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Burmistrz Olecka 
Wacław Olszewski
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2 MILIONY 
NA OŚWIATĘ
Taką wartość mają w sumie 4 projekty, które zakwalifikowały się 

do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Działa-
nia przewidziane w projektach będą realizowane od sierpnia 2018 
r. do 31 lipca 2020 r., przez Przedszkole z Oddziałami Integracyj-
nymi Krasnal w Olecku oraz Zespoły Wychowania Przedszkolne-
go w Gąskach, Babkach Oleckich i Judzikach. Str. 6

Przewodniczący Rady Miejskiej
 Wojciech Rejterada

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
 życzymy radości z rodzinnych spotkań, obfitości 

smaków na stole oraz dużo wiosennego optymizmu. 
Niech ten wyjątkowy czas przyniesie spo-

kój i nadzieję odradzającego się życia.
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ZDROWIE JEST NAJWAŻNIEJSZE

 INWESTYCJE

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

Jakość powietrza monitoru-
ją w Olecku trzy mierniki za-
nieczyszczenia. Sensory mie-
rzą m.in. poziom stężenia py-
łów zawieszonych PM 2.5 oraz 
PM 10, temperaturę powie-
trza, ciśnienie atmosferycz-
ne oraz wilgotność powietrza. 
Swoim zasięgiem obejmują ob-
szar 2 km — taka jest średni-
ca pomiaru jednego czujnika.

Co to są pyły PM 2.5 i PM 10?

  Pył PM 10 zawiera cząstki 
o średnicy mniejszej, niż 10 mi-
krometrów, które mogą docierać 
do górnych dróg oddechowych 
i płuc, natomiast pył PM 2,5 za-
wiera cząstki o średnicy mniej-
szej, niż 2,5 mikrometra, które 
mogą docierać do górnych dróg 
oddechowych, płuc oraz przeni-
kać do krwi.

Jaki system pomiaru 
zanieczyszczeń działa 
w Olecku?

- Wdrożyliśmy system Airly, któ-
ry umożliwia zbieranie, przetwa-
rzanie i interpretowanie danych 
w czasie rzeczywistym – mówi 
burmistrz Wacław Olszewski.
 - W oparciu o nie, na mapie on-

line oznaczane są m.in. informa-
cje o jakości powietrza. Platforma 
pozwoli sprawdzić aktualną jakość 
powietrza w konkretnej lokalizacji 
oraz szczegółową prognozę jako-
ści powietrza na najbliższe 24 go-
dziny. Na podstawie danych two-
rzone będą miesięczne raporty, 
które pozwolą poznać najbardziej 
zanieczyszczone miejsca.

W skład całego systemu wcho-
dzi sieć czujników jakości powie-
trza, platforma, aplikacje na sy-

stem Android i iOS, dane oraz 
prognoza zanieczyszczeń po-
wietrza. - Z dotychczasowych 
pomiarów wynika, że najwięk-
sze zanieczyszczenia występu-
ją na terenie domków jednoro-
dzinnych (od ul. Słowackiego do 
Plaży Szyjka) – informuje bur-
mistrz. - Najmniejsze zanieczysz-
czenia występują na ul. Gołdap-
skiej oraz na Placu Wolności, co 
wynika z większej ilości mieszkań 
podłączonych do centralnej sieci 
ciepłowniczej.

Biorąc pod uwagę, że zanie-
czyszczenia okresowo znacz-
nie przekraczają dopuszczalne 
normy, władze Olecka apelują 
do mieszkańców o to, by zaopa-
trywali się w opał dobrej jakości 
i nie wrzucali do pieca odpadów. 
Śmieci w warunkach domowych 
spalane są w niskich temperatu-
rach, kominy nie posiadają fil-
trów, a to powoduje, że do at-
mosfery dostają się silnie trują-
ce substancje. Są to m.in. tlenek 
i dwutlenek węgla, dwutlenek 
siarki oraz metale ciężkie.

- Czynimy starania, by stworzyć 
mieszkańcom Olecka infrastruk-
turę odpowiednią do uprawia-
nia różnego rodzaju sportów, 
sprzyjającą rekreacji – dodaje 
Wacław Olszewski.
 - A jaka może być jakość ak-

tywności fizycznej prowadzonej 
w oparach toksycznego dymu?
Na to pytanie warto sobie 

odpowiedzieć!
Koszt montażu 3 czujników to 

kwota 5 498,10 zł. Roczny abo-
nament związany z ich utrzy-
maniem to kolejne 2 656,80 
złotych.
Obecnie z tego systemu korzy-

sta 90 samorządów w Polsce.

Czy wiesz, 

#PolskaOddycha z

JAŚNIEJ NA „SIEJNIKU”
Mieszkańcy Osiedla Siejnik I będą czuć 

się bezpieczniej, dzięki nowej inwestycji, 
jaką zamierza zrealizować w tym roku sa-
morząd miejski.
Wymiana całego oświetlenia uliczne-

go na Osiedlu Siejnik I, bo o tej inwesty-
cji mowa, polegać będzie na zastąpieniu 
starych opraw sodowych energooszczęd-
nymi oprawami typu LED. Oprawy będą  
przystosowane do włączenia ich w przy-
szłości do centralnego systemu sterowa-
nia indywidualnie każdą z opraw.
- Na Osiedlu Siejnik I mamy całkowicie 

skablowaną doziemną linię oświetlenia 

ulicznego, która jest przystosowana do 
wymiany opraw – mówi Sławomir Ha-
talski, kierownik Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej i Ochrony Środowiska. 
- W przypadku sieci napowietrznej nie 
zaleca się takiego działania, z powodu 
częstych przepięć powodujących prze-
palenie opraw. Chcemy kompleksowo 
modernizować sieć oświetleniową, stąd 
wybór Osiedla Siejnik I w tym roku.
Wymiana opraw pozwoli na lepsze 

oświetlenie osiedla, jak również wpłynie 
na oszczędności w zakupie energii.

„E-GMINA OLECKO”
Trwa informatyzacja Urzędu Miej-

skiego w Olecku w ramach projektu 
„e-Gmina Olecko”.
 – Podpisaliśmy umowę z Liderem Kon-

sorcjum – firmą TELESIS Przedsiębior-
stwo Telekomunikacyjne 
Sp. z o.o.  z Wołomina na budowę 

i modernizację sieci LAN w budyn-
kach urzędu przy Placu Wolności 1 i 3 
– mówi burmistrz Wacław Olszewski. 
- Kolejnym etapem będzie przetarg 
na zakup wyposażenia serwerowni 
i komputerów wraz z oprogramowa-

niem oraz systemem e-usług. Projekt 
dofinansowany został z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w kwocie 1 586 588,82 zł. Całkowita 
jego wartość to 1 881 510 zł.



Będzie w Olecku nowa ciepłownia!
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PONAD 11 MILIONÓW ZŁOTYCH – TYLE POCHŁONIE BUDOWA NOWEJ CIEPŁOWNI W OLECKU

 — Będzie to ciepłownia 
o mocy 5 MW opalana bio-
masą, czyli zrębkami drzew-
nymi wraz ze składem pali-
wa, sieciami przesyłowymi 
oraz węzłami cieplnymi – in-
formuje burmistrz Wacław 
Olszewski. — Dzięki niej bę-
dziemy mogli zlikwidować 
kotłownię przy ul. Składowej 
3A oraz podłączyć do cie-
płowni nowych odbiorców.

Celem budowy ciepłowni na pa-
liwo ekologiczne jest ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń oraz uciąż-
liwości związanych z eksploatacją 
kotłowni węglowych.

— Inwestycja zostanie umiej-
scowiona na terenie bezpośred-
nio przyległym do drogi woje-
wódzkiej nr 655 przy wyjeździe 
z miasta w kierunku Giżycka, czyli 
między Kauflandem a zakładem 
wulkanizacji – informuje Grze-
gorz Makarewicz, prezes Przed-
siębiorstwa Energetyki Cieplnej 
w Olecku.
Umowa na dofinansowanie bu-

dowy ciepłowni i sieci ciepłow-
niczej z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia — Mazury 
na lata 2014-2020 została pod-
pisana 8 lutego br. Przewidywa-
na wartość inwestycji wynosi 10 
459 282 zł netto, z czego kwota 

dofinansowania z programu to 
2 304 789 zł. Do końca 2018 
roku nowa ciepłownia powinna 
już działać. 
Ponadto, Przedsiębiorstwo Ener-

getyki Cieplnej złożyło kolejny 
wniosek na projekt „Moderni-
zacja systemu ciepłowniczego 
Olecka — poprawa efektywno-
ści dystrybucji ciepła”. W ramach 
tego przedsięwzięcia zbudowana 
zostanie sieć cieplna wraz z wę-
złami, dostarczająca ciepło do 
odbiorców zasilanych obecnie 
z kotłowni przy ul. Kolejowej 31 
oraz do hali widowiskowo-spor-
towej Lega w Olecku. Trasa sie-
ci będzie prowadzona od ulicy 

Słowiańskiej, przez ul. Zieloną do 
budynku Starostwa Powiatowe-
go (ul. Kolejowa 32), oraz od ul. 
Słowiańskiej do hali Lega.

  — Czekamy na decyzję w tej 
sprawie – informuje burmistrz 
Wacław Olszewski. 20 lutego 
2018 r. Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o. 
ogłosiło przetarg na realizację za-
dania „Modernizacja systemu cie-
płowniczego Olecka polegająca 
na budowie ciepłowni bazującej 
na produkcji energii cieplnej ze 
spalania biomasy oraz moderni-
zacji sieci i budowy węzłów ciep-
lnych”.  W wymaganym terminie 

składania ofert tj. do 12 marca br. 
wpłynęła jedna oferta od firmy E 
energija Polska Sp. z o.o. z Gdań-
ska.  Cena oferty brutto wynosi-
ła 24 558 007,94 złotych. Kwota, 
jaką zamawiający zamierzał prze-
znaczyć na realizację zamówienia, 
wynosi – 11 103 925,85 zł brutto. 
W związku z tym, iż kwota ofer-

ty znacznie przewyższyła kwotę, 
jaką zamawiający przeznaczył na 
realizację zadania, przetarg zo-
stał unieważniony 13 marca br. 
Obecnie przedsiębiorstwo przy-
gotowuje się do ogłoszenia dru-
giego przetargu na wyłonienie 
wykonawcy inwestycji.

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

Gmina Olecko podpisała umowę o do-
finansowanie Projektu „Ochrona bio-
różnorodności fauny i flory występu-
jącej w dorzeczu rzeki Lega i zlew-
ni jeziora Oleckie Wielkie”, war-
tość robót to około 1 900 000 zł.

- Zgodnie z założeniami projektu, inwesty-
cja nie będzie znacząco ingerować w przy-
rodę, ponieważ głównym celem projektu 
jest kanalizowanie ruchu turystycznego 
w taki sposób, aby chronić gatunki cenne 
przyrodniczo występujące na obszarze 275 
ha obejmującym jezioro Oleckie Wielkie 
oraz teren otaczający – informuje burmistrz 
Wacław Olszewski. - Inwentaryzacja przy-
rodnicza przeprowadzona w 2016 roku wy-
kazała obecność co najmniej 16 gatunków 
chronionych, z czego kilka wymienionych 
w unijnej dyrektywie siedliskowej, jak na 
przykład bóbr europejski.
Dofinansowanie zostało przyznane, aby 

przez wykonanie robót budowlanych zrów-
noważyć wykorzystanie Wiewiórczej Ścież-
ki na potrzeby aktywności mieszkańców 
i turystów przy jednoczesnym zachowa-
niu i ochronie miejsc bytowania cennych 
ptaków i zwierząt.
- Zakres prac obejmie remont nawierzchni 

i w niektórych miejscach korektę szerokości 
ścieżki dydaktycznej – dodaje burmistrz. 
- Kilka miejsc rekreacyjnych na trasie (plaża 

harcerska i miejsce przy tzw. betonowym 
drzewie) zostanie doposażonych w ławki, 
stoły i WC.
Nieco większy zakres prac obejmie odci-

nek od altanki przy Możance w kierunku 
Szyjki. Altana zostanie wyremontowana 
a betonowe schody przy niej rozebrane. 
Na ich miejscu zbudowany zostanie murek 
oporowy z kamienia polnego oraz nowe 
schody prowadzące ze ścieżki do altanki. 
Ponadto, sam teren od altanki zostanie po-
łączony z niedaleko położonym miejscem 
rekreacji. Obecnie znajduje się tam tylko 
betonowa ławka, która po zakończeniu 
inwestycji będzie zadaszona. Znajdzie się 
tam miejsce na ognisko oraz WC.
Na terenie tzw. Dzikiej Plaży wybudowa-

na zostanie przebieralnia i WC. Gruntowny 

remont przejdą trzy tarasy widokowe i ist-
niejące altanki. W kilku miejscach wybudo-
wane zostaną schody z kostki betonowej, 
które połączą ścieżkę z terenami miasta. 
Ponadto, wyremontowane zostaną ławki 
rozmieszczone wzdłuż trasy. Pojawią się 
nowe śmietniki i stojaki na rowery. W ra-
mach realizacji projektu wymienione zo-
staną wszystkie tablice informacyjne oraz 
zamontowane dwie kamery do monito-
ringu wizyjnego. 
Efektem projektu ma być poprawa jako-

ści ścieżki i zwiększenie jej atrakcyjności 
jako miejsca rekreacji i edukacji ekologicz-

nej. Wartość projektu to 1 837 832,98 zł, 
z czego pozyskane dofinansowanie stano-
wi 1 562 158,03 zł. 
- Wiewiórcza Ścieżka modernizowana była 

ostatnio w 2004 r. - podkreśla burmistrz 
Wacław Olszewski. - Mieszkańcy wykorzy-
stują ją na spacery, przejażdżki rowerem, 
jak też do biegania. Ta ostania aktywność 
przełożyła się na organizację imprezy bie-
gowej „Olecka trzynastka”. Mam nadzieję, 
że remont, jaki przejdzie, spodoba się za-
równo mieszkańcom, jak i przyjezdnym. 
Prace na Wiewiórczej Ścieżce prowadzone 
będą do września bieżącego roku.

WIEWIÓRCZĄ ŚCIEŻKĘ CZEKA W TYM ROKU REMONT!
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Gmina Olecko ubiega się o dofinansowanie budowy 
trzech Otwartych Stref Aktywności (OSA). 

- Złożyliśmy trzy wnioski do Ministerstwa Sportu i Tury-
styki na dofinansowanie stref w Zatykach, Gordejkach oraz 
Olecku – mówi burmistrz Wacław Olszewski. - Na działce 
przy ul. Batorego planujemy budowę placu zabaw wyposa-
żonego w huśtawkę, trampolinę, zestaw zabawowy, ławkę 
i kosz na śmieci.
Urzędnicy zlecili opracowanie dokumentacji budowlanej 

zgodnie z wytycznymi ministerstwa na zagospodarowanie 
tych terenów. Jeśli Olecko otrzyma dofinansowanie, to po-
wstanie kolejny plac zabaw i siłownie terenowe.
Wartość projektu wynosi 283 185 zł.

 WARTO WIEDZIEĆ

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

Kolejny krok w kierunku 
zwiększenia aktywności 
mieszkańców

Gmina Olecko otrzymała dofinansowanie z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na moderni-
zację placu zabaw w centrum miasta.
- Planujemy wymianę podłoża w części placu zabaw na 

poliuretanowe, które jest zdecydowanie bezpieczniejsze, 
ale będzie też piasek oraz nawierzchnia trawiasta – mówi 
burmistrz Wacław Olszewski. - Dokupimy nowe zabawki 
i urządzenia.
To mieszkańcy Olecka, jak podkreśla burmistrz, pomogli 

w wyborze rozwiązań koncepcyjnych.
- Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ujęliśmy w nim 

większość zaproponowanych rozwiązań – mówi Wacław 
Olszewski. - Zdemontowana zostanie istniejąca mała archi-
tektura, tj. ławki i kosze na śmieci oraz dwa urządzenia za-
bawowe. Domek do zabaw zostanie przeniesiony, zamon-
tujemy nowe urządzenia. Nie wiem jednak, czy ta inwesty-
cja zostanie zrealizowana przed sezonem letnim, ponieważ 
w drugim przetargu na przebudowę placu zabaw w parku, 
w centrum miasta nie wpłynęła żadna oferta.
Burmistrz dodaje, że niebawem przeprowadzone zosta-

nie trzecie postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót 
zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Przebudujemy plac
zabaw w parku

INICJATYWA LOKALNA 
MIESZKAŃCÓW

 Gmina Olecko przeznaczyła 
w tym roku 50 tys. złotych na 
realizację zadań w ramach ini-
cjatywy lokalnej. 

Pieniądze przeznaczone zostaną 
na organizację warsztatów arty-
stycznych: teatralnych, wokalnych, 
muzycznych i plastycznych oraz 
widowisko plenerowe w ramach 
projektu „Międzypokoleniowy ple-
ner artystyczny”. 

Ale nie tylko...
— W Kijewie doposażymy miej—

sce rekreacyjne o kilka urządzeń 
do jazdy na deskorolkach oraz stół 
do tenisa stołowego, a mieszkań-
cy zorganizują festyn — informu-
je burmistrz Wacław Olszewski. 

— Ponadto, w Olecku, wspólnie 
z grupą mieszkańców zajmiemy się 
rewitalizacją stawu i terenu przy-
ległego do ul. Orzeszkowej. Za-
kres prac obejmie: wyprofilowanie 
skarpy z dowozem ziemi, ułożenie 
geowłókniny oraz nasadzenie krze-
wów płożących i iglastych. Planu-
jemy też wycinkę drzew z nabrzeża 

stawu, rekultywację terenu i posa-
dzenie drzew iglastych w miejscu 
wyciętych.

Na realizację zadań w ramach ini-
cjatywy lokalnej wpłynęło w tym 
roku łącznie osiem wniosków.   
Dwa z nich zostały wycofane na 
etapie weryfikacji. Pozostałe trzy 
nie przeszły weryfikacji formalnej.
W roku 2017 w ramach inicja-

tywy lokalnej wybudowano dwa 
place zabaw — jeden przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Olecku, drugi 
przy szkole w Judzikach.

W ramach budżetu obywatelskiego wykonane zostanie częściowe zagospodarowanie plaży gminnej „Szyjka”.
— Podpisaliśmy umowę z wykonawcą zadania, firmą RICOLAND-DOMO z Suwałk — informuje Alicja Szał-

kowska, kierownik Wydziału Budownictwa, Inwestycji i Planowania.  — Prace powinny zakończyć się do 
25 maja. Mieszkańcy zadecydowali, że w ramach budżetu obywatelskiego właśnie to zadanie ma być wy-
konane w tym roku.
Zakres prac obejmie: budowę boiska do siatkówki (plażowej) i placu zabaw oraz budowę małej architektury,
tj. montaż grilli ze stołami i siedziskami, ławek, koszy i stojaka rowerowego. 
Koszt inwestycji wyniesie 111 930 złotych.

Będzie boisko, plac zabaw i grill

Budynek socjalny w Rosochackich czeka metamorfoza. — Przebudujemy strych, gdzie wygospodarujemy 
dodatkowe dwa mieszkania — mówi burmistrz Wacław Olszewski. — Zmodernizujemy także mieszkania 
na parterze. W sumie będzie pięć lokali socjalnych.

W budynku zostaną wymienione i wykonane instalacje sanitarne, elektryczne oraz centralnego ogrze-
wania. Pojawi się nowe pokrycie dachowe. Budynek zostanie docieplony, a przed nim położony zostanie 
chodnik z kostki betonowej. Na modernizację budynku socjalnego w Rosochackich gmina Olecko otrzy-
mała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Całkowity koszt zadania wynosi 753 393,26 zł, 
zaś pozyskane środki - 339,026,96 zł. 

Więcej mieszkań socjalnych
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Z EKOLOGIĄ 
za pan brat

— W tym roku wpłynęło już 138 
wniosków, z tego 127 na wymia-
nę pieców na ekologiczne oraz 
10 na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków i 1 na wy-
konanie przyłącza kanalizacyjne-
go — mówi burmistrz Wacław Ol-
szewski. — Zainteresowanie do-
finansowaniem wspomnianych 
inwestycji jest w tym roku zde-
cydowanie większe niż w ubie-
głym. Przypomnijmy, iż w 2017 r. 
 do Urzędu Miejskiego w Olecku 
wpłynęły łącznie 102 wnioski. 
Gmina zrealizowała w sumie 55 
umów – w roku ubiegłym, a rea-

lizacja pozostałych 47 trwa. 
Nabór tegorocznych wniosków 

ruszył 1 lutego i potrwa do 30 
kwietnia. Wnioski, jak podkreśla 
burmistrz, będą realizowane we-
dług kolejności wpływu, do czasu 
wyczerpania środków przeznaczo-
nych na ten cel. 

Na wymianę pieców na ekolo-
giczne oraz budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków moż-
na uzyskać dofinansowanie 50% 
udokumentowanych kosztów, nie 
więcej jednak niż 4 tys. zł brutto. 
Pieniądze mogą być przeznaczo-

ne na częściowe pokrycie kosztów 
związanych z zakupem i instalacją 
pieca czy kotła do opalania paliwa-
mi stałymi. Nowy kocioł powinien 
posiadać automatyczne podawa-
nie paliwa i spełniać wymagania 5 
klasy emisji spalin.

 Dotacja może być przeznaczona 
również na zakup i instalację kot-
ła olejowego lub gazowego, kotła 
elektrycznego, czy pompy ciepła. 
Wsparcie przyznawane jest też na 
podłączenie do jakiejkolwiek zbior-
czej sieci cieplnej, występującej na 
terenie gminy Olecko.

Trwa akcja montażu detektorów czadu. Zamontowaliśmy już 
136 czujników czadu w mieszkaniach należących do zasobów 
gminy, w których źródłem ciepła jest piec — informuje Sła-
womir Hatalski, kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska.
Na zatrucie tlenkiem węgla narażeni są mieszkańcy domów 

i mieszkań, w których korzysta się z tradycyjnych kotłów wę-
glowych, piecyków gazowych z otwartą komorą spalania czy 
kominków oraz w których znajdują się niedrożne przewody 
wentylacyjne.
— Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed niebezpiecz-

nym działaniem tlenku węgla jest wyposażenie pomieszczeń 
w odpowiednie detektory czadu — mówi kierownik. — Koszt 
takiego detektora to 86,40 zł. Wykonawca, który wygrał ofer-
tę na montaż detektorów, będzie kontynuował ich zakładanie 
w kolejnych mieszkaniach.

W trosce o bezpieczeń-
stwo mieszkańców

W siedzibie Starostwa Powia-
towego w Olecku przy ul. Kole-
jowej 32, od 4 do 24 kwietnia, 
prowadzona będzie kwalifika-
cja wojskowa.
Obejmie ona przede wszystkim 

mężczyzn urodzonych w 1999 roku, 
ale także mężczyzn urodzonych 
w latach 1994-1998, którzy nie 
mają jeszcze określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojsko-
wej. Kwalifikacji podlegają też kobie-
ty urodzone w latach 1994-1999, 
posiadające kwalifikacje przydatne 
do czynnej służby wojskowej oraz 
kobiety pobierające naukę w szko-
łach lub uczelniach medycznych 
i weterynaryjnych oraz na innych 
kierunkach, 

m.in. psychologia, farmacja i pielęg-
niarstwo. Wezwane zostaną rów-
nież osoby, które ukończyły 18 lat 
i zgłosiły się ochotniczo do pełnie-
nia służby wojskowej.
Osoba podlegająca obowiązkowi 

kwalifikacji wojskowej otrzyma od 
wójta lub burmistrza (prezydenta 
miasta) wezwanie imienne. W we-
zwaniu określony zostanie termin 
stawiennictwa. Osoba stawiająca 
się do kwalifikacji wojskowej po-
winna mieć ze sobą dowód osobi-
sty lub inny dokument tożsamości, 
a w przypadku, gdy nie stawiła się 
w terminie określonym w wezwa-
niu, dokument potwierdzający przy-
czyny niestawienia się do kwalifi-
kacji wojskowej.

Powiatowej komisji lekarskiej oso
ba wezwana powinna przedsta-

wić posiadaną dokumentację me-
dyczną, w tym wyniki badań spe-
cjalistycznych, przeprowadzonych 
w okresie 12 miesięcy przed dniem 
stawienia się do kwalifikacji wojsko-
wej, zaś wojskowemu komendan-
towi uzupełnień: aktualną fotogra-
fię (wymiar 3 × 4 cm, bez nakrycia 
głowy), dokumenty potwierdzające 
poziom wykształcenia oraz potwier-
dzenie zgłoszenia się do rejestracji 
(w przypadku wprowadzenia takie-
go obowiązku). 
Ważne! Nieotrzymanie wezwania 

imiennego nie zwalnia osoby podle-
gającej obowiązkowi stawiennictwa 
do kwalifikacji wojskowej!

Zbliża się termin rozpoczęcia kwalifikacji

Masz pomysł na zorganizowanie półkolonii, kolonii lub obo-
zu z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzie-
ży w wieku do 16 lat z gminy Olecko? Zgłoś się do konkursu! 
Być może właśnie na twoją ofertę czekają miejscy urzędnicy! 
W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz 
podmioty zrównane prowadzące działalność w zakresie ochrony 
i promocji zdrowia. Wysokość środków publicznych przezna-
czonych na realizację zadania wynosi 27 tys. złotych.

Kasa na organizację wakacji

Przekaż 1% podatku organizacjom z naszej gminy!
Mieszkańcu gminy Olecko, możesz wesprzeć pracę lokalnych stowarzyszeń, klubów, 
czy fundacji, przekazując 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 r. 
Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym PIT wpiszesz nr KRS wybranej organizacji 
pożytku publicznego. Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzy-
mania takiego odpisu znajduje się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
www.mpips.gov.pl/bip.
Na terenie gminy Olecko organizacjami pożytku publicznego uprawnionymi do skorzy-
stania z takiego odpisu w tym roku są:

� Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni”, nr KRS 0000104279
� Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierają-
cych 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 0000032763
� Powiatowe Oleckie Stowarzyszenie Sportowe w Olecku, nr KRS 
0000128526

Od ubiegłego roku gmina Olecko dofinansowuje wymianę kotłów 
na ekologiczne oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
lub przyłącza do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
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Taką wartość mają w sumie 4 projekty, 
które zakwalifikowały się do dofinanso-
wania z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego na lata 2014-2020. Działania 

przewidziane w projektach będą realizo-
wane od sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 
r., przez Przedszkole z Oddziałami Integra-
cyjnymi Krasnal w Olecku oraz Zespoły 
Wychowania Przedszkolnego w Gąskach, 
Babkach Oleckich i Judzikach. — Planuje-
my zakup tablic interaktywnych, tabletów, 
komputerów, gier — w tym gier interaktyw-
nych, pomocy dydaktycznych i materiałów 
do zajęć rozwijających kompetencje dzieci 
— informuje Elżbieta Rękawek, kierownik 
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
 — W ramach realizacji projektów prze-

prowadzimy doskonalenie zawodowe na-
uczycieli, zapewnimy wsparcie dla rodziców, 
zorganizujemy wycieczki i konkursy z na-
grodami. W projektach weźmie udział 216 
dzieci. Całkowita wartość 4 projektów to 
1 924 368,24 zł, z czego oczekiwane do-
finansowanie – 1 607 197,64 zł. 

Wkład finansowy gminy wyniesie 28 
935,40 zł, a wkład niepieniężny wycenio-
no na kwotę 288 235,20 zł. Ale to nie ko-
niec! 23 lutego gmina Olecko złożyła 5 

wniosków o dofinansowanie z Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 
2014-2020. Wnioski dotyczą działań we 
wszystkich szkołach podstawowych w mie-
ście, tj. szkołach podstawowych nr 1,2,3 
i 4 oraz Szkole Podstawowej w Gąskach.
— Planujemy zakup tablic interaktywnych, 

219 laptopów, drukarek, sprzętu i pomocy 
dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi oraz wyposażenie pra-
cowni do nauk przyrodniczych — informuje 
Elżbieta Rękawek.
 — W ramach projektów przewidziane są 

godziny pozalekcyjne dla uczniów, wyjazdy 
edukacyjne, szkolenia nauczycieli, a także 
wsparcie dla rodziców. Całkowita war-
tość tych projektów to 4 849 927,34 zł. 
 — Wiem, że konkurencja w tym konkur-
sie jest ogromna, więc nie chcę rozbudzać 
nadziei, ale skoro przeszły wszystkie nasze 
projekty na przedszkola to liczę na to, że ze 
szkołami podstawowymi będzie podobnie 
— dodaje Elżbieta Rękawek.

2 miliony na oświatę

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

W ramach akcji „Nie nowotworom u dzieci” gmina Olecko, we współpracy z Fundacją Ronalda McDonalda, sfinansuje badania USG dla najmłodszych olecczan.
Badania będą prowadzone w dniach 19 i 20 lipca br. w Olecku. Skorzystają z nich dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. 
— Planujemy, że w tych dniach uda się przebadać ok. 140 dzieci — informuje burmistrz Wacław Olszewski.

Badania, będą miały na celu ocenę stanu narządów wewnętrznych (jamy brzusznej oraz narządów w obrębie miednicy mniejszej i szyi) oraz zdiagnozowanie ewentualnych 
nieprawidłowości, także tych o podłożu onkologicznym. Przeprowadzone zostaną w mobilnej stacji medycznej, składającej się z poczekalni — rejestracji oraz dwóch gabine-
tów lekarskich, wyposażonych w nowoczesny sprzęt ultrasonograficzny. Podczas badań USG lekarz przekaże opiekunowi kopię wyniku badania, a w przypadku podejrzenia 
jakichkolwiek zmian patologicznych o podłożu nowotworowym, wskaże dane kontaktowe do najbliższego ośrodka specjalizującego się w onkologii dziecięcej, zlecając jak naj-
szybszy, bezpośredni kontakt.
Szczegółowe informacje na temat akcji zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym na gminnej stronie internetowej pod adresem: www.um.olecko.pl oraz na tab-

licach ogłoszeń.

• Streetworkerzy, czyli pedagodzy ulicy, będą pracowali z olecką młodzieżą.

 13 lutego rozstrzygnięty został konkurs 
ofert, w ramach którego organizacją i za-
gospodarowaniem czasu wolnego dzieci, 
zarówno tych młodszych, jak i starszych, 
zajmie się Fundacja Human „Lex” Instytut.
— Na ten cel z budżetu gminy Olecko, prze-

znaczona została kwota 35 tys. zł – informu-
je burmistrz Wacław Olszewski. — Metoda 
streetworkingu (tłumaczona jako „pedago-
gika ulicy”), jest wieloletnim, sprawdzonym 
na całym świecie działaniem, dzięki któremu 
można dotrzeć do osób, które nie uczestni-
czą w życiu społecznym i rzadziej, niż inne 
osoby korzystają z oferowanych przez różne 
instytucje (np. kluby sportowe, domy kultu-
ry itp.) propozycji spędzania wolnego czasu.

Pedagodzy ulicy, którzy mają doświadcze-
nie w pracy z dziećmi i młodzieżą metodą 
animacji społeczno-kulturalnej i psycholo-
gii, będą zachęcać młodych mieszkańców 
gminy Olecko, w wieku od 5 do 16 lat, do 
szeroko rozumianej aktywności społecznej. 
Zajęcia prowadzone będą w trzech grupach 
wiekowych. Poza pomocą w nauce,  opieką 
i wychowaniem, streetworkerzy z Fundacji 
Human „Lex” Instytut, zadbają o rozwój za-
interesowań dzieci i młodzieży z gminy Ole-
cko. Zostaną też zorganizowane warsztaty 
arteterapeutyczne z przeciwdziałania uza-
leżnieniom, w ramach których planowane są 
m.in. wyjścia i wyjazdy integracyjne, a także 
obóz terapeutyczny.

Pedagodzy wyjdą na ulice Olecka

Profilaktyka najmłodszych olecczan

Około 2 miliony  złotych
przeznaczy gmina Olecko 
na edukację najmłodszych!



Dołącz do słuchaczy 
Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku!

Zakończył się I semestr roku akademickiego 2017/2018 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olecku. Zajęcia pro-
wadzone były w sali kina Regionalnego Ośrodka Kul-
tury w Olecku „Mazury Garbate” w pierwszy i trzeci 
czwartek każdego miesiąca. II semestr rozpoczął się 22 
lutego. Uniwersytet liczy 138 słuchaczy. Lista nie jest 
zamknięta i w każdej chwili można dołączyć do grona 
osób uczęszczających na zajęcia, składając deklarację.
Sprawy dotyczące Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

w Olecku są prowadzone w Wydziale Spraw Obywa-
telskich, Zdrowia i Działalności Gospodarczej. Dekla-
rację słuchacza na rok akademicki 2017/2018 można 
otrzymać w pokoju nr 8 (I piętro), w budynku urzędu 
na Placu Wolności 1.

Złote Gody w Olecku
• Pięćdziesiąt lat minęło jak jedno spojrzenie, jeden uśmiech, jeden pocałunek...

Medalami za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie uhonorowanych zostało, 
aż 18 par małżeńskich z terenu gminy 
Olecko. Wyróżnienie przyznawane 
jest przez Prezydenta RP osobom, 
które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt lat. 
Jubilaci świętowali w obecności władz 
miasta i swoich rodzin, podczas oko-
licznościowego spotkania, które miało 
miejsce 7 lutego br. w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku. 
Odznaczenia z rąk burmistrza Wac-
ława Olszewskiego odebrali: Teodo-
zja i Jan Adamczyk, Zofia i Kazimierz 
Czycza, Halina i Wacław Drażba, Irena 
i Wacław Dźwilewscy, Helena i Sławin 
Ferenc, Zofia i Edward Gałaszewscy, 
Helena i Kazimierz Jaromscy, Kry-
styna i Jerzy Jurewicz, Halina i Józef 
Klaus, Irena i Józef Kondraccy, Wan-
da i Marian Kowalczyk, Halina i Stani-
sław Kuprewicz, Krystyna i Tadeusz 
Latocha,  Wacława i Stefan Mieńkow-

scy, Maria i Jan Naruszewicz, Jadwi-
ga i Antoni Przyborowscy, Elżbieta 
i Stanisław Ramotowscy oraz Janina 
i Romuald Snarscy.
W okolicznościowym wystąpieniu 

kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Olecku Wioletta Biszewska pod-
kreślała, że to wyjątkowy jubileusz, 
który jest potwierdzeniem obrania 
właściwej drogi życiowej.
— Przyrzeczenie małżeńskie składali-

ście z ufnością, że możecie polegać na 
sobie, wspierać się wzajemnie i uzu-
pełniać – mówiła Wioletta Biszewska.  
—  W ciągu tych wspólnych lat praw-
dopodobnie były chwile, gdzie radość 
i szczęście przeplatały się ze smut-
kiem i przykrymi momentami. Jednak 
dziś Jesteście tu z nami, by pokazać, 
że dotrzymaliście przyrzeczenia. Do 
życzeń dołączył również gospodarz 
naszej gminy Wacław Olszewski.
— To naprawdę budujące, widzieć 

tyle szczęśliwych par po pięćdziesięciu 
latach małżeństwa. Serdecznie Pań-
stwu gratuluję, bo to dobry przykład 
dla innych – szczególnie w dzisiejszych 
czasach — mówił Wacław Olszew-
ski. — Chciałbym, abyście swoje na-
stawienie i rady na przeżycie razem 
tylu lat, przekazywali młodemu poko-
leniu. Z moich obserwacji wynika, że 
różnie to dzisiaj bywa. Często związki 
traktowane są tymczasowo. Patrząc 
na Państwa, myślę, że to naprawdę 
budujące, że pół wieku przeżyliście 
wspólnie. Jeszcze raz serdecznie gra-
tuluję i życzę wielu lat spędzonych 
razem – powiedział.
Podczas uroczystości Złotych Go-

dów dla jubilatów zaśpiewał Zespół 
„Oleckie Echo”. Tradycyjnie, jubilaci 
przy słodkim poczęstunku dzielili się 
swoimi receptami na udany związek. 
Spotkanie zakończyło wykonanie pa-
miątkowych fotografii.

Profesjonalna opieka i terapia
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W związku ze zmianami strukturalnymi, Środowisko-
wy Dom Samopomocy w Olecku dysponuje wolny-
mi miejscami. Nowocześnie wyposażona placów-
ka dziennego pobytu jest czynna od poniedział-
ku do piątku w godz. 7:00–18:30. Posiada wykwa-
lifikowaną kadrę i wieloletnie doświadczenie.

ŚDS oferuje profesjonalną opiekę, terapię i rehabilitację 
osobom (bez ograniczeń wiekowych) z zaburzeniami psy-
chicznymi i niepełnosprawnością intelektualną.

 Przyjęcie do placówki odbywa się za zgodą uczest-
nika i wiedzą jego rodziny lub na prośbę rodzi-
ców/opiekunów (w przypadku osób nieletnich bądź 
ubezwłasnowolnionych).
Oferta ŚDŚ obejmuje: terapię ruchową, w tym zajęcia 

sportowe, dogoterapię, hipoterapię i hydroterapię, za-
jęcia muzyczno-wokalne, plastyczne, ceramiczne i in-
tegracji sensorycznej, fizjoterapię i rehabilitację, terapię 
logopedyczną, Biofeedback i trening Tomatisa, wyjazdy 
turystyczne i rekreacyjne, poradnictwo psychologiczne, 

pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i dostępie do 
świadczeń zdrowotnych, niezbędną opiekę, w tym dowóz 
do placówki i gorący posiłek oraz zajęcia przygotowują-
ce do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub 
podjęcia zatrudnienia.
Pytania dotyczące warunków przyjęcia można kierować 

do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku przy 
ul. Kolejowej 31 (tel. 87 520 42 33) lub Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Olecku przy ul. Armii Krajowej 26 
(tel. 87 520 33 85, dacnadziejeolecko@wp.pl).

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

Harmonogram wykładów:

�  5 kwietnia — „Techniki ochrony przed manipulacją 
(jak powiedzieć nie sprzedawcy)” - mgr Piotr Omale-
cki, godzina 16:00
�  19 kwietnia — „Odzyskanie Niepodległości i Kształ-

towanie Państwa Polskiego na pograniczu Mazur Pod-
lasia i Ziem Wschodnich” - dr inż. Alfons Bobownik, 
godzina 16.00
�  10 maja—„Pierwsza Pomoc” - mgr Krzysztof Ej-

dys, godzina 16:00
�  24 maja —„Zabawy dla seniorów” - mgr Dorota 

Krawczyk (hala Lega), godzina 16:30
�  14 czerwca — „Warsztaty dramowe” - mgr Aneta 

Zamojska (hala Lega), godzina 16:30
�  21 czerwca — Uroczyste zakończenie roku akade-

mickiego 2017/2018 Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
— Ełk, godzina 16:00
�  Uwaga! Wykłady prowadzone są w Regionalnym 

Ośrodku Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Plac 
Wolności 22.
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Gmina Olecko w styczniu tego roku przystąpiła do realizacji pilotażowego programu wdrażania usług 
opiekuńczych w formie teleopieki, współfinansowanego przez  Urząd Marszałkowski 
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Teleopieka ratuje życie...
INICJATYWA

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

Program realizowany jest przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Olecku. Usługi teleopiekuń-
cze kierowane są do osób, których 
życie lub zdrowie może być zagro-
żone, a nie są one w stanie wezwać 
pomocy w sposób tradycyjny. 
 Celem programu jest zapewnienie 

całodobowego dyżuru Centrum 
Operacyjno-Alarmowego i jego go-
towości do wykonywania zleconych 
procedur po otrzymaniu sygnału od 
osoby objętej usługami teleopiekuń-
czymi, za pośrednictwem „czerwo-
nego przycisku alarmowego”. Opas-
kę lub wisiorek z „czerwonym przy-
ciskiem” senior ma cały czas przy 
sobie. System jest łatwy w użyciu, 
wystarczy nacisnąć czerwony przy-
cisk, by połączyć się z operatorem. 
Centrum Operacyjno 

— Alarmowe o wywołanym alarmie 
i zaistniałym problemie powiadomi 
jedną z osób do kontaktu, wskazaną 
w karcie informacyjnej przez senio-
ra, w razie konieczności wezwie ka-
retkę pogotowia, policję albo straż 
pożarną pod adres seniora.

 W gminie  Olecko wsparciem ob-
jętych zostało 20 osób w wieku po-
wyżej 60 roku życia, głównie samot-
nych i chorych. 
Warunkiem uzyskania pomocy jest 

posiadanie telefonu stacjonarnego 
lub komórkowego i niezastrzeżo-
nego numeru. Aktualnie wszyst-
kie urządzenia w gminie Olecko są 
już zainstalowane w mieszkaniach 
podopiecznych. Osoby korzystające 
z systemu teleopieki są bardzo za-
dowolone z nowej formy wsparcia, 

deklarują, że czują się teraz znacz-
nie bezpieczniej – mówi kierownik 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Olecku Edyta Truszczyń-
ska. - System teleopieki spełnia już 
swoją rolę – jedna z osób objętych 
wsparciem po zasłabnięciu, dzięki 
naciśnięciu przycisku SOS, uzyskała 
szybką pomoc. Operator niezwłocz-
nie wezwał karetkę pogotowia.
 Rekrutację uczestników progra-

mu prowadzą pracownicy socjal-
ni MOPS, wspólnie z pielęgniarka-
mi środowiskowymi i lekarzami ro-
dzinnymi. Szczegółowych informacji 
udziela Gminny Koordynator Te-
leopieki — starszy specjalista pra-
cy socjalnej Grażyna Charmuszko, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Olecku, ul. Kolejowa 31,
tel. 87 520 42 33.

Urząd Miejski w Olecku zaprasza na dyżury ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Gołdapi. Pracownice ZUS-u doradzają w zakresie prowadzonej działalności go-
spodarczej, zatrudniania pracowników, emerytur, rent i kapitału początkowego oraz zasiłków i prewencji rentowej.
Dyżury będą prowadzone cyklicznie, raz w miesiącu, w godzinach od 10 -14, w każdy drugi piątek miesiąca, w Urzędzie Miejskim w Olecku. Najbliższe spotkania odbędą się 

13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca i 13 lipca.
Osoby zainteresowane spotkaniem z ekspertem ZUS-u będą miały możliwość założenia profilu PUE. Pozwala on uzyskać dostęp do danych zgromadzonych na osobistym 

koncie (w tym celu należy zabrać ze sobą dowód osobisty i posiadać adres e-mail).
PUE to Platforma Usług Elektronicznych, czyli najprościej mówiąc elektroniczny ZUS, poprzez który osoba ubezpieczona sprawdzi stan swojego konta i znajdzie informa-

cję o zgromadzonych składkach, świadczeniobiorca — informację na temat przyznanych mu świadczeń i ich wysokości, natomiast płatnik składek — dane na temat należnych 
i opłacanych składek. Szybko, bezpiecznie i wygodnie, bo 24 godziny na dobę.

Doradzą i pomogą założyć profil PUE

Pokażą, jak korzystać z komputera i surfować po Internecie

„E-Obywatel nowe umiejętności cyfrowe” - to nazwa 
projektu, którego celem będą bezpłatne szkolenia z za-
kresu obsługi komputera oraz zwiększenie zaintereso-
wania mieszkańców korzystaniem z Internetu i różnego 
typu narzędzi informacyjno – komunikacyjnych.
Projekt przewiduje bezpłatne szkolenia dla mieszkań-

ców gminy, w okresie od marca do listopada 2018 r., 
z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu, 
jak również korzystania z różnych form elektronicz-
nych usług publicznych takich jak: sprawy obywatel-
skie, ochrona zdrowia, świadczenia społeczne, załatwia-
nie spraw urzędowych on-line, zdobywanie potrzeb-
nych informacji urzędowych oraz składanie deklara-
cji, informacji i innych dokumentów w celu rozliczenia 
podatków. W szkoleniach mogą wziąć udział wszy-
scy mieszkańcy gminy Olecko powyżej 18 roku życia.  

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do kierownika 
Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Działalności 
Gospodarczej – Ewy Zalewskiej-Drozd, Plac Wolności 
1, pokój nr 3, tel. 87 520 12 32.
- Zainteresowanie udziałem w szkoleniach jest bardzo 

duże – mówi burmistrz Wacław Olszewski. - Zgłosiło 
się już 112 osób.
Spotkania szkoleniowe, jak informuje burmistrz, popro-

wadzi trzech lokalnych trenerów. Będą się one odbywa-
ły, w zależności od potrzeb mieszkańców, w świetlicach 
wiejskich lub szkolnych.
- Zapraszam mieszkańców gminy Olecko do udziału 

w projekcie – dodaje Wacław Olszewski.
Szczegółowe informacje można znaleźć na gminnej 

stronie internetowej pod adresem: www.um.olecko.pl.
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23 marca br. niemal tysiąc zawodników, ponad 100 trenerów, rodziny sportowców, sponso-
rzy oraz zaproszeni goście wypełnili największą w Olecku halę widowiskowo - sportową Lega
po to, by wspólnie celebrować święto oleckiego sportu.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w ramach otwartego 
konkursu ofert ogłoszonego w grudniu 2017 r. wpłynęło 14 ofert z 11 
organizacji pozarządowych. Wszystkie złożone oferty zostały pozytyw-
nie ocenione. Organizacjom przyznano dofinansowanie w łącznej wyso-
kości 200 tys. zł.
Dotacje na systematyczne zajęcia sportowe w danej dyscyplinie spor-

towej, w tym udział w rywalizacji sportowej, których uczestnikami są 
w szczególności dzieci i młodzież, otrzymały następujące organizacje:
• Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” - 8 300 zł
• Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin - 22 600 zł
• Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” - 90 500 zł
• Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „HIDORI” - 8 000 zł
• Klub Sportowy Perła Olecka - 9 000 zł
• Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” - 12 000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „TRYTON Olecko” - 8 000 zł

Na działania sportowo-rekreacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym 
oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych, dotacje otrzymały nastę-
pujące organizacje:
• Stowarzyszenie „Nasze pasje” w Olecku - 6 000 zł
• Klub Aikido KRESMENI - 3 600 zł
• Stowarzyszenie „Ku słońcu” - 9 000 zł
• Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” - 9 000 zł
• Klub Sportowy Perła Olecka - 3 000 zł
 
Na działania sportowo-rekreacyjne dla osób starszych zmierzające do 

poprawy ich kondycji fizycznej, dotację w wysokości 4 000 zł otrzymał 
Klub Sportowy Perła Olecka.
Na działania dotyczące upowszechniania aktywności ruchowej w rodzi-

nie „Rodzina aktywna fizycznie” dotację w wysokości 7 000 zł otrzymało 
Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierają-
cych przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku.

200 TYSIĘCY NA SPORT

— „Sukces to nie przypadek. To 
ciężka praca, wytrwałość, nauka, 
analiza, poświęcenie, a przede 
wszystkim miłość do tego, co 
robisz” – ten cytat z wypowiedzi 
wybitnego piłkarza Pelego do-
skonale opisuje przepis na suk-
ces w każdej dziedzinie.
 W przypadku sportu dodałbym 

jednak jeszcze talent — powie-
dział burmistrz Wacław Olszew-
ski.  —Te słowa słynnego spor-
towca były inspiracją do orga-
nizacji I Gali Oleckiego Sportu. 
Chcemy docenić i pokazać świa-
tu różnorodność i bogactwo ole-
ckiego sportu oraz niezwykłych 
ludzi, którzy go tworzą. 
Gala Oleckiego Sportu to naj-

lepsza okazja do zaprezentowa-
nia dokonań sportowych miesz-
kańców naszej gminy – dzieci, 
młodzieży i dorosłych. To tak-
że doskonały czas, by zaprosić 
wszystkie osoby uprawiające 
różne dyscypliny sportowe, trak-
tujące sport jako sposób na ży-
cie, świetną zabawę, ale również 
ciężką, pełną wyrzeczeń drogę, 
na której końcu jest sukces — 
podsumował burmistrz.
Na  Galę przybyło niemal 1000 

zawodników z blisko 50 klubów 
i sekcji sportowych, ponad 100 
trenerów, goście specjalni – pa-
raolimpijczycy medaliści Igrzysk 
Paraolimpijskich z naszego re-
gionu, blisko 50-ciu sponso-
rów, rodzice, kibice, sympatycy 
i przyjaciele oleckiego sportu 
oraz władze samorządowe na 
czele z burmistrzem Wacławem 
Olszewskim - gospodarzem gali 
i Przewodniczącym Rady Miej-
skiej w Olecku Wojciechem Rej-
teradą, a także władze samorzą-
du powiatowego z wicestarostą 

Kazimierzem Iwanowskim.   
W trakcie gali podziękowano 

kilkudziesięciu sponsorom, któ-
rzy od lat wspierają w wymierny 
sposób oleckich sportowców. 
Za tę pomoc otrzymali symbo-
liczne i pamiątkowe statuetki 
wykonane przez uczestników 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w Olecku. Trudno wyobrazić 
sobie sukcesy sportowców bez 
wsparcia trenerów. Podczas gali 
kilkudziesięciu trenerów otrzy-
mało za swoją pracę i zaanga-
żowanie  pamiątkowe medale. 
Podczas gali wyróżniono sta-
tuetkami sportowców, którzy 
brali udział w zmaganiach spor-
towych na poziomie wojewódz-
twa. Kolejną grupą wyróżnio-
nych, pamiątkowymi medalami, 
byli ci sportowcy, którzy zdobyli 
znaczące miejsca w rywalizacji 
sportowej na szczeblu ogólno-
polskim i międzynarodowym. 
Odrębne podziękowania zo-

stały skierowane do Oleckiej 
Szkoły Sztuk Walki, która zajęła 
1. miejsce wśród klubów karate 
kyokushin w Polsce w sporcie 
młodzieżowym w 2017 roku 
w rankingu Ministerstwa Spor-

tu i Turystyki. 
Podczas Gali wręczono rów-

nież puchary i podziękowa-
nia szkołom z a osiągnięcia 
w 2017 r. w rywalizacji sporto-
wej w województwie.
 Na zakończenie nie mogło za-

braknąć szczególnych podzięko-
wań rodzicom: „[...] Nie zapomi-
najmy, że sukces na torze, ma-
cie, bieżni, etc. rodzi się w domu. 
A pierwszymi i najważniejszymi 
trenerami młodych ludzi są ro-
dzice. To wam drodzy Państwo 
pragniemy pogratulować i po-
dziękować, że dzięki Państwa 
pociechom, możemy w naszym 
mieście przeżywać tak wiele 
sportowych emocji i cieszyć się 
z tylu sukcesów”. 
Galę uświetniły energetyczne 

występy Mażoretek i tancerzy ze 
Sportowego Klubu Tańca Towa-
rzyskiego Promenada.  Wszyscy 
uczestnicy Gali zostali zaprosze-
ni na poczęstunek, obejrzenie 
wystawy z Igrzysk Olimpijskich 
w RIO oraz prezentacji o dzia-
łalności sportowej klubów (na 
I piętrze). Chętni mogli robić pa-
miątkowe zdjęcia w fotobudce. 
Do zobaczenia za rok!
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— Aplikacja posiada kilka funkcji — infor-
muje burmistrz Wacław Olszewski. — Po 
pierwsze, rodzic będzie mógł posiadać 
na swoim smartfonie karty dzieci oraz 
małżonka. Po drugie, aplikacja umożliwi 
wyszukiwanie partnerów KDR według 
kategorii, lokalizacji i frazy. Po trzecie, 
funkcja geolokalizacji pozwoli na wyszu-
kiwanie partnerów udzielających zniżek 
w okolicy przebywania użytkownika apli-
kacji, a użytkownik aplikacji będzie mógł 
dodawać partnerów KDR do listy „ulu-

bionych”. I po czwarte, aplikacja pozwoli 
na przekazywanie informacji członkom 
rodzin wielodzietnych, zarówno o aktu-
alnych zniżkach i nowych partnerach, jak 
i konieczności złożenia wniosku przed ter-
minem ważności karty, np. w przypadku 
dzieci przed  ukończeniem 18 roku życia. 

Jak uzyskać mKDR ? 

Z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz 
korzystać po złożeniu wniosku w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ole-
cku, który znajduje się przy ul. Kolejowej 
31 (pokój nr 4, w godzinach 7.30 – 15.30) 
lub on-line, na stronie empatia.mpips.gov.
pl. Po pozytywnym rozpatrzeniu wnio-
sku, na adres e-mail, który wskazałeś, 
otrzymasz nr swojej karty. 
  Na twój telefon przyjdzie SMS, w któ-

rym podane zostanie jednorazowe ha-

sło do zalogowania się w aplikacji. Ko-
lejnym krokiem jest pobranie bezpłat-
nej aplikacji mobilnej z Google Play lub 
Apple Store na telefon. Aplikacja po-
prowadzi cię automatycznie do uru-
chomienia mKDR na smartfonie.  Oso-
by, które złożyły wniosek o Kartę Du-
żej Rodziny do 31 grudnia 2017 r. 
 mogą otrzymać mKDR bezpłatnie, jeżeli 
złożą wniosek o przyznanie dodatkowej 
formy karty (w postaci elektronicznej) do 
31 grudnia 2019 r. 

Po upływie tego czasu, jak i w przy-
padkach, gdy od 1 stycznia 2018 r. czło-
nek rodziny wielodzietnej złożył wniosek 
o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko 
w jednej formie, a następnie po jej przy-
znaniu złożył wniosek o mKDR, do wnio-
sku należy dołączyć dowód wniesienia 
opłaty w kwocie 9,21 złotych. 

Na przełomie lutego i marca trwała akcja 
edukacyjna „Pies w mieście”. Najmłodsze 
dzieci z oleckich szkół podstawowych mia-
ły za zadanie przygotować prace, które 
zwrócą uwagę na problemy związane z 
niesprzątaniem po swoich pupilach. — 
Poprzez edukację dzieci chcemy wpłynąć 
na postawę dorosłych — mówi zastępca 
burmistrza Mariusz Miłun. 
 Aby zdopingować dzieci do wzięcia udzia-

łu w konkursie, klasy I-III szkół podsta-
wowych były odwiedzane przez dzieci 
z Centrum Edukacji Specjalnej w Olecku. 
Dzieciom z CES towarzyszyły opiekunki 
oraz pies, czarny labrador o wdzięcznym 
imieniu Mamba, wykorzystywany do do-
goterapii dzieci niepełnosprawnych. Pod-
czas spotkań dzieci uczyły się zasad po-
stępowania ze zwierzętami oraz miały 
okazję do zabawy z psem.
— Oczekujemy dużej ilości prac zbioro-

wych — dodaje zastępca burmistrza Ma-
riusz Miłun.  — Te zwycięskie, upiększą 
wejścia do parku i innych terenów zielo-
nych w naszym mieście. Najlepsze prace 
zostaną nagrodzone. W ramach akcji zli-
kwidowane zostaną tabliczki z zakazem 
wejścia z psami do parku oraz zamonto-
wane specjalne kosze z woreczkami na 
psie odchody. Przypominamy, że decy-
zją oleckiego sanepidu tego typu odpady 
można wyrzucać do koszy komunalnych.

Organizacje pozarządowe prowadzą 
w Olecku dwie świetlice. Placówki są 
czynne od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 10 -18:00. Zapewniają opiekę 
dzieciom w wieku od 5 do 16 lat z terenu 
gminy Olecko.
Konkurs ofert na realizację zadań pub-

licznych, polegających na prowadzeniu 
i zapewnieniu miejsc w placówkach opie-
kuńczych wsparcia dziennego, rozstrzyg-
nięty został 2 lutego – informuje bur-
mistrz Wacław Olszewski. —  W jego 
wyniku dwie organizacje pozarządowe: 
Warmińsko-Mazurski Oddział Miejsko-
-Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
w Olecku oraz Parafialny Zespół Caritas 
przy Parafii NMP Królowej Polski, otrzy-
mały dofinansowanie na prowadzenie 
świetlic. Pierwsza z organizacji poprowa-
dzi Środowiskową Świetlicę Opiekuńczo-
-Wychowawczą „Puchatek”, druga zaś 
świetlicę w Centrum Charytatywnym 
im. Jana Pawła II „Samarytańskie dzie-
ło”. Kwota, którą otrzymały organizacje 
na realizację zadań wynosi 105 tys. zło-
tych – dodaje burmistrz.
Do placówek mogą uczęszczać dzieci 

pochodzące ze środowisk zagrożonych 
uzależnieniami i wykluczeniem społecz-
nym, zakwalifikowane na podstawie opi-
nii Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Olecku. Świetlice zapewniają 
podopiecznym nie tylko opiekę i wycho-
wanie, ale też m.in. pomoc w nauce, or-
ganizację czasu wolnego, zabawę i roz-
wój zainteresowań. Ze wsparcia skorzy-
sta ok. 40 dzieci.

Ponad 100 tysięcy
na świetlice

Pies w mieście

1. Hobbystyczne łowienie ryb  
2. Leśne kwiaty z dzwoneczkami 
3. Jest nim wieża ciśnień w Olecku 
4. Rzeka przepływająca przez Olecko 
5. Olecki, dawniej słynął jako najwięk-
szy w Europie 
6. Polska kraina jezior 
7. Nazwa przedwojennego hotelu 
w Olecku, mieszczącego się w cen-
trum miasta 
8. Puszcza na wschód od jez. Mamry 
9. Nazwisko autora hejnału Gminy 
Olecko 
Hasło – .....(szare pole)

W styczniu weszły w życie prze-
pisy dotyczące możliwości przy-
znawania członkom rodzin wie-
lodzietnych elektronicznej Karty 
Dużej Rodziny, która ma formę 
aplikacji na smartfony. 
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Okolice Legi mogą już niedługo 
przejść prawdziwą metamorfozę!

 19 lutego br. gmina złożyła wniosek do 
Zarządu Województwa Warmińsko-Ma-
zurskiego o dofinansowanie zagospoda-
rowania nabrzeża rzeki Lega wraz z bu-
dową rozlewiska.
Wartość projektu to, aż 6 190 832,16 zł. 

Gmina Olecko liczy na dofinansowanie in-
westycji z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Warmia i Mazury, w kwocie 5 
262 207,34 zł.
Celem projektu jest „przywrócenie” na-

brzeża rzeki mieszkańcom oraz stworzenie 
dodatkowych zielonych terenów do wypo-
czynku i rekreacji. Ważnym aspektem tych 
działań jest ochrona gatunkowa zwierząt 
i ptaków oraz zwiększenie ich różnorod-
ności poprzez takie działania jak gospo-
darka drzewostanem (bez wycinki drzew), 
nasadzenia drzew i krzewów będących 
bazą pokarmową dla ptaków oraz montaż 
budek lęgowych i hoteli dla owadów — to 
z myślą o nich powstaną m.in. łąki kwietne. 
Nabrzeże rzeki Lega w mieście jest silnie 
zurbanizowane i w wielu miejscach stra-
ciło swoją atrakcyjność, liczymy na to, że 
po wykonaniu tej inwestycji zadziała efekt 
tzw. kuli śniegowej i mieszkańcy mający 
swoje posesje na tym obszarze również 
przystąpią do ich rewitalizacji.

— Planujemy wykonać ścieżkę wzdłuż 
rzeki Lega na odcinku od Alei Zwycię-
stwa do istniejącej ścieżki przy ul. Wod-
nej, od ul. Młynowej do istniejącej ścieżki 
przy jeziorze Oleckie Wielkie oraz remont 
istniejącej ścieżki biegnącej wzdłuż rzeki 
Lega od ul. Wodnej do ul. Grunwaldzkiej 
— mówi Wacław Olszewski. - Pojawią się 
tam nowe chodniki, zarówno z kostki be-

tonowej, jak i kamiennej (tzw. kocie łby) 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą — ko-
szami na śmieci i psie odchody, drewnia-
nymi drogowskazami, stojakami i wiatami 
rowerowymi, dwoma kaczkomatami, czyli 
automatami do karmienia kaczek, tablica-
mi informacyjno – edukacyjnymi oraz kilka 
miejsc wypoczynkowych. Wyremontuje-
my istniejące pomosty i zbudujemy nowe 
— pływające.

W ramach projektu zagospodarowany 
zostanie również teren przy rzece Ledze 
w okolicy ul. Kasprowicza i Batorego do 
Tunelowej.
— Wybudujemy tam nadwieszane drew-

niane pomosty oraz pomosty bez prze-
wieszeń o nawierzchni z kruszywa – mówi 
Wacław Olszewski. —  W planach mamy 

też ścieżki na pontonach posadowionych 
w gruncie i na wodzie.
W okolicy targowiska (po drugiej stronie 

rzeki) ma powstać nowe miejsce rekrea-
cyjno-wypoczynkowe ze zbiornikiem wod-
nym dla wędkarzy, który będzie mógł peł-
nić funkcję zbiornika retencyjnego.
— Chcemy wykonać tam ścieżki, ławki, 

wiaty rowerowe, miejsca do wypoczynku 
z leżakami i hamakami oraz placem wypo-
czynkowym, który znajdować się będzie 
we wschodniej części, przy wejściu do ul. 
Kasprowicza – mówi Wacław Olszewski. 
- Na placu zaprojektowana została ścieżka 
sensoryczna z 11 różnymi nawierzchniami 
oraz wyposażeniem dla dzieci w postaci 
podwójnej tablicy kredowej, bębnów oraz 
tablicy z cymbałkami oraz ścieżka zdrowia, 
wyposażona w kilka urządzeń, w tym siat-

kę do wspinaczki, ruchomy mostek czy 
zestaw drążków gimnastycznych.
— Wzdłuż brzegów rzeki Lega umieścimy 

budki dla owadów i kosze lęgowe – dodaje 
burmistrz. — Donice, ławki i kosze gabio-
nowe oraz nowe nasadzenia na pewno 
dodadzą uroku temu miejscu.

To nie wszystko! Na terenie objętym pro-
jektem pojawi się oświetlenie parkowe i na-
ziemne oraz monitoring, który przyczyni 
się do większego poczucia bezpieczeń-
stwa osób wypoczywających nad rzeką.
Przy samym zbiorniku wodnym znaj-

dzie się miejsce na stoiska wędkarskie 
(przewieszane na słupach) i mostki nad 
rozlewiskiem.

— Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie, 
to zrealizujemy kampanię informacyjno-
-edukacyjną związaną z edukacją ekolo-
giczną — mówi Wacław Olszewski.
W ramach kampanii zorganizowany zo-

stanie konkurs plastyczny dla dzieci, któ-
rego celem będzie opracowanie projektu 
graficznego tablic informacyjnych, opisu-
jących gatunki roślin i zwierząt występują-
cych w dorzeczu rzeki Lega, a także akcja 
sprzątania nabrzeża rzeki Lega i Zielony 
piknik — wydarzenie o charakterze ple-
nerowym skierowane do mieszkańców, 
którego celem będzie zaprezentowanie 
fauny i flory obszaru oraz rozwiązań prze-
widzianych w celu ochrony i zwiększenia 
bioróżnorodności.
Ponadto, zostanie opracowana i wydana 

publikacja, w formie komiksu, pt. „Ciężkie 
życie zwierząt w mieście” oraz materiały 
dydaktyczne dla przedszkolaków w for-
mie kolorowanki i ćwiczeń „Fauna i flora 
rzeki Lega”.

Jest szansa na rewitalizację terenu przy rzece Lega

Kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową.
Będzie nowe boisko

Ponad 800 000 złotych pozyska-
ła gmina Olecko na przebudowę 
boisk i bieżni przy Szkole Podstawo-
wej nr 3. Pieniądze pochodzą z Re-
gionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Warmińsko-
Mazurskiego na lata 2014-2020.

Już od września dzieci i młodzież ze SP 
3 w Olecku będą mogły korzystać z no-
wego boiska do piłki nożnej o nawierzchni 
z trawy syntetycznej oraz boiska do koszy-
kówki i siatkówki o nawierzchni z poliure-
tanu. Boiska będą wyposażone w nowe 
urządzenia sportowe. Do dyspozycji mło-
dych sportowców będzie też trzypasmo-

wa bieżnia, skocznia do skoku w dal oraz 
stanowiska do miotania kulą. Teren zosta-
nie odwodniony i uporządkowany. Nad 
bezpieczeństwem dzieci czuwać będą ka-
mery monitoringu. Dodatkowo uczniowie 
i nauczyciele z SP 3 będą mogli korzystać 
z profesjonalnie wyposażonej pracowni 
językowej, co powinno wpłynąć na efek-
tywniejszą naukę języków obcych.
Wartość projektu „Przebudowa boisk 

i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 
w Olecku oraz zakup wyposażenia pra-
cowni językowej” to niespełna 1 700 000 
zł. Z tego 813 647,80 zł stanowi dofinan-
sowanie z RPO, zaś ok. 260 tys. zł – wkład 
własny gminy Olecko.
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 WAŻNE

• 8 KWIETNIA
 - Kabaret, sala kina „Mazur"
 - Oleckie Powitanie Wiosny – zbiórka dla Kazia, 
Plac Wolności

• 10 KWIETNIA
 - Konkurs piosenki „XXII Gratka dla nastolatka – 
eliminacje”, sala kina „Mazur”

• 11 KWIETNIA
• - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Miesza-
nych Sztafetowych Biegach Przełajowych dla klas 
IV, V i VI szkół podstawowych, obiekty MOSiR

• 14 KWIETNIA
 - Warmia i Mazury pływają – eliminacje VII, basen 
„Lega”
 - XI Międzynarodowy Memoriał I. Jasieluna i F. 
Pietrołaja w Tenisie Stołowym, hala „Lega”

• 17 KWIETNIA
 - Konkurs piosenki przedszkolnej, sala kina 
„Mazur”

• 22 KWIETNIA
 - Zawody Wspinaczkowe o Puchar Niepodległo-
ści, hala „Lega”
 - Olecki Festiwal Mażoretek w ramach imprezy 
zbiórka dla Kazia, hala „Lega” (godzina 15)

• 26 KWIETNIA
 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Lekkiej 
Atletyce Szkół Podstawowych i Ponadgimnazjalnych, 
stadion miejski

• 29 KWIETNIA
 - Międzynarodowy Dzień Tańca, sala kina „Mazur" 
i sala Teatru AGT

• 1 MAJA
 - XXII Gratka dla nastolatka – finał (koncert lau-
reatów), sala kina „Mazur" 
 - Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Nie-
podległości – Otwarcie Sezonu 2018, korty MOSiR

• 2 MAJA
 - Nocny Turniej Tenisa Ziemnego z okazji rocz-
nicy Konstytucji 3 Maja oraz 100. rocznicy odzy-
skania przez Polskę Niepodległości, korty MOSiR

• 3 MAJA
 - Gminne obchody święta 3 Maja (uroczysta 
msza święta w intencji Ojczyzny, składanie kwia-
tów w miejscach pamięci)

• 5 MAJA
 - Turniej Piłki Nożnej dla dorosłych o Puchar Nie-
podległości, boisko ze sztuczną nawierzchnią MOSiR
 - Regaty żeglarskie na otwarcie sezonu żeglar-
skiego, stanica wodna, jez. Oleckie Wielkie

• 7 MAJA
 - Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z rocznika 2008 
i młodszych o Puchar Niepodległości, boisko ze 
sztuczną nawierzchnią MOSiR

• 8 MAJA
 - Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z rocznika 2005 
i młodszych o Puchar Niepodległości, boisko ze 
sztuczną nawierzchnią MOSiR

• 9 MAJA
 - Turniej Piłki Nożnej dla dzieci z rocznika 2002-
2004 o Puchar Niepodległości, boisko ze sztuczną 
nawierzchnią MOSiR

• 10 MAJA
 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Czwór-
boju LA Szkół Podstawowych, stadion miejski

• 12-13 MAJA
 - Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim – 
Olecko Hidori Cup 2018, hala „Lega”

• 13 MAJA
 - V Festyn w siodle, Rancho Arabians, Możne 16 F 

• 15-16 MAJA
 - XVII Scena Przedszkolaka (prezentacje grup 
dziecięcych), sala kina „Mazur”

• 16 MAJA
 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Trójbo-
ju LA Szkół Podstawowych, stadion miejski

• 19 MAJA
 - Olecka 13 – VI Bieg „Wiewiórczą Ścieżką”, obiek-
ty MOSiR

• 19-20 MAJA
 - Mistrzostwa Polski Niesłyszących Juniorów 
w LA, stadion LA, ul.Park 1

• 22 MAJA
 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Siat-
kówce Plażowej Szkół Podstawowych rocznik 2005 
i młodsi, boiska do siatkówki plażowej MOSiR

• 23 MAJA
 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Siat-
kówce Plażowej Szkół Podstawowych rocznik 2002-
2004, boiska do siatkówki plażowej  MOSiR

• 24 MAJA
 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Siat-
kówce Plażowej Szkół Ponadgimnazjalnych, boiska 
do siatkówki plażowej MOSiR

• 26 MAJA
 - XI Olecka Olimpiada Milusińskich, stadion miejski 

• 27 MAJA
 - Dzień Matki, sala kina „Mazur”

• 30 MAJA
 - Mistrzostwa Powiatu Oleckiego SZS w Teni-
sie Ziemnym Szkół Podstawowych i Ponadgimna-
zjalnych, korty MOSiR

• 1 CZERWCA
 - Dzień Dziecka, plener, ROK MG
 - Młodzieżowe Mistrzostwa Olecka w wędkar-
stwie spławikowym z okazji  Dnia Dziecka, rzeka 
Lega (targowica miejska)

• 6 CZERWCA
  - Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Osób Nie 

pełnosprawnych, MOSiR

• 9 CZERWCA
 - Regaty o puchar Burmistrza Olecka, jez. Ole-
ckie Wielkie

• 10 CZERWCA
 - Maraton Kresowy, gmina Olecko

• 16-17 CZERWCA
   - Zlot Food Trucków, Plac Wolności w Olecku

• 17 CZERWCA
 - I Amatorskie Zawody w Aquathlonie, basen 
„Lega” oraz stadion miejski

• 22-23 CZERWCA
 - Lega Fest, skocznia

• 24 CZERWCA
 - Festiwal Muzyki Poważnej, kościół pw. NMP 
Królowej Polski

KALENDARZ IMPREZ 2018

MARZEC
do 15 marca:
- I rata podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – osoby fizyczne 
- III rata podatku leśnego i od nieruchomości – osoby prawne
- I rata podatku rolnego – osoby prawne
do 31 marca:
- opłata za gospodarowanie 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

KWIECIEŃ
do 15 kwietnia:
-  IV rata podatku leśnego i od nieruchomości – osoby prawne
do 30 kwietnia:
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

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

Należności należy wpłacać na rachunek dochodów Urzędu Miejskie-
go w Olecku nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117. Wpłaty bez 
prowizji przyjmowane są w Banku PKO BP SA w Olecku przy Placu 
Wolności 24. 
Od 1 stycznia obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Zawiadomienia o aktualnej wysokości opłat otrzy-
mali Państwo pod koniec ubiegłego roku. Termin wniesienia opłaty za 
dany miesiąc upływa ostatniego dnia tego miesiąca (płatność z dołu).

PODATNIKU, PAMIĘTAJ!

Chcąc ułatwić Państwu załatwianie spraw w urzędzie, przygoto-
waliśmy swoisty słowniczek „po świecie spraw urzędowych”, któ-
ry będziemy zamieszczać w kolejnych numerach biuletynu.

Niezależnie od tego, czy sprawa, z którą przychodzimy, jest błaha, czy 
skomplikowana i wymagająca zgromadzenia wielu danych, trzeba trafić 
do odpowiedniego wydziału, złożyć tam wymagane dokumenty i wie-
dzieć, czego od urzędu oczekiwać. Zdajemy sobie sprawę, że może to 
być trudne. Jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie. Dzięki nim 
będziemy mogli dopracować kolejne odcinki słowniczka.

ADIACENCKA OPŁATA
Adiacenckie opłaty są dwie. Jedna to nic innego jak udział właścicieli 

nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej. 
Ta opłata może być naliczana każdorazowo po stworzeniu warunków 
do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruk-
tury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybu-
dowanej drogi. Ustalone opłaty adiacenckie tylko w niewielkiej części 
refundują koszty budowy infrastruktury.
Druga to opłata adiacencka podziałowa, która może być ustalona, je-

żeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właści-
ciela, wzrośnie jej wartość.
Najczęściej dzieje się tak przy podziale dużych działek, z których wy-

dzielane są mniejsze, np. pod zabudowę mieszkaniową czy usługową.
Postępowania w sprawie opłat adiacenckich prowadzone są z urzędu 

przez Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie 
Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko, pokój. nr 21, 22, 
tel. 87 307 03 04, 87 520 26 54.

Słowniczek „po świecie 
spraw urzędowych”


