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Rekordowe dofinansowania dla gminy
Olszewo-Borki - to ponad 18 mln złotych
Podsumowaliśmy rok 2021, był
to kolejny okres w którym dzięki
staraniom Wójt Gminy udało się
pozyskać następne dofinansowania. Tym razem do budżetu gminy
Olszewo-Borki trafiło dodatkowo
ponad 18 milionów złotych.
To historyczny rekord i kontynuacja ubiegłych lat. Przypominamy, że w roku 2019 udało się
pozyskać prawie 12 milionów
złotych. W roku 2020 to suma ponad 7,5 miliona złotych. Pieniądze przeznaczone są głównie na
inwestycje.
Jak będą wydatkowane prezentujemy na stronie 8.
Nikt nie ma większej miłości, niż ten kto oddaje swoje życie
za swych przyjaciół i On je za nas oddał. Za ciebie. Za mnie.
Odzyskał je i towarzyszy nam pełnią swego życia.
Pozwól, by Ci towarzyszył. On Cię kocha.
Wielkanoc to Jezus żywy.
Papież Franciszek

Drodzy Mieszkańcy Gminy Olszewo-Borki
W tym szczególnym momencie,
jakim są Święta Wielkiej Nocy,
pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pogody ducha i radości.
Niech w tym trudnym obecnie czasie
odradzający się Chrystus stanie się źródłem
wzajemnej życzliwości, napełni wszystkie serca
nadzieją i wiarą w drugiego człowieka
życzą
Wójt Gminy
Olszewo-Borki
Aneta Katarzyna
Larent

Przewodniczący
Rady Gminy
Olszewo-Borki
Krzysztof Grala

inwestycje

Inwestycje – Podsumowanie 2021 roku
Rok 2021, pomimo funkcjonowania w otoczeniu pełnym epidemicznych zagrożeń, możemy
uznać za bardzo udany. W tych
trudnych warunkach i okolicznościach w gminie Olszewo-Borki
zrealizowano wiele inwestycji.
W trosce
o
bezpieczeństwo
mieszkańców i uczestników ruchu drogowego zostały zrealizowane inwestycje drogowe takie
jak:
•
•
•

•
•
•

Budowa drogi gminnej wraz
z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystań;
Przebudowa i rozbudowa ulicy Kościelnej w Nowej Wsi;
Przebudowa drogi transportu
rolnego w miejscowości Białobrzeg Dalszy ul. Zarzecze
(Kolonia)
Rozbudowa chodnika przy
drodze 10015W w Dobrołęce
– etap kolejny;
Przebudowa ulicy Nowej
w Antoniach;
Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Żebry-Ostrowy;

Bezpieczeństwo na drogach to
również dobrze oświetlone ulice.
W związku z tym w ubiegłym roku
zostały wykonane prace mające
na celu przebudowę i rozbudowę
gminnej infrastruktury oświetleniowej.
•
•
•
•
•
•
•
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Budowa oświetlenia (lampy
solarne) w miejscowości Żerań Duży;
Budowa  oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojniki;
Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szmaragdowej
w Nakłach;
Budowa  oświetlenia ulicznego w miejscowości Nożewo;
Budowa  oświetlenia ulicznego w miejscowości Siarki;
Budowa  oświetlenia ulicznego w miejscowości Zabiele
Piliki;
Budowa   oświetlenia ulicz-

•
•

•
•

•

nego w miejscowości Żebry
Sławki;
Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie miejscowości Olszewo-Borki;
Budowa oświetlenia ulic:
Mazurskiej (przy DK nr 53),
Szkolnej oraz ks. Edmunda
Waltera w Antoniach;
Rozbudowa oświetlenia przy
ulicy Lipowej w Dobrołęce;
Rozbudowa
oświetlenia
ulicznego w miejscowości
Grabnik w kierunku Nowej
Wsi (ulica Szkolna);
Wykonanie oświetlenia ulicy
Bielowej w Zabrodziu.

Rok 2021 to także budowa
i modernizacja infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej.
•

•
•
•
•
•

•

Modernizacja technologiczna sieci kanalizacji sanitarnej z podciśnieniowej na
ciśnieniową w miejscowości
Olszewo-Borki;
Budowa sieci wodociągowej
przy ulicy Słonecznej w Nowej Wsi;
Budowa wodociągu w ulicy
Armii Krajowej w Olszewie-Borkach;
Modernizacja
oczyszczalni ścieków w miejscowości
Nowa Wieś;
Modernizacja przepompowni ścieków w Olszewie-Borkach;
Remont studni zbiorczej
wraz z odcinkiem rurociągu
oraz przeniesieniem przepompowni na ulicy Armii Krajowej w Olszewie-Borkach;
Modernizacja przepompowni ścieków na ulicy Szkolnej
w Nowej Wsi.

Urząd Gminy Olszewo-Borki

W ubiegłym roku zostały wykonane także:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

***

Zakup i montaż windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych w budynku
Urzędy Gminy;
Budowa ogrodzenia działki
nr 174 w miejscowości Wyszel;
Utworzenie strefy zieleni
w Olszewie-Borkach;
Przebudowa instalacji elektrycznej
w
zabytkowym
dworku w Przystani;
Ogrodzenie placu zabaw
przy ulicy ks. Edmunda Waltera w Zabrodziu.
Systemu monitoringu boiska
przy Szkole Podstawowej
w Olszewie-Borkach;
Remont remizy OSP w miejscowości Zabiele Wielkie;
Zakup i montaż ogrzewania
elektrycznego w miejscowości Żerań Mały;
Zakup kontenera użytkowego z przeznaczeniem na
świetlicę wiejską w miejscowości Stepna Michałki;
Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości
Grabówek;
Budowa altany w Mostowie –
etap II;
Budowa świetlicy w miejscowości Żebry-Perosy;
Doposażenie placu zabaw
przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Antonie;
Wyposażenie placu zabaw
w Rżańcu oraz zakup urządzeń do ćwiczeń na boisko;
Zakup i montaż altany
z wyposażeniem (ławki, stół)
w Grabówku;
Doposażenie placu zabaw
w miejscowości Żebry-Ostrowy I;
Doposażenie placu zabaw
w miejscowości Stepna Stara;
Zakup i montaż altany
w miejscowości Rataje.

www.olszewo-borki.pl
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Inwestycje – Podsumowanie 2021 roku

Ul. Kościelna w Nowej Wsi

Studzienka przepompowni w msc. Olszewo-Borki

Ul. Nowa w Antoniach

Droga gminna w msc. Żebry-Ostrowy

Altana w msc. Mostowo

Strefa zieleni w msc. Olszewo-Borki

Droga transportu rolnego Kolonia Zarzecze

Droga gminna w Przystani

Urząd Gminy Olszewo-Borki

***

www.olszewo-borki.pl
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Ulica Prosta zostanie przebudowana
16 lutego Prezes Rady Ministrów,
Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań rekomendowanych do
dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na rok 2022. Gmina Olszewo-Borki w ramach funduszu otrzymała
wsparcie w kwocie 1 724 597,72
złotych.
Dzięki wsparciu finansowemu z
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
zostanie zrealizowana kolejna ważna
inwestycja drogowa pn. ,,Przebudowa ul. Prostej w miejscowości Kruki i
Łazy, gm. Olszewo-Borki”.
W ramach zadania zostaną wykonane roboty przygotowawcze i pomiarowe, zostanie wybudowane  odwodnienie (studzienki ściekowe, zbiorniki
cylindryczne, studnie rewizyjne, kanały z rur PCV),

Roboty obejmują prace przy konstrukcji jezdni, tzn. (korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa podbudowy z kruszyw
naturalnych, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm, wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 4 cm).
Zostaną wybudowane zjazdy o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, a także chodniki.
Jezdnia na całym odcinku tj. 911,35
mb będzie posiadać nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6,0 metrów  
(2 pasy ruchu po 3 metry każdy). Z
prawej strony jezdni na całym odcinku powstanie wyniesiony względem
jezdni chodnik o szerokości 2 metry.
Powstaną 4 skrzyżowania z drogami

dojazdowymi.  Po obydwóch stronach
jezdni zlokalizowane będą zjazdy o
nawierzchni z kostki brukowej.
Całkowity koszt inwestycji to
2 155 747,16 złotych, dofinansowanie z  Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Równolegle zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna.

Dworek w Przystani z nową instalacją elektryczną
W październiku ubiegłego roku dokonano odbioru prac zrealizowanych w ramach zadania pn. ,,Remont wnętrz zabytkowego dworu
w Przystani – etap I: modernizacja
instalacji elektrycznej w przyziemiu
i na parterze”.
W ramach inwestycji zostały wykonane:
• budowa instalacji oświetleniowej;
• budowa instalacji gniazd wtykowych;
• budowa wewnętrznej linii kablowej;
• budowa rozdzielnic elektrycznych;
• budowa głównej szyny wyrównawczej;
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•

wykonanie pomiarów
elektrycznych.
W odbiorze prac udział
wzięli Wykonawca prac Jarosław Wojtkowski, Inspektor Nadzoru Budowlanego
inż. Waldemar Brzostek,
przedstawiciele
Urzędu
Gminy na czele z Wójt
Anetą Larent oraz Kierownik Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków Pani Małgorzata Balcerzak.
Wartość zadania wyniosła 250
000,00 złotych. Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski w kwocie 90
000,00 złotych
oraz Starostwo
Powiatowe, które wsparło inwestycję kwotą 80
000,00 złotych.
Remont instalacji
elektrycznej zapewni polepszenie
bezpieczeństwa
obiektu
oraz
zapewni lepsze

Urząd Gminy Olszewo-Borki

***

warunki uczących się tam dzieci.  
Wykonawcą
robót
wyłonionym w ramach przetargu była firma
Elektroinstal Jarosław Wojtkowski
z Kobyłki.
Jest to kolejna inwestycja mająca
na celu modernizacje zabytkowego
dworu w Przystani. W ostatnich latach
przy wsparciu środków zewnętrznych
– Urzędu Marszałkowskiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Starostwa Powiatowego zostało wyremontowane
przyziemie, oraz elewacja zewnętrzna dworku. W ubiegłym roku zostało,
także przebudowane otoczenie infrastrukturalne wokół zabytku za blisko
2,2 mln złotych.

www.olszewo-borki.pl

inwestycje
Zaopatrujemy już w wodę całą gminę i część Ostrołęki
Z dniem 1 lutego 2022 roku uległo
zmianie zbiorowe zaopatrywanie
w wodę. Przesyłem, dystrybucją
oraz sprzedażą wody dla mieszkańców gminy Olszewo-Borki oraz dla
mieszkańców prawobrzeżnej strony
miasta Ostrołęka zajmuje się Zakład
Gospodarki Komunalnej w Olszewie-Borkach.
Zakład eksploatuje dwa systemy
zaopatrzenia w wodę: SUW Stepna
Stara oraz  SUW Nowa Wieś. W ubiegłym roku, dokonano   budowy sieci
przesyłowej w ul. Armii Krajowej w
msc. Olszewo-Borki, co pozwoliło zasilić w wodę mieszkańców miejscowości
takich jak: Antonie, Białobrzeg Bliższy,
Drężewo, Kruki, Łazy, Zabrodzie oraz
część prawobrzeżnej części miasta
Ostrołęka. Dotychczas mieszkańcy
tych miejscowości zaopatrywani byli w
wodę przez  Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Poprawa jakości wody pitnej oraz
zasilenie odbiorców w wodę pochodzącą z gminnych ujęć  było jednym z  
priorytetów, jakie stawiała sobie Wójt
Aneta Larent od początku swojej działalności. W ciągu roku, od momentu
powstania Spółki komunalnej gmina
Olszewo-Borki  zyskała samodzielność
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w

SUW Stepna Stara
wodę.
W najbliższym czasie Wójt skupi
swoje działania na rozbudowie sieci
wodociągowej, podniesieniu standardu jakości wody pitnej poprzez modernizację SUWu w Nowej Wsi oraz
wymianie sieci przesyłowej o długości
około 1300 metrów w miejscowości
Nowa Wieś, co pozwoli zasilić dalsze

rejony gminy w przyszłości.   Niebawem zostaną również wykonane odwierty geologiczne, mające na celu dokonanie precyzyjnej analizy warunków
wodno-gruntowych pod inwestycję
jaką jest budowa trzeciego SUWu na
terenie gminy Olszewo-Borki. Pozwoli
to na stabilne podawanie wody obecnym i przyszłym odbiorcom.

Szanowni Rolnicy,
Dzień 15 maja jest uznany za Ogólnopolski Dzień Rolnika.
W związku z Waszym świętem składam najserdeczniejsze
wyrazy szacunku i uznania
za Państwa całoroczną, bardzo ciężką oraz pełną poświęceń pracę i wysiłek służący
dobru nas wszystkich.
Chleb, który w tradycji polskiej jest wyrazem szacunku dla pracy rolników, niech
będzie zawsze poszanowany i sprawiedliwie dzielony.
Życzę Wam, Drodzy Rolnicy, zdrowia, dużo siły do pracy i szczęścia w rodzinach.
Niech uzyskane przez Was plony będą zawsze obfite i niech przynoszą radość i
satysfakcję.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Olszewo-Borki
Aneta Katarzyna Larent

Urząd Gminy Olszewo-Borki

***

www.olszewo-borki.pl
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odpady

Od marca to gmina
odbiera odpady

Od 1 marca 2022 roku świadczeniem usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Olszewo-Borki zajmuję
się Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. z o.
o. Wcześniej usługa realizowana
była przez Konsorcjum Firm RDF
Sp. z o. o, MPK Pure Home Sp. z
o. o.
Na potrzeby realizacji nowego
zadania zostały zakupione dwie
śmieciarki umożliwiające odbiór
zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów.
Decyzja podjęta przez Wójt Anetę Larent dotycząca rezygnacji z
usług zewnętrznej firmy i zorganizowania własnego  systemu odbioru i
transportu odpadów od mieszkańców gminy wynika z chęci utrzymania   stawek za odbiór nieczystości
i poprawy jakości systemu odbioru
odpadów. Mimo zmiany operatora
stawka odbioru nieczystości nie uległa zmianie.  
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•

20,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą
daną nieruchomość, jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, a
bioodpady stanowiące odpady komunalne są kompostowane w przydomowym kompostowniku;
• 24,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą
daną nieruchomość, jeżeli
odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Zagospodarowaniem nieczystości zajmie się nadal firma MPK Pure
Home Sp. z o. o., która w ramach
przetargu złożyła najkorzystniejszą
ofertę.
Przypominany o obowiązku segregacji odpadów komunalnych na
poszczególne frakcje. Nieprawidłowa segregacja może być przyczyną
nieodebrania odpadów.
Zmiana odbiorcy odpadów nie
wiąże się koniecznością złożenia
nowej deklaracji o wysokości opła-

Urząd Gminy Olszewo-Borki

***

ty za zagospodarowanie odpadami
komunalnymi. Niemniej jednak zachęcamy Państwa do sprawdzenia, czy deklaracja złożona jest w
sposób prawidłowy. Jednocześnie
przypominamy o możliwości składania deklaracji i   sprawdzenia stanu
i regulowania płatności przez Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
pod adresem: www.olszewo-borki.
eboi.pl.
Powołanie w listopadzie 2020
roku Zakładu Gospodarki Komunalnej   pozwoliło na przejęcie przez
gminę zadań realizowanych dotychczas przez podmioty zewnętrzne i
zapewnienie samodzielności gminy
w zakresie odbioru odpadów czy
zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Oprócz nowego zadania polegającego na realizacji odbioru odpadów, Zakład Gospodarki Komunalnej w ubiegłym miesiącu przejął
od OPWiK zadanie zaopatrzenia
wszystkich odbiorców na terenie
gminy Olszewo-Borki w wodę.

www.olszewo-borki.pl
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Nowa szkoła w Olszewie-Borkach
- przetarg ogłoszony
31 marca br. został ogłoszony długo
oczekiwany przetarg na „Budowę niskoemisyjnego budynku przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie
– Borkach - etap I”.
Celem budowy przedszkola i rozbudowy szkoły podstawowej w Olszewie
– Borkach jest stworzenie infrastruktury,
która poprawi warunki nauki i rozwoju
fizycznego uczniów.

starszych. Dla młodszych dzieci zaprojektowano oddzielne wejście od strony
wewnętrznego dziedzińca. W celu przystosowania projektowanego obiektu dla
osób niepełnosprawnych, zastosowano
następujące rozwiązania:
1. Na zewnątrz budynku: wjazd
na poziomie -/+ 0,00 , krawężniki wysokości 0,07m, obustronne poręcze,
2. Wewnątrz budynku: dostęp
na piętro projektowanego budynku za-

powierzchni użytkowej 3666,38m2,
powierzchni zabudowy 2194,20m2,
kubaturze 13793,93m3 oraz segmentu kotłowni przewidzianego w
części B o powierzchni użytkowej
122,20 m2.
Szczegółowy zakres robót, technologie, konstrukcję oraz inne konieczne informacje dla realizacji
zadania zawiera projekt budowlano
– wykonawczy opracowany w Biu-

pewnia przyschodowa platforma zlokalizowana na klatce schodowej, połączonej funkcjonalnie również z parterem
części istniejącej, otwory drzwiowe nie
mniejsze niż 90 cm, progi nie większe
niż 2cm lub ich brak. Na każdej kondygnacji zaprojektowano ogólnodostępne
pomieszczenia higieniczno- sanitarne z
wyposażeniem oraz dostosowanym dla
osób niepełnosprawnych. Dla potrzeb
zapewnienia ciepła technologicznego
dla obiektu etap I budowy obejmuje
również budowę kotłowni (stanowiącej
cześć budynku B) bezpośrednio przylegającą do budynku A.
Roboty budowlane etapu I
obejmują wykonanie budynku
przedszkola i szkoły, niepodpiwniczonego, w części parterowego,
w części dwukondygnacyjnego o

rze Architektonicznym OSTPROJEKT
przez zespół projektowy: Adam Radomski, Wojciech Zawartko, Jarosław
Wywigacz, Andrzej Laskowski, Krzysztof Falkowski, Kinga Bolc, Krzysztof
Nosek, Witold Lewandowski, Tadeusz
Lis, Marcin Parzych, Wojciech Zając
pod kierownictwem Mirosława Grzyba,
a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
Na budowę szkoły Wójt Aneta Larent w ubiegłym roku pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości
10 000 000,00 złotych. Kwota ta
jest najwyższym dofinansowaniem w historii gminy Olszewo-Borki.
Zakładany termin realizacji
etapu I to połowa 2023 roku.

Projekt poglądowy
Projekt obejmuje w szczególności
budowę budynku niepodpiwniczonego,
w części parterowego (hol wejściowy i
szatnia szkolna), dalej dwukondygnacyjnego. Funkcjonalnie obiekt zostanie
połączony z istniejącym budynkiem
szkoły przewidzianym do modernizacji. W projektowanym budynku głównym (zgodnie z projektem budynek A)
zlokalizowano: Szkołę Podstawową
(parter i piętro), Przedszkole (parter),
blok żywieniowy (parter). Na parterze
budynku głównego zaprojektowano hol
wejściowy zapewniający dostęp do części szkolnej, a w przyszłości również do
hali sportowej. Otwarta klatka schodowa umożliwi łatwą komunikację między
obiektami. Dzięki rozbudowie Szkoły
Podstawowej możliwe będzie funkcjonalne oddzielenie dzieci młodszych od

Urząd Gminy Olszewo-Borki

***
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Rekordowe dofinansowania
dla gminy Olszewo-Borki

Na to udało się pozyskać dofinansowania w 2021 roku. Prezentujemy
wykaz zadań:
1. Budowa niskoemisyjnego budynku
przedszkola wraz ze szkołą podstawową i przyszkolną halą sportową w Olszewie-Borkach – etap I 10 000 000,00 złotych dofinansowania;
2. Przebudowa i rozbudowa drogi
gminnej w miejscowości Nowa
Wieś ul . Kościelna – 322 200,40
złotych dofinansowania;
3. Budowa wodociągów i zaopatrzenie w wodę – 2 682 986,00 złotych
dofinansowania;
4. Budowa kanalizacji na terenie gminy Olszewo-Borki – 2 179 736,00
złotych dofinansowania;
5. Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wydatki bieżące –
1 671 330,00 złotych dofinansowania;
6. Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne z tytułu programu ,,Laboratoria Przyszłości Polski Ład” –
281 000,00 złotych dofinansowania;
7. Dotacja w zakresie dożywania ,,Posiłek w szkole i domu” - 80 000,00
złotych dofinansowania;
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8. Dotacje w związku z realizacją
programu ,,Czyste Powietrze” –
30 000,00 złotych dofinansowania;
9. Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Białobrzeg
Bliższy i Białobrzeg Dalszy – Kolonia Zarzecze – 50 000,00 złotych
dofinansowania;
10. Dofinansowanie na wyposażenie
szkół w pomoce dydaktyczne –
72 144,00 złotych dofinansowania;
11. Usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest
z obszaru gminy Olszewo-Borki
- 30 000,00 złotych dofinansowania;
12. Dofinansowanie z tytułu wyposażenia szkół podstawowych w zakresie
nowych pomieszczeń do nauki –
30 000,00 złotych dofinansowania;
13. Ogrodzenie placu zabaw przy ul.
ks. Edmunda Waltera w miejscowości Zabrodzie – 10 000,00 złotych
dofinansowania;
14. Remont remizy w miejscowości Zabiele Wielkie - 10 000,00 złotych
dofinansowania;
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15. Zakup materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania ogrodzenia działki, na której jest pobudowana świetlica wiejska oraz zakup
czarnoziemu do wyrównania terenu wokół świetlicy w miejscowości
Przystań - 10 000,00 złotych dofinansowania;
16. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stepna Stara - 10 000,00
złotych dofinansowania;
17. Zakup i montaż altany z wyposażeniem (ławki, stół) w miejscowości
Grabówek - 10 000,00 złotych dofinansowania;
18. Budowa altany – etap II w miejscowości Mostowo - 10 000,00 złotych
dofinansowania;
19. Doposażenie placu zabaw przy
Szkole Podstawowej w Antoniach
- 10 000,00 złotych dofinansowania;
20. Modernizacja boiska w miejscowości Łazy - 10 000,00 złotych dofinansowania;
21. Refundacja dotacji  na budowę centrum rekreacyjno-sportowe w miejscowości Olszewo-Borki – utworzenie strefy zieleni – 95 700,00
złotych dofinansowania;
22. Remont wnętrz zabytkowego dworu w Przystani – etap I: modernizacja instalacji elektrycznej w przyziemiu i na parterze – 169 999,99
złotych dofinansowania;
23. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszel – 232 139,72 złotych dofinansowania;
24. Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Żebry Ostrowy –
431 613,00 złotych dofinansowania;
25. Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Olszewo-Borki – 37 500,00 złotych dofinansowania;
26. Dofinansowanie z programy ,,Cyfrowa Gmina” – 323 670,00 złotych
dofinansowania;

www.olszewo-borki.pl

budżet

Budżet na 2022 rok –
inwestycje priorytetem
Rada Gminy Olszewo-Borki przyjęła budżet gminy na rok 2022,
projekt w głosowaniu poparli
wszyscy radni. Prognozowane
dochody wyniosą ponad 56 milionów 19 tysięcy złotych, planowane wydatki to suma 60 milionów
680 tysięcy, z czego 18 milionów
862 tys. zł stanowić mają wydatki
majątkowe, a więc przeznaczone
przede wszystkim na inwestycje.
Zgodnie z prawem projekt budżetu został przygotowany i złożony 15 listopada 2021 r. To obszerny
dokument z załączoną wieloletnią
prognozą finansową pokazującą
możliwości finansowe gminy do
roku 2037. Regionalna Izba Obrachunkowa wydała o nim pozytywną
opinię.
Budżet 2022 w liczbach
Prognozowane dochody budżetu: 56 milionów 19 tysięcy 659 zł, w
tym bieżące 43 miliony 787 tysięcy
519 złotych, majątkowe 18 milionów
862 tysiące 670 złotych.   Planowany deficyt budżetowy zostanie sfinansowany m. in. z przewidywanej
nadwyżki budżetowej w kwocie i
emisji obligacji komunalnych.

•
•
•

podatek od nieruchomości
od osób prawnych to 2 miliony 49 tys. zł;
łącznie podatek od środków
transportowych 431 tys. 149
złotych;
wpływy z opłat za sprzedaż
napojów alkoholowych 135
tys. złotych.

Jak wyglądają główne inwestycje?
Największe środki inwestycyjne
zaplanowano na I etap przebudowy
szkoły podstawowej w Olszewie-Borkach, to łączna suma 11 milionów 764 tysięcy złotych. Poważne
środki trafią także na budowę sieci
wodociągowej na terenie gminy ponad 2 miliony złotych oraz rozbudowę i modernizację kanalizacji 1
milion 841 tysięcy. Budowane będą
również przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy, na
które samorząd uzyskał 800 tys. zł
wsparcia z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych. Na budowę
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zaplanowano
wstępnie 400 tys. zł. Poważne nakłady finansowe zabezpieczono na
opracowanie dokumentacji tech-

nicznej niezbędnej do przebudowy
gminnych dróg - to blisko 400 tys.
zł. Wójt gminy zaproponowała również opracowanie takiej dokumentacji dla przebudowy szkoły podstawowej w Antoniach, koszt zadania
w roku 2022 to suma 65 tys. zł. Na
propozycje mieszkańców zgłaszanych w ramach Funduszu Sołeckiego przewidziano 522 tysiące 170
złotych.
Inne wydatki
Najwięcej pieniędzy z budżetu
gminy trafi na potrzeby oświatowe:
29 milionów 909 tysięcy złotych.
Główna część tej sumy przeznaczona jest na płace i pochodne zatrudnionych nauczycieli (suma ta
uwzględnia również I etap przebudowy szkoły podstawowej w Olszewie-Borkach i inne nakłady inwestycyjne).  
Kolejny istotny dział budżetu Rodzina stanowi 9 milionów 735 tysięcy złotych i są to pieniądze na wypłatę świadczeń wychowawczych,
rodzinnych, wspierania rodziny.
Zadania z działu: Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska stanowią w przyszłorocznym budżecie
sumę 3 milionów 986 tysięcy złotych.  
Z czego największą planowaną
kwotą są opłaty za gospodarowanie
opłatami komunalnymi.
Szczegółowy budżet gminy na
rok 2022 został opublikowany w
całości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak zaplanowano dochody?
• udział gminy w podatku dochodowym PIT od osób fizycznych to kwota 9 milionów 405 tys. 845 złotych,
• subwencja
wyrównawcza
przeznaczona dla gminy z
budżetu państwa to 5 milionów 359 tys. złotych,
• na oświatę gmina otrzyma ze
strony budżetu państwa kwotę subwencji w wysokości 10
milionów 488 tysięcy,
• dział
„Rodzina”
to
suma
ponad
9
milionów 646 tysięcy złotych;
- wpływy z podatków od nieruchomości od osób fizycznych to 1 milion 208 tys. zł;
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pomoc dla Ukrainy
Szanowni Mieszkańcy Gminy Olszewo-Borki,
Pragnę Państwu serdecznie podziękować za zaangażowanie się w zbiórkę darów na rzecz pokrzywdzonych w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Dzięki Państwa hojności udało się nam się zebrać
znaczną ilość niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy takich jak: środki
higieniczne, kosmetyki, koce, ręczniki, pościele, odzież, leki czy artykułu spożywcze. Dary będą wykorzystane jako pomoc dla uchodźców, którzy znajdują schronienie na terenie naszej gminy.
Każdemu darczyńcy z całego serca dziękuję.
Podziękowania, przede wszystkim składam na ręce pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach jak również druhów
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy, którzy zaangażowali się w zbiórkę.
Jestem niezmiernie wdzięczna także Mieszkańcom, którzy udzieli schronienia i przyjęli pod swój
dach potrzebujących. Kochani, Wasza pomoc jest nieoceniona. Wiem, że zawsze mogę na Was liczyć.
Za wszelką okazaną pomoc, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy w wyniku działań wojennych
zmuszeni byli do opuszczenia swoich rodzin, domów, swojego kraju jeszcze raz dziękuję. Po raz kolejny udowodniliście, że razem możemy wiele i nie jesteśmy obojętni na krzywdę drugiego człowieka.
O organizowaniu kolejnych zbiórek darów rzeczowych poinformujemy, jak tylko taka pomoc będzie potrzebna.
Wójt Gminy Olszewo-Borki
Aneta Katarzyna Larent
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Dzień Sołtysa

Dzień Sołtysa w Gminie Olszewo-Borki
W piątek 11 marca br. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Sołtysa.
Święto to ma przede wszystkim
na celu okazanie wdzięczności i
szacunku sołtysom za ich pracę
na rzecz lokalnego społeczeństwa oraz zwrócenie uwagi mieszkańców sołectwa na rolę sołtysa
w polskiej wsi.
W Gminie Olszewo-Borki uczciliśmy ten dzień spotkaniem, które odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury. Na uroczystość zostali zaproszeni wszyscy Sołtysi sołectw z terenu
naszej gminy oraz  przewodniczący
Rady Gminy Krzysztof Grala.
Na wstępie spotkania Wójt Aneta Larent podziękowała Sołtysom
za ich   trud i pracę, jaką wkładają każdego dnia w rozwój naszej
gminy. Składam najserdeczniejsze
życzenia wszelkiej pomyślności i
satysfakcji z podejmowanych inicjatyw społecznych. Jednocześnie
wyrażam uznanie i podziękowania
za dotychczasową codzienną pracę
i zaangażowanie w poprawę jakości
życia całej Społeczności   Gminnej.
Niech Wasza praca dostarcza wielu satysfakcji i będzie źródłem społecznego uznania – mówiła Wójt.
Dzień ten był szczególny dla
trzech gospodarzy sołectw, którzy
tego dnia obchodzili 20-lecie pełnienia funkcji sołtysa.
Podziękowania i pamiątkowe
nagrody w związku z jubileuszem
otrzymali: Bożena Opalińska, Sołtys
Sołectwa Żerań Duży; Józef Rawa,
Sołtys Sołectwa Żerań Mały; Adolf
Kowalski, Sołtys Sołectwa Zabrodzie;
Jubilatom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów w roli gospodarza wsi.
Uroczyste spotkanie było nie tylko doskonałą okazją do podziękowań, ale także dawało możliwość
wymiany poglądów na tematy związane z sołectwami i działalnością
sołecką.
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konkurs
Zabytkowy Dwór w Przystani z szansą na tytuł
„Modernizacji Roku & Budowa XXI w”
Szanowni Państwo,
Wystartowała 26. edycja Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”. Wśród inwestycji poddanych
pod głosowanie internautów znalazł
się Zabytkowy Dwór w Przystani.
Każdy oddany głos zwiększa szansę na wygraną.
W ostatnich latach Gmina Olszewo-Borki zrealizowała wiele inwestycji,
wśród których znalazła się rewitalizacja Zabytkowego Dworu w Przystani
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Efekty tej inwestycji zostały docenione i nasz gminna wizytówka trafiła do
prestiżowego konkursu na   najpopularniejszą budowę i modernizacje w
Polsce.  
„Modernizacja Roku & Budowa
XXI wieku” to inicjatywa wytyczająca
nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy.
Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną
realizację jako wspólne dzieło wszyst-
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kich trzech podmiotów. Jest to jeden z
elementów, który wyróżnia ten konkurs
na tle innych tego rodzaju wydarzeń,
które zwykle są adresowane tylko do
jednej z grup, np. do inwestorów lub
projektantów.
Celem konkursu jest wyłonienie
przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów ukończonych do I kwartału 2022 r., wyróżniających się szczególnymi walorami
jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi. Konkurs
promuje funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i
budowli, nowoczesność technologii i
rozwiązań projektowych, stosowanie
nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych  i konserwatorskich, efekty
ekologiczne, a w przypadku obiektów
zabytkowych dbałość o architekturę i
ochronę dziedzictwa kulturowego.
Zachęcamy Państwa do wzięcia
udziału w plebiscycie internetowym i
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oddanie głosu na Zabytkowy Dwór w
Przystani. W celu oddania swojego
głosu na obiekt należy:
1. wejść na stronę: https://www.
modernizacjaroku.org.pl/pl/
editions/2262/plebiscite/stage-1?arg_1=stage-1
2. Wyszukać zgłoszony obiekt
według województwa, lub nazwie obiektu
3. Kliknąć na zgłoś obiekt, a następnie „zobacz podstronę
obiektu i oddaj swój głos”.
4. Na podstronie podać imię
i nazwisko, adres mailowy,
zaznaczyć „Nie jestem robotem” - a po udanej weryfikacji kliknąć „Zagłosuj”,
na podany adres mailowy wysłany zostanie link do aktywacji
głosu, należy go zaakceptować
5. Gotowe! Twój głos został oddany.
6. Liczba oddanych głosów będzie aktualizowana o pełnej
godzinie.
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Aplikacja śmieciowa

W celu ułatwienia mieszkańcom
Gminy Olszewo-Borki dostępu do
informacji dotyczących odpadów
komunalnych uruchomiona została darmowa aplikacja ,,Kiedy
śmieci”. Prosta i przyjazna użytkownikowi aplikacja, którą każdy
z nas może zainstalować na swoim smartfonie posiada kilka funkcji ale jedno główne zadanie – to
poinformować o zbliżającym się
odbiorze odpadów.
PIERWSZE KROKI Z APLIKACJĄ
Aby skorzystać z aplikacji należy, zainstalować ją na swoim telefonie. Po zainstalowaniu i uruchomieniu wprowadzamy województwo,
powiat, gminę i wybieramy miejsce
odbioru, które nas interesuje (miejscowość). Po określeniu miejsca
odbioru odpadów należy ustawić
kiedy chcemy otrzymywać powiadomienia (godzinę i ilość dni przed
planowanym odbiorem odpadów).
Możliwość pobrania aplikacji: Google Play oraz AppStore.
UWAGA!
By aplikacja działała poprawnie
konieczny jest dostęp do Internetu.
W przypadku braku dostępu przypomnienia nie będą przychodzić.
W aplikacji można przejrzeć harmonogram, zmieniać czas powiadomień oraz dysponować słownikiem
odpadowym, dzięki któremu można

Program „Czyste
Powietrze”

sprawdzić jak poprawnie segregować i wrzucać odpady do poszczególnych pojemników.
KORZYŚCI Z KORZYSTANIA Z
WWW.KIEDYSMIECI.INFO
• Nowoczesna i bezpieczna
technologia
Aplikacja jest anonimowa, nie
zbieramy żadnych danych. Jedyne co przekazujesz to miejscowość, dla której chcesz otrzymywać powiadomienia.
• Darmowa aplikacja
dla każdego mieszkańca, dla
wszystkich miast i gmin w Polsce.
• Nigdy nie zapomnisz wystawić odpowiedniego kosza
Otrzymasz powiadomienie o konieczności wystawienia odpowiedniego kosza. Sam zdecydujesz na ile wcześniej chcesz
otrzymywać powiadomienia.
• Brak konieczności drukowania harmonogramów
Nie trzeba już drukować harmonogramów, ani jako gmina ani
jako jej mieszkaniec. Aktualny
harmonogram będzie zawsze
pod ręką w telefonie.

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
przypomina o funkcjonowaniu
punktu
konsultacyjno-informacyjnego w ramach Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze”.
W punkcie
mieszkańcy mogą
uzyskać informacje dotyczące
programu oraz złożyć wniosek o
dofinansowanie, który zostanie
przekazany do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie nastąpi jego rozpatrzenie (ocena merytoryczna).
Punkt mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Olszewo-Borki,   czynny jest w każdy czwartek. W celu
umówienia spotkania i otrzymania
pomocy przy wypełnianiu wniosku
o dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze prosimy o
zgłaszanie się pod numerem telefonu 519 676 931 lub 29 761 31 07
wew. 120.
Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Dofinansowanie można uzyskać na
wymianę starych i nieefektywnych
źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające
najwyższe normy oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Dotacja może wynosić do 30
000 zł dla podstawowego poziomu
dofinansowania, 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Wspólnie zadbajmy o powietrze
którym wszyscy oddychamy.

Mamy nadzieję, że zainstalowanie aplikacji znacznie poprawi
komfort życia mieszkańców oraz
usprawni pracę gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Olszewo-Borki. Zachęcamy Państwa do
korzystania.
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Prace nad Studium rozpoczęte
Urząd Gminy przystąpił do prac
nad przygotowaniem nowego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy.
Gmina posiada co prawda dokument Studium z 2002 roku ale
nie jest on już aktualny ze względu na wiele zmian jakie zaszły
zarówno w rzeczywistym otoczeniu jak i w obszarze prawnym.
Podobnie wygląda sytuacja z planami zagospodarowania przestrzennego przyjętymi jeszcze w 2006   i
2008 r.
Od wielu lat mieszkańcy sygnalizowali chęć zmiany przeznaczenia swoich gruntów składając w tej
sprawie do urzędu wiele zapytań.
Jak policzyliśmy w latach 2007-2021
łącznie wpłynęło 718 wniosków dotyczących zmiany przeznaczenia
poszczególnych działek w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Najwięcej dla następujących obrębów geodezyjnych: Antonie (110),
Łazy (91), Białobrzeg Bliższy (67),
Olszewo – Borki (46) i Zabrodzie
(44). Są to obszary graniczące bezpośrednio z miastem Ostrołęka lub
niedaleko od niego położone, o korzystnych warunkach osadniczych –
dobrym dostępie drogowym, atrakcyjnym otoczeniu oraz bliskości
funkcji usługowych.

W związku z
tak licznymi postulatami mieszkańców dla Wójt
Anety Larent kolejnym istotnym
zadaniem stało
się przystąpienie
do sporządzenia
nowego Studium
uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
i
związanych
z nim planów zagospodarowania
przestrzennego.
Pierwszym ważnym krokiem było
powołanie w roku 2021 Gminnej
Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a następnie sporządzenie
analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym Gminy Olszewo-Borki. Dokument ten   został przyjęty przez Radę Gminy w roku 2021.
W konsekwencji podjęto kolejną
uchwałę
nr
XLI/254/21
z dnia 30 listopada 2021 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszewo – Borki.
25 stycznia 2022 r. ruszył proces
przyjmowania wniosków do nowego
Studium. Zgodnie z opublikowanymi
obwieszczeniami, każda z uprawnionych osób może złożyć wniosek

o zmianę przeznaczenia posiadanych gruntów do dn. 30 kwietnia
2022r.
W następnej kolejności opublikowane zostaną obwieszczenia o
przystąpieniu do zmiany planów
zagospodarowania przestrzennego
w miejscowościach: Antonie, Kruki,
Nowa Wieś, Grabnik, Mostowo, Olszewo-Borki, Grabowo, Drężewo.
Wszystkie dokumenty w tej sprawie będą na bieżąco w Biuletynie
Informacji Publicznej Gminy w zakładce planowanie przestrzenne.
Chętnych zapraszamy też na
spotkania informacyjne.
W ten sposób rozpoczął się
rzeczywisty proces prac nad nowymi strategicznymi dokumentami
ważnymi dla gminy i mieszkańców.
I chociaż procedura jest wymagająca i długotrwała, zostały już postawione jej pierwsze kamienie milowe.

Przebudowa drogi Zabiele Piliki – Zabiele Wielkie
Wójt Aneta Larnet w czasie ostatniej
sesji Rady Gminy przekazała mieszkańcom Zabiela Wielkiego i Zabiela
Pilik dobrą informację. Nadleśnictwo
w Ostrołęce obiecuje wsparcie przebudowy drogi relacji Zabiele Piliki
– Zabiele Wielkie kwotą 300 000,00
złotych. To dofinansowanie pozwoli
gminie Olszewo-Borki na przebudowę części odcinka drogi.
Budowa I etapu może być zrealizowana jeszcze w tym roku. W ramach
zadania zostanie przebudowany odcinek drogi o długości około 1,3 kilometrów i szerokości 5 metrów biegnący
przez tereny leśne.
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II etap budowy drogi
został przez Wójt Anetę
Larent zgłoszony do Rządowego Programu Polski
Ład.
Chciałabym
bardzo
podziękować Nadleśnictwu Ostrołęka na czele z
nadleśniczym Zdzisławem
Gadomskim za udzielone
nam wsparcie finansowe
na przebudowę  tego bardzo zniszczonego odcinka
drogi. Jestem za to ogromnie wdzięczna – podkreśla
wójt Aneta Larent.
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Dzień Kobiet

Dzień Kobiet z przebojami Krzysztofa Krawczyka
6 marca w Gminnym Ośrodku
Kultury w Olszewie-Borkach odbył się koncert ,,...Za Tobą pójdę
ja na bal…” z okazji Dnia Kobiet.
Na scenie największe przeboje
Krzysztofa Krawczyka zaprezentował Zespół 30 Plus z Olszewa-Borek w składzie: Andrzej Grzymała
- wokal, Joanna Makowska - chórki,
Marzena Cybulska - chórki, Jarosław Kraska - piano, Rafał Gromek
- akordeon, Arkadiusz Chojnowski gitara, Andrzej Waszczak - bas, Artur Kubeł - perkusja.
Mamy nadzieję, że tego wieczoru spędzili Państwo miło czas. Dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy Państwa za rok.

Szanowne Druhenki, Szanowni Druhowie,
z okazji Dnia Strażaka, który przypada
na dzień 4 maja, życzę Wam wytrwałości
i satysfakcji z pełnionej służby obdarzonej tak wielkim zaufaniem społecznym.
Na Wasze ręce składam wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmujecie
w ochronie życia i mienia ludzkiego
oraz ogromne podziękowania za wszystkie bezinteresowne inicjatywy i działania zrealizowane na rzecz mieszkańców gminy Olszewo-Borki. Być strażakiem to zaszczyt ale
i ogromny obowiązek. To służba, ciągła praca nad sobą
i doskonalenie własnych umiejętności.
W dniu Waszego święta życzę dużo zdrowia, spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności osobistej i zawodowej oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków.
Niech podejmowane działania przyniosą Wam wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań i służby ludziom,
w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
Aneta Katarzyna Larent
Wójt Gminy Olszewo-Borki
Urząd Gminy Olszewo-Borki
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imprezy

Ferie zimowe z Gminnym Ośrodkiem Kultury
W ferie dzieci i młodzież z terenu naszej gminy mogły skorzystać z różnych form wypoczynku i zabawy zaproponowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach.
W pierwszym tygodniu ferii został
zorganizowany Turniej FIFA 22 w trzech
kategoriach wiekowych. W sumie w rozgrywkach wzięło udział 28 zawodników.
W rozgrywkach kategorii wiekowej
6-9 lat udział wzięło 7 osób, łącznie rozegrano 21 meczów w systemie każdy
z każdym.
I miejsce - Aleksander Żebrowski (16
punktów)
II miejsce - Adam Sęk (13 punktów)
III miejsce - Patryk Perzanowski (8
punktów)
W kategorii wiekowej 10-15 lat. W
rozgrywkach wzięło udział 9 zawodników, łącznie rozegrane zostały 23 mecze.
I miejsce - Sebastian Żak
II miejsce - Oliwier Leszczyński
III miejsce - Sebastian Bałazy
W kategorii wiekowej 16+. Rozegrano 24 mecze w systemie pucharowym,

udział wzięło 12 zawodników. Miejsca
na podium zajęli:
I miejsce - Szymon Szczepanek
II miejsce - Adrian Gołębiewski
III miejsce - Mateusz Kaczyński
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali z rąk Wójt Anety Larent pamiątkowe medale i nagrody rzeczowe. Dla
zawodników, którzy uplasowali się na
podium czekał puchary.

W drugim tygodniu odbyły się warsztaty współorganizowane z Dziennym
Domem ,,Senior+”. W trakcie spotkanie
uczestnicy mogli rozwijać swoje zdolności manualne, m.in. poprzez wyrób
biżuterii z wełny czesankowej oraz filcu
prasowanego. Oprócz miło spędzonego czasu, uczestnicy warsztatów mogli
czerpać satysfakcję z własnoręcznego
wykonania oryginalnej biżuterii.

Romantyczny wieczór w GOK
Tradycyjnie 14 lutego obchodzimy święto zakochanych,
czyli „Walentynki”.   W tym roku
Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach zorganizował
wyjątkowy koncert dla uczczenia
tego święta.
Koncert był swoistą kartką walentynkową wysłaną do
wszystkich, którzy kochają i są
kochani. W koncercie mieliśmy
okazję usłyszeć najpiękniejsze
utwory o miłości.
Na scenie wystąpili:
Maja Lambrych – wokal,
Michał Kosiorek – instrumenty
perkusyjne oraz Arkadiusz Chojnowski – gitara.
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