiat Olecki dota-
cji w ramach Programu Roz-
woju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 
2016-2019 Gmina Olecko prze-
każe 857 866,00 zł na prze-
budowę drogi powiatowej Nr 
1746N na odcinku Cichy — Duły.

 Na razie kamery monitorują głów-
nie centrum i obejmują część ulic: 
Cichą-Plac Wolności-11-Listopa-
da, Armii Krajowej-Plac Wolności, 
Jeziorną-Partyzantów, Grunwal-
dzką-Plac Wolności, Aleję Zwycię-
stwa- Ełcką-Wojska Polskiego 
oraz teren przy Parku Sportu i Re-
kreacji (kamienna półrotunda).

— Jakość obrazu, zarówno przy 
świetle dziennym, jak i nocą przy 
sztucznym oświetleniu, jest bardzo 
dobra. Zbliżenia pozwalają do-
strzec najmniejsze szczegóły. 

Można na przykład zidentyfikować 
twarze czy odczytać tablice reje-
stracyjne – mówi Mariusz Miłun, 
zastępca burmistrza Olecka.

Powstały dwa stanowiska do od-
bioru obrazu z monitoringu. Głów-
ne stanowisko ulokowane jest 
w budynku Urzędu Miejskiego, przy 
Placu Wolności 1. Podgląd na 
miejski monitoring jest już także 
w Komendzie Powiatowej Policji. 
Ponadto wykonawca, firma INFINI-
TY Group Sp. z o.o., wyposażył 
centrum rejestracji i archiwizacji 

oraz przeszkolił administratorów  
i ewentualnych użytkowników sy-
stemu monitoringu.

— Wierzę, że teraz przede wszyst-
kim mieszkańcy naszego miasta, 
ale również turyści, będą mogli 
czuć się jeszcze bezpieczniej 
w Olecku. Myślę, że skorzysta na 
tym również gminny budżet, gdyż 
zaoszczędzimy między innymi na 
naprawach zdewastowanego 
mienia, a w ciągu roku to całkiem 
znacząca kwota — podsumował 
zastępca burmistrza.

Miejski monitoring wizyjny działa już ponad miesiąc, od 8 listopada br. 
Sześć punktów kamerowych rejestruje część obszaru naszego miasta.

OGŁOSZENIE

Od 1 stycznia 2018r. nastąpi zmiana za-
rządcy   gminnego zasobu    nierucho-

mości. Gminnym zasobem nieruchomo-
ści zarządzać będzie Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „MAZURY” w Olecku, Lesk 20, 19-

400 Olecko.

 
Opłaty z tytułu używania mieszkań, lokali 

użytkowych i pomieszczeń gospodarczych 
należy wnosić na niżej podany rachunek :

PL 42 9339 0006 0000 0006 7120 0016
 

Wszelkie sprawy dotyczące 
bieżącego utrzymania nieruchomości 

gminnych, w tym opłaty, potwierdzanie 
wniosków o dodatki mieszkaniowe, sprawy 
awarii i remontów należy zgłaszać do biura 

- Lesk 20, 19-400 Olecko
telefon 87 523 42 57,

telefon alarmowy 500 412 711
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 Mieszkańcy zdecydowanie opowiadali się przeciwko

Ferma trzody chlewnej w pobliżu miasta prawdopodobnie nie powstanie. Burmistrz wydał od-
mowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w Imionkach. Bez niej inwe-
stor nie otrzyma pozwolenia na budowę. 

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Olsztynie (RDOŚ) od-
mówiła uzgodnienia wa-
runków realizacji przed-
sięwzięcia polegającego 
na budowie centrum ba-
dawczo-rozwojowego 
hodowli trzody chlewnej, 
w skład którego wchodzą 
budynki inwentarskie 
wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną, bio-
gazownia oraz ujęcie wód 
podziemnych (na dział-
kach nr 178/7 i 178/8 
w miejscowości Imionki, 
obręb 0017 Możne, gmi-
na Olecko, powiat olecki, 
województwo warmiń-

sko-mazurskie).
Inwestycja jest kontro-

wersyjna, gdyż pod dłu-
gim tytułem ukrywa się 
ferma trzody chlewnej, 
gdzie produkcja w cyklu 
hodowlanym szacowana 
była na 23 760 sztuk.

 Planowana lokalizacja 
obejmuje obszar bardzo 
blisko Olecka, 2,17 km od 
brzegów tzw. Szyjki na Je-
ziorze Oleckim Wielkim, 
721,29 m od zabudowań 
Lipkowa i 816,07 m od za-
budowań w Imionkach.

—Stanowisko RDOŚ jest 
dla gminy wiążące. Wy-

dałem więc negatywną 
decyzję o środowisko-
wych uwarunkowaniach 
dla inwestycji w Imion-
kach. Bez niej inwestor nie 
otrzyma pozwolenia na 
budowę, co mam nadzie-
ję, zakończy temat całe-
go przedsięwzięcia — 
mówi burmistrz Wacław 
Olszewski.
Warto przypomnieć, że 

sprawa rozpoczęła się 16 
grudnia ubiegłego roku. 
Wtedy to firma Wesstron 
sp. z o.o. zwróciła się 
z wnioskiem o wydanie 
decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla tej 
inwestycji. 

- Żeby ją wydać, musi-
my mieć m.in. opinię od 
Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sanitar-
nego w Olecku oraz 
uzgodnienie warunków 
realizacji inwestycji od 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska 
w Olsztynie — wyjaśnia 
włodarz.
Mieszkańcy zdecydowa-

nie opowiadali się prze-
ciwko zarówno na spot-
kaniach, jak i poprzez 
elektroniczne środki ko-
munikacji. O skali nieza-
dowolenia świadczy rów-
nież fakt, że pod prote-
stem przeciwko budowie 

fermy trzody chlewnej 
podpisało się 3100 osób.

W trakcie procedury in-
westor wzywany był kil-
kakrotnie do uzupełnie-
nia raportu o oddziały-
waniu na środowisko.
 20 czerwca 2017 r. otrzy-
maliśmy pozytywną opi-
nię Państwowego Powia-
towego Inspektora Sani-
tarnego w Olecku dla tej 
inwestycji. W międzycza-
sie urzędnicy przesłali do 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska 
w Olsztynie kilka opraco-
wań. Były to: ocena za-
sięgu zapachowego od-
działywania fermy trzo-
dy chlewnej, inwentary-
zacja przyrodnicza 
terenu planowanej inwe-
stycji, opinia dotycząca 
oceny wpływu na środo-
wisko i zdrowie ludzi. Te 
same dokumenty zosta-
ły przesłane również do 
Państwowego Powiato-
wego Inspektora Sani-
tarnego w Olecku z proś-
bą o podjęcie nowego 
stanowiska w tej sprawie. 
Niestety instytucja pod-
trzymała swoje pierwot-
ne stanowisko. 30 paź-
dziernika 2017 roku otrzy-
maliśmy z RDOŚ posta-
nowienie o odmowie 
uzgodnienia warunków 
realizacji przedsięwzięcia.

Istotny jest również fakt, 
że radni podjęli uchwałę 
w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miej-
scowego planu zagospo-
darowania przestrzenne-
go obszaru „Imionki I”, 
obejmującą m.in. przed-
miotowy teren. Zaintere-
sowanie było duże, gdyż 
999 osób podpisało się 
pod ośmioma wnioska-
mi do miejscowego pla-
nu na „Imionki I”.

- Do 27 grudnia br. pro-
jekt planu miejscowego 
został wyłożony do pub-
licznego wglądu. Do 10 
stycznia czekamy na 
Państwa uwagi. Jeśli za-

pisy planu będą utrzyma-
ne, w przyszłości na oma-
wianym terenie tak duża 
inwestycja nie będzie 
mogła być realizowana — 
podsumowuje burmistrz.

Przypomnijmy, że to nie 
koniec kontrowersyjnych 
inwestycji w okolicy Ole-
cka. Trwa postępowanie 
w sprawie rozbudowy 
fermy trzody chlewnej 
i fermy norek w Kukowie. 
W związku z uchwale-

niem miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego obejmujące-
go teren fermy trzody 
chlewnej w Kukowie inwe-
stycja nie będzie mogła 
być realizowana we 
wnioskowanym zakresie, 
ponieważ zapisy planu 
ograniczają możliwości 
inwestowania oraz rozbu-
dowy fermy do 1000 DJP.

Zupełnie inaczej wyglą-
da sprawa rozbudowy 
fermy norek w Kukowie. 4 
grudnia 2017 r. otrzyma-
liśmy z Regionalnej Dy-
rekcji Ochrony Środowi-
ska w Olsztynie pozytyw-
ne uzgodnienie dla tej in-
westycj i .  Procedura 
związana z uchwaleniem 
miejscowego planu za-
gospodarowania prze-
strzennego (mpzp) na 
ten teren jeszcze jest na 
etapie uzgodnień, więc 
nie wiadomo jak zakoń-
czy się ten temat.

Ponadto, 21 listopada r. 
do Urzędu Miejskiego 
w Olecku wpłynęły 2 
wnioski o wydanie decy-
zji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polega-
jącego na budowie kur-
ników. Jeden dotyczy 
miejscowości Kukowo, 
natomiast drugi dotyczy 
miejscowości Rosocha-
ckie. W obydwu budyn-
kach inwestor planuje 
utrzymywać po 39 900 
sztuk brojlerów (razem 79 
800 sztuk).

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

 Na terenie gminy Olecko w tym roku kontynuowana 
jest modernizacja oświetlenia ulicznego.
Lampy solarne są już na ulicy Mariana Szeremety. 

Na Al. Lipowych niebawem pojawią się lampy LED 
wraz z nowymi słupami. Dla poprawy bezpieczeń-
stwa dodatkowo będą doświetlane przejścia dla pie-
szych. Termin inwestycji skorelowany jest z moder-
nizacją sieci przez PGE Dystrybucja S.A. z napowietrz-
nej na podziemną linię kablową.
Ponadto zlecono wykonanie kilku projektów oświet-

lenia, m.in. na ul. Warmińskiej i Cisowej, Grunwaldzkiej, 
Wiśniowej i Łąkowej, 11 Listopada, Leśnej oraz w miej-
scowościach Łęgowo, Babki Oleckie, Duły, Judziki, Ku-

kowo. Zadbaliśmy również o oświetlenie na terenach 
wiejskich — zamontowano lampy solarne w Gąskach 
oraz wykonano nowe oświetlenie terenu rekreacyj-
nego w Lenartach.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku wymienio-
ne zostały stare oprawy w parku przy Pl. Wolności na 
energooszczędne LED. Wykonane zostało również 
nowe oświetlenie uliczne typu LED na ul. Sembrzy-
ckiego, Moniuszki, Kiepury, Szymanowskiego i Wie-
niawskiego.
- Spodziewamy się płacić mniej za energię, nie tyl-

ko z powodu wymiany opraw na energooszczędne, 

ale również dlatego, że podpisaliśmy umowę na za-
kup energii na preferencyjnych warunkach — mówi 
burmistrz Wacław Olszewski. - To wynik przeprowa-
dzonego przetargu na zakup energii do oświetlenia 
drogowego oraz budynków użyteczności publicznej 
gminy Olecko.

W postępowaniu przetargowym wyłonieni zostali 
dwaj dostawcy energii: Energa oraz Novum. Dzięki 
temu, że przetarg przeprowadzony został wraz z in-
nymi gminami, powiatami oraz jednostkami, w ra-
mach tzw. Grupy Zakupowej, gminie Olecko udało 
się uzyskać bardzo korzystne warunki na zakup ener-
gii.

BĘDZIE JAŚNIEJ I BEZPIECZNIEJ
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 W PRZYSZŁYM ROKU PRZEBUDUJEMY TARGOWISKO

13 grudnia podpisana została umowa na dofinanso-
wanie przebudowy targowiska przy ul. Rzeźnickiej w Ole-
cku. Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wyniesie 983 161 zł. Wartość całej inwestycji 
wynosi 2 306 568,50 zł.

— Nadszedł czas na podniesienie standardów, w jakich 
odbywa się handel w Olecku. Liczę na to, że po przebu-
dowie okazjonalna sprzedaż, która czasami odbywa się 
na ulicach, przeniesie się na targowisko — podkreślił 
burmistrz.
W ramach planowanej inwestycji plac targowy będzie 

odwodniony i utwardzony. 21 słupów oświetleniowych 
z lampami LED oświetli cały teren. Na targowisku wybu-
dowane zostaną dwie zadaszone wiaty z 22 stołami 
handlowymi. Obecny budynek administracyjny zostanie 
przebudowany. Docelowo mieścić się w nim będą m.
in. pomieszczenia dla lekarza weterynarii. Teren zosta-
nie ogrodzony i będzie nadzorowany poprzez monito-
ring wizyjny.
Uporządkowanie terenu targowiska przy ul. Rzeźnickiej 

jest jednym z elementów zagospodarowania nabrzeża 
rzeki Lega. Warto przypomnieć, że w ramach tego przed-
sięwzięcia dysponujemy już projektem technicznym na 
wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od kamiennego 
mostu aż do Alei Zwycięstwa. Ponadto w okolicy targo-
wiska (po drugiej stronie rzeki) powstał projekt prze-
kształcenia tego terenu na miejsce rekreacyjno-wypo-
czynkowe ze zbiornikiem wodnym dla wędkarzy, który 
będzie mógł pełnić funkcję zbiornika retencyjnego.

 WARTO WIEDZIEĆ

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

NA RZEŹNICKIEJ 
POWSTANIE MIEJSCE TAR-
GOWE NA MIARĘ XXI WIEKU

— Zdaję sobie sprawę z tego, że mieszkańcy oczekują od nas znacznie więcej — mówi Mariusz Miłun, 
zastępca burmistrza. — Mam na myśli zwłaszcza budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Woj-
ska Polskiego (przy dworcu PKS). Problemem jest jednak brak własności, gdyż ulica Wojska Polskiego 
należy do Zarządu Dróg Wojewódzkich, natomiast ulica Kolejowa do Powiatowego Zarządu Dróg w Ole-
cku. Wielokrotnie zapewnialiśmy, zarówno kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Olecku, jak i dyrek-
tora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, o gotowości Gminy Olecko do partycypacji w kosztach 
związanych z przebudową tego skrzyżowania. Czas pokaże, jak będzie — wyjaśnia Mariusz Miłun, za-
stępca burmistrza. Nowe zasady funkcjonują na ulicy Rzeźnickiej w kierunku ul. Kasprowicza, Placu Wol-
ności i Wiejskiej.

Zmiany organizacji ruchu przedstawiają się następująco:

Bezpieczniej w mieście.
Zadbaliśmy o bezpieczeństwo
na kilku ulicach w Olecku

 Od 24 listopada wprowadzono nową organizację ruchu na skrzyżowaniu ul. Rzeźnickiej w kierunku 
ul. Kasprowicza. Teraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na targowicy będą mu-
sieli uważać przy wyjeździe, ponieważ wprowadzono pierwszeństwo przejazdu na ulicy Rzeźnickiej dla 

kierowców skręcających w kierunku ul. Kasprowicza.

 Na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej z Leśną zmiana polegała na ustanowieniu ul. Leśnej ulicą
 z pierwszeństwem przejazdu.

 Nowe przejście dla pieszych w centrum miasta zostało zlokalizowane naprzeciw wyjścia 
z „tunelu” (Plac Wolności 9) w kierunku budynku przy Placu Wolności 2.

 Funkcjonuje także nowe przejście dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego (w okolicy sklepu Bie-
dronka). Po wybudowaniu w tym miejscu budynku handlowego przejście stało się bardzo potrzebne, 
o co niejednokrotnie zwracali się z wnioskami mieszkańcy, radni i władze samorządowe. Wykonawcą 

inwestycji był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

 Dla poprawy bezpieczeństwa na Placu Wolności pomalowano przejścia dla pieszych na kolor 
czerwony, a miejsca dla niepełnosprawnych na kolor niebieski.

 Dwa nowe progi zwalniające na wniosek mieszkańców i radnych zostały wykonane na Osiedlach 
Siejnik. Jeden na tzw. obwodnicy Osiedla Siejnik I powstał poprzez wyniesienie istniejącego przejścia 
dla pieszych. Drugi próg typu U 16 zamontowany został na Osiedlu Siejnik II na tzw. podkowie. Przed 

progami zamontowano również oznakowanie pionowe.

NOWE SKWERY I ZIELEŃCE
Jesień przyniosła dwie zmiany w wyglądzie naszego miasta. Pod koniec września br. wykonany zo-

stał nowy skwer przy ul. Kościuszki i Targowej. Wykonano chodniki i oświetlenie. Teren został odwod-
niony. Ustawiono nowe ławki i kosze. Nasadzenia zupełnie zmieniły wygląd tego terenu. - Jest 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 bu-
dżecie gminy przeznaczono na ten cel środki w wysokości 90 tys. zł – mówi zastępca burmistrza 
Mariusz Miłun. Przebudowano również skwer na zapleczu ulicy Składowej, gdzie wykonano nowe 
chodniki, nasadzenia, oświetlenie oraz ustawiono ławki.

Zmiana godzin pracy urzędu

Od stycznia 2018 roku Urząd Miejski w Olecku 
będzie otwarty w poniedziałki w godzinach od 
8.00 do 16.00.
- Mam nadzieję, że ta zmiana czasu pracy 
umożliwi naszym klientom załatwienie spraw 
urzędowych po godzinach swojej pracy – 
mówi sekretarz gminy Barbara Jankowska.
W pozostałe dni tygodnia, czyli od wtorku do 
piątku, urzędnicy ratusza będą pracować bez 
zmian, od 7.30 do 15.30.

OGŁOSZENIE
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-Ze środków budżetowych pokryliśmy 
koszty zakupu i montażu nowych urzą-
dzeń zabawowych za kwotę 34 598, 43 
zł – mówi burmistrz Olecka Wacław Ol-
szewski. - Wartość całego zadania wy-
niosła 62 tys. zł. Drugi plac zabaw, przy 
Szkole Podstawowej w Judzikach, został 
ukończony latem, a festyn inaugurujący 
był świętem lokalnej społeczności.

Najmłodsi mieszkańcy ul. Gołdapskiej 
powinni być również zadowoleni. Za 50 
tys. zł powstał ogrodzony teren rekrea-
cyjny wyposażony w zestaw rekreacyj-
ny ze zjeżdżalnią, ścianką do wspina-
nia, huśtawką — bocianie gniazdo, bu-
jakiem, karuzelą i liczydłem.

-Projekt budowy placu zabaw co praw-
da przegrał w głosowaniu na inwestycję 
w ramach budżetu obywatelskiego, ale 
zaangażowanie mieszkańców, było tak 
duże, że postanowiliśmy   zrealizować tę 
inwestycję— wyjaśnił włodarz.

Wyposażono również plac zabaw przy 
Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Sło-
wiańskiej. Po wdrożeniu reformy oświa-
ty od września w placówce rozpoczę-
ły naukę przedszkolaki. Właśnie z myślą 
o nich powstało to miejsce do zabawy.

Z powodu braku wykonawców oraz 
kosztów większych niż zakładano, prze-
sunęła się w czasie budowa parku lino-
wego przy Alei 450-lecia Olecka. Trzeci 
przetarg wyłonił wykonawcę i park lino-
wy jest już ukończony.

Zmienia się również krajobraz na tere-
nach wiejskich dzięki funduszom sołe-
ckim. W tym roku w Łęgowie i Jaśkach 

na terenie rekreacyjnym powstały pla-
ce zabaw, w Giżach zamontowano ko-
lejne urządzenie do zabawy i rekrea-
cji. Obszary wypoczynkowe w Imion-
kach, Kijewie i Gordejkach są etapowo 
zagospodarowywane. W Babkach Gą-
seckich i Sedrankach zadbano o plaże 
wiejskie.  W miejscowiściach: Dobki, Le-
narty i  Ślepie zamontowano urządzenia 
siłowni plenerowych.

Gmina inwestuje nie tylko środki bu-
dżetowe, ale pozyskuje również dofi-
nansowanie zewnętrzne. Dzięki zaan-
gażowaniu mieszkańców dwóch spo-
łeczności – Lenart i Gąsek, które prze-
łożyły się na część wkładu własnego do 
konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur 
i Powiśla” w 2017 r. pozyskaliśmy środ-
ki na projekt pt. „Poprawa estetyki prze-
strzennej wsi poprzez oświetlenie i za-
gospodarowanie terenu przy placu za-
baw i siłowni plenerowej” w Lenartach 
oraz „Wiejskie Podwórko – zagospoda-
rowanie centrum wsi Gąski na cele re-
kreacyjno-integracyjne”.
Burmistrz Olszewski zapewnia — w 2018 

roku nadal będziemy inwestować w in-
frastrukturę rekreacyjną. Mieszkańcy za-
decydowali, że w ramach budżetu oby-
watelskiego ma być zagospodarowana 
plaża miejska, tzw. Szyjka. W przyszłym 
roku plac zabaw w centrum miasta 
również przejdzie gruntowną moderni-
zację. Podpisaliśmy już umowę na do-
finansowanie tej inwestycji w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020. To inwestycja za 199 
999,94 zł, natomiast dofinansowanie 
wynosi 127 259 zł.

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

Za 50 000 złotych powstał ogrodzony teren rekreacyjny przy ul. Gołdapskiej

FRAJDA DLA MALUCHÓW GWARANTOWANA – POWSTAŁY KOLEJNE MIEJSCA DO ZABAW W MIEŚCIE I NA TERENACH WIEJSKICH

Najmłodsi olecczanie korzystają już z nowego placu zabaw 
wybudowanego przy Szkole Podstawowej nr 1

„Wiejskie Podwórko – zagospodarowanie centrum wsi Gąski na cele 
rekreacyjno-integracyjne”

Zmienia się również krajobraz na terenach wiejskich dzięki funduszom 
sołeckim (Gąski)

Najmłodsi olecczanie korzystają już z nowego placu zabaw wybu-
dowanego przy Szkole Podstawowej nr 1, który został wykonany 
w ramach inicjatywy lokalnej. Mieszkańcy zjednoczyli siły, nie tylko 
przy demontażu starych urządzeń i przygotowaniu terenu do mon-
tażu nowych, ale dodatkowo zorganizowali festyn dla społeczności 
szkolnej, podczas którego nastąpiło otwarcie obiektu.
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Reforma oświaty, wprowadzona 
1 września br., wpłynęła na prze-
kształcenie gminnego systemu 
oświaty. Na terenie gminy Ole-
cko nie funkcjonują już gimnazja, 
a 2035 uczniów uczęszcza do 110 
oddziałów w 8 szkołach podsta-
wowych: Szkoły Podstawowej nr 
1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły 
Podstawowej nr 3, Szkoły Podsta-
wowej nr 4, Szkoły Podstawowej 
w Gąskach, Szkoły Podstawo-
wej w Kijewie, Szkoły Podstawo-
wej w Babkach Oleckich i Szkoły 
Podstawowej w Judzikach.

W obecnym roku szkolnym 251 ucz-
niów uczęszcza do 10 klas sportowych 
w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Olecku. 65 uczniów 
uczy się w 5 klasach terapeutycznych 
(Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Pod-
stawowa w Gąskach, Szkoła Podstawo-
wa w Kijewie). 
Z nauki w 10 oddziałach integracyj-

nych zorganizowanych w Szkole Pod-
stawowej nr 4 korzysta 183 uczniów, 
w tym 44 uczniów niepełnosprawnych. 
Przy wszystkich szkołach podstawo-
wych funkcjonują oddziały przedszkol-
ne - skupiające 252 dzieci, 3 zespoły 
wychowania przedszkolnego zorgani-
zowane na terenach wiejskich (Gąski, 
Babki Oleckie, Judziki) obejmują opie-
ką 55 dzieci. Do Przedszkola z Oddzia-
łami Integracyjnymi Krasnal uczęszcza 
190 dzieci.
 W gminnych placówkach edukację 

uczniów prowadzi 304 nauczycieli.
Gminna oświata wspierana jest przez 

jednostki niepubliczne. Do Społecz-
nej Szkoły Podstawowej STO w Ole-
cku uczęszcza 35 uczniów. Opieką w 4 
przedszkolach niepublicznych (Przed-
szkole Niepubliczne „Jedyneczka”, 
Przedszkole Niepubliczne „Smyk”, Przed-
szkole Niepubliczne „Bajka” i Przedszko-
le Niepubliczne „Kubuś i przyjaciele”) 
objętych jest 301 dzieci. Zgodnie z kry-
teriami podziału, 0,4% rezerwy części 
oświatowej subwencji ogólnej na rok 
2017 przedstawionej przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, w kwietniu i maju 
gmina złożyła wnioski do ministerstwa 
o dofinansowanie gimnazjów prze-
kształcanych w szkoły podstawowe, tj. 
Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Pod-
stawowej w Kijewie w zakresie:

-doposażenia świetlic w sprzęt szkolny 
i pomoce dydaktyczne
- remontów bieżących sanitariatów 

w gimnazjach w celu dostosowania ich 
do potrzeb dzieci młodszych

- doposażenia pomieszczeń do nauki 
w meble (np. ławki, krzesła) niezbęd-
ne do przyjęcia uczniów z młodszych 
roczników.

 Łączna wartość złożonych wniosków 
wynosiła 617 062 zł. Kwota otrzymana 
to 220 tys. złotych.

Wyposażenie gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej w szkołach gminnych

Gmina złożyła dwa wnioski na sfinan-
sowanie wyposażenia gabinetów profi-
laktyki zdrowotnej w szkołach. W pierw-
szej transzy otrzymaliśmy dotację ce-
lową w wysokości 15 947 złotych. Dru-
ga transza opiewała na kwotę 14 608 
złotych. Dzięki dotacji szkoły wzboga-
ciły się o nowe wyposażenie, m.in. ko-
zetki, stoliki zabiegowe, specjalistyczne 
szafki przeznaczone do przechowywa-
nia leków, wagi medyczne ze wzrosto-
mierzem, aparaty do pomiaru ciśnienia 
tętniczego krwi, stetoskopy, tablice do 
badania wzroku, środki do profilakty-
ki próchnicy zębów, przenośne aptecz-
ki pierwszej pomocy.

Aktywna tablica

W ramach Rządowego programu roz-
wijania szkolnej infrastruktury oraz kom-
petencji uczniów i nauczycieli w zakre-
sie technologii informacyjno-komuni-
kacyjnych - ,,Aktywna tablica” gmina 
wystąpiła z wnioskiem o wsparcie fi-
nansowe na wyposażenie bądź dopo-
sażenie w pomoce dydaktyczne (in-
teraktywne monitory dotykowe, tablice 
interaktywne z projektorem ultrakrót-
koogniskowym). Łączny koszt realizacji 
zadania wynosi 75 895 złotych, z cze-
go otrzymana dotacja to 65 395 zło-
tych. Projekt realizowany jest w pięciu 
szkołach: Szkole Podstawowej nr 1, Szko-
le Podstawowej nr 2, Szkole Podstawo-
wej nr 3 oraz Szkołach Podstawowych 
w Judzikach i Kijewie. Kolejne szkoły bę-
dą mogły przystąpić do programu już 
w 2018 roku.

Więcej książek w szkołach

W celu promocji oraz wspierania czy-
telnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
w ramach realizacji Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa, w 2017 
roku otrzymaliśmy dotację w wysoko-
ści 12 tys. złotych na zakup nowości wy-
dawniczych do Szkoły Podstawowej nr 1 
w Olecku. - Ale to nie koniec, złożyliśmy 
już wniosek na zakup książek za kwotę 
24 tys. zł dla dwóch szkół: Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 4. 
W 2018 roku dokonamy zakupu — mówi 
burmistrz Wacław Olszewski.

Wspieranie kształtowania kompe-
tencji kluczowych uczniów

Obecnie trwa realizacja czterech pro-
jektów w szkołach podstawowych: 
Szkole Podstawowej nr 4, Szkole Pod-
stawowej w Gąskach, Kijewie, Judzikach 

i w Babkach Oleckich. Dotychczas za-
kupiono sprzęt i wyposażenie kompu-
terowe (m.in. 84 laptopy z oprogramo-
waniem), multimedialne (m.in. 5 mo-
nitorów interaktywnych, 4 drukarki 3D, 5 
wizualizerów). Projekty przewidują rów-
nież nabycie pomocy dydaktycznych 
(m.in. mikroskopów, map, przyrządów 
do pomiarów, gier, klocków do robotyki) 
służących rozwijaniu kompetencji ma-
tematyczno-przyrodniczych, informa-
tycznych, a także kreatywności, przed-
siębiorczości, innowacyjności oraz pra-
cy zespołowej. Zajęcia dla ponad 200 
uczniów będą trwały do czerwca 2018 
roku. Wartość realizowanych projektów 
wynosi 1 501 803,93 zł. Ponadto — jak 
podkreśla burmistrz - 30 październi-
ka 2017 roku złożyliśmy w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie 4 wnioski 
o dofinansowanie projektów w zakre-
sie wspierania kompetencji kluczowych 
216 dzieci w wieku przedszkolnym w za-
kresie porozumiewania się w językach 
obcych oraz kompetencji społecznych, 
inicjatywności, przedsiębiorczości, kre-
atywności. Wnioski sporządzono przy 
współpracy dyrektorów oraz nauczy-
cieli edukacji przedszkolnej Przedszko-
la z Oddziałami Integracyjnymi Kras-
nal w Olecku, Zespołów Wychowania 
Przedszkolnego w Gąskach, Judzikach 
oraz Babkach Oleckich. Projekty prze-
widują wsparcie dzieci poprzez orga-
nizację różnorodnych zajęć przez okres 
21 miesięcy, doskonalenie umiejętności 
oraz kompetencji nauczycieli w zakresie 
stosowania metod oraz form organi-
zacyjnych sprzyjających kształtowaniu 
i rozwijaniu u dzieci kompetencji klu-
czowych oraz doposażenie ośrodków 
wychowania przedszkolnego. 
Łączny koszt projektów wynosi 2 099 

560,82 zł z czego spodziewane dofi-
nansowanie to 1 715 060,37 złotych. 

Wkład finansowy gminy wyniesie tyl-
ko 2000 złotych, pozostały niefinanso-
wy wkład to - 382 500,45 złotych. Roz-
strzygnięcie konkursu nastąpi wiosną 
2018 roku.

Dziennik elektroniczny w każdej 
szkole

We wszystkich gminnych szkołach 
wprowadzono dziennik elektronicz-

ny jako kolejne narzędzie komunikacji 
szkoła — uczeń — rodzic.

W dzisiejszych czasach dziennik elek-
troniczny staje się oczekiwanym stan-
dardem. - To rozwiązanie zapewniają-
ce kompleksowe podejście do rozwoju 
szkoły. Poprawia komunikację, ograni-
cza biurokrację, wspiera procesy ucze-
nia się, nauczania i zarządzania – pod-
kreśla Wacław Olszewski, burmistrz Ole-
cka. – Wiemy, że to sprawdzona formu-
ła, gdyż do tej pory w dwóch szkołach 
korzystano z dzienników elektronicz-

nych: w Szkole Podstawowej nr 4 w Ole-
cku (na Osiedlu Siejnik I) oraz w Szko-
le Podstawowej nr 1 – dodaje włodarz. 
Na wniosek dyrektorów szkół burmistrz 
zdecydował o wprowadzeniu dzienni-
ków elektronicznych w pozostałych pla-
cówkach, dla których organem prowa-
dzącym jest Gmina Olecko. Koszt wdro-
żenia dzienników elektronicznych wyno-
si 19 969 złotych.

Program „Mały Mistrz”

W roku szkolnym 2016/2017 gmina re-
alizowała Ogólnopolski Program „Mały 
Mistrz”, który adresowany był do ucz-
niów klas pierwszych szkół podstawo-
wych. W ramach programu umożliwio-
no prowadzenie jednej lekcji wf-u tygo-
dniowo przez nauczyciela wychowania 
fizycznego wspólnie z nauczycielem 
edukacji wczesnoszkolnej. Do końca 
czerwca w programie uczestniczyło 8 
klas pierwszych z 6 szkół podstawo-
wych.
 Program „Mały Mistrz”, realizowany 

w naszym województwie przez War-
mińsko-Mazurski Szkolny Związek Spor-
towy w Olsztynie, został dofinansowany 
w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

„Umiem pływać”

W bieżącym roku gmina realizowała 
Program powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”. Podczas dwóch edy-
cji programu 13 grup liczących łącznie 
181 uczniów uczestniczyło w 20 godzi-
nach lekcyjnych zajęć na pływalni. Za-
jęcia były bezpłatne dla uczestników. 
Program „Umiem pływać”, realizowa-
ny w naszym województwie przez War-
mińsko-Mazurską Federację Spor-
tu w Olsztynie, został dofinansowany 
w ramach konkursu ogłoszonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

„Szkolny Klub Sportowy”

W 2017 roku rozpoczęła się realiza-
cja w szkołach programu „Szkolny Klub 
Sportowy”, który ma na celu umożli-
wienie podejmowania dodatkowej ak-
tywności fizycznej realizowanej w for-
mie zajęć sportowych i rekreacyjnych 
pod opieką nauczyciela prowadzące-
go zajęcia wf-u w danej szkole. Reali-
zację programu rozpoczęło w tym roku 
9 grup, liczących łącznie 160 uczniów z 7 
gminnych szkół. 

Program „Szkolny Klub Sportowy”, rea-
lizowany w naszym województwie przez 
Warmińsko-Mazurski Szkolny Związek 
Sportowy w Olsztynie, został dofinanso-
wany w ramach konkursu ogłoszone-
go przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Co nowego w edukacji?

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



Kawiarenka 
Dla Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Olecku 
w okresie od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 roku 
będzie realizować projekt socjalny pt. Olecka Akcja 
,,Kawiarenka Dla Seniora”. 
Odbiorcami akcji są mieszkańcy gminy Olecko 

powyżej 60. roku życia, bez względu na wysokość 
posiadanego dochodu. Podstawowym założeniem 
przedsięwzięcia jest zwiększenie aktywności senio-
rów w społeczności lokalnej oraz umożliwienie im 
pełniejszego udziału w życiu społecznym naszego 
miasta.
 Dzięki uprzejmości restauratorów oleccy senio-

rzy w wybranych kawiarniach, restauracjach i klu-
bach mogą za symboliczną złotówkę kupić kawę 
lub herbatę. Aby skorzystać z oferty, należy ode-
brać w oleckim MOPS-ie kupon i z nim udać się do 
wybranego lokalu gastronomicznego, który bierze 
udział w akcji. Bez żadnych formalności, wystarczy 
być mieszkańcem Olecka powyżej 60. roku życia 
i już można odebrać kupon! 

- Chcemy zachęcić szczególnie tych bardziej ak-
tywnych seniorów, aby zaprosili np. swoich samot-
nych sąsiadów do wspólnego wyjścia – nakłania 
kierownik ośrodka Edyta Truszczyńska.

Wydawanie kuponów 
odbywa się w środy, 
w  godz. 9.00-11.00, 
w  Miejskim Ośrod-
ku Pomocy Społecz-
nej, przy ul. Kolejowej 
31, parter, pokój nr 2. 
Należy okazać doku-
ment ze zdjęciem po-
twierdzający miejsce 
zamieszkania i ukoń-
czone 60 lat. Kontakt 
w sprawie „Kawiaren-
ki dla Seniora” - Iwo-
na Saulewicz, koordy-
nator akcji, tel. 87/520 
42 33.
Zapraszamy wszyst-

kich oleckich seniorów 
do wyjścia z  domu 
i  spotkań przy kawie 
bądź herbacie.

Zostań słuchaczem
Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wielu seniorów jest wciąż spraw-
nych, nie znosi bezczynnego siedze-
nia w czterech ścianach, potrzebuje 
pretekstu do wyjścia z domu. Jedną 
z form aktywizacji osób starszych 
są właśnie Uniwersytety Trzeciego 
Wieku, które stwarzają możliwość 
ciągłego poszerzania wiedzy, po-

budzają do uaktywnienia się spo-
łecznego oraz ułatwiają nawiązy-
wanie znajomości.

Uniwersytet Trzeciego Wieku fi lia 
w Olecku został powołany 1 paź-
dziernika 2017 r. w gminie Olecko. 
Deklaracje słuchacza złożyło ponad 
150 osób. Wykłady, które odbywa-
ją się raz na dwa tygodnie, cieszą 
się dużym zainteresowaniem. Fre-
kwencja i relacje słuchaczy poka-
zują, że okres po zakończeniu pracy 
zawodowej także może być piękny.

Osoby na emeryturze często boją 
się odsunięcia na margines, osa-
motnienia, a  w  efekcie niedo-
wartościowania. Z drugiej jednak 
strony nie chcą być uzależnio-
ne od innych. Im jesteśmy starsi, 
tym większe mamy obawy o to, co 
nas czeka jako emerytów. Niezwykle 
ważne jest zatem poczucie przyna-
leżności do jakiejś grupy. Podczas 
zajęć na Uniwersytecie Trzeciego 

Wieku nawiązują się liczne przy-
jaźnie, a  obecność rówieśników 
dodatkowo dopinguje do wyjścia 
z domu i spotkań w gronie zna-
jomych o podobnych zaintereso-
waniach.

Dlatego, jeżeli jesteś osobą pełną 
energii i pasji, to zapraszamy do 
oleckiej fi lii Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku. Koniec pracy zawodo-
wej może być dla Ciebie począt-
kiem nowego, interesującego życia. 
Zajęcia prowadzane są w Regio-
nalnym Ośrodku Kultury w  Ole-
cku „Mazury Garbate”. Uniwersytet 
działa w ramach Regionalnej Sie-
ci Uniwersytetów Trzeciego Wieku 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy. Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Wydziale Spraw 
Obywatelskich, Zdrowia i Działalno-
ści Gospodarczej Urzędu Miejskiego 
w Olecku, Plac Wolności 1.

Inwestycje w infrastrukturę sportową
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 Pod koniec grudnia br. podpi-
szemy umowę na Przebudowę 
boisk i bieżni przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Olecku oraz za-
kup wyposażenia pracowni ję-
zykowej — mówi burmistrz Wac-
ław Olszewski.Wnioskowane 

dofinansowanie z  Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014 - 2020 
wynosi 813 647,80 zł a wartość 
projektu to 997 847,50 zł – pod-
sumowuje włodarz. W  przy-
szłym roku w ramach realizacji 

projektu przy Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Olecku wybudowane 
zostanie boisko do piłki nożnej 
o  nawierzchni z  trawy synte-
tycznej oraz boisko wielofunk-
cyjne (do koszykówki i siatków-
ki) o nawierzchni z poliureta-
nu. W ramach projektu boiska 

wyposażone zostaną również 
w urządzenia sportowe. Dzie-
ci i młodzież będą mogły ko-
rzystać z nowej, trzypasmowej 
bieżni, skoczni do skoku w dal 
oraz stanowiska do miotania 
kulą. Teren zostanie odwod-
niony i  uporządkowany. Nad 

bezpieczeństwem dzieci czu-
wać będą kamery monitorin-
gu. Ponadto w ramach projektu 
zostanie zakupiona i wyposa-
żona profesjonalna pracownia 
językowa.

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

Lokale, które biorą 
udział w realizacji 

projektu:

 Klubokawiarnia „Pro-
sto z Mostu” Plac 
Zamkowy

 Cukiernia „U Ludwiki” 
Plac Wolności 9

 Restauracja Astra ul. 
Partyzantów 7

 Cukiernia „Delissa” 
Plac Wolności 9/4a

 Restauracja Horyzont 
ul. Parkowa 11

 Pizza Music Bar ul. 
Parkowa 11

 Bar „Koala” Plac Wol-
ności 14

Potrzeba zachowania 
jak najdłużej aktywno-
ści życiowej i społecznej 
staje się cechą cha-
rakterystyczną współ-
czesnych społeczeństw. 
Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom miesz-
kańcom Olecka i okolic, 
będącym na emerytu-
rze, powstał Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku.
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Po raz trzeci mieszkańcy Olecka mogą skorzystać z 50 tysięcy złotych na realizację swoich planów. Do 30 stycznia 2018 r. czekamy na wnioski 
w ramach tzw. inicjatywy lokalnej, czyli formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zada-
nia publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

50 tysięcy złotych dla aktywnych
INICJATYWA

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

Od czego należy zacząć? 

Najlepiej określić potrzebę. 
— Może brakuje w waszej oko-

licy placu zabaw albo miejsca 
do rekreacji? Może skwer wy-
maga zagospodarowania —
podpowiada Wacław Olszew-
ski, burmistrz Olecka. — Warto 
podkreślić, że realizacja inicja-
tywy lokalnej polega na współ-
pracy obu stron: mieszkańców 
i urzędu. Gmina nie przekazuje 
mieszkańcom dotacji na inicja-
tywę lokalną, ale wspiera reali-
zację zadania w sposób orga-
nizacyjny lub rzeczowy, w tym 
również poprzez np. zakup usług 
lub materiałów niezbędnych do 
realizacji inicjatywy lokalnej.

Mieszkańcy mogą otrzymać od 
urzędu na czas trwania umowy 
rzeczy konieczne do wykonania 
inicjatywy lokalnej – dodaje 

włodarz. Wniosek o  realizację 
inicjatywy lokalnej mogą zło-
żyć mieszkańcy bezpośrednio 
w sekretariacie Urzędu Miejskie-
go w Olecku, przy Placu Wolno-
ści 3 (minimum dwie osoby) 
albo za pośrednictwem orga-
nizacji pozarządowych lub pod-
miotów wymienionych w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolonta-
riacie (z wyłączeniem spółdzielni 
socjalnych — zob. art. 3a wspo-
mnianej ustawy).

Istotne jest również zaanga-
żowanie grupy ludzi, która bę-
dzie pomagać przy realizacji 
przedsięwzięcia. Wkład miesz-
kańców, jako wnioskodawców, 
może polegać na pracy spo-
łecznej, świadczeniach pienięż-
nych lub rzeczowych. Trzeba 
jednocześnie pamiętać, że re-
alizacja inicjatywy lokalnej musi 
być zgodna z innymi przepisami 

prawa, w  tym z  prawem za-
mówień publicznych. Jest tak-
że ograniczenie — mieszkańcy 
nie mogą czerpać zysku z rea-
lizacji przedsięwzięcia.Wszystkie 
wnioski, które wpłyną do wyzna-
czonego terminu, będą ocenia-
ne według poniższych kryteriów:

 liczby realizatorów ini-
cjatywy lokalnej

 zaangażowania środ-
ków budżetowych gminy 
w kosztach całkowitych

 udziału oszacowanych 
kosztów własnych (suma osza-
cowanego wkładu pracy spo-
łecznej, wkładu rzeczowego 
i wkładu fi nansowego inicjato-
ra) w kosztach całkowitych

 określenia liczby osób, 
którym ma służyć inicjatywa 
lokalna (określenie celowości 

z punktu widzenia społeczno-
ści lokalnej)

Jak podkreśla burmistrz — Ini-
cjatywa lokalna z powodzeniem 
funkcjonuje w naszej gminie od 
dwóch lat. W tym roku wybu-
dowano dwa place zabaw: je-
den przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Olecku, drugi przy Zespole 
Szkół w  Judzikach. Natomiast 
w roku ubiegłym Stowarzysze-
nie Olecko Biega zorganizowa-
ło imprezę biegową na dystan-
sie 13 km wokół Jeziora Oleckie 
Wielkie, a Fundacja Akademia 
Radosnej Twórczości przepro-
wadziła dwie gry miejskie dla 
mieszkańców Olecka, których 
głównym celem była edukacja 
kulturalna z historii malarstwa 
i literatury fantasy.
Grupa mieszkańców z  Kije-

wa urządziła teren rekreacyjny, 
wyposażając go w nowe urzą-
dzenia i zorganizowała festyn. 

Dzięki inicjatywie fi rmowanej 
przez Związek Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów w Olecku zmo-
dernizowany został chodnik wo-
kół budynku przy ul. Słowiańskiej, 
wybudowano podjazdy dla nie-
pełnosprawnych i ogrodzenie 
oraz posadzono rośliny.

Bardziej szczegółowe infor-
macje dotyczące inicjatywy 
lokalnej znajdują się w zakład-
ce inicjatywa lokalna na stronie  
www.olecko.pl.

Drodzy mieszkańcy Ole-
cka, jeśli macie pomysł na 
ważne dla Was i Waszej 
społeczności przedsię-
wzięcie, możemy wspólnie 
je zrealizować. Wystarczy, 
że złożycie wniosek w ra-
mach inicjatywy lokalnej.

 Zgłaszane pomysły 
powinny wpisywać się 
w jeden z poniższych 
obszarów:

1. Budowa, rozbudowa lub re-
mont dróg, kanalizacji, sie-
ci wodociągowej stanowiącej 
własność gminy, a także bu-
dynków oraz obiektów małej 
architektury
2. Działalność charytatywna
3. Działalność na rzecz mniej-
szości narodowych i etnicz-
nych oraz języka regional-
nego
4. Podtrzymywanie i upo-
wszechnianie tradycji na-
rodowej, pielęgnowania 
polskości oraz rozwoju świa-
domości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej
5. Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego
6. Promocja i organizacja 
wolontariatu
7. Edukacja, oświata i wycho-
wanie
8. Wspieranie i upowszech-
nianie kultury fi zycznej
9. Turystyka i krajoznawstwo
10. Ochrona przyrody, w tym 
zieleni w miastach i wsiach, 
ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa 
przyrodniczego
11. Porządek i bezpieczeństwo 
publiczne
12. Rewitalizacja



Sprawa połączenia PGK 
i TBS na najbliższej sesji
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Trwają prace nad fuzją 
dwóch spółek gminnych 
— PGK i TBS. Projekt u-
chwały w tej sprawie zo-
stał przedłożony Radzie 
Miejskiej w Olecku.

— Pomysł skonkretyzował się 
w  momencie, gdy Towarzy-
stwo Budownictwa Społecz-
nego wystartowało do prze-
targu na zarządzanie mieniem 
komunalnym gminy Olecko na 
okres czterech kolejnych lat - 
mówi Mariusz Miłun zastępca 
burmistrza.

 Spółka nie wygrała tego prze-
targu, ponieważ nie ma wy-
starczających zasobów, w tym 
ludzi i sprzętu, by zająć się tak 
dużą ilością budynków i  loka-
li. Z kolei oleckie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komunal-
nej ma możliwości kadrowe 
i sprzętowe, dysponuje wielo-
letnim doświadczeniem, czyli 
mogłoby takie zadania reali-

zować – mówi Mariusz Miłun 
zastępca burmistrza. – Po-
nadto fuzja daje nam zupeł-
nie nowe możliwości realiza-
cji zadań, bo będziemy mogli 
np. bezprzetargowo powierzać 
sprzątanie czy utrzymanie zie-
leni nowej spółce. — Obecnie 
jesteśmy zmuszeni przepro-
wadzać skomplikowaną pro-
cedurę przetargową, a bywa, 
że jedynym oferentem jest o-
leckie PGK. Ponadto mamy 
większy wpływ na jakość 
świadczonej usługi w  przy-
padku, gdy wykonuje je pod-
legła jednostka — dodaje za-
stępca burmistrza.

Na razie nie zapadły jeszcze 
żadne ostateczne decyzje do-
tyczące struktury organizacyj-
nej nowej spółki. Trwają anali-
zy różnych propozycji. Wydział 
merytoryczny pracuje również 
nad ustaleniem trybu i zasad 
połączenia spółek. 
Planuje się, że fuzja nie spowo-
duje redukcji etatów pracow-

ników. — Wierzę, że nowo u-
tworzona spółka będzie bar-
dzo dobrze wywiązywała się 
ze swoich zadań — mówi Ma-
riusz Miłun. 

Obecnie mamy już rozstrzyg-
nięty przetarg na zarządzanie 
mieniem komunalnym gminy 
Olecko, a po tym okresie bę-
dzie można powierzyć realiza-
cję tego zadania naszej spół-
ce.
Połączenie spółek to również 
zmniejszenie kosztów funkcjo-
nowania, bo w  nowej fi rmie 
nie będzie dwóch zarządów 
i dwóch rad nadzorczych.

 Projekt uchwały intencyj-
nej w sprawie połączenia PGK 
z TBS przedłożony został  Ra-
dzie Miejskiej, która podej-
mie decyzję w tej sprawie na 
najbliższej sesji, tj. 22 grudnia.

Przewidujemy, że przekształ-
cenie spółek nastąpi najpóź-
niej do 30 czerwca 2018 roku.

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

Od 1 stycznia 2018 r. na terenie 
gminy Olecko wzrośnie opłata 
za odbiór odpadów komunal-
nych dla nieruchomości za-
mieszkałych, niezamieszkałych 
oraz domków letniskowych.

Stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi zbieranymi w  sposób 
zmieszany wynosi:

1) w  przypadku pierwszych 
4 mieszkańców zamieszku-
jących daną nieruchomość 
- 14 zł (stawka podstawowa) 
miesięcznie od każdego miesz-
kańca
2) w przypadku od 5-go do 

9-go mieszkańca zamieszku-
jącego daną nieruchomość 
- 7 zł (50% stawki podstawo-
wej) miesięcznie od każdego 
mieszkańca
3) w przypadku 10-go i  każ-

dego następnego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieru-
chomość - 2,80 zł (20% stawki 
podstawowej) miesięcznie od 
każdego mieszkańca

Stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi zbieranymi w  sposób 
selektywny wynosi:
1) w  przypadku pierwszych 

4 mieszkańców zamieszku-

jących daną nieruchomość 
- 10 zł (stawka podstawowa) 
miesięcznie od każdego miesz-
kańca
2) w przypadku od 5-go do 

9-go mieszkańca zamieszku-
jącego daną nieruchomość 
- 5 zł (50% stawki podstawo-
wej) miesięcznie od każdego 
mieszkańca
3) w przypadku 10-go i  każ-

dego następnego mieszkańca 
zamieszkującego daną nie-
ruchomość - 2 zł (20% stawki 
podstawowej) miesięcznie od 
każdego mieszkańca

Stawka opłaty za pojemnik 
od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych, jeżeli od-
pady komunalne są zbierane 
w SPOSÓB ZMIESZANY, wynosi:

1) o pojemności 110 — 120 l — 
w wysokości 14 zł
2) o pojemności 200 — 240 

l — w wysokości 28 zł
3) o pojemności 1100 l — w wy-

sokości 120 zł 
4) pojemnik typu Kp-7 — 

w wysokości 770 zł

Stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi od właścicieli nierucho-
mości niezamieszkałych, jeżeli 
odpady komunalne są zbie-

rane w SPOSÓB SELEKTYWNY, 
wynosi:

1) o pojemności 110 — 120 l — 
w wysokości 10 zł
2) o pojemności 200 — 240 

l — w wysokości 20 złotych
3) o pojemności 1100 l — w wy-

sokości 92 zł
4) pojemnik typu Kp-7 — 

w wysokości 590 zł

Ryczałtowa stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi dla nierucho-
mości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywa-

nych na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku, wynosi: 
84 zł/rok — odpady zmieszane 
i 65 zł/rok — odpady segrego-
wane.

Bezpośredni wpływ na podnie-
sienie stawki opłaty za odpady 
miały: wzrost ceny ze 103,68 
zł brutto do 149,60 zł brutto za 
tonę odbieranych odpadów 
przez przewoźnika (co stanowi 
44% podwyżkę), znaczny wzrost 
kosztów utylizacji tzw. bala-
stu (odpadów zmieszanych) 
związany z  Rozporządzeniem 
Rady Ministrów zmieniającym 

rozporządzenie w sprawie opłat 
za korzystanie ze środowiska, 
ciągły wzrost ilości oddawanych 
odpadów przez mieszkańców 
w ramach systemu.

W  związku z  tymi czynnikami 
konieczne jest podniesienie sta-
wek opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, co 
pozwoli zbilansować system 
odbioru odpadów.

Jednakże, pomimo wzrostu 
tych kosztów, zaobserwowano 
pozytywne zjawisko, maleje ilość 
odpadów w ramach likwidacji 
dzikich wysypisk.

Wzrost opłat za odpady komunalne

Spotkanie wigilijne z mieszkańcami obędzie się w środę 
o godzinie 16, (20 grudnia) na Placu Wolności.

Będzie towarzyszyła mu świąteczna oprawa muzyczna: 
koncert kolęd w wykonaniu Zespołu Oleckie Echo. Podczas 
wigilii mieszkańcy będą mogli przełamać się opłatkiem 
i skosztować dwunastu tradycyjnych potraw. Wspólną 
wigilijną wieczerzę pobłogosławią księża, a Mikołaje po-
darują dzieciom symboliczne prezenty.

— Chciałbym, aby spotkanie wigilijne stało się tradycją 
w Olecku. To jedyny taki czas w roku, który przypomina 
nam o wartościach nadrzędnych: wierze, nadziei i mi-
łości. Mam nadzieję, że 24 grudnia wszyscy olecczanie 
spotkają się przy rodzinnych stołach, by celebrować ten 
wyjątkowy czas — zaprasza burmistrz Wacław Olszewski.

Przyjdźcie
wszyscy na Wigilię

Przyjdźcie
wszyscy na Wigilię

Przyjdźcie
wszyscy na Wigilię
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Olecko z hejnałem

NASZE OLECKO

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

Prawdopodobnie już z końcem 
roku będziemy mogli usły-

szeć hejnał Olecka, który popłynie 
o godzinie 12 z miejskiego ratu-
sza. Uchwałę w sprawie usta-
nowienia hejnału Gminy Olecko 
radni podjęli na sesji listopado-
wej. Przypomnijmy, że konkurs 
na hejnał gminy ogłaszany był 
dwukrotnie. Za pierwszym razem 
komisja konkursowa nie wybrała 
żadnej kompozycji.  Drugie po-
dejście okazało się szczęśliwe, 
gdyż spośród propozycji nade-

słanych na konkurs wyłoniono 
aż trzy utwory. Mieszkańcy Ole-
cka mogli oddać głos na jeden 
z nich. Kompozycja autorstwa 
Przemysława Szczotki z Katowic 
wygrała w internetowym głoso-
waniu i to ona została przedsta-
wiona radnym, jako propozycja 
hejnału Gminy Olecko.  Uchwa-
ła Rady Miejskiej w Olecku zo-
stała opublikowana  w  Dzien-
niku Urzędowym Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego. Po 
czternastu dniach od publika-

cji stanie się prawem lokalnym.
Kilka słów o autorze zwycię-

skiego dzieła

Przemysław Szczotka – kom-
pozytor muzyki współczesnej, 
dyrygent, pedagog, związany 
ze śląskim środowiskiem mu-
zycznym. Jest absolwentem 
Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach 
w klasie kompozycji prof. Alek-
sandra Lasonia. W swoim do-
robku kompozytorskim posiada 

utwory solowe, kameralne i sym-
foniczne. Interesuje się również 
muzyką elektroniczną, fi lmową 
i teatralną oraz szeroko pojętą 
korespondencją muzyki z innymi 
dziedzinami sztuki. Jego utwo-
ry były wykonywane w kraju i za 
granicą, również w ramach fe-
stiwalów muzyki współczesnej, 
m.in. podczas 30. Festiwalu Mu-
zyki Współczesnej Musica Polo-
nica Nova we Wrocławiu oraz 
Śląskiej Trybuny Kompozytorów 
w Katowicach. Jest laureatem 

kilku konkursów kompozytorskich, 
m.in. konkursu na kompozycję 
chóralną inspirowaną historią 
i kulturą Wrocławia w ramach 
Ogólnopolskiego Konkursu Kom-
pozytorskiego WROCŁAW – EU-
ROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016, 
Międzynarodowego Konkursu 
Kompozytorskiego GENERACE 
2016 w Ostrawie oraz VI Kon-
kursu Kompozytorskiego im. Fe-
liksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

W TROSCE O BEZDOMNE 
ZWIERZAKI
Los bezdomnych zwierząt nie jest obo-

jętny władzom Olecka. - Co roku prze-
znaczamy pieniądze na realizację progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdomnymi- 
mówi burmistrz Olecka. 
 W 2017 roku na zapobieganie bezdom-
ności zwierząt Gmina Olecko przeznaczyła 
70 tys. złotych. Dotychczas 45 tys. złotych 
wydane zostało na odławianie i utrzyma-
nie zwierząt w schronisku dla bezdom-
nych psów.
— Zgodnie z umową, podpisaną z Przed-

siębiorstwem Prowadzenia Schronisk Dla 
Bezdomnych Zwierząt w Bystrym koło Gi-
życka, odławiane i zabierane są do schro-
niska wszystkie bezdomne psy, które zgła-
szają mieszkańcy do Urzędu Miejskie-
go w Olecku (tel. 87/520 23 83). Śred-
nio w ciągu miesiąca utrzymywanych jest 
w schronisku około 30 – 40 bezpańskich 
psów. Koszt utrzymania jednego czworo-
noga wynosi 120 złotych miesięcznie – in-
formuje Wacław Olszewski, burmistrz Ole-
cka.
Każdy pies trafi ający do schroniska ma 

zapewnione miejsce, utrzymanie oraz 
opiekę weterynaryjną niezależnie od jego 
kondycji zdrowotnej. Przechodzi również 
zabieg sterylizacji bądź kastracji oraz jest 
chipowany. Takie zadbane zwierzaki moż-
na zaadoptować. W  tym roku 20 psów 
znalazło swoich nowych właścicieli.

— Warto przypomnieć, że Gmina Olecko 
fi nansuje elektroniczną identyfi kację, czy-
li tzw. chipowanie psów i usypianie śle-
pych miotów. Od 2007 roku, tj. od czasu 
wprowadzenia systemu chipowania, temu 
zabiegowi poddanych zostało 1300 psów. 
Każdy z nich wprowadzony jest do Między-
narodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL — 
podkreśla włodarz.
Od bieżącego roku gmina fi nansuje także 

sterylizację wolno żyjących kotów przeby-
wających w blokach na osiedlach wielo-
rodzinnych. Kupujemy karmę (dotychczas 
ponad 30 kilogramów), którą przekazuje-
my zarządcom budynków mieszkalnych 
i tzw. opiekunom kotów (osobom wykazu-
jącym potrzebę dokarmiania kotów prze-
bywających na terenie zarządzanych nie-
ruchomości).
Jak zauważa burmistrz — bycie właści-

cielem psa to nie tylko przyjemność, wyni-
kająca z obecności czworonoga w domu, 
ale również związane z nim obowiązki. Pa-
miętajmy o tym, żeby swojego pupila wy-
prowadzać na smyczy w miejscach pub-
licznych, a w przypadku ras niebezpiecz-
nych i psów ras dużych również w kagań-
cu. Kochani właściciele czworonogów nie 
zapominajcie także o sprzątaniu po swo-
ich pupilach! Nieczystości można wrzu-
cać do śmietniczek. Zadbajmy wspólnie 
o naszą przestrzeń.

STYCZEŃ
do 15 stycznia: deklaracja na podatek rolny i leśny – osoby prawne
opłata z tytułu umieszczenia urządzeń obcych w pasie drogowym
I rata podatku leśnego – osoby prawne
do 31 stycznia: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
I rata podatku od nieruchomości – osoby prawne
opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
deklaracja na podatek od nieruchomości – osoby prawne

LUTY
od 1 lutego do ostatniego dnia roboczego miesiąca:
składanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
do 15 lutego: I rata podatku od środków transportowych
deklaracja na podatek od środków transportowych
II rata podatku leśnego i od nieruchomości – osoby prawne
do 28 lutego: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

MARZEC
do 15 marca: I rata podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – 

osoby fi zyczne
III rata podatku leśnego i od nieruchomości – osoby prawne
I rata podatku rolnego – osoby prawne
do 31 marca: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
roczna opłata za użytkowanie wieczyste gruntu i służebność gruntową
rata za sprzedaż lokali
rata za sprzedaż gruntu
rata z tytułu opłaty adiacenckiej
rata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości

PODATNIKU, PAMIĘTAJ!

W nowym roku stawki podatków 
albo pozostaną na dotychczaso-
wym poziomie, albo nieznacznie 
wzrosną. Jeśli chodzi o podatek 
od nieruchomości, to większość 
stawek pozostanie na poziomie 
z 2017 roku, poza trzema stawka-
mi: od gruntów pod jeziorami, od 

budynków zajętych na obrót kwa-
lifi kowanym materiałem siewnym 
oraz od budynków związanych 
z  udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych, które uległy niewielkiemu 
zwiększeniu z uwagi na infl ację. 

Stawki podatku od środków 
transportowych pozostaną na 
niezmienionym poziomie, warto 
też przypomnieć, że w ubiegłym 
roku zostały one obniżone śred-
nio o 15%. Podatek rolny ulegnie 
niewielkiej zmianie. W przypad-
ku gruntów gospodarstw rolnych 
stawka podatku ze 131,10 zł wzroś-
nie o 0,125 zł do kwoty 131,225 zł 
za 1 hektar przeliczeniowy. Poda-
tek leśny wzrośnie o 1,331 zł i bę-
dzie wynosił 43,3532 zł za 1 hek-
tar fi zyczny.

Dobre wiadomości dla 
podatników na 2018 rok! 
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Burmistrz Olecka podjął 
działania zmierzające 

do nawiązania współ-
pracy z  Fundacją Ro-
nalda McDonalda, w ra-
mach których mają być 
przeprowadzone bada-
nia ultrasonografi czne dla 
dzieci w wieku od 9 mie-
sięcy do 6 lat.
 W  ramach akcji pla-

nowane jest przeprowa-
dzenie badań, które mają 
na celu ocenę stanu na-
rządów wewnętrznych 
(jamy brzusznej, narzą-
dów w  obrębie miedni-
cy mniejszej i  szyi) oraz 
zdiagnozowanie ewen-
tualnych nieprawidłowo-
ści, także tych o podłożu 
onkologicznym. Badania, 

wykonywane przez do-
świadczonych lekarzy 
radiologów, z  Polskiego 
Towarzystwa Ultrasono-
grafi cznego prowadzone 
będą według standardów 
medycznych określonych 
dla tej grupy wiekowej. 
Badania są bezpiecz-
ne i bezbolesne. Realizo-
wane będą w  mobilnej 
stacji medycznej, skła-
dającej się z  poczekalni 
— rejestracji oraz dwóch 
gabinetów lekarskich, wy-
posażonych w nowoczes-
ny sprzęt ultrasonogra-
fi czny. Po badaniu USG 
lekarz przekaże opieku-
nowi kopię wyniku bada-
nia. W przypadku podej-
rzenia jakichkolwiek zmian 

patologicznych o podłożu 
nowotworowym przeka-
zane zostaną dane kon-
taktowe do najbliższego 
ośrodka specjalizujące-
go się w onkologii dzie-
cięcej, zlecając jak naj-
szybszy, bezpośredni kon-
takt z nim.
Podczas akcji, która bę-

dzie trwała 2 dni, pla-
nowane jest przebada-
nie ok. 140 dzieci. Sfi nan-
sowanie przedsięwzięcia 
planowane jest z budżetu 
Gminy Olecko na 2018 rok. 
Sprzęt medyczny oraz au-
tobus udostępnione będą 
nieodpłatnie przez Funda-
cję Ronalda McDonalda. 
Czas trwania akcji wyni-
ka z  warunków określo-

nych przez Fundację, któ-
ra jest dysponentem au-
tobusu medycznego oraz 
ze strategii Fundacji, któ-
ra chce objąć badaniem 

dzieci w  jak największej 
liczbie gmin. Po uzyska-
niu odpowiedzi z Funda-
cji Ronalda McDonalda 
o zakwalifi kowaniu się na-

szego wniosku do realiza-
cji w 2018 roku będziemy 
Państwa informować na 
bieżąco o  planowanych 
działaniach.

ISKIERKI DOBRA

Nie nowotworom u dzieci - sfi nansujemy 
USG dla najmłodszych olecczan

Po raz drugi na Placu Wolności roz-
nieciliśmy „Iskierki dobra”. W niedzielę, 
3 grudnia, podczas loterii fantowej ze-
brano 4 284,10 zł na kontynuację lecze-
nia oraz dalszą rehabilitację pani Re-
naty, która już 4 lata walczy z chorobą 
nowotworową.
Pani Renata niestety nie może być le-

czona tradycyjną chemią. Obecnie 
poddawana jest terapii alternatyw-
nej w klinice w Meksyku. Część kwo-
ty udało się już zebrać za pośred-
nictwem strony www.siepomaga.pl, 
gdzie zbiórkę wsparło 6784 osób. Od-
była się również zbiórka publiczna do 
puszek oraz podczas meczu charyta-
tywnego w hali Lega. Wacław Olszew-
ski, burmistrz Olecka osobiście przeka-
zał zebraną 3 grudnia kwotę dzieciom 
pani Renaty na kontynuację jej lecze-
nia w Polsce oraz dalszą rehabilitację.
Organizatorzy serdecznie dziękują 

wszystkim darczyńcom, którzy przeka-
zali 800 różnych zabawek pluszowych 
i bombek na potrzeby loterii fantowej. To 
pokazuje hojność serc i wrażliwość na 

potrzeby innych olecczan. Dziękujemy.
Warto przypomnieć, że mieszkańcy 

Olecka w ubiegłym roku zrobili prezent 
małemu Adrianowi. Wówczas zebraną 
kwotę, 4 010 złotych, przekazaliśmy ma-
mie Adriana na leczenie chłopca me-
todą delfi noterapii. Na ten świąteczny 
prezent złożyli się wszyscy, którzy wzięli 
udział w loterii fantowej oraz wielu ano-
nimowych osób przekazujących daro-
wiznę na rzecz chorego.

Jak podkreśla burmistrz Olszewski - 
„Iskierki dobra” to nie tylko akcja cha-
rytatywna. Wspólnie udekorowaliśmy 
świąteczne drzewko oraz zainauguro-
waliśmy świąteczną iluminację miasta. 
Występy artystyczne i zabawy na pla-
cu uprzyjemniły nam czas. Zmarznię-
ci mogli ogrzać się przy dwóch ogni-
skach, głodni — zjeść porcję pożywnej 
grochówki, łasuchom zaś rozdawane 
były ciasteczka. Lampiony wypuszczo-
ne na zakończenie akcji nadały wyda-
rzeniu wyjątkowej oprawy i atmosfery. 
Do zobaczenia za rok.

SAMOOBSŁUGOWY ALKOMAT NA 
OLECKIEJ KOMENDZIE

Piłeś? Nie jedź!–  Poprzez to znane 
hasło możemy zapytać - sprawdź, czy 
możesz jechać!  W podjęciu decyzji 
pomoże nowy alkomat w oleckiej ko-
mendzie policji.
Samoobsługowy, stacjonarny tester 

trzeźwości dostępny jest przez całą 
dobę w holu Powiatowej Komendy 
Policji w Olecku. Zakup urządzenia, 
w kwocie 2 100 złotych, sfi nansowa-
ła Gmina Olecko. Od 30 października 
br. kierowcy mogą sami zweryfi kować 
swój stan trzeźwości. — Alkomat ma 
służyć odpowiedzialnym kierowcom, 
którzy nie są pewni czy powinni pro-
wadzić pojazd. Zatem zanim wsiądą za 
kierownicę, mogą sprawdzić poziom 
alkoholu w wydychanym powietrzu. 
Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do sta-
nu swojej trzeźwości, powinien przybyć 
do jednostki policji pieszo lub jako pa-

sażer – apeluje Mariusz Miłun, zastęp-
ca burmistrza Olecka. Zaletą nowego 
rozwiązania jest łatwość obsługi, która 
sprawia, że przeprowadzenie testu na 
zawartość alkoholu w organizmie nie 
wymaga korzystania z pomocy funk-
cjonariusza. Badanie jest szybkie, dys-
kretne i bezpłatne.

— Wiem, że zainteresowanie testami 
na zawartość alkoholu jest duże szcze-
gólnie w weekendy i święta. Ofi cer dy-
żurny miał w związku z tym dużo pracy. 
Teraz będzie mógł skupić się na in-
nych obowiązkach. Alkomat ma peł-
nić funkcję prewencyjną. Mam nadzie-
ję, że jego zakup wpłynie na poprawę 
bezpieczeństwa na oleckich drogach 
— mówi Wacław Olszewski, burmistrz 
Olecka.

 DYŻUR EKSPERTA ZUS
Zapraszamy na DYŻUR EKSPERTA Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Gołda-

pi w Urzędzie Miejskim w Olecku. Pracownice Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych w Gołdapi doradzają z zakresu: prowadzonej działalności gospodarczej, 
zatrudniania pracowników, emerytur, rent, kapitału początkowego, zasiłków 
i prewencji rentowej. 

Dyżury w Urzędzie Miejskim w Olecku będą prowadzone cyklicznie, raz w mie-
siącu w godz. 10.00-14.00, w każdy drugi piątek miesiąca: 12 stycznia , 9 lutego, 
9 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca, 13 lipca/2018 roku. Osoby zaintere-

sowane będą miały również możliwość założenia profi lu PUE, dzięki któremu 
można uzyskać dostęp do własnych danych zgromadzonych na osobistym 
koncie (należy zabrać ze sobą dowód osobisty i posiadać adres e-mail). PUE 
to Platforma Usług Elektronicznych, czyli najprościej mówiąc elektroniczny ZUS. 
Wszyscy zainteresowani mogą z niego korzystać szybko, bezpiecznie i wygod-
nie, bo 24 godziny na dobę. Ubezpieczony może sprawdzić stan swojego konta, 
znaleźć również informację o zgromadzonych składkach, świadczeniobiorcy 
znajdą tu informację na temat przyznanych im świadczeń i ich wysokości, nato-
miast płatnicy składek znajdą dane na temat należnych i opłacanych składek.
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Skorzystaj z dofi nansowania

 WAŻNE

W  celu poprawy jakości 
powietrza oraz oczysz-

czania wód wprowadzone jest 
w naszej gminie dofi nansowa-
nie wymiany pieców na ekolo-
giczne, budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków i przyłą-
czy.

Aby otrzymać dofi nansowa-
nie, wymagana jest likwidacja 
wszystkich starych źródeł cie-
pła w nieruchomości i instala-
cja nowego źródła ciepła. Od 
powyższej zasady można od-
stąpić jedynie w  przypadku 
posiadania pieców kafl owych 
stanowiących wartość archi-
tektoniczną, pod warunkiem 
trwałego usunięcia połącze-
nia pieca z przewodem komi-

nowym lub występowania ko-
minka opalanego drewnem. 

Dotacja może być przeznaczo-
na na częściowe pokrycie kosz-
tów związanych z zakupem i in-
stalacją pieca/kotła do opa-
lania paliwami stałymi. Nowy 
kocioł powinien mieć automa-
tyczne podawanie paliwa oraz 
spełniać wymagania 5. 
klasy emisji spalin (PN EN 303-

5:2012).
Pokrycie kosztów można otrzy-

mać także za zakup i  instala-
cję kotła olejowego lub gazo-
wego, zakup i  instalację kotła 
elektrycznego, zakup i instala-
cję pompy ciepła, podłączenie 
do jakiejkolwiek zbiorczej sieci 
cieplnej występującej na tere-

nie gminy Olecko.
Dofi nansowanie wynosi 50% 

udokumentowanych kosztów, 
jednak nie więcej niż 4 tys. zł 
brutto. - Zainteresowanie jest 
duże, gdyż w tym roku do urzę-
du miejskiego wpłynęły 102 
wnioski, z czego 98 na wymianę 
pieców, 2 na budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków 
i 2 na przyłącza kanalizacyjne. 
Podpisano 55 umów, pozo-

stałe 47 wniosków będzie re-
alizowanych w przyszłym roku 
– informuje burmistrz Wacław 
Olszewski.
Wnioski są rozpatrywane w ko-

lejności zgłoszeń do czasu wy-
czerpania środków finanso-
wych w budżecie gminy prze-
znaczonych na ten cel w da-

nym roku. Kolejny termin naboru 
wniosków zostanie wyznaczony 
na luty-kwiecień 2018 roku.Wię-
cej informacji - druki wniosków, 
znajdują się na stronie: 

www.olecko.pl/strona-328-
-dofi nansowanie_ekologicz-
ne.html.

Szanowni Mieszkańcy gminy Olecko
W przyszłym roku – 2018, będziemy obchodzić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym rozpoczynamy przygotowania do tego wielkie-

go narodowego święta.Zależy nam, aby Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości miały charakter otwarty. Naszą intencją jest zaangażo-
wanie w organizację jubileuszu jak największej liczby mieszkańców. Zapraszamy zatem do przedstawiania propozycji inicjatyw i pomysłów dotyczących wspólnego 
świętowania tej doniosłej rocznicy.
Prosimy o pisemne zgłaszanie propozycji związanych z obchodami wyjątkowego jubileuszu na adres: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko lub dro-

gą elektroniczną na e-mail: um@um.olecko.pl

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wacław Olszewski
Burmistrz Olecka   

  GMINNE OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Krzyżówka

Przekaż 1% podatku organizacjom z naszej gminy

Mieszkańcu gminy Olecko, możesz wesprzeć pracę lokalnych stowarzyszeń, klu-
bów czy fundacji, przekazując im 1% podatku dochodowego od osób fi zycznych 
za 2017 rok. Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym PIT wpiszesz nr KRS wybranej 
organizacji pożytku publicznego.

Na terenie gminy Olecko organizacjami pożytku publicznego uprawnionymi do skorzy-
stania z takiego odpisu w 2016 roku były:

 Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy Czarni, nr KRS 0000104279,
 Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających   przy  Warsztacie 
Terapii Zajęciowej, nr KRS 0000182142
 Fundacja Rozwoju Ziemi Oleckiej, nr KRS 0000210279
 Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach, nr KRS 0000168264,
 Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. Św. Łukasza, nr KRS 0000216673
 Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, nr KRS 000032763
 Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe w Olecku, nr KRS 0000128526

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania takiego odpisu za 
rok 2017 znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 www.mpips.gov.pl/bip

3.

1.  Symbol Przystanku Olecko
2. Symbol ścieżki biegnącej wokół jeziora Oleckie Wielkie
3. Wokalista zespołu Lady Pank pochodzący z Olecka
4. Ryba charakterystyczna dla mazurskich jezior
5. Dawna nazwa Olecka
6. Nazwa hali widowiskowo-sportowej z pływalnią w Olecku
Hasło – .................. (szare pole)
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6.

5.


