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Miliony na drogi

Gmina Olszewo-Borki w kolejnym naborze Programu 
Inwestycji Strategicznych ,,Polski Ład” otrzymała kwotę  
12 682 500,00 złotych na przebudowę i budowę dróg. 
Było to najwyższe dofinansowanie spośród gmin powia-
tu ostrołęckiego. Tak duża kwota dofinansowania  po-
zwoli na wykonanie około 9,36 km dróg gminnych.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na przebudowę:
• Ulicy Mazurskiej w miejscowości Antonie (odcinek od 

Sali bankietowej Renesans do posesji nr 130) – odc. 
ok. 800 m;

• Drogi gminnej relacji Zabiele Wielkie – Zabiele Pilik 
(odcinek od drogi wojewódzkiej nr 544 do drogi woje-
wódzkiej nr 626) – odc. ok. 3,8 km;

• Ulicy Norwida w miejscowości Olszewo-Borki - odc. 
ok. 100 m;

• Ulicy Popiełuszki w miejscowości Grabowo – odc. ok. 
700 m;

• Drogi Bobinkowskiej w miejscowości Grabowo – odc. 
ok. 400m;

• Ulicy Kochanowskiego w miejscowości Olszewo-Bor-
ki – odc. ok. 350 m;

• Drogi gminnej w miejscowości Rżaniec kolonie Działy 
– odc. 1,3 km;

• Drogi gminnej relacji Chojniki – Podchojniki – Mosto-
wo – odc. 1,7 km;

• Ulicy Marsowej w miejscowości Zabrodzie – odc. 
210 m.

W związku z ogłoszeniem wyników drugiego nabo-
ru w ramach Programu Inwestycji Strategicznych ,,Pol-
ski Ład” w naszej gminie w dniu 31 maja br. odbyła się 
uroczysta konferencja, na której mieliśmy przyjemności 
gościć wicepremiera Henryka Kowalczyka, senatora Ro-
berta Mamątowa oraz posła Arkadiusza Czartoryskiego. 
Przedstawiciele gmin powiatu ostrołęckiego, miasta 
Ostrołęki oraz powiatu ostrołęckiego odebrali symbo-
liczne promesy z kwotą dofinansowania przeznaczoną 
na realizację inwestycji. Wójt Aneta Larent na konferencji 
podziękowała za tak duże wsparcie dla Gminy Olszewo-
-Borki.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Pro-
gram Inwestycji Strategicznych pokryje 95 procent wartości 
inwestycji.

Na przebudowę ulicy Mazurskiej w Antoniach, drogi relacji 
Zabiele Wielkie – Zabiele Piliki oraz ulicy Norwida umowa z 
wykonawcą została już podpisana oraz przekazano plac pod 
budowę. Mogą o tym Państwo przeczytać w artykule na stro-
nie nr 3.



Gmina Olszewo-Borki otrzymała ko-
lejną dotację, tym razem to ponad 
211 000,00 tys. zł wsparcia od samo-
rządu województwa mazowieckiego. 
Środki pieniężne przeznaczone są 
dla sołectw oraz na ochronę powie-
trza i klimatu na terenie Gminy Olsze-
wo-Borki.

W ramach Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw do-
finansowanie w kwocie 10 000,00 zł 
otrzyma 10 sołectw z terenu naszej 
gminy na realizacje poniższych za-
dań:
• budowa chodnika w miejscowości 

Dobrołęka – etap III;
•  budowa świetlicy wiejskiej w miej-

scowości Żebry-Perosy – etap II;
• zakup domku drewnianego dla so-

łectwa Zabiele Piliki;
• wymiana pokrycia dachowego na 

świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Nakły;

• zakup kontenera letniskowego ca-
łorocznego dla miejscowości Kru-
ki;

• doposażenie placu za-
baw w miejscowości 
Drężewo;

• budowa ogrodzenia w 
miejscowości Białobrzeg 
Bliższy;

• zagospodarowanie tere-
nu przy świetlicy w miej-
scowości Rataje;

• budowa oświetlenia na 
terenie miejscowości Że-
bry-Chudek;

• wykonanie zaplecza ma-
gazynowego przy świe-
tlicy wiejskiej w miejsco-
wości Kordowo.

Do gminy trafiłlo rów-
nież 100 000,00 zł na mo-
dernizację oświetlenia ulicznego w 
miejscowościach Nowa Wieś i Ol-
szewo-Borki i 11 011,00 zł na zada-
nia związane z ochroną powietrza.

Uroczyste podpisanie umów odby-
ło się 6 czerwca na sali konferencyjnej 
w Gminnym Ośrodku Kultury. W tym 
dniu mieliśmy okazję gościć w naszej 

gminie członkinie zarządu wojewódz-
twa mazowieckiego Janinę Ewę Orze-
łowską i Elżbietę Lanz oraz radnego 
województwa mazowieckiego Mirosła-
wa Augustyniaka.

Wskazane inwestycje, na które 
otrzymaliśmy wsparcie są już ukoń-
czone lub są obecnie w realizacji. 

Gmina ze wsparciem Marszałka
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inwestycje

W czwartek 16 września br. Wójt 
Aneta Larent podpisała umowę z 
wykonawcą na budowę przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na tere-
nie gminy Olszewo-Borki. Umowę ze 
strony wykonawcy podpisała prezes 
zarządu firmy JFC Polska Sp. z o. o. 
Mirosław Majewski, którego firma w 
ramach przetargu złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę inwestycyjną.

JFC Polska Sp. z o. o. jest firmą 
międzynarodową z 26 letnim doświad-
czeniem, produkującą przydomowe 

oczyszczalnie ścieków, rożnego rodzaju 
zbiorniki specjalistyczne czy wyposaże-
nie dla rolnictwa.

Koszt zadania to 1 334 880,87 zło-
tych, z czego suma 800 000,00 złotych 
została   dofinansowana z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozo-
stała kwota to partycypacja mieszkań-
ców i Gminy Olszewo-Borki.

W ramach zadania zaplanowa-
no budowę 100 sztuk przydomowych 
oczyszczalni ścieków na posesjach 
mieszkańców, którzy przystąpili w 2021 

roku do projektu ,,Budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Olszewo-Borki” i zakwalifikowali 
się do realizacji inwestycji.

Aktualnie prace trwają w miejscowo-
ści Antonie w październiku budowy pro-
wadzone będą również w: Białobrzegu 
Bliższym, Białobrzegu Dalszym, Chojni-
kach, Dobrołęce, Grabniku, Grabówku i 
Kordowie.

W listopadzie instalacja oczyszczalni 
zaplanowana jest w miejscowościach: 
Kruki, Łazy, Nakły, Nożewo, Olszewo-
-Borki, Przystań, Rżaniec, Skrzypek, 
Stepna Michałki, Stepna Stara, Wyszel, 
Zabiele Piliki, Zabiele Wielkie, Zabro-
dzie, Żebry Wierzchlas, Żebry-Żabin.

Zakończenie prac przewidziane jest 
w bieżącym roku.

Uczestnicy projektu o terminie pla-
nowanych prac będą informowani bez-
pośrednio przez wykonawcę.  Ze stro-
ny Urzędu Gminy osoba do kontaktu w 
sprawie realizacji projektu:   tel. 29 761 
31 07 wew. 122, e-mail: joanna.dudzin-
ska@olszewo-borki.pl

Oczyszczalnie przydomowe w realizacji 
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W poniedziałek 12 września br. od-
było się przekazanie placu budowy 
wykonawcy w związku z realizacją 
zadania inwestycyjnego pn. Prze-
budowa i remont dróg w miejsco-
wościach Antonie, Olszewo-Borki i 
Zabiele Wielkie – Zabiele Piliki.

W ramach inwestycji przebudowane 
zostaną trzy odcinki dróg gminnych:

1. Droga gminna relacji Zabiele 
Wielkie – Zabiele Piliki (odcinek od 
drogi wojewódzkiej nr 544 do drogi wo-
jewódzkiej nr 626) – odc. ok. 3,8 km. 
Zakres prac przy remoncie drogi obej-
muje:

• karczowanie pni zlokalizowa-
nych w pasie drogowym;

• wykonanie koryta pod warstwy 
konstrukcyjne;

• wykonanie podbudowy z kru-
szywa łamanego;

• wykonanie warstwy ścieralnej z 
betonu asfaltowanego;

• wykonanie zjazdów publicz-
nych o nawierzchni z betonu 
asfaltowanego;

• wykonanie poboczy z kruszywa 
łamanego;

• oczyszczenie i profilowanie ro-
wów przydrożnych.

2. Ulica Mazurska w miejscowości 
Antonie (odcinek od Sali bankietowej 
Renesans do posesji nr 130) – odc. ok. 
800 m. Zakres prac obejmuje:

• roboty pomia-
rowe i ziemne;
• w y k o n a n i e 
podbudowy i poboczy 
z kruszywa łamanego;
• w y k o n a n i e 
nawierzchni ścieralnej 
z betonu asfaltowane-
go;
• us taw ien ie 
oznakowania piono-
wego.

3. Ulica Norwida w miejscowości Ol-
szewo-Borki - odc. ok. 100 m. Zakres 
prac obejmuje:

• roboty pomiarowe i ziemne;
• wykonanie jezdni i chodnika z 

kostki betonowej na podsypce 
cementowo – piaskowej;

• wykonanie kanalizacji deszczo-
wej w ulicy;

• uzupełnienie przyłączy w obrę-
bie pasa drogowego w kierunku 
dz. 656, 649.

Wykonawcą robót jest firma: Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo-Mosto-
wych OSTRADA Sp. z o. o, która w 
ramach przetargu złożyła najkorzyst-
niejszą ofertę.

Łączny koszt przebudowy trzech 
odcinków dróg to 4 428 000,00 zło-
tych. Gmina na realizację tego zada-
nia otrzymała w czerwcu br. wsparcie 
z Programu Inwestycji Strategicznych 
,,Polski Ład” w kwocie 12 682 500,00 
złotych na przebudowę i budowę dróg 
gminnych. W ramach dofinansowania 
wkrótce planowane są do przebudo-
wy: ulica Popiełuszki i droga Bobin-
kowska w Grabowie, ulica Kochanow-
skiego w Olszewie-Borkach, droga 
gminna w Rżańcu, droga gminna re-
lacji Chojniki – Podchojniki – Mostowo 
oraz ulica Marsowa w Zabrodziu.

Ważne inwestycje drogowe
inwestycje

W piątek 29 lipca br. Wójt Aneta La-
rent podpisała umowę z wykonawcą 
na realizację zadania pn. ,,Moderni-
zacja stacji uzdatniania wody wraz 
z siecią wodociągową rozdzielczą w 
miejscowości Nowa Wieś”.

Wartość inwestycji to 2 174 886,00 
złotych. Co ważne kwota w całości 
została dofinansowana z Minister-
stwa Finansów.

Inwestycja składa się z dwóch eta-
pów:

1. Etap projektowania z uzyska-
niem niezbędnych uzgodnień i 
decyzji;

2. Etap wykonawstwa na podsta-
wie opracowanej dokumentacji 
projektowej i uzyskanych decy-
zji.

Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody obejmuje:
• budowę nowej studni głębinowej o 

wydajności 35m3/h i głębokości 70 
metrów;

• budowę obudowy studni głębinowej 
typu Lange wraz z wyposażeniem;

• budowę doziemnych instalacji 
wodociągowych, kanalizacyjnych 
i elektrycznych między obiekto-

wych;
• budowę dwóch zbiorników wyrów-

nawczych o pojemności 100 m3 ;
• przebudowę ogrodzenia;
• dostawę i montaż agregatu prądo-

twórczego;
• budowę płyt fundamentowych pod 

zbiornikami wyrównawczymi;
• roboty związane z modernizacją 

technologii.
Wykonawcą wyłonionym w ramach 

przetargu została firma Bartosz Sp. J z 
Białegostoku.

Modernizacja SUWu w Nowej Wsi 
jest niezbędną inwestycją z uwagi na 
wiek obiektu i konieczność zwięk-
szenia wydajności stacji – co pozwoli 
zaopatrzyć w wodę nowe miejscowo-
ści.

Umowa z wykonawcą na modernizację  
SUW w Nowej Wsi podpisana



inwestycje
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Przebudowa ulicy Prostej staje się 
faktem. Wójt Aneta Larent podpi-
sała umowę z wykonawcą na re-
alizację zadania ,,Przebudowa ul. 
Prostej w miejscowościach Kru-
ki i Łazy, gm. Olszewo-Borki”. Ze 
strony wykonawcy podpis na do-
kumencie złożyła Patrycja Mielnic-
ka właścicielka firmy AMSTONE, 
która w ramach przetargu złożyła 
najkorzystniejszą ofertę inwesty-
cyjną.

Ulica Prosta należy do bardzo 
istotnych odcinków drogowych na te-
renie gminy. Łączy ul. Sikorskiego w 
Krukach  z ul. gen. Ludwika Kickiego 
i drogą wojewódzką nr 544.

Przebudowa drogi na odcinku 911 
metrów obejmie:

• roboty ziemne;
• wykonanie odwodnienia;  
• wykonanie nawierzchni  

z kostki betonowej na podsyp-
ce piaskowo – cementowej;  

• budowę chodnika oraz zjaz-
dów indywidualnych z kostki 

betonowej;
• wykonanie oznakowania pio-

nowego oraz poziomego.
Wartość zadania to 3 147 196,85 

złotych, z czego 80 procent tej kwoty 
gmina pozyskała z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

Jest to kolejna duża inwestycja 
prowadzona na ulicy Prostej w tym 
roku. Przypominamy, że aktualnie 
dobiegają końca prace związane z 
budową kanalizacji na tym odcinku.

Łączny koszt przebudowy dro-
gi i budowy kanalizacji wyniesie  
5 634 717,85 złotych.

Ulica Prosta, po kanalizacji 
budowa nawierzchni

Trwa budowa sieci wodociągowej 
w miejscowościach Zabiele Piliki, 
Zabiele Wielkie wraz połączeniem 
w kierunku istniejącej sieci wodo-
ciągowej w Mostowie. Jest to bar-
dzo długo wyczekiwana inwestycja 

przez mieszkańców, którzy od lat 
nie mają dostępu do bieżącej wody, 
a z prywatnych ujęć woda jest bar-
dzo złej jakości.

Zakres prac obejmuje budowę sie-
ci wodociągowej rozdzielczej o śred-
nicach 160mm i 110 mm i długości 
przeszło 9 km wraz z przyłączami w 
obrębie pasa drogowego.

Wartość robót wynosi 1.922.133,30 
zł. Inwestycja realizowana jest ze 
środków Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych.

Wykonawcą wyłonionym w ra-
mach przetargu została firma STING 
Sp. z o. o. z Warszawy, która złożyła 
najkorzystniejszą ofertę.

Woda dla Zabiela Wielkiego 
i Zabiela Pilik – umowa 
podpisana, trwa budowa

Pasjonaci sportu mają powód do 
radości. Ruszyła budowa centrum 
aktywności fizycznej na placu przy 
ul. Karola Szymanowskiego w Ol-
szewie-Borkach.

W ramach inwestycji zrealizowane 
zostanie:

• Boisko do koszykówki o wy-
miarach 19,1 x 16,05 metrów 
z nawierzchni poliuretanowej z 
wyposażeniem.

• Skatepark, który zostanie 
wyposażony w specjalne 
przeszkody, rampy, najazdy i 
skocznie, zapewniające wa-
runki do widowiskowych trików 
i doskonalenia umiejętności. 
Obiekt będzie przystosowany 
nie tylko dla aktywnych miło-
śników skatebordingu, ale i dla 
osób stawiających pierwsze 
kroki w tej dyscyplinie sportu.

Wykonawcą robót wyłonionym w 
ramach przetargu jest firma ROMA 
Przedsiębiorstwo Realizacji Inwesty-
cji Mariusz Bartkowicz z Olszewa-Bo-
rek.

Koszt budowy centrum aktywności 
fizycznej to 497 535,00 złotych, z cze-
go gmina pozyskała dofinansowanie 
w kwocie 300 000,00 złotych z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie w ramach 
programu Mazowsze dla Sportu.  

Budowa skateparku i boiska do ko-
szykówki wpisuje się w urbanistyczną 
całość obszaru przy ulicy Karola Szy-
manowskiego. Istniejące korty teni-
sowe i strefa zieleni stworzą spójną 
infrastrukturę ukierunkowaną na sport 
i rekreacje.

Skatepark i boisko 
do koszykówki 
w Olszewie-Borkach 
– trwa realizacja 
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W sierpniu br. zakończyła się 
kompleksowa przebudowa bu-
dynku świetlicy w Wyszlu. W ra-
mach realizacji zadania zrealizo-
wano: 
• roboty rozbiórkowe w zakresie 

konstrukcji dachu i stropu drew-
nianego;

• budowę więźby dachowej wraz z 
pokryciem;

• budowę kominów;
• wykonanie posadzek;
• wykonanie ścianek działowych i 

sufitów z płyty gips kartonowej;
• wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej;
• wykonanie tynków;
• roboty termoizolacyjne z wyko-

naniem elewacji budynku;
• wykonanie podjazdu dla osób 

niepełnosprawnych;
• budowę instalacji wodociągo-

wej, kanalizacyjnej, instalacji 
grzewczej, oświetleniowej, elek-
trycznej oraz odgromowej.

• montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wykonawcą prac budowlanych 
była firma: AND-BUD Andrzej Kula-
siński z Ostrołęki, która w ramach 
przetargu złożyła najkorzystniejszą 
ofertę. 

Wartość inwestycji to 523 982,00 
zł. Gmina w ubiegłym roku pozy-
skała dofinansowanie w kwocie  
232 139,72 zł z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Osi Priorytetowej ,,Przej-
ście na gospodarkę niskoemisyjną. 
Działania 4.2 ,,Efektywność ener-
getyczna” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2022. 

Dzięki remontowi budynek, który 
przez lata straszył swoim wyglądem 
nabrał nowego blasku. Mamy na-
dzieję, że wyremontowana świetlica 
będzie dobrze służyła mieszkańcom 
lokalnej społeczności.

Świetlica w Wyszlu przebudowana 

W środę 20 lipca br. w Urzędzie Gmi-
ny w Olszewie-Borkach Wójt Aneta 
Larent podpisała umowę na budowę 
nowoczesnego Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Punkt powstaje w Nowej Wsi przy ul. 
Przemysłowej.

Wykonawcą robót został Zakład Go-
spodarki Komunalnej Gminy Olszewo-
-Borki, który w ramach przetargu złożył 
najkorzystniejszą ofertę.

Wartość zadania opiewa łącznie 
na kwotę 2 345 130,99 zł, z czego 
Gmina Olszewo-Borki pozyskała do-
finansowanie w Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
400 000,00 zł oraz dotacji z Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w kwocie  
1 210 388,00 złotych. 

Punkt Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych (PSZOK) to miej-
sce, w którym mieszkańcy mogą zosta-
wić wytwarzane przez siebie, selektyw-
nie zebrane odpady komunalne, których 
nie można umieszczać w ogólnych po-
jemnikach do gromadzenia odpadów.

Prace budowlane obejmują:
• wykonanie robót ziemnych;

• budowę  nawierzch-
ni placu manewro-
wego, miejsc posto-
jowych oraz miejsca 
gromadzenia odpa-
dów;

• montaż najazdowej 
wagi samochodo-
wej;

• montaż kontenero-
wego zaplecza biu-
rowo-socjalnego;

• wykonanie otwartych i zadaszo-
nych boksów magazynowych 
dla poszczególnych rodzajów 
odpadów;

• budowę zamykanej wiaty ma-
gazynowej na kontenery do 
gromadzenia odpadów niebez-
piecznych, z punktem napraw 
i przyjmowania używanych 
rzecz, w tym elektrosprzętu;

• budowę zadaszonej wiaty z pra-
są służącą do prasowania pose-
gregowanych odpadów w bele;

• budowę wiaty magazynowej z 
boksami na sprzęt obsługujący 
PSZOK oraz magazynowania 
sprasowanych bel;

• wykonanie kanalizacji deszczo-
wej z separatorem i zbiornikiem 
podziemnym;

• wykonanie kanalizacji sanitarnej 
ze zbiornikiem bezodpływowym 
na ścieki;

• wykonanie instalacji elektrycz-
nej oraz przyłącza wodociągo-
wego;

• wykonanie ogrodzenia działki 
wraz z bramą.

Budowa Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych na 
terenie gminy Olszewo-Borki to dłu-
go wyczekiwana inwestycja, która 
jest ważnym elementem spójnej, 
uporządkowanej gospodarki odpa-
dami.

Umowa na PSZOK podpisana – prace już rozpoczęte



festyn
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Wiosną br. w Nowej Wsi odbył się 
Festyn charytatywny ,,Solidarni z 
Ukrainą”. Dzięki Waszemu zaanga-
żowaniu udało się zebrać 10 386,48 
złotych oraz 50 koron norweskich. 
Cała suma została przekazana na 
wsparcie osób poszkodowanych w 
wyniku wojny na Ukrainie.  

Podczas wydarzenia na scenie 
wystąpili:  Animacje z Myszką Mini, 
wokalistki: Aleksandra Krukowska, 
Małgorzata Kocięcka, Diana Olesz-
czak, Natalia Marciniak, Magdalena 
Opęchowska, Zespół Pieśni i Tańca 
Kurpie, Zespół 30 plus, Zespół Folk-
lorystyczny „Podsybka Kurpiowska”, 
MADMA oraz Tuhaj Bej. Festyn po-
prowadził Wojciech Dudkowski.

W czasie imprezy został rozegrany 
Turniej o Puchar Wójta Gminy Olsze-
wo-Borki. Był to pierwszy turniej, w któ-
rym drużyny toczyły pojedynek o pu-
char przechodni. W tym roku trofeum 
trafiło do drużyny Turbina Ostrołęka. 
Składamy podziękowania dla przyby-
łych mieszkańców, gości, sponsorów 
oraz osób, które zaangażowały się w 
realizację wydarzenia.

Patronat medialny: Spotted: 
Ostrołęka  

Sponsorzy i darczyńcy:
• Bank Spółdzielczy w Ostrowi Ma-

zowieckiej;
• Marcin Grabowski Kierownik De-

legatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego;

• Instytut Piękna Milena Stachacz;
• HEAVY GYM;
• Stylizacja Paznokci Julia Kwiat-

kowska;
• Black & White Club;
• ŁUBUDU Bowling & Good Time;
• Dzienny Dom ,,Senior+” w Olsze-

wie-Borkach;
• Margi Studio -pracownia dekora-

cji i szycia;
• Art-etno design-Marta Krukowska;
• Pamiątki i Kwiaty;
• Pani Iwona Anna Trzaska;
• Profesjonalne produkty do wło-

sów Galeria Bursztynowa;
• Alpakoterapia Narsena;
• Stacja Edukacja Szkoła Języka 

Angielskiego Olszewo-Borki;
Dziękujemy:  

• Panu Przemkowi Olesińskiemu    

oraz Panu Mateuszowi Turek za 
organizację turnieju piłkarskiego;  

• Panu Mariuszowi Choromańskiemu  
oraz Panu Arkadiuszowi Wargulew-
skiemu za sędziowanie meczów;

• Pani Aleksandrze  Krukowskiej  
za wystąpienie w roli tłumacza;

• Wolontariuszom: Panu Bartoszo-
wi Przychodzeń oraz Pani Joan-
nie  Grosfeld;

• Grupie Ratowniczej Nadzieja 
oraz Panu Mirosławowi Mrozek 
za zapewnienie zabezpieczenia 
medycznego w czasie turnieju.  

Podziękowania za przygotowanie 

pysznych dań, których można było 
spróbować podczas festynu, składa-
my również dla:  

• KGW  Pilicaki;
• KGW Zabielaki;
• KGW Żebry-Wierzchlas;
• KGW  Nowalijki;
• KGW Mostowiaki;
• KGW Żebrowianki;
• KGW w Drężewie;
Zadanie zrealizowane ze środ-

ków Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego.

Zapraszamy do obejrzenia fotore-
lacji z wydarzenia.

Festyn ,,Solidarni z Ukrainą”



festyn
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Zabrodzie

Zabiele Wielkie

19 lipca wójt Aneta Larent w De-
legaturze Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Ostrołęce pod-
pisała umowę dotyczącą udziele-
nia dotacji na realizację zadania w 
ramach projektu ,,Pod Biało-Czer-
woną”. Inwestycja będzie polegała 
na zakupie masztu aluminiowego 
wraz z flagą Polski, który stanie 
przed Urzędem Gminy. 

Gmina Olszewo-Borki pozyskała 
na ten cel 8.000,00 zł, zadanie jest 
w całości finansowane ze środków 
rządowych. Realizacja projektu ma 
na celu pobudzenie świadomości 
narodowej, patriotyzmu i dumy z na-
szej historii wśród mieszkańców.

Uroczyste wciągniecie flagi pań-
stwowej na nowy maszt planowane 
jest w dniu 11 listopada podczas 
gminnych obchodów Święta Niepod-
ległości.

Gmina 
Olszewo-Borki 
pod 
Biało-Czerwoną



konkursy/inwestycje
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23 czerwca  w Szkole Podstawowej z 
Przedszkolem w Nowej Wsi odbył się 
II Międzyszkolny Konkurs Literacki 
,,Szczęśliwa Rodzina” pod patrona-

tem wójta gminy Olszewo-Borki.  
Do konkursu przystąpiło ponad 50 

dzieci z terenu naszej gminy. Uczestni-
cy mieli za zadanie napisać wiersz na 

temat swojej rodziny. Prace uczestni-
ków zostały wydane w postaci tomiku 
wierszy, który został wręczony przez 
wójt Anetę Larent i dyrektor Szkoły 
Podstawowej z Przedszkolem w Nowej 
Wsi Alinę Lenkiewicz każdemu uczest-
nikowi konkursu wraz z dyplomem.

W czasie uroczystości mieliśmy 
możliwość usłyszenia niektórych wier-
szy na żywo, wyrecytowali je ich auto-
rzy. Całość została zwieńczona wystę-
pami artystycznymi   przedszkolaków 
i uczniów ze   Szkoły Podstawowej z 
Przedszkolem w Nowej Wsi.

Wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy bogatej wyobraźni i cieka-
wych pomysłów oraz zapraszamy za 
rok do udziału w kolejnej edycji konkur-
su.

II Międzyszkolny Konkurs 
Literacki ,,Szczęśliwa Rodzina”

W niedzielę 11 września w Sank-
tuarium bł. kard. Stefana Wyszyń-
skiego w Zuzeli odbyły się dożynki 
Diecezji Łomżyńskiej, którym prze-
wodniczył ks. bp  Janusz Stepnow-
ski. Na uroczystość przybyło wiele 
delegacji, które prezentowały wyko-

nane przez siebie wieńce dożynko-
we. Jest nam miło poinformować, 
że pierwsze miejsce w konkursie 
wieńców zajął wieniec sołectwa Że-
bry-Wierzchlas z parafii pw. NMP i 
św. M. M. Kolbe z Nowej Wsi.

To już kolejny tytuł tego wyjątko-
wego wieńca,  
wygrał on rów-
nież konkurs 
na najpiękniej-
szy wieniec 
d o ż y n k o w y 
podczas te-
g o r o c z n y c h 
dożynek gmin-
nych oraz pa-
rafialnych. 

Serdecznie 
g ra tu l u j emy 
m i e s z k a ń -
com sołectwa 
Żebry-Wierz-
chlas i życzy-
my dalszych 
sukcesów. 

Wieniec dożynkowy sołectwa 
Żebry-Wierzchlas najpiękniejszy 
w diecezji łomżyńskiej Będzie taniej, jaśniej   i co naj-

ważniejsze bezpieczniej. Na tere-
nie miejscowości Olszewo-Borki i 
Nowa Wieś zostały wymienione 122 
oprawy oświetlenia ulicznego. Sta-
re  energochłonne oprawy sodowe 
zamienione zostały na nowe ener-
gooszczędne oprawy typu LED.

Koszt zadania to 125 100,00 zło-
tych, z czego gmina Olszewo-Borki 
otrzymała dofinansowanie z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 50 procent 
kosztów kwalifikowanych zadania   w 
ramach programu ,,Mazowsze dla kli-
matu”.

Wykonawcą wyłonionym w ra-
mach przetargu została firma Usługi 
Elektryczne Zenon Raczkowski z Ka-
dzidła, która złożyła najkorzystniejszą 
ofertę inwestycyjną.

W ramach projektu zostało rów-
nież nasadzone 33 sztuki drzew i 155 
sztuk krzewów.  

Energooszczędne 
oświetlenie uliczne 



oświata/ekologia

20 czerwca w Szkole Podstawo-
wej w Olszewie-Borkach odbyła się 
uroczysta gala wręczenia ,,Nagród 
Wójta Gminy Olszewo-Borki”. Naj-
zdolniejsi uczniowie klas ósmych z 
terenu naszej gminy otrzymali wy-
różnienia za osiągnięcia naukowe, 
artystyczne oraz sportowe uzyska-
ne w roku szkolnym 2021/2022.

Była to pierwsza uroczystość 
tego typu, ale jak mówiła wójt Ane-
ta Larent na pewno nie ostatnia. 
- Pragnę, aby gala rozdania nagród 
wójta dla najzdolniejszych uczniów na 
stałe wpisała się w kalendarz gminnych 
uroczystości.

Podczas gali mieliśmy przyjemność 
gościć rodziców nagrodzonych dzieci 
oraz dyrektorów szkół i przedszkola z 
naszej gminy.

Nagrody z rąk wójt Anety Larent 
otrzymali:
• Maja Gwara – Szkoła Podstawowa 

im. J. Korczaka w Antoniach;
• Julia Tumińska - Szkoła Podstawo-

wa im. J. Korczaka w Antoniach;
• Mateusz Pędzich - Szkoła Podsta-

wowa im. J. Korczaka w Antoniach;
• Kamil Opęchowski - Szkoła Pod-

stawowa im. J. Korczaka w Anto-
niach;

• Bartosz Kurpiewski – Szkoła Pod-

stawowa w Grabówku;
• Nikola Zembrzucka - Szkoła Pod-

stawowa w Grabówku;
• Miłosz Brzuzy – Szkoła Podstawo-

wa z Przedszkolem w Nowej Wsi;
• Ryszard Zapisek - Szkoła Podsta-

wowa z Przedszkolem w Nowej 
Wsi;

• Julia Pojawa - Szkoła Podstawowa 
z Przedszkolem w Nowej Wsi;

• Miłosz Olender - Szkoła Podstawo-
wa z Przedszkolem w Nowej Wsi;

• Amelia Denkiewicz - Szkoła Pod-
stawowa z Przedszkolem w Nowej 
Wsi;

• Angelika Wołosz – Szkoła Podsta-
wowa w Przystani;

• Sandra Sypniewska - Szkoła Pod-
stawowa w Przystani;

• Wiktoria Borkowska – Szkoła Pod-
stawowa im. Wł. Broniewskiego w 
Olszewie-Borkach;

• Aurelia Czarnowska - Szkoła Pod-
stawowa im. Wł. Broniewskiego w 
Olszewie-Borkach;

• Aleksandra Żochowska - Szkoła 
Podstawowa im. Wł. Broniewskie-
go w Olszewie-Borkach;

• Filip Białobrzewski - Szkoła Pod-
stawowa im. Wł. Broniewskiego w 
Olszewie-Borkach;

• Marta Mosakowska - Szkoła Pod-
stawowa im. Wł. Broniewskiego w 
Olszewie-Borkach;

• Wiktoria Ochtera - Szkoła Podsta-
wowa im. Wł. Broniewskiego w Ol-
szewie-Borkach.

Całość zwieńczona została wyjąt-
kowym występem szkolnego chóru.  

Wszystkim laureatom   gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów, a rodzi-
com kolejnych powodów do dumy.  

Nagrody Wójta wręczone

               Urząd Gminy Olszewo-Borki      ***      www.olszewo-borki.pl 9

Od lipca można sprawdzić ja-
kość powietrza na terenie Olsze-
wa-Borek. Zamontowaliśmy czuj-
nik badający to, czym na co dzień 
oddychamy.

Sensor mierzy jakość powietrza, 
koncentrację pyłów zawieszonych, 
temperaturę, wilgotność i ciśnienie. 
Aktualne dane można odnaleźć na 
mapie (link do mapy, nowe okno): 
Mapa Airly: https://airly.org/map/

pl/#53.067486,21.528389,i98540
Dostęp do wyników pomiaru, ak-

tywnego przez całą dobę, umożliwia 
także witryna gminy - na głównej 
stronie, umieszczona został zakład-
ka, która przekierowuje na stronę 
informującą o jakości powietrza. 
Można również skorzystać z darmo-
wej aplikacji Airly, dostępnej w Go-
oglePlay i App Store.

Systemy monitorowania jakości 

powietrza pozwalają unikać przeby-
wania w miejscach, w których nasy-
cenie substancji szkodliwych może 
być wysokie. Umożliwiają także gro-
madzenie danych, które mogą być 
potem wykorzystywane do przygo-
towywania dokumentacji analitycz-
nej.

Montaż czujnika został dofinan-
sowany z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Warszawie.

Sprawdź jakość powietrza 
w Olszewie-Borkach



Dożynki 2022
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Tradycyjnie ostatnia sobota sierpnia 
jest w naszej gminie czasem święta 
plonów. W tym dniu odbyły się Do-
żynki Gminne pod honorowym pa-
tronatem Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Henryka Kowalczyka.

Uroczystości rozpoczęły się od 
Mszy Świętej, która została odprawio-
na w kościele pw. NMP Królowej Pol-
ski w Olszewie-Borkach. Następnie 
korowód na czele z Orkiestrą OSP w 
Ostrołęce   przeszedł z wieńcami   na 
plac dożynkowy przy ul. Wyspiańskie-
go, gdzie wójt Aneta Larent przywitała 
przybyłych uczestników oraz gości.

,,Dziękujemy Wam drodzy rolnicy 
za całoroczny trud i za ciężką codzien-
ną pracę. Za przywiązanie do ziemi, za 
poświęcenie i nieustanną troskę o jak 
najlepsze plony, z których my wszyscy 
korzystamy”  – mówiła Wójt Aneta La-
rent.

Po oficjalnym rozpoczęciu uro-
czystości nadszedł czas na wspól-
ną zabawę i konkursy:  najpiękniej-
szy wieniec dożynkowy, turniej wsi 
czy zawody strongman. Wszyst-
kim dopisywały wyśmienite humo-
ry i radość ze wspólnej zabawy.  
Zwieńczeniem święta plonów była 
cześć koncertowa. W tym roku na sce-
nie wystąpili dla Was: B.R.O, który za-
prezentował m. in. swój najnowszy hit 
pod tytułem ,,Jeszcze będzie pięknie”. 
Następnie do wspólnej zabawy zapro-
sił JOKER oraz zespół TOPKY znany 
z hitu tegorocznych wakacji ,,Jeden 
taniec jedna noc”. Miłym akcentem ze 
strony dziewczyn z zespołu TOPKY 
było zaproszenie na scenę dzieci do 
wspólnego występu. Najmłodsi z nie 
kryli radości i zadowolenia z takiego 
obrotu sprawy.

Dziękujemy Pań-
stwu za wspólnie spę-
dzony czas i wspaniałą 
zabawę. Zapraszamy 
za rok!

Dziękujemy spon-
sorom:
Samorząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego
Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa
Kasa Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego
Powiat Ostrołęcki
Minister Sportu i Tury-
styki Arkadiusz Czarto-
ryski
Bank Spółdzielczy w 
Ostrowi Mazowieckiej
Bank Spółdzielczy w 
Brodnicy
Cukiernia Romanowski
ŁUBUDU Bowling & 
Good Time
Rolexin
Meble Łukasz Antonie
Multi-Kom Andrzej Na-
kielski;
English Tutor - szkoła 
języka angielskiego
Cukiernia domowa
Czesio Energetyki
Black & White Club
Zakład Piekarsko Cu-
kierniczy Grahamka
Stylizacja Paznokci Ju-
lia Kwiatkowka
Rada Gminy Olszewo-
-Borki

Patronat medialny: 
Radio SuperNova
eOstroleka.pl

Dożynki Gminy Olszewo-Borki już za nami



Dożynki 2022
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straż pożarna

10 września 2022 r. w miejscowości 
Stepna Stara odbyła się uroczystość 
wręczenia i poświęcenia sztandaru 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Step-
nie Starej połączona z jubileuszem 
obchodów 30-lecia istnienia jednost-
ki. Dzięki ofiarności społeczności lo-
kalnej oraz przy współudziale Gminy 
Olszewo-Borki ufundowany został 
sztandar będący dowodem wdzięcz-
ności i uznania za zaangażowanie 
druhów strażaków jakie wkładają w 
bezpieczeństwo przeciwpożarowe 
i ochronę zdrowia i życia mieszkań-
ców naszej gminy.

Obchody jubileuszu rozpoczęła uro-
czysta msza święta koncelebrowana 
przez ks. Krzysztofa Dylnickiego, pro-
boszcza Parafii pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Olszewie-
-Borkach. Na uroczystości obecne były 
poczty sztandarowe Zarządu Gminne-
go i jednostek OSP Dobrołęka, Nowa 
Wieś, Żerań Mały i Rżaniec. Przybyła 
również orkiestra dęta z OSP Ostrołę-
ka pod batutą Zenona Brożyny. Pod-
czas mszy świętej poświęcony został 

ufundowany przez społeczność lokalną 
sztandar jednostki. Następnie na placu 
przed remizą odbył się uroczysty apel, 
na którym odbyło się wręczenie sztan-
daru dla jednostki OSP Stepna Stara. 
Wręczone zostały również odznaczenia 
zasłużonym strażakom-ochotnikom za 
trud i wysiłek, jaki wkładają w pomoc i 
ratowanie życia i mienia ludzkiego. Wy-
różnienia i medale wręczane były rów-

nież zebranym na placu gościom przy-
byłym na uroczystość, jako zasłużonym 
w rozwój i wspieranie ochotniczych stra-
ży pożarnych. Łącznie odznaczonych 
zostało „Złotym medalem „Za zasługi 
dla pożarnictwa” 10 druhów, Srebrnym 
5 druhów i Brązowym 9 druhów. Za ca-
łokształt działalności na rzecz rozwoju 

gospodarczego, kulturalnego i społecz-
nego Mazowsza, Marszałek wojewódz-
twa mazowieckiego Adam Struzik nadał 
medal „PRO Mazovia” druhowi Anto-
niemu Tymińskiemu – prezesowi OSP 
Stepna Stara.

Na uroczystości obecni byli goście:  
Mariusz Popielarz – dyrektor Delegatury 
Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce,   
Marek Błaszczak – dyrektor ostrołęckie-
go oddziału Terenowego Mazowieckie-
go Biura Planowania Regionalnego w 
Ostrołęce, Stanisław Kubeł – Starosta 
Powiatu Ostrołęckiego, radni powiatowi 
– Dariusz Domian i Waldemar Pędzich, 
Aneta Larent – wójt Gminy Olszewo-
-Borki,  Stefan Prusik – wójt Gminy Lelis, 
Mariusz Prusaczyk – sekretarz Gminy 
Olszewo-Borki, bryg. Robert Chodkow-
ski – zastępca Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołę-
ce, Dariusz Kossakowski – Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Ostrołęce, Bogdan Święcicki- Ko-
mendant Gminny OSP, Wiesław Opę-
chowski i Krzysztof Szewczyk – byli wój-
towie gminy Olszewo-Borki, Krzysztof 
Grala – Przewodniczący Rady Gminy 
Olszewo-Borki, Radni Gminy Olszewo-
-Borki, przedstawiciele Zarządu Gmin-
nego Związku OSP oraz delegacje z 
jednostek OSP ze sztandarami.

Jubileusz 30-lecia z wręczeniem 
sztandaru OSP Stepna-Stara

3 lipca 2022r. po dwuletniej przerwie 
spowodowanej pandemią Covid-19 
w Nowej Wsi odbyły się zawody 
sportowo-pożarnicze gminy Olsze-
wo-Borki. W zmaganiach udział wzię-
ły drużyny z sześciu jednostek OSP: 
Stepna Stara, Nowa Wieś, Dobrołęka, 
Olszewo-Borki, Żerań Mały i Rżaniec 
oraz jedna Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza z Olszewa-Borek.  

Zawody przeprowadzone  zostały w 
dwóch kategoriach wiekowych: męskich 
drużyn OSP i Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych (MDP) w dwóch konku-
rencjach: sztafety pożarniczej 7 x 50 
m z przeszkodami oraz drużynowego   
ćwiczenia bojowego. Ze względu na 
obecność tylko jednej drużyny młodzie-
żowej oraz braku możliwości rywaliza-

cji, wzięła ona udział w zawodach poza 
konkursem.

Zawody były okazją do sprawdzenia 
przygotowania kondycyjnego, mobil-
ności i zaangażowania strażaków po-
szczególnych jednostek oraz sprawno-
ści sprzętu, jakim dysponują. Poziom ry-
walizacji wszystkich drużyn był wysoki. 
W kategorii męskich drużyn OSP 
zwycięską okazała się drużyna 
OSP Żerań Mały. Drugie miejsce 
zajęła drużyna OSP Nowa Wieś, 
trzecie OSP Stepna Stara, IV 
miejsce- OSP Dobrołęka, V miej-
sce – OSP Rżaniec, VI miejsce 
- OSP Olszewo-Borki.

Zwycięzcom wręczone zo-
stały pamiątkowe puchary i czeki 
na kwoty 1300 zł  800 zł i 500 zł 

ufundowane przez Wójt Gminy Olsze-
wo-Borki Anetę Larent. Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza otrzymała symbo-
liczny puchar oraz pamiątkowe medale.

Za sprawne przeprowadzenie zawo-
dów dziękujemy Komendantowi Gmin-
nemu OSP Bogdanowi Święcickiemu i 
Komisji sędziowskiej z Komendy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce 
pod przewodnictwem mł. bryg. Andrzeja 
Jarki. 

Gminne zawody sportowo-pożarnicze


