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OlszewoBorki i Zabrodzie z
nowymi drogami. Inwestycja
kosztowała ponad 2 miliony
złotych. str. 5

Kolejne
drogi
odebrane!
Mieszkańcy mogą już z nich
korzystać str. 3

Od 1 stycznia to Zakład
Gospodarki
Komunalnej
dostarcza wodę i odbiera
ścieki. str. 3

OlszewoBorki z odnowioną
kanalizacją
Dobiega końca przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z
podciśnieniowej na ciśnieniową w OlszewieBorkach,
wartość inwestycji to ponad 1 mln 670 tys. zł, zadanie
realizuje spółka Euroterm z Ciechanowa. Wcześniej (2020
r.) za blisko 637 tys. zł została wybudowana nowa
przepompownia ścieków przy ul. Średniej.
Stan instalacji od lat był na tyle poważny, że stał się jednym z
powodów wypowiedzenia umowy na świadczenie usług na
terenie gminy przez OPWiK. Istniało też zagrożenie całkowitej
niewydolności sieci, co w konsekwencji oznaczałoby
konieczność codziennego wypompowywania i wywozu
nieczystości z terenu OlszewaBorek. Oprócz oczywistych
uciążliwości generowałoby to ogromne koszty.
W tej sytuacji wójt Aneta Larent zdecydowała już w roku 2019
o priorytetowej realizacji przebudowy kanalizacji sanitarnej.
W pierwszym etapie została wykonana przepompownia
ścieków o wydajności 25,0 dm3/s. Otrzymała ona nowy
system sterujący i agregat prądotwórczy, który dostarczy
niezbędne do pracy pomp napięcie w przypadku poważnej
awarii elektrycznej.

Na zdjęciu: Przepompownia ścieków w msc. OlszewoBorki

Mostowo z nową drogą
W październiku ubiegłego roku zakończyła się realizacja
zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Mostowo, gmina OlszewoBorki''. Prace
prowadzone były na odcinku 800 m. Wykonawcą
wyłonionym
w
ramach
przetargu
zostało
Przedsiębiorstwo
Robót
Drogowo
Mostowych ,,OSTRADA" Sp. z o. o. z siedzibą w
Ostrołęce.
Zakres robót obejmował:

Obecnie trwa końcowy etap inwestycji  zmiana systemu sieci
kanalizacji sanitarnej z podciśnieniowej na ciśnieniową. Wiąże
się to z przebudową kilkunastu studni kanalizacyjnych.
Dotychczasowe awarie wynikały ze stopnia zużycia instalacji i
wyposażenia oraz zastosowanej technologii tzw. kanalizacji
podciśnieniowej. Taki system działa sprawnie wyłącznie
wtedy, gdy układ w całości jest szczelny w czasie pracy, co w
rzeczywistości jest trudne do utrzymania i wymaga częstych
interwencji
serwisowych.
W
rurociągach
kanalizacji
ciśnieniowej – przepływ wymuszony jest przez pompy
ściekowe z urządzeniem rozdrabniającym. Włączają się
losowo w zależności od szybkości napełniania się ściekami
zbiorników poszczególnych pompowni ścieków. Jest to
rozwiązanie bardziej praktyczne i mniej podatne na awarie.
Wymieniane zostały płyty pokryw i włazy tych studni
kanalizacyjnych, które zostały wyposażone w nowoczesne
pompy. Każda z nich zyskała nowe zasilanie i odrębne
sterowanie, które będzie można realizować zdalnie. Dzięki
wykorzystaniu technologii gsm w przypadku awarii którejś z
pomp informacja o tym zdarzeniu zostanie natychmiast
przekazana do Zakładu Gospodarki Komunalnej.
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1. Wykonanie prac przygotowawczych takich jak: roboty
pomiarowogeodezyjne, roboty ziemne;
2. Wykonanie podbudowy z kruszywa;
3. Przebudowę nawierzchni żwirowej na jezdnię wykonaną z
mieszanki mineralnobitumicznej;
4. Wykonanie zjazdów na posesję z kostki betonowej;
5. Wykonanie prac wykończeniowych, takich jak: pobocza z
kruszywa oraz oznakowanie pionowe.
Wartość inwestycji wyniosła 539 588, 70 złotych, w tym
wartości dofinansowania w ramach rządowego Funduszu
Dróg Samorządowych stanowi 70 % wartości kosztów
kwalifikowanych.

N

Na zdjęciu: Droga gminna w msc. Mostowo
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Woda dla gminy
Od 1 stycznia 2021 r. zaopatrzenie w wodę i odbiór
ścieków
przejął
w
całości
Zakład
Gospodarki
Komunalnej. Mieszkańcy gminy zaopatrywani są obecnie
z trzech ujęć, dwóch gminnych i jednego pozostającego
w
dyspozycji
Ostrołęckiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji. Rozliczenia za dostarczanie
wody należą jednak już wyłącznie do gminnej spółki.

Dobrołęka, Grabowo, Kordowo, Nakły, Nożewo, Olszewo
Borki, Stepna Stara, Żerań Duży mają wodę dostarczaną z
SUW Stepna Stara.
Antonie, Białobrzeg Bliższy, Drężewo, Kruki, Łazy i Zabrodzie
zasilane są jeszcze z ujęcia OPWiK.

Jak dostarczana jest woda do poszczególnych miejscowości,
przedstawiamy poniżej:
Białobrzeg Dalszy, Grabnik, Mostowo, Nowa Wieś, Przystań,
ŻebryChudek korzystają z wody stacji uzdatniania w Nowej
Wsi.
Na zdjęciach prezentujemy Stacje Uzdatniania Wody w
Stepnie Starej, która od początku roku przejęła nowe
miejscowości, w tym OlszewoBorki i zasila znaczącą część
gminy. Stacja posiada trzy studnie głębinowe, funkcjonuje w
oparciu o 5 pomp o mocy 5,5 kW, została wyposażona w 4
filtry pośpieszne dn 2100 mm wypełnione złożami
kwarcowymi i braunsztynowymi. Jej wydajność wynosi 65 m3/
h.
Zakład Gospodarki Komunalnej mieści się przy ulicy Wł.
Braniewskiego 13 w OlszewieBorkach w budynku Urzędu
Gminy pokój 125.

Mieszkańcy
miejscowości
Antonie, Żebry Ostrowy i Stepna
Stara mogą już korzystać z
nowych dróg
30 kwietnia br. Wójt Aneta Larent wraz z pracownikami
urzędu dokonała odbioru trzech przebudowanych dróg:
ul. Nowej w miejscowości Antonie, drogi gminnej nr
250904W Stepna Stara  ŻebryOstrowy i drogi gminnej nr
250905W w miejscowości ŻebryOstrowy.

Zakres prac obejmował:
1)
Ulica
Nowa
w
miejscowości
Antonie,
długość 381 m
Parametry drogi:
 szerokość – 5,50 m
(nawierzchnia
bitumiczna),
 pobocza żwirowe z
kruszywa naturalnego – o
szerokości 0,75m,
2) Droga gminna Nr
250904W Stepna Stara 
ŻebryOstrowy 404 m
Parametry drogi:
 szerokość – 5,50 m (nawierzchnia bitumiczna),
 pobocza żwirowe z kruszywa łamanego – o szerokości
0,75m,
3) Droga gminna nr 250905W w miejscowości ŻebryOstrowy,
dł. 447 m
Parametry drogi:
 szerokość – 5,50 m (nawierzchnia bitumiczna),
 pobocza żwirowe z kruszywa łamanego – o szerokości
0,75m.
Inwestycje zostały zrealizowane przy udziale środków
Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania wyniosła 757
249 złotych.

Na zdjęciu: Ulica Nowa w msc. Antonie
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Nowy blask Przystani
Zabytkowy dworek w Przystani zyskał zupełnie nowe
otoczenie infrastrukturalne. Za kwotę blisko 2,2 mln
zostały przebudowane okoliczne drogi gminne, powstały
nowe ciągi pieszo rowerowe, a całość inwestycji dopełnia
stylowe
oświetlenie.
Wykonawcą
robót
było
Przedsiębiorstwo
Robót
Drogowo
Mostowych
,,OSTRADA" Sp. z o.o.

Na zdjęciu: Odbiór drogi gminnej w msc. Przystań

Budowa drogi w Przystani to kolejna duża inwestycja
drogowa w ostatnim czasie na terenie naszej gminy. Nowy
układ drogowy bardzo dobrze wpisuję się charakterystykę
zabytkowego dworku podnosząc jego walory turystyczne,
stając się piękną wizytówką naszej gminy.
Na zdjęciu: Droga gminna w msc. Przystań

Droga prowadząca bezpośrednio do obiektu (za starą bramą
wjazdową) wykonana została z kostki granitowej, a przyległa
ścieżka pieszorowerowa z kostki kamiennej. Na przeciw
stylowego dworku mieszczącego szkołę podstawową
urządzono zieleniec, na którym zachowano stare drzewa, a
dosadzone zostały krzewy i róże.
Łącznie powstało ponad 1000 mb. dróg i blisko 2200 m2
ścieżek pieszorowerowych. Wartość zadania wyniosła 2 176
722,16 złotych, w tym wartość dofinansowania w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych stanowi 70% wartości
kosztów kwalifikowanych.
Ze względu na zabytkowy charakter obiektu część prac
prowadzona była pod nadzorem konserwatora zabytków.

Na zdjęciu: Droga gminna w msc. Przystań

Wsparcie dla szkół
Gmina OlszewoBorki w ramach programów ,,Zdalna Szkoła” i ,,Zdalna Szkoła +” otrzymała dofinansowanie na zakup
komputerów dla uczniów i nauczycieli.
W ramach projektu ,,Zdalna Szkoła” zostały zakupione 33 laptopy, które zostały przekazane do szkół z terenu naszej gminy i
udostępnione
uczniom
i
nauczycielom.
Koszt
dofinansowania wynosi 68 828,48 złotych. Celem projektu
jest zakup sprzętu komputerowego do nauki zdalnej. Projekt
jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną
z epidemią COVID19.
Kolejnym wsparciem dla szkół jest projekt pn. ,,Zdalna
Szkoła +”. Jest on kontynuacją wyżej opisanego programu
grantowego
,,Zdalna
Szkoła”.
W
ramach
tego
dofinansowania gmina OlszewoBorki otrzymała dotację w
wysokości 104 190,72 złotych, na zakup sprzętu
komputerowego. Program ten jest skierowany głównie do
uczniów z rodzin wielodzietnych.
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Droga, która łączy
Trwają intensywne prace przy budowie drogi powiatowej Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, Przasnysz –
Baranowo. W listopadzie ubiegłego roku dokonano pierwszych odbiorów technicznych na terenie naszej gminy.
Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. W jego skład wchodzi
sześć odcinków, podzielonych na etapy. W ostatnim czasie budowany
był min. fragment drogi od Nowej Wsi przez Grabnik i Mostowo do
Mostówka, a także fragment z Grabówka prowadzący do granic gminy
Baranowo.
Umowę na budowę drogi podpisano w Szkole Podstawowej w
Grabówku w grudniu 2019 roku. Łącznie ponad 20 kilometrów
przebuduje ostrołęcka ,,Ostrada”, za kwotę 28 844 000,00 złotych.
Powiat Ostrołęcki na to zadanie otrzymał dofinansowanie 80 procent z
rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina OlszewoBorki
wsparła inwestycję kwotą blisko 800 000,00 złotych.
Prace będą zakończone w przyszłym roku.

OlszewoBorki i Zabrodzie z nowymi drogami za ponad 2 miliony
złotych.
Ulice Malczewskiego, Kossaka i Witkiewicza w OlszewieBorkach oraz ulica Marsowa w Zabrodziu zostały
przebudowane. Prace budowlane trwały 8 miesięcy. Oba zadania były dofinansowane z rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych w wysokości 75 % ich wartości. Oficjalny odbiór robót budowlanych odbył się 31 sierpnia ubiegłego
roku.
Zakres prac na ulicach Malczewskiego, Kossaka i Witkiewicza w Olszewie
Borkach obejmował:
 wykonanie jezdni o szerokości 5,5 metra. Nawierzchnia została wykonana
z kostki betonowej o grubości 8 centymetrów. Łączna długość drogi to 465
metrów;
 wykonanie chodnika po obu stronach o szerokości 2 metrów. Chodnik
został wykonany z kostki betonowej o grubości 6 centymetrów. Łączna
długość chodnika to 953 metry;
 wykonanie 5 skrzyżowań;
 wykonie kanalizacji deszczowej
w
systemie
retencyjno

drenarskim;
 uzupełnienie istniejącej sieci
wodociągowej
i
kanalizacji
sanitarnej w brakujące przyłącza;
Na zdjęciu: Odbiór ul. Marsowej w msc. Zabrodzie

 postawienie oznakowań drogowych;
Zakres prac na ulicy Marsowej w miejscowości Zabrodzie obejmował:
 wykonanie jezdni o szerokości 5,5 metra. Nawierzchnia została wykonana z kostki
betonowej o grubości 8 centymetrów. Łączna długość drogi to 354 metrów;
 wykonanie chodnika po obu stronach o szerokości 1,5 metra. Chodnik został
wykonany z kostki betonowej o grubości 6 centymetrów. Łączna długość chodnika
wynosi 708 metrów;
 wykonanie 2 skrzyżowań;
 wykonanie odwodnienia powierzchniowego;
 wykonanie oznakowania drogowego;
 urządzenie zieleni oddzielającej jezdnie od chodnika.
Łączny koszt powyższych inwestycji to 2 260 000,00 złotych.

Urząd Gminy OlszewoBorki

Na zdjęciu: Ulica Marsowa w msc. Zabrodzie
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Podsumowanie 2 lat inwestycji
Rok 2019:
1. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Zabrodzie ul.
Planetarna, ul. Jowiszowa, ul. Gwiezdna. Łączna kwota
inwestycji wyniosła 583 496,01 zł;
2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kordowo ul.
Królewska. Koszt inwestycji wyniósł 206 640,00 zł;
3. Remont drogi gminnej w miejscowości ŻebryPersoy.
Łączna długość wyremontowanego odcinka to 2,470 km.
Koszt inwestycji to 1 774 481,60 zł;
4. Przebudowa nawierzchni ciągów drogowych w
miejscowościach Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą
towarzyszącą na ulicy Marsowej, Pisarki i Sikorskiego. Łączny
koszt przebudowy to 3 331 625,53 zł;

Na zdjęciu: Instalacja fotowoltaiczna na budynku S.P w
OlszewieBorkach

5. Dokończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości
Drężewo ul. Dębowa. Koszt 359 083,74 zł;
6. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości
OlszewoBorki. Koszt inwestycji 296 482,03 zł;
7. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Koszt
inwestycji 6 972 585,04 zł;
8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
ciśnieniowej z przyłączami obręb Drężewo  Zabrodzie  Kruki
 Łazy  Antonie rejon ulicy Sikorskiego do ulicy Prostej. Koszt
inwestycji to 1 013 316,22 zł;
9. Wybudowanie altan drewnianych w miejscowościach Nowa
Wieś i Wyszel. Łączny koszt budowy to 32 412,55 zł;
10. Wykonanie remontu przyziemia w Zabytkowym Dworku w
miejscowości Przystań. Łączny koszt remontu to 872 399,69
zł;
11. Wykonanie ogrodzeń działek stanowiących własność
gminy w miejscowościach Żebry Ostrowy II i Łazy. Koszt 14
000,00 zł;
12. Budowa Otwartych Stref Aktywności Fizycznej w
miejscowościach Białobrzeg Bliższy i ŻebryStara Wieś.
Łączny koszt budowy to 171 765,72 zł;
13. Zakup urządzeń do ćwiczeń wraz z montażem na placu
zabaw w miejscowości Grabnik. Koszt 21 131,40 zł;
14. Budowa wiaty drewnianej w miejscowości Drężewo  etap
II. Koszt 9 007,68 zł;
15. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabiele Wielkie.
Koszt 200 000,00 zł;

Urząd Gminy OlszewoBorki

16.
Zakup
samochodu
strażackiego dla OSP Nowa
Wieś. Koszt 779 820,00 zł;
17.
Zakup
kontenera
mieszkalnego
z
przeznaczeniem na świetlicę
wiejską
dla
mieszkańców
miejscowości
Białobrzeg
Dalszy. Koszt 24 200,00 zł;
18. Wykonanie monitoringu na
terenie Szkoły Podstawowej w
Antoniach. Koszt 14 892,84 zł;
19.
Zagospodarowanie
wiejskiego
placu
z
przeznaczeniem na boisko do piłki nożnej w miejscowości
Chojniki. Koszt 6 000,00 zł;
20. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń oraz siatki na
bramkach na placu zabaw w miejscowości Kruki. Koszt 12
543,40 zł;
21. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy w
tym:
 Budowa oświetlenia w miejscowościach Grądzik, Nakły,
Nożewo, Antonie (ulica Mazurska i ulica Nowa), Dobrołęka
(wzdłuż drogi bisowej), Mostowo  etap II, OlszewoBorki
(ulica Zacisze, ulica Juliusza Słowackiego, ulica Miła, ulica
Jana Kochanowskiego oraz ulica Henryka Sienkiewicza),
Przystań (ul. Sosnowa), Zabiele Wielkie, ŻebrySławki, Żebry
Stara Wieś, Zabrodzie (ulica Spacerowa), Grabowo  etap II
oraz w miejscowości Chojniki.
22. Przebudowa drogi Grabnik  Grabówek  Gaczyska 
Jastrząbka  Przasnysz  Baranowo. Gmina OlszewoBorki
wsparła Powiat Ostrołęcki kwotą 100 000,00 zł.

Na zdjęciu: ul. Królewska w msc. Kordowo
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Rok 2020:
23. Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Przystań – 1 539 105,62
24. Przebudowa drogi gminnej ul. Marsowa w miejscowości
Zabrodzie – 610 890,00 zł;
25. Przebudowa dróg ul. Malczewskiego, Kossaka,
Witkiewicza w miejscowości OlszewoBorki – 1 629 695,86 zł;
26. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostowo –
548 853,82 zł;
27. Przebudowa ciągów komunikacyjnych w miejscowościach
Zabrodzie i Kruki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ul.
Marsowa, Pisarki i Sikorskiego do mostu) – 1 523 278,99 zł;
28. Przebudowa drogi gminnej nr 250904 relacji Stepna Stara
– ŻebryOstrowy I od km 0+000,00 do km 0+404,00 – 327
904,06 zł;

Na zdjęciu: Ulica Marsowa w msc. Zabrodzie

29. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w
miejscowości Przystań – 55 399,20 zł;
30. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę,
przebudowę, rozbudowę, remont dróg gminnych – 39 780,00
zł;
31. Budowa zespołu boisk sportowych oraz placu zabaw w
miejscowości Stepna Stara – 788 912,00 zł;
32.
Zagospodarowanie
placu
wiejskiego
poprzez
przygotowanie terenu oraz zakup i montaż urządzeń do
ćwiczeń w miejscowości Zabrodzie – 14 935,50 zł;
33. Budowa boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w
miejscowości Żebry Stara Wieś – 6 273,00 zł;
34. Wyposażenie placu Zabaw w miejscowości ŻebryPerosy
– 12 244,35 zł;
35. Zakup i wyposażenie placu zabaw w miejscowości
Przystań wraz z montażem – 12 244,35 zł;
36. Wyposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Żebry
Ostrowy II – 12 423,00 zł;
37. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry
Wierzchlas etap I – 55 702,56 zł;
38. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
miejscowości Grabówek – 9 999,70 zł;
39. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w
miejscowości Wyszel – 15 744,00 zł;
Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożewo – 8
335,35 zł;
40. Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości
OlszewoBorki – 349 621,34 zł;
41. Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w pasie
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drogowym ul. Nowej w miejscowości Antonie – 84 408,14 zł;
42. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno
ciśnieniowej z przyłączami obręb Drężewo – Zabrodzie –
Kruki – Łazy – Antonie, rejon ul. Sikorskiego do ul. Prostej gm.
OlszewoBorki – 132 910,07 zł;
43. Wymian rurociągów w studzienkach w OlszewieBorkach
– 14 185,46 zł;
44. Remont pomp zatapialnych KADOR – 3 909,21 zł;
Wytyczenie geodezyjne drogi i opracowanie dokumentacji
projektowej
ul.
Mazurskiej
od
strony
Sali
Bankietowej ,,Borowik” – 15 000,00 zł;
45. Zaprojektowanie ul. Bema w miejscowości Drężewo – 10
000,00 zł;
46. Dofinansowanie zadania pn. ,,Rozbudowa i przebudowa
ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik
– Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, Nr 3227 Przasnysz –
Baranowo na terenie gminy OlszewoBorki” – 791 635,00 zł;
47. Zakup znaków z nazwami ulic i luster drogowych oraz
progów zwalniających na drogi gminne – 13 012,83 zł;
48. Zakup i montaż 13 sztuk wiat przystankowych do
miejscowości: Stepna Stara, Nakły, Działyń, Zabrodzie oraz
Dobrołęka – 53 136,00 zł;
49. Remont przepustu drogowego w miejscowościach
Rżaniec i Mostowo – 14 078,26 zł;
50. Równanie, profilowanie i uzupełnianie ubytków w drogach
gminnych – 68 259,23 zł;
51. Budowa oświetlenia na ul. Słonecznej w miejscowości
Nowa Wieś – 12 342,95 zł;
52. Budowa oświetlenia etap II na ul. Spacerowej w
miejscowości Zabrodzie – 4 089,22 zł;
53. Budowa oświetlania ulicznego łączącego wieś z osiedlem
w miejscowości Stepna Stara – 9 021,86 zł;
54. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości sołectwa
Grądzik – 8 508,32 zł;
55. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wierzbowej w
miejscowości Drężewo  8 000,00 zł;
56. Budowa oświetlenia ulicznego etap I w miejscowości
ZabielePiliki – 9 694,43 zł;
57. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chojniki –
17 140,60 zł;
58. Budowa oświetlania ulicznego w miejscowości Kordowo –
20 260,86 zł;
59. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mostówek
– 8 595,20 zł;

Na zdjęciu: Kompleks sportowy w msc. Stepna Stara
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60. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nakły – 19
926,00 zł;
61. Budowa oświetlania ulicznego w miejscowości Nożewo –
14 523,84 zł;
62. Budowa oświetlania ulicznego etap II w miejscowości
ŻebrySławki – 11 411,75 zł;
63. Budowa oświetlania ulicznego w miejscowości Żebry
Żabin Kolonia – 10 234,44 zł;
64. Budowa oświetlenia wzdłuż ul.
Łabędziej oraz
oświetlania altanki w miejscowości Łazy – 19 971,86 zł;
65. Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego na ul.
Mazurskiej i ks. E. Waltera w miejscowości Antonie – 14
999,99 zł;

73.
Zakup
pieca
konwekcyjnego
w
Przedszkolu
Samorządowym w OlszewieBorkach – 22 000,00 zł;
74. Prace renowacyjne rowów melioracyjnych w miejscowości
ŻebryChudek – 10 691,20 zł.
75. Zakup systemu selektywnego alarmowania w budynku
OSP Zabiele Wielkie – 8 000,00 zł;
76. Remont budynku Szkoły Podstawowej w Rżańcu – 41
900,00 zł.

Na zdjęciu: Strefa Aktywności Fizycznej w msc. ŻebryStara
Wieś

Na zdjęciu: Nowa przepompownia ścieków w msc. Olszewo
Borki

66. Kontynuacja budowy oświetlenia na terenie miejscowości
OlszewoBorki: ul. Zacisze, ul. Miła, ul. J. Słowackiego, ul. J.
Kochanowskiego, ul. H. Sienkiewicza oraz wykonanie
projektu oświetlenia na ul. Norwida i doświetlenia ul.
Rzemieślniczej – 41 577,98 zł;
67. Przyłączenie do sieci dystrybucji gazowej dworku w
Przystani  2 393,58 zł;
68. Montaż systemu alarmowego i monitoringu na obiekcie
SUW Nowa Wieś i Stepna Stara – 17 482,85 zł;
69. Zakup zagęszczarki do bieżącego utrzymania dróg – 2
408,40 zł;
70. Budowa ogrodzenia działki nr 174 w miejscowości Wyszel
– 20 000,00 zł;
71. Przebudowa łazienki w Przedszkolu Samorządowym w
OlszewieBorkach – 28 500,00 zł;
72. Zakup kontenerów sanitarnych do miejscowości: Chojniki,
Nowa Wieś, Przystań – 21 771,00 zł;

Na zdjęciu: Urządzenia do ćwiczeń znajdujące się w Kompleksie
Sportowym w msc. Stepna Stara
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Aneta Katarzyna Larent Osobowością Roku
Wójt gminy OlszewoBorki Aneta Katarzyna Larent została wybrana osobowością roku powiatu ostrołęckiego 2020 w
plebiscycie ,,Tygodnika Ostrołęckiego" w kategorii: Polityka, samorządność i społeczność lokalna.
Organizatorem konkursu plebiscytowego jest Polska Press Sp. z o. o. Konkurs
polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w następujących
kategoriach:
a) Kultura;
b) Działalność Społeczna i Charytatywna;
c) Polityka, Samorządność i społeczność lokalna;
d) Biznes;
e) Nauka.
Aneta Larent odniosła zwycięstwo w kategorii: Polityka, samorządność i
społeczność lokalna  na etapie powiatowym, awansując do etapu
wojewódzkiego. Wójt gminy uzyskała w plebiscycie 1778 głosów. Na podium
znaleźli się także radny powiatowy Artur Kozłowski oraz wójt gminy Rzekuń
Bartosz Podolak. Gratulujemy wszystkim tego sukcesu i uzyskanego poparcia.
W etapie wojewódzkim Aneta Larent zajęła 3 miejsce uzyskując 2464
głosów.

Ruszyła budowa ulicy Kościelnej w Nowej Wsi
Zawarta została umowa dotycząca zadania pn. ,,Przebudowa i
rozbudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Nowa Wieś". Umowę ze
strony gminy podpisały Wójt Aneta Larent oraz Skarbnik Grażyna
Szabłowska. Ze strony wykonawcy podpis na dokumencie złożył
prezes Przedsiębiorstwa Robót DrogowoMostowych OSTRADA Sp. z
o. o. Jarosław Nowak.
Ta długo oczekiwana inwestycja nie tylko poprawi jakość dojazdu do
posesji położonych bezpośrednio przy ulicy, ale będzie służyć także wielu
przyjezdnym odwiedzającym położony obok cmentarz parafialny.
Wartość zadania to kwota 930 tys. złotych, w tym suma 500 tys. pochodzi
zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zakończenie prac budowlanych przewidziano na październik bieżącego
roku.

Awans w finansowym rankingu
Według rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce gmina zajęła 483 miejsce spośród
sklasyfikowanych 1547 gmin wiejskich z całego kraju. Dla porównania w roku (zestawienie danych za 2018 r.)
znaleźliśmy się na 759 miejscu. Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego to zestawienie, które obejmuje
wszystkie samorządy. Zostało ono przygotowane przez ekonomistów z uznanych krakowskich uczelni.
Liczba wskaźników, którymi ekonomiści oceniają sytuację finansową samorządu terytorialnego jest bardzo duża.
Zespół badaczy wybrał siedem wskaźników, które są najczęściej omawiane w literaturze fachowej.
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem;
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem;
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach
ogółem;
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem –
bez poręczeń;
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem;
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w
dochodach bieżących.
Jest to ogromny sukces, gdyż udało się awansować,
aż o 276 pozycji względem 2018 roku. Świadczy to o
coraz lepszej kondycji naszej gminy i pozwala nam patrzeć w przyszłość z optymizmem. Z niecierpliwością czekamy
na tegoroczny ranking, jesteśmy pewni że w tym roku czeka nas kolejny awans.
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Ponad 19 milionów dofinansowań
dla gminy w ostatnich latach
Wójt Aneta Katarzyna Larent od początku swojej kadencji
podkreśla, że pozyskiwanie środków zewnętrznych to
jeden z priorytetów, który jest kluczowy dla rozwoju naszej
gminy. Ostanie 2,5 roku są doskonałym przykładem
skutecznego działania na tej płaszczyźnie. Poniżej
prezentujemy Państwu wykaz dofinansowań, które udało
się pozyskać w 2019 i 2020 roku.
ROK 2019
1. Przebudowa dróg w miejscowościach Zabrodzie – Kruki ul. Sikorskiego Pisarki – 2 271 768,00 złotych dofinansowania;
2. Przebudowa ul. Marsowej w miejscowości Zabrodzie – 458 167, 00 złotych dofinansowania;
3. Przebudowa ul. Malczewskiego, Kossaka, Witkiewicza w OlszewieBorkach  1 179 281,00 złotych dofinansowania;
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości ŻebryPerosy i remont ul. Królewskiej w miejscowości Kordowo – 1 533 309,00
złotych dofinansowania;
5. Otwarta Strefa Aktywności w miejscowościach Białobrzeg Bliższy i ŻebryStara Wieś – 74 374,00 złotych dofinansowania;
6. Usuwanie azbestu – 71 000,00 złotych dofinansowania;
7. Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej w SP w Olszewie Borkach – 47 500,00 złotych dofinansowania;
8. Remont zabytkowego dworku w Przystani – 800 216, 00 złotych dofinansowania;
9. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabiele Wielkie – 100 000,00 złotych dofinansowania;
10. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Nowa Wieś – 667 410,00 złotych dofinansowania;
11. Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Stepna Michałki – 10 000,00 złotych dofinansowania;
12. Dofinansowanie na realizację zadania ,,Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w gminie OlszewoBorki” – 4 678
298,40 złotych;
13. Zagospodarowanie placu wiejskiego z przeznaczeniem na
boisko do piłki nożnej w miejscowości Chojniki – 3 000,00
złotych dofinansowania;
14. Dofinansowanie z tytułu zwrotu części wydatków
majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego z
2018 roku – 106 430,99 złotych;
15. Budowa altany przy SP w Nowej Wsi – 10 000,00 złotych
dofinansowania;
16. Doposażenie placów zabaw poprzez zakup i montaż
urządzeń dla dzieci w miejscowości Grabnik – 10 000,00
złotych dofinansowania;
17. Zakup kontenera użytkowego dla mieszkańców z
przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Białobrzeg
Dalszy – 10 000,00 złotych dofinansowania.
ROK 2020
18. Budowa przydomowych oczyszczali ścieków na terenie gminy OlszewoBorki  800 000,00 złotych dofinansowania;
19. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji na terenie gminy OlszewoBorki  2 000 000,00 złotych dofinansowania;
20. Przebudowa i rozbudowa ulicy Kościelnej w miejscowości Nowa Wieś  500 000,00 złotych dofinansowania;
21. Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przystań – 2 602 909,99 złotych
dofinansowania;
22. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostowo – 383 242,09 złotych dofinansowania;
23. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przystań – 35 000,00 złotych dofinansowania;
24. Remont elementów zabytkowego dworku w Przystani – 237 975,75 złotych dofinansowania;
25. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest – 85 921,23 złotych dofinansowania;
26. Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy OlszewoBorki – 97 000,00 złotych dofinansowania;
27. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi  400 000,00 złotych dofinansowania;
28. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurków do owijarek balotów opakowań po nawozach Big Bag – 60 959,33
złotych dofinansowania;
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28. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i
sznurków do owijarek balotów opakowań po
nawozach Big Bag – 60 959,33 złotych
dofinansowania;
29. Zdalna szkoła wsparcie dla Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 68
028,84 złotych dofinansowania;
30. Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej – 103 541,14 złotych dofinansowani;
31. Dofinansowanie wyposażenia w pomoce
dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy
programowej z przedmiotów przyrodniczych w
szkołach podstawowych – 150 000,00 złotych
dofinansowania;
32. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żebry
Wierzchlas – 10 000,00 złotych dofinansowania;
33. Wymiana istniejących lamp oświetlenia ulicznego oraz dowieszenie lamp LED w miejscowości ŻebryStara Wieś  10
000,00 złotych dofinansowania;
34. Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Rżaniec  10 000,00 złotych dofinansowania;
35. Budowa ogrodzenia działki nr 174 w miejscowości Wyszel  10 000,00 złotych dofinansowania;
36. Ułożenie kostki brukowej przed wejściem do remizy OSP w miejscowości Żerań Mały  10 000,00 złotych dofinansowania;
37. Zakup aktywnej tablicy dla Szkoły Podstawowej w Grabówku i Przystani – 28 000,00 złotych dofinansowania;
38. Dotacja celowa ,,Senior +” – 88 136,00 złotych dofinansowania;
39. Dotacja celowa ,,Wspieraj seniora” – 18 909,00 złotych dofinansowania;
40. Zwrot środków z funduszu sołeckiego – 109 282,12 złotych dofinansowania;
41. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych – 97 116,00 złotych dofinansowania;
42. Zakup systemu selektywnego alarmu typu nomex – 9 950 złotych dofinansowania.

Wójt z absolutorium i wotum
zaufania
30 czerwca w budynku Urzędu Gminy w Olszewie
Borkach odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Olszewo
Borki.
Najważniejszymi punktami obrad było udzielenie Wójt
Anecie Katarzynie Larent absolutorium i wotum zaufania.
To coroczna procedura, która obejmuje wszystkie
samorządy.

Wójt przedstawiła radnym raport o stanie gminy Olszewo
Borki za 2020 rok, prezentacja była wstępem do debaty nad
tym dokumentem. Po dyskusji przystąpiono do głosowania.
Rada Gminy udzieliła wotum zaufania 10 głosami ,,za", przy 4
głosach ,,przeciw" i 1 ,,wstrzymującym się".
Szczególnie ważnym punktem obrad XXXVI sesji było
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy za 2020 rok i udzielania Wójt
absolutorium. W tym przypadku radni byli jednomyślni, 15
radnych głosowało ,,za” udzieleniem absolutorium.
Zachęcamy Państwa do lektury ,,Raportu o stanie gminy
OlszewoBorki za rok 2020". Dokument dostępny jest na
stronie BIP Urzędu Gminy.
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Zakochaj się w Przystani
Zabytkowy Dworek Burbonów w Przystani z 1928 roku
jest znakiem rozpoznawalnym naszej gminy i wspólnym
dobrem, które przypomina nam o bogatej historii tych
terenów.

W ostatnim czasie dworek doczekał się niezbędnych prac,
które miały na celu przywrócenie zabytku do stanu z lat
dawnej świetności. Intensywne prace były prowadzone od
2019 roku. To właśnie w 2019 roku w dworku został
przeprowadzony remont przyziemia, który miał na celu
poprawę stanu obiektu, a także polepszenie warunków
uczących się tam dzieci. Zakres prac obejmował: odkopanie
fundamentów, wykonanie izolacji pionowej i poziomej,
wykonanie drenażu, pokrycie fundamentów kamieniem
ciętym, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej tarasu oraz
okładzin schodów i posadzki tarasu, a także remont
zawilgoconych tynków w pomieszczeniach mieszczących się
w piwnicy. Koszt inwestycji wyniósł w sumie 872 399,69
złotych. Gmina na to zadanie pozyskała środki z Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 – 490
216,00 złotych, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków –
250 000,00 złotych oraz Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego – 50 000,00 złotych. Reszta
kwoty została pokryta z budżetu gminy. Zaś w ubiegłym roku
zakończył się remont podczas, którego w obiekcie
wymienioną rynny, dokonaną napraw obróbek blacharskich w
niezbędnym zakresie, wymienioną i odtworzoną czapy
wieńczące murek okalający taras, dokonaną remontu tarasu
nad wejściem głównym do budynku oraz wyczyszczoną i
pomalowaną elementy drewniane elewacji. Całkowity koszt
tego zadania to 237 975,78 złotych. Gmina na ten cel
pozyskała dofinansowanie z Starostwa Powiatowego w
Ostrołęce
–
25
000,00
złotych,
Mazowieckiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 100 000,00 złotych
oraz z Urzędu Marszałkowskiego – 100 000,00 złotych.
Kwota 12 975,78 złotych pochodzi z budżetu gminy.
Podsumowując powyższe inwestycje w ostatnich dwóch
latach gmina przeznaczyła ponad milion złotych na
remont naszej gminnej wizytówki.

Żywność trafiła do potrzebujących
W dniu 5 marca 2021 r. Gmina OlszewoBorki otrzymała od Caritas Diecezji Łomżyńskiej ok. 13 ton żywności, która
została rozdysponowana wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Akcja została
przeprowadzona w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc
Żywnościowa
–
Podprogram
2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym.
Z pomocy skorzystały osoby i rodziny, w których dochód nie
przekracza kwoty 1542,20 zł w przypadku osób samotnie
gospodarujących oraz 1161,60 zł w przypadku w przypadku
rodzin (dochód liczony na osobę).
W dostarczeniu i rozładunku żywności ogromną pomocą
służyli żołnierze 52 Batalionu Lekkiej Piechoty z V
Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Aneta Katarzyna Larent Wójt Gminy OlszewoBorki składa
serdeczne podziękowania każdemu, kto zaangażował się w
pomoc w dostarczeniu, rozładunku i dystrybucji żywności:

• Caritas Diecezji Łomżyńskiej;
• Żołnierzom 52 Batalionu Lekkiej Piechoty z V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej;
• Panu Patrykowi i Pawłowi Kmiołek  Firmie "Tartak u Pawła";
• Panu Danielowi Sadlak  Radnemu Gminy OlszewoBorki;
• Pani Anecie Beczak – Sołtys sołectwa Nowa Wieś;
• Kierownikowi i pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w OlszewieBorkach.
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Bez nich trudno sobie wyobrazić życie na wsi
Łączy ich wiele wspólnych pasji. Na każdym kroku zadziwiają nas aktywnością, inwencją twórczą, pomysłami czy
talentami organizatorskimi. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Spotykają się w ustalonych dniach tygodnia,
rozmawiają, planują. Dzięki nim dzieje się dużo dobrego na wsi. Mowa oczywiście o Kołach Gospodyń Wiejskich.
Na początek trochę historii. Koła
Gospodyń Wiejskich to jedna z
najstarszych
form
organizacji
społecznych jakie funkcjonują obecnie
na terenie Polski. Pierwsze KGW w kraju
zostało założone już 1877 roku we wsi
Janisławice,
aczkolwiek
podobna
organizacja pod nazwą ,,Towarzystwo
Gospodyń” działa już od 1866 roku we
wsi Piaseczno na Pomorzu.
Mimo tak długiej i bogatej historii
istnienia KGW w Polsce, do naszej
gminy ta organizacja dotarła stosunkowo
niedawno, bo w 2019 roku.
Pierwszym kołem jakie zawiązało się na
w gminie OlszewoBorki
było Koło
Gospodyń Wiejskich ,,Nowalijki” z Nowej
Wsi. Na szczęście Panie z innych
miejscowości szybko poszły w ślady
swoich nowowiejskich koleżanek i
sukcesywnie zakładały organizację w
swoich miejscowościach.
W ten sposób na dzień dzisiejszy na
terenie gminy działa 13 Kół Gospodyń
Wiejskich:
 KGW ,,Nowalijki” w miejscowości Nowa
Wieś;
 KGW ,,Pilicaki” w miejscowości Zabiele
Piliki;
 KGW ,,Zabielaki” w miejscowości
Zabiele Wielke;
 KGW w Rżańcu;

KGW
w
miejscowości
Żebry
Wierzchlas;
 KGW ,,Chojniczanki’’ w miejscowości
Chojniki;
 KGW Żebrowianki w miejscowości
Żebry Perosy;
 KGW w Dobrołęce;
 KGW w miejscowości Stepna Michałki;
 KGW ,,Borkowiaki” z miejscowości
OlszewoBorki.

W tym artykule pragniemy pokrótce
zaprezentować
Państwu
ich
działalność,
która stanowi piękny
przykład niezwykłego zaangażowania w
codzienne życie swojej małej ojczyzny.
W minionym jak i obecnym roku Panie z
Kół
Gospodyń
Wiejskich
były
inicjatorkami wielu imprez, organizowały
także akcje charytatywne, chętnie brały
udział w licznych konkursach czy
szkoleniach.
Na naszą uwagę zasługuje, np. akcja
charytatywna
zorganizowana
przez
KGW ,,Nowalijki” z Nowej Wsi, na której
zostały zbierane pieniądze dla dwójki
dzieci Antosia i Alberta. Akcja zakończyła
się sukcesem, gdyż udało się zebrać
liczne środki przeznaczone na pomoc
chłopcom.
Panie zawsze chętnie służą swoją
pomocą. W ubiegłym roku wraz z
proboszczem parafii Narodzenia NMP i
Maksymiliana
Marii
Kolbego
ks.
Bogdanem Najdą witały strudzonych
‐ KGW ,,Kordowiaki" z Kordowa
drogą
pielgrzymów.
Również
‐ KGW ,,Stepnowiaki" z miejscowości doskonałym
przykładem
Stepna Stara.
bezinteresownej pomocy była akcja
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szycia maseczek ochronnych, które
były
podarowane
ostrołęckim
policjantom. Jest to piękny gest
solidarności i wsparcia dla osób
walczących na pierwszej linii epidemii
Covid19.
Gospodynie
z
naszej
gminy
z
przyjemnością biorą udział w licznych
konkursach takich jak. Konkurs na
najpiękniejszy
wieniec
dożynkowy,
konkurs ,,Słodkie Smaki Regionu”,
konkurs ,,Smaki Regionu” czy w turnieju
wsi. Wspominając o konkursach nie
można zapomnieć o ich laureatach, i tak
w 2019 roku najpiękniejszy wieniec
dożynkowy
wykonały
Panie
z
KGW
,,Chojniczanki”,
konkurs
poświęcony słodkościom wygrały Panie
z
KGW
ŻebryWierzchlas,
w
konkursie ,,Smaki Regionu” pierwsze
miejsce zajęło KGW ,,Nowalijki”,a w
turnieju wsi na najwyższym podium
stanęły wspominane już wcześniej
gospodynie z miejscowości Chojniki.
Przynależność do Koła Gospodyń
Wiejskich to także wspólnie spędzony
czas, który upływa członkiniom na
przygotowywaniu regionalnych potrawy,
czy w okresie przedświątecznym na
tworzeniu
przepięknych
ozdób
choinkowych. Aktywności tego typu są
bezcenne, gdyż są idealnym sposobem
na
integrację
i
zacieśnianie
przyjacielskich
stosunków.
Panie
organizują, także wspólne imprezy, np.:
Mikołajki,
Sylwester
Wiejski,
czy
uroczystość z okazji ,,Pożegnanie Lata”.
Koła
Gospodyń
Wiejskich
mimo
stosunkowo krótkiej historii działania na
naszym terenie bez wątpienia zmieniają
obliczę gminy. Za co im z tego miejsca
bardzo dziękujemy.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY
Czas na kulturę
W 2019 roku swoją pełną działalność rozpoczął Gminny Ośrodek Kultury w Olszewie-Borkach, co zaowocowało organizacją wielu
ciekawych wydarzeń kulturalnych. Kolejny rok i epidemia covid-19 przyniosły ze sobą wiele ograniczeń, jednak życie kulturalne
gminy nie wyhamowało przenosząc się w sferę internetu i wydarzeń on-line. Oto niektóre z wydarzeń, które udało nam się
zorganizować na przełomie ostatnich dwóch lat.

Laureaci konkursu ,,Palma
Wielkanocna” 2021 z nagrodami!
8 kwietnia Wójt Gminy OlszewoBorki Aneta Larent wraz z
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w OlszewieBorkach
wręczyły
nagrody
laureatom
konkursu
plastycznego ,,Palma Wielkanocna” 2021. Zdecydowana
większość nagród została wręczona w siedzibach szkół
podstawowych oraz przedszkoli z terenu gminy Olszewo
Borki.

W tegorocznym konkursie „Palma Wielkanocna” pod
patronatem Wójta Gminy OlszewoBorki śmiało możemy
mówić o rekordzie! Wpłynęło aż 83 palmy w równych
kategoriach, każda inna, każda niepowtarzalna i piękna!
Prace oceniała komisja w składzie: Maria Samsel – Dyrektor
Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, przewodnicząca
komisji, Aneta Larent – Wójt Gminy OlszewoBorki, Krzysztof
Parzychowski – Wicestarosta Powiatu Ostrołęckiego, Sylwia
Laska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Olszewie
Borkach, Elżbieta Nakielska – Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w OlszewieBorkach.

Konkurs wokalny „Śpiewający powiat”
Pierwsza edycja konkursu wokalnego odbyła się w 2019 roku i
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Przed jury
zaprezentowało się 31 wokalistów z powiatu ostrołęckiego, co
było możliwe dzięki wsparciu przedsięwzięcia przez Starostwo
Powiatowe w Ostrołęce. Druga edycja konkursu w 2020 r. ze
względu na epidemię covid19 miała formę online. W tym roku
odbyła się trzecia edycja konkursu.
Jury w składzie: Bożena HarasimowiczPęza, Urszula Abramska oraz
Bogdan Łyszkowski wysłuchało wielu ciekawych wykonań i podjęło
decyzję o przyznaniu następujących nagród: Kat. 712 lat: I miejsce –
Klaudia Bednarczyk, II miejsce – Filip Roziecki, III miejsce – Julia
Zych;
Kat. 1317 lat: I miejsce – Kalina Luchcińska, II miejsce ex aequo –
Magdalena Opęchowska, Mateusz Pęza, III miejsce – Gabriela Zapust, wyróżnienie: Anna Długokęcka
Kat. 18 lat i wzwyż: I miejsce – Diana Oleszczak, II miejsce – Maja Lambrych, III miejsce – Małgorzata Kocięcka, wyróżnienie:
Teresa Mróz, Wacław Żebrowski, Leonard Zieziula
Kat. zespoły wokalne: I miejsce – Dzienny Dom „Senior+” w OlszewieBorkach
Gratulujemy wszystkim laureatom!
Konkurs „Śpiewający powiat” daje możliwość wokalistom z naszego powiatu zaprezentowania swojego talentu oraz pokazania
się szerszej publiczności. Laureaci uświetnili swoimi występami gminne wydarzenia, festyny oraz wystąpili podczas
organizowanych przez GOK koncertów.
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Kalendarz ścienny „OlszewoBorki – moja gmina 2021”
Znakomita współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy OlszewoBorki zaowocowała realizacją kalendarza
ściennego promującego gminę. Każdy miesiąc to wyjątkowe
zdjęcia autorstwa Anny Suchcickiej prezentujące gospodynie i
gospodarzy z dwunastu KGW.
Kalendarz był rozdawany za darmo mieszkańcom gminy. Ze względu
na bardzo pozytywny odbiór projektu GOK przewiduje realizację
kalendarza corocznie.

Dożynki Gminy OlszewoBorki
Dożynki gminne w 2019 r. odbyły się we współorganizacji ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce i pod patronatem
Wojewody Mazowieckiego.
Uroczystości rozpoczęła dziękczynna Msza święta w Parafii pw. NMP w
OlszewieBorkach. Podczas dożynek odbyło się wiele konkursów, między
innymi: Turniej Wsi, Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy, Strongman,
Smaki regionu czy konkurs na najlepszego dojarza. Na scenie wystąpili
laureaci konkursu wokalnego „Śpiewający powiat” oraz zespoły
regionalne i folkowe. Zwieńczeniem wydarzenia była zabawa taneczna
podczas gali disco polo. Imprezę prowadził DJ Cezar, a na scenie
wystąpiły zespoły: Bedi, Discoboys, Spontan oraz Solaris.
W 2020 r. panujące obostrzenia uniemożliwiły organizację corocznego
święta plonów, mamy jednak nadzieję, że w tym roku sytuacja
epidemiczna ulegnie zmianie i znów spotkamy się, by wspólnie hucznie
świętować dożynki gminne.

Zajęcia z zakresu edukacji
kulturalnej

Festyn ,,Niedziela na Wsi” w Nowej
Wsi

Oferta Gminnego Ośrodka Kultury to nie tylko
wydarzenia, festyny i koncerty, ale również edukacja
kulturalna! Na przestrzeni ostatnich dwóch lat można
było skorzystać z zajęć muzycznych, warsztatów
teatralnych oraz warsztatów fotograficznych.

Atrakcje dla dzieci, koncerty zabawa taneczna, tak mieszkańcy
Nowej Wsi pożegnali lato podczas rodzinnego festynu ,,Niedziela
na Wsi”. Na naszej scenie wystąpili: laureaci II Konkursu wokalnego
Śpiewający powiat, Zespół 30 plus, Jacek Gwiazda oraz Menelaos.
W trakcie wydarzenia można było skosztować regionalnych dań
przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej
gminy: KGW Nowalijki, KGW Pilicaki, KGW Chojniczanki, KGW
Stepnowiaki, KGW ŻebryWierzchlas, KGW Zabielaki, KGW
Żebrowianki oraz KGW Mostowiaki.
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Nowy rok z nowym budżetem
Rok 2021 gmina rozpoczęła z uchwalonym budżetem. Jeszcze w grudniu ub. roku Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
tą jedną z najważniejszych uchwał. Dochody budżetu zaplanowano na kwotę 53 mln 667 tys. 674 zł, przewidywane
wydatki to 53 mln 692 tys. 164 zł. Pozytywną opinię zarówno o budżecie jak i wieloletniej prognozie finansowej wydała
Regionalna Izba Obrachunkowa.
Największą pozycję w budżecie stanowią wydatki cele oświatowe  w wysokości ponad 18 mln 229 tys. zł. Kolejne
miejsce zajmuje dział: Rodzina  ponad 18 mln 426 tys. zł, z czego świadczenia wychowawcze (głównie "500+") to
ponad 13 milionów 539 tys. złotych.
Na wydatki majątkowe (inwestycyjne) przeznaczono w roku 2021 ponad 5 mln 130 tys. zł.
Najważniejsze zadania stanowią:
 przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z podciśnieniowej na ciśnieniową w miejscowości OlszewoBorki (1 mln
670 tys. zł),
 budowa ulicy Nowej w miejscowości Antonie (z uzyskanym dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich),
 budowa drogi gminnej nr 250905W w miejscowości Żebry Ostrowy (z uzyskanym dofinansowaniem z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich),
 dokończenie budowy drogi gminnej w miejscowości Przystań (z uzyskanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg
Samorządowych).
 budowa ulicy Kościelnej w Nowej Wsi, (z zakładanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych),
 odbudowa drogi gminnej relacji Zabiele PilikiZabiele Wielkie (po uzyskaniu środków od wojewody mazowieckiego z
funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych).
Na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w budżecie gminy przewidziano łącznie ponad 2 mln zł, środki te
jednak będą zwiększone w zależności od wsparcia uzyskanego z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wiadomo już, że
dzięki temu dofinansowaniu na program budowy oczyszczalni przydomowych zostanie przeznaczonych dodatkowo
800 tys. zł.
Zakładane wydatki na projektowanie, rozbudowę i bieżące utrzymanie dróg gminnych to suma 1 mln 332 tys. złotych.
Na wykonanie nowego oświetlenia w gminie wydzielono 252 tys. 392 zł. Opłaty za energię elektryczną na oświetlenie
dróg wyniosą 400 tys. zł.
Wiele mniejszych zadań inwestycyjnych będzie wykonywanych we wszystkich miejscowościach w w ramach funduszy
sołeckich.
Prognozowana kwota długu gminy w 2021 r. na podstawie zawartych umów stanowi wielkość 29 mln 728 tys. zł.
Spłata zadłużenia z lat poprzednich wyniesie ponad 1 mln 975 tys. zł.
Jak wygląda budżet po stronie dochodów?
Udział gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa (od osób fizycznych i prawnych) wyniesie ok. 9 mln
798 tys. zł.
Subwencja oświatowa kształtować się będzie na poziomie 10 mln 250 tys. zł.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej jaka przypadnie naszej gminie to 5 mln 451 tys. zł.
Roczne wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano na 1 mln 306 tys. zł, podatku rolnego  87 tys. 707 zł,
leśnego  170 tys. 695 zł.
Przedstawiony Państwu budżet gminy OlszewoBorki jest na bieżąco aktualizowany.
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