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Na zbliżające się Święta
pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości

i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok

niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych
i zawodowych zamierzeń.

Wójt Gminy
Olszewo-Borki

Aneta Katarzyna 
Larent

Przewodniczący 
Rady Gminy
Olszewo-Borki

Krzysztof Grala

Rekordowe dofinansowania 
w historii gminy

10 milionów złotych, tyle dofi-
nansowania otrzymała Gmina Ol-
szewo-Borki w ramach Programu 
Inwestycji Strategicznych Rządo-
wego Funduszu Polski Ład. To 
najwyższe dofinansowanie w hi-

storii gminy. 
Ogromnej radości z tak wielkiej 

kwoty środków finansowych na in-
westycje nie kryła Wójt Gminy Ane-
ta Larent, która 25 października w 
Ostrowi Mazowieckiej odebrała pro-

mesę. Symboliczny czek wręczyli 
Minister Rolnictwa Henryk Kowal-
czyk, Senator RP Robert Mamątow 
oraz Poseł na Sejm RP Marek Za-
górski. 

Dokończenie na str. 2

Szkoła w Olszewie-Borkach będzie przebudowana



Dokończenie ze str. 1

Dzięki pozyskanym środkom zo-
stanie zrealizowana długo wycze-
kiwana inwestycja pn. ,,Budowa ni-
skoemisyjnego budynku przedszkola 
wraz ze szkołą podstawowa i przy-
szkolną halą sportową w Olszewie-
-Borkach – etap I”.

Budynek szkoły podstawowej w 
Olszewie-Borkach od wielu lat prosił 
się o remont. Mając to uwadze Wójt 
Aneta Larent od początku swojej ka-
dencji czyniła ogromne starania, w 
kierunku pozyskania środków ze-
wnętrznych na realizację inwestycji. 
Dzięki determinacji udało się to osią-
gnąć.

,,Cieszę się niezmiernie, że udało 

się pozyskać wsparcie na największy 
projekt, który złożyliśmy w ramach 
pierwszego naboru Programu Polski 
Ład. Jeszcze nigdy dotąd gmina nie 
dostała tak ogromnej dotacji. Przebu-
dowa budynku Szkoły Podstawowej 
była dla mnie priorytetem, który przy-
świecał mi od pierwszego dnia jak zo-
stałam przez Mieszkańców Gminy Ol-
szewo-Borki wybrana na stanowisko 
Wójta. Inwestycja jest o tyle ważna, 
gdyż dotyczy najmłodszym miesz-
kańców naszej gminy”- podsumowała 
wójt Larent.

Najbliższe dwa lata będą dla gmi-
ny Olszewo-Borki czasem intensyw-
nego rozwoju infrastrukturalnego. 
Już wiadomo, że oprócz 10 milionów 
złotych  na przebudowę szkoły, Wójt 

Anecie Larent udało się pozyskać z 
Ministerstwa Finansów 2 682 986,00 
złotych na rozbudowę wodociągów 
oraz 2 179 736,00 złotych na inwesty-
cję w zakresie rozbudowy kanalizacji 
na terenie gminy. 

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 
to jeden z proinwestycyjnych dzia-
łań Polskiego Ładu. Program oferuje 
bezzwrotne wysokie dofinansowanie 
inwestycji samorządowych. Promesy 
inwestycyjne dla miast i gmin udzie-
lane będą przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, a wysokość wsparcia 
samorządu wynosi od 80 % do 95% 
wartości zadania.

 Zgodnie z wytycznymi Programu 
w najbliższych miesiącach zostanie 
ogłoszone postępowanie przetargo-
we mające na celu wyłonienie wyko-
nawcy zadania. Realizacja inwestycji 
I etapu przebudowy szkoły jest plano-
wana na lata 2022-2023.

Szkoła w Olszewie-Borkach 
będzie przebudowana

Każdy kolejny ranking publikowa-
ny przez uczelnie czy media przy-
nosi naszej gminie dobre informa-
cje. Tym razem samorząd może po-
szczycić się  95 miejscem na 1533 
sklasyfikowane gminy z całego 
kraju, w rankingu ,,Rzeczpospoli-
tej”. Zostaliśmy tym samym najwy-
żej sklasyfikowaną gminą wiejską 
w powiecie ostrołęckim.

W Rankingu Samorządów 
,,Rzeczpospolitej” oceniane są efekty 
działań miast i gmin w zakresie dbało-
ści o jakość życia mieszkańców, stan 
środowiska i rozwój ekonomiczny 
przy zachowaniu stabilności finansów 
i wysokiej jakości zarządzania.

Ranking Samorządów ,,Rzeczy-
pospolitej” uznawany jest za jeden z 
najbardziej prestiżowych i wiarygod-
nych rankingów w Polsce. Już od 17 
lat redakcja ,,Rzeczpospolitej” ocenia 
dokonania lokalnych władz, co pozwa-
la wyłonić oraz wskazać te samorządy, 
które najlepiej dbają o swój zróżnico-
wany rozwój. Zasady rankingu ustala 
niezależna Kapituła, której przewod-
niczy były premier RP Jerzy Buzek.  

W jej skład wchodzą także przedsta-
wiciele organizacji samorządowych, 
władz publicznych oraz przedstawicie-
le redakcji ,,Rzeczpospolitej”.

Inny ranking, w którym gmina 
Olszewo-Borki zaliczyła znaczący 
awans to zestawienie opublikowane 
przez Pismo samorządu terytorial-
nego ,,Wspólnota”, które  wzięło pod 
uwagę wysokość wydatków inwe-
stycyjnych poszczególnych gmin na 
inwestycje w przeliczeniu na miesz-
kańca za lata 2018-2020. 

Nasza gmina awansowała w nim 
o 146 pozycji na przestrzeni ostat-
nich dwóch lat. 

Na wszystkie 1533 gminy wiej-
skie z całego kraju gmina Olsze-
wo-Borki sklasyfikowana została 
tu na 344 miejscu i tym samym 
jesteśmy drugą gminą wiejską w 
powiecie ostrołęckim. Zgodnie z 
metodologią rankingu wartość in-
westycji w Gminie Olszewo-Borki w 
przeliczeniu na mieszkańca wyniosła 
1189,00 złotych. 

Zestawienie ,,Wydatków inwesty-
cyjnych samorządów w latach 2018-
2020” opracowane zostało przez 
prof. Pawła Swianiewicza i dr Julię 
Łukomską z Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Gmina Olszewo-Borki wysoko 
w ogólnopolskich rankingach 
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W dniu 10 września br. Wójt Aneta 
Larent podpisała umowę na budo-
wę nowych odcinków kanalizacji 
sanitarnej z firmą Multi-Kom An-
drzej Nakielski z Ostrołęki. War-
tość robót budowlanych wynosi 
1.967.000,00 zł.

Zadanie obejmuje:
1. Budowę sieci kanalizacji sa-

nitarnej z przyłączami w re-
jonie ul. Warszawskiej obręb 
Olszewo-Borki, Grabowo gm. 
Olszewo – Borki,

2. Budowę sieci kanalizacyjnej 
z przyłączami wraz z budo-
wą przepompowni ścieków z 
przyłączami wzdłuż ul. Ks. J. 
Popiełuszki i ulic przyległych, 
obręb Grabowo gm. Olszewo 
– Borki.  

W wyniku realizacji zadania zosta-
ną wybudowane m. in.:

• kanały tłoczne 3825 mb.
• studzienki kanalizacyjne  

o średnicy 1000 mm – 67 szt.
• studzienki kanalizacyjne  

o średnicy 425 mm – 25 szt.

• studnia rozprężna – 1 szt.
• przepompownia ścieków  

– 1 szt.
• zbiorniki tłoczne z urządzenia-

mi technologicznymi – 20 szt.
• studnie czyszczące – 2 szt.
Zadanie zostanie zrealizowane 

dzięki pozyskanej dotacji ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych.

Inwestycja będzie wykonana do 

końca lipca przyszłego roku. 
Jest to kolejna inwestycja w infra-

struktuę na terenie naszej gminy w 
ostatnim czasie. W lipcu  tego roku  
została przebudowana sieć kanali-
zacji sanitarnej z podciśnieniowej na 
ciśnieniową w Olszewie-Borkach oraz 
wybudowana została nowa przepom-
pownia na ulicy Średniej. Łączny 
koszt tych zadań wyniósł wówczas 
blisko 2,5 miliona złotych. 

Inwestujemy w infrastrukturę
inwestycje

Zakończyła się realizacja zadania 
pn. ,,Centrum rekreacyjno-sporto-
we w miejscowości Olszewo-Bor-
ki – utworzenie strefy zieleni”. Na 
początku grudnia br. dokonano od-
bioru inwestycji. 

Zakres prac obejmował: 
• wykonanie prac ziemnych przy 

przygotowaniu terenu;
• wykonanie ścieżek żwirowo-

piaszczystych;
• wykonanie systemu nawad-

niającego;
• wykonanie trawników;
• przeprowadzenie nasadzenia 

roślin.

Koszt inwestycji to 191 880,00 
złotych. Gmina na realizację zada-
nia uzyskała pomoc finansową do 

50 % całkowitej war-
tości kosztów kwali-
fikowanych zadania 
ze środków budżetu 
Województwa Mazo-
wieckiego w ramach 
,,Mazowieckiego In-
strumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza 
i Mikroklimatu MA-
ZOWSZE 2021”.

Wykonawcą ro-
bót wyłonionym w 
ramach przetargu 
była firma MRK-
-TECHNIC.pl Marek 
Koterwas, Renata 
Koterwas-Żebrow -
ska Spółka Cywilna z 
Ostrołęki. 

Strefa zieleni 
w Olszewie-Borkach
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19 sierpnia br. oficjalnie otwarto 
i symbolicznie oddano do użytku 
kompleks sportowy w miejscowo-
ści Stepna Stara. Budowa była pla-
nowana już od wielu lat, została zre-
alizowana jednak dopiero w obec-
nej kadencji samorządu.  Na ten 
cel udało się pozyskać z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich po-
nad 397 000,00 zł. Pozostała kwota 
pochodzi z budżetu gminy. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 
788 912,00 złotych. 

Nowy obiekt poświęcił ks. pro-
boszcz Krzysztof Dylnicki, a symbo-
licznego przecięcia wstęgi dokonali: 
Wójt Aneta Katarzyna Larent, Dyrek-
tor Delegatury Urzędu Marszałkow-

skiego Woje-
wództwa Mazo-
wieckiego Ma-
riusz Popielarz, 
Przewodniczą-
cy Rady Gminy 
Krzysztof Grala, 
ks. Krzysztof 
Dylnicki, radny 
Robert Żebrow-
ski, sołtys wsi 
Stepna Stara 
Paweł Step-
nowski, kierow-
nik referatu in-
westycji Rado-
sław Parzych, 
oraz Jarosław 

Szurpicki. 
Po przecię-

ciu wstęgi głos 
zabrała Wójt 
Aneta Larent, 
która przywitała 
gości i miesz-
kańców. Wójt 
skierowała tak-
że podzięko-
wania w stronę 
wszystkich za-
angażowanych 
w budowę kom-
pleksu. 

Na nowo otwartym boisku został 
rozegrany turniej piłki nożnej. Do ry-
walizacji stanęły trzy drużyny z miej-
scowości Stepna Stara, Stepna Mi-
chałki oraz z Olszewa-Borek.  

Najlepszą drużyną turnieju okazali 
się gospodarze, drugie miejsce zaję-
li zawodnicy ze Stepny Michałki, na 
trzecim miejscu uplasowali się piłka-
rze z Olszewa-Borek. 

Na przybyłych mieszkańców i za-
proszonych gości czekał poczęstunek 
przygotowany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich ze Stepny Starej. 

Stepna Stara - kompleks sportowy otwarty

W poniedziałek 22 listopada br. w 
Maciejowicach Wójt Aneta Larent  
odebrała z rąk Ministra Janusza 
Cieszyńskiego, Sekretarza Stanu 
ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów  symboliczny czek  
wysokości 323 670,00 złotych w 
ramach Programu ,,Cyfrowa Gmi-
na”. Celem projektu jest wsparcie 
rozwoju cyfrowego instytucji sa-
morządowych oraz zwiększenie cy-
berbezpieczeństwa.

W ramach programu dofinansowa-
ne zostaną zadania dotyczące: 

• cyfryzacji urzędów jednostek 
samorządu terytorialnego i jed-
nostek im podległych poprzez 
nabycie sprzętu IT, oprogra-

mowania, licencji niezbędnych 
do realizacji e-usług, pracy i 
edukacji zdalnej;

• edukacji cyfrowej dla  jedno-
stek samorządu terytorialnego  
w zakresie obsługi 
nabytego sprzętu 
oraz oprogramowa-
nia i licencji;

• analizy stanu cy-
berbezpieczeństwa  
jednostek samorzą-
du terytorialnego, a 
także zapewnieniu 
cyberbezpieczeń-
stwa samorządo-
wych systemów in-
formatycznych.

W konferencji udział wzięli m. in. 
Wojewoda Mazowiecki Sylwester Dą-
browski, Minister Cyfryzacji Janusz 
Cieszyński, Senator RP Maria Koc, 
Posłowie na Sejm RP Marek Zagór-
ski, Teresa Wargocka i Grzegorz 
Woźniak.

Setki tysięcy na cyfryzację
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We środę 10 listopada br. Wójt 
Aneta Larent w Urzędzie Gminy w 
Goworowie podpisała umowę na 
realizację zadania pn. ,,Termomo-
dernizacja budynku użyteczności 
publicznej – świetlica wiejska w 
miejscowości Wyszel”. Dokument 
ze strony Województwa Mazowiec-
kiego podpisali: Marszałek Janina 
Ewa Orzełowska, Marszałek Elżbie-
ta Lanc oraz Kierownik Delegatury 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego Mariusz 
Popielarz. 

Zadanie obejmuje: 
• wykonanie systemu grzew-

czego (pompy ciepła i wymia-
na grzejników);

• modernizacja instalacji c.w.u.;
• zastosowanie odnawialnych 

źródeł energii (panele fotowol-
taiczne o mocy 5,6 kWp);

• ocieplenie ścian zewnętrz-

nych, podłogi na gruncie oraz 
połaci dachu;

• wymiana okien i drzwi ze-
wnętrznych;

• montaż nowych opraw LED 
oraz wymianę oświetlenia z 
żarowego na oświetlenie w 
technologii LED;

Termomodernizacja stanowi część 
kompleksowej inwestycji, która zakła-
da przeprowadzenie generalnego re-
montu, którego efektem będzie stwo-
rzenie bezpiecznego, estetycznego 
i funkcjonalnego miejsca służącego 
lokalnej społeczności. 

Gmina Olszewo-Borki na to za-
danie pozyskała dofinansowanie w 
wysokości 232 139,72 zł z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020 (RPO WM 2014-2020). 

Całkowity koszt zadania to 356 
914,83 zł.

Termomodernizacja świetlicy 
w Wyszlu 

W dniu 14 września br. w budyn-
ku Ośrodka Kultury w Troszynie 
Wójt Gminy Olszewo-Borki Aneta 
Katarzyna Larent podpisała umo-
wę dotacji z Zastępcą Prezesa Za-
rządu Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie Kamilą 
Mokrzycką na dofinansowanie 
realizacji zadania pn. ,,Usunięcie  
i  unieszkodliwienie   wyrobów 
zawierających azbest z obsza-
ru gminy Olszewo-Borki w 2021 
roku”.

Wysokość dofinansowania wy-
nosi 30 000,00 złotych.

W ramach realizacji zadania pla-
nowany jest odbiór i utylizacja 76,80 
ton wyrobów zawierających azbest 
zdemontowany z pokryć dachowych 
budynków znajdujących się na tere-
nie naszej gminy.  

Gmina Olszewo-Borki w ramach 
przystąpienia do ,,Ogólnopolskiego 
programu finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest na 
terenie województwa mazowiec-
kiego” w poprzednich latach otrzy-
mała dofinansowania: 50 000,00 zł 
w ubiegłym roku oraz 71 000,00 zł 
w 2019 roku. Dzięki tym środkom 
w ostatnich dwóch latach udało się 
usunąć z terenu gminy ponad 468 
ton azbestu.

Dofinansowanie  
na usunięcie  
i unieszkodliwienie 
azbestu
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Sołectwa Żebry Sławki, Zabro-
dzie, Zabiele Wielkie, Stepna Sta-
ra, Przystań, Mostowo, Łazy, Gra-
bówek oraz Antonie otrzymały po  
10 000,00 złotych dofinansowania 
na realizację zadań z Mazowiec-
kiego Instrumentu Aktywizacji So-
łectw w roku 2021. 

Przedstawiamy Państwu inwe-
stycje zrealizowane w ramach Ma-
zowieckiego Instrumentu Aktywizacji 
Sołectw: 

1. Żebry Sławki – Budowa oświe-
tlenia ulicznego w miejscowości  
Żebry Sławki. W ramach realizacji 
zadania została wybudowana linia na-
powietrzna oświetlenia ulicznego oraz 
zamontowane zostały lampy solarne.

• całkowity koszt zadania 22 
402,00 zł;

• wkład własny – środki pocho-
dzące z Funduszu Sołeckiego 
12 402,00 zł;

• pomoc finansowa z budżetu 
województwa 10 000,00 zł.

2. Zabrodzie – Ogrodzenie placu 
zabaw przy ul. ks. Edmunda Walte-
ra.  W związku z realizacją zadania 
zostało wykonane ogrodzenie placu 
zabaw przy ul. ks. Edmunda Waltera.

• całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 20 000,00 zł;

• wkład własny – środki pocho-
dzące z Funduszu Sołeckiego 
10 000,00 zł;

• pomoc finansowa z budżetu 
województwa 10 000,00 zł.

3. Zabiele Wielkie – Remont re-
mizy.  W ramach zadania wykonano 
roboty remontowe świetlicy wiejskiej 
w budynku remizy Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej polegające na wymia-
nie podłogi, naprawie i pomalowaniu 
ścian.

• całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 20 000,00 zł;

• wkład własny – środki pocho-
dzące z Funduszu Sołeckiego 
10 000,00 zł;

• pomoc finansowa z budżetu 

województwa 10 000,00 zł.
4. Stepna Stara –  Doposażenie 

placu zabaw. W ramach realizacji 
przedmiotowego zadania zakupiono 
i zamontowano następujące urządze-
nia do zabawy oraz sportowo rekre-
acyjne na placu zabaw zlokalizowa-
nym na terenie kompleksu sportowe-
go:

- zjazd linowy;
- karuzelę tarczową z siedzeniami;
- huśtawkę wagową;
- zestaw zabawowy.

• całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 21 145,50 zł;

• wkład własny – środki pocho-
dzące z Funduszu Sołeckiego 
11 145,50 zł;

• pomoc finansowa z budżetu 
województwa 10 000,00 zł.

5. Przystań –  W ramach zada-
nia zostały zakupione materiały 
budowlane niezbędne do wykona-
nia ogrodzenia działki, na której 
jest pobudowana świetlica wiejska 
oraz zakupiono czarnoziem celem 
wyrównania terenu wokół świetlicy 
w miejscowości Przystań. Wszyst-
kie niezbędne prace oraz wykonanie 
terenu zostały wykonane w czynie 
społecznym przez mieszkańców so-
łectwa.

• całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 22 338,54 zł;

• wkład własny – środki pocho-
dzące z Fundusz Sołeckiego 
12 338,54 zł;

• pomoc finansowa z budżetu 
województwa 10 000,00 zł.

6. Mostowo –  Budowa altany 
etap II. W ramach realizacji przed-
miotowego zadania wykonano taras 
oraz warstwę antypoślizgową z kostki 
brukowej na podłożu betonowym.

• całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 20 400,00 zł;

• wkład własny – środki pocho-
dzące z Funduszu Sołeckiego 
10 400,00 zł;

• pomoc finansowa z budżetu 
województwa 10 000,00 zł.

7. Łazy – Modernizacja boiska. 
W ramach zadania został wyrównany 
teren boiska o nawierzchni naturalnej 
oraz zostały wymienione siatki bram-
karskie i w koszach do koszykówki.

• całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 20 000,00 zł;

• wkład własny – środki pocho-
dzące z Funduszu Sołeckiego 
10 000,00 zł;

• pomoc finansowa z budżetu 
województwa 10 000,00 zł.

8. Grabówek – Zakup i montaż 
altany z wyposażeniem. W związku 
z realizacją zadania została wykona-
na drewniana altana oraz stół i dwie 
ławki.

• całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 22 000,00 zł;

• wkład własny – środki pocho-
dzące z Funduszu Sołeckiego 
12 000,00 zł;

• pomoc finansowa z budżetu 
województwa 10 000,00 zł.

9. Antonie – Doposażenie placu 
zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Antoniach. W ramach realizacji 
przedmiotowej doposażono istniejący 
plac zabaw przy Szkole Podstawowej 
im. Janusza Korczaka w Antoniach. 
Zakupione i zamontowane zostały 
urządzenia do zabawy dla dzieci, a 
mianowicie:

- Huśtawka wahadłowa podwójna 
z siedziskiem kubełkowym;

- kryta piaskownica;
- dwustronny domek;
- karuzela;
- stojak na rowery;
- dwie ławki z oparciem.
• całkowity koszt inwestycji wy-

niósł 20 035,55 zł;
• wkład własny – środki pocho-

dzące z Fundusz Sołeckiego 
10 035,55 zł;

• pomoc finansowa z budżetu 
województwa 10 000,00 zł.

Dziewięć nowych inwestycji 
ze wsparciem MIASu 



inwestycje
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Zabrodzie Grabówek

Zabiele Wielkie
Antonie

Mostowo Przystań

Stepna Stara Żebry-Sławki



„Czyste powietrze”
- zapraszamy
do programu

inwestycje
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Została zrealizowana i oddana do 
użytku inwestycja pn. ,,Przebudowa 
drogi transportu rolnego w miej-
scowości Białobrzeg Bliższy i Bia-
łobrzeg Dalszy – Kolonia Zarzecze”.

W ramach prac została wykonana 
nawierzchnia z kruszywa łamanego 
na powierzchni 9 700,00 m2, długo-
ści 1, 940 km, szerokości 5 metrów z 
obustronnymi poboczami o szeroko-
ści 0,5 metra z gruntu rodzimego.

Droga ta zapewni dojazd przede 
wszystkim do gruntów rolnych oraz ob-
sługuje część obszaru zabudowanego. 

Koszt zadania to 310 199,09 zło-
tych. Na realizację tej inwestycji Gmi-

na pozyskała środki z zakresu budo-
wy i modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego w wysoko-
ści 50 000,00 złotych.

Wykonawcą robót wyłonionym w 
ramach przetargu była firma Trans 
Drog Szlachetka Sp. z o. o. z Dylewa.

Ulica Zarzecze przebudowana

Urząd Gminy w Olszewie-Bor-
kach przypomina o funkcjono-
waniu punktu konsultacyjno-
-informacyjnego w ramach Prio-
rytetowego Programu „Czyste 
Powietrze”. W punkcie  miesz-
kańcy mogą uzyskać informacje 
dotyczące programu oraz złożyć 
wniosek o dofinansowanie, któ-
ry zostanie przekazany do Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, gdzie nastąpi jego 
rozpatrzenie (ocena merytorycz-
na).

Punkt mieści się w siedzibie 
Urzędu Gminy Olszewo-Borki,  
czynny jest w każdy czwartek od 
godziny 7:00-17:00. W celu umó-
wienia spotkania i otrzymania po-
mocy przy wypełnianiu wniosku o 
dofinansowanie w ramach Progra-
mu Czyste Powietrze prosimy o 
zgłaszanie się pod numerem telefo-
nu 519 676 931 lub 29 761 31 07 
wew. 120.

Ponadto informujemy że u 
wszystkich chętnych mieszkańców 
do końca roku będą przeprowadzo-
ne wizyty  podczas których będą 
oceniane obecne źródła ciepła i 
potrzeba ich wymiany oraz wstęp-
na analiza budynków pod kątem 
termomodernizacji. Podczas wizyty 
będzie również przedstawiona ofer-
ta programu.

W październiku br. Wójt Aneta Larent 
wraz z pracownikami urzędu gminy 
dokonała podsumowania prac pro-
wadzonych na ulicy Kościelnej w 
miejscowości Nowa Wieś.

Inwestycja została podzielona na 
dwa zadania:
1. Rozbudowę odcinka drogi gmin-

nej ul. Kościelnej w miejscowości 
Nowa Wieś o długości 337 metrów 
(odcinek drogi w kierunku lasu i par-
kingiem naprzeciwko cmentarza).

2. Przebudowa drogi gminnej ul. Ko-
ścielnej w miejscowości Nowa Wieś 
o długości 257,5 metrów (odcinek 
od drogi wojewódzkiej).

Łączna wartość zadania wynio-
sła 1 000 500,00 złotych. Inwestycja 
została dofinansowana w wysoko-
ści 500 000,00 złotych z Rządowego 
Programu Inwestycji Lokalnych oraz 
322 200,40 zł z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.

Zakres prac obejmował:
• wykonanie dwuwarstwowej na-

wierzchni asfaltowej o szerokości 
5 metrów o łącznej długości 588 
metrów wraz z dwoma skrzyżowa-

niami;
• wykonanie chodnika dla pieszych; 
• wykonanie 34 miejsc parkingowych;
• utwardzenie zjazdów do posesji 

przylegających do realizowanej in-
westycji.

Ponadto wybudowano odcinek as-
faltowy ul. Kościelnej o długości 200 
metrów i szerokości 5 metrów, biegnący 
równolegle do ciągu głównego drogi. 

Planowane jest jeszcze wykonanie 
zjazdów do posesji na dodatkowym od-
cinku, oraz zagospodarowanie terenu 
przed cmentarzem parafialnym. Prace 
będą realizowane w ciągu najbliższych 
miesięcy. 

Wykonawcą robót wyłonionym w ra-
mach przetargu było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo-Mostowych ,,OSTRA-
DA” Sp. z o. o. Pracę trwały niespełna 
5 miesięcy.

Ta długo oczekiwana inwestycja 
nie tylko poprawi dojazd do posesji po-
łożonych bezpośrednio przy ulicy, ale 
będzie służyć także wielu przyjezdnym 
odwiedzających położony obok cmen-
tarz parafialny.

Nowe oblicze Kościelnej 



sport/wydarzenia

W niedzielę 3 października 2021 r. 
na boisku  ORLIK przy Szkole Pod-
stawowej w Nowej Wsi odbył się 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Olszewo-Borki. Na boisku 
zmierzyło się osiem drużyn. 

Zmagania odbywały się w dwóch 
grupach. Najlepsze drużyny z grupy 
rywalizowały w meczach półfinało-

wych, następnie odbył się mecz o 3 
miejsce oraz mecz finałowy. 

Po emocjonującej walce na bo-
isku klasyfikacja końcowa przed-
stawiała się następująco. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna Turbina 
Ostrołęka, drugie miejsce zajęli pił-
karze z drużyny Kinder Mafia, a na 
trzecim miejscu znaleźli się zawod-

nicy z drużyny Tamers Olszewo-
-Borki. 

Klasyfikacja poza podium wyglą-
dała następująco: 

• IV miejsce – Korona Żebry 
Chudek;

• V miejsce – Atak Chmielu;
• VI miejsce - LZS Obierwia; 
• VII miejsce - Revo Cosmetics;
• VIII miejsce - Młodzieżówka 

Olszewo-Borki;
Wyróżnienia indywidualne otrzy-

mali: 
• Najlepszy bramkarz - Albert 

Zdiarstek z drużyny Turbina 
Ostrołęka;

• Najlepszy strzelec – Karol 
Małkowski z drużyny Kinder 
Mafia; 

• Najlepszy zawodnik turnieju – 
Dariusz Jastrzębski z drużyny 
Tamers Olszewo-Borki.

Wójt Aneta Larent wręczyła najlep-
szym zespołom  puchary, medale i na-
grody rzeczowy dla najlepszych zawod-
ników czekały pamiątkowe statuetki. 

Dziękujemy serdecznie za uczest-
nictwo i już dziś zapraszamy do udzia-
łu w turnieju za rok.

Zagrali o Puchar Wójta
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W czwartek 12 sierpnia 2021 roku 
w teatrze Capitol w Warszawie, od-
była się uroczysta gala wręczenia 
nagród laureatom plebiscytu ,,Oso-
bowość Roku 2020” organizowane-
go przez grupę wydawniczą Polska 
Press Sp. z o. o. Nagrodę w katego-
rii „Polityka, Samorządnośc i Spo-
łeczność Lokalna” odebrała wójt 
Aneta Katarzyna Larent.

W plebiscycie Osobowość Roku 
czytelnicy w głosowaniu sms wybie-
rali osoby, które w ubiegłym roku naj-
bardziej przysłużyły się swoją dzia-
łalnością dla lokalnej społeczności.  
W zaszczytnym gronie laureatów zna-
lazła się wójt Aneta Larent, która dzięki 
Państwa głosom zajęła 1 miejsce w 
powiecie ostrołęckim uzyskując 1778 
głosów oraz 3 miejsce w wojewódz-
twie mazowieckim zdobywając 2464 
głosy w kategorii ,,Polityka, samorząd-
ność i społeczność lokalna”.

Wójt podczas wręczenia nagrody 
skierowała podziękowania w stronę 
wszystkich osób, które oddały na nią 

swój głos.
„Dziękuję, serdecznie moim przyja-

ciołom, którzy sprawili mi ogromną nie-
spodziankę nominując moją skromną 
osobę do tak prestiżowego plebiscy-
tu. Dziękuję rodzinie oraz znajomym 
za zaangażowanie, wiarę we mnie i 
wsparcie mnie swoim głosem” .

Nagrody w plebiscycie 
,,Osobowość Roku” rozdane



Dożynki 2021
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Na zakończenie lata w Olszewie-Bor-
kach 28 sierpnia odbyły się dożyn-
ki Parafialno-Gminno-Powiatowe. 
Mimo kapryśnej pogody wszystkim 
uczestnikom oraz gościom towarzy-
szyły dobre nastroje, a wspólna za-
bawa trwała do późnej nocy.

Uroczystości dożynkowe rozpoczę-
ła msza święta odprawiona w kościele 
pw. NMP Królowej Polski w Olszewie-
-Borkach. Następnie korowód z wień-
cami przeszedł na plac dożynkowy przy 
remizie OSP, gdzie Wójt Aneta Larent 
powitała gości i dokonała uroczystego 
otwarcia imprezy:

,,Drodzy rolnicy, dziękuję wam za 
waszą pracowitość i gospodarność, za 
owoce waszej ciężkiej pracy, za mą-
drość przy podejmowaniu często za-
pewne trudnych decyzji”.

Później wystąpił starosta ostrołęcki 
Stanisław Kubeł:

,,Gmina Olszewo-Borki to szcze-
gólna gmina, bo ma najładniejszego 
wójta w powiecie. Tu też, w Krukach, 
znajduje się największy młyn, nie tyl-
ko w Polsce, ale także w Europie. Tam 
trwa również inwestycja. To są miejsca 
pracy, zapewnione przetwórstwo dla 
wszystkich zbóż, z całej Polski północ-
no-wschodniej. Myślę, że Olszewo-Bor-
ki mogą powalczyć spokojnie o dożynki 
wojewódzkie,  a w przyszłości może i 
ogólnopolskie”.

Na dożynkowym   święcie gościł 
także poseł Arkadiusz Czartoryski, któ-
ry mówił:

,,Jak przyjeżdża się do gminy Ol-
szewo-Borki, to widać, że budowane 

są nowe drogi, powstają nowe inwe-
stycje. Gratuluję również największej 
inwestycji drogowej w województwie 
mazowieckim, wartości kilkudziesięciu 
milionów złotych, która przebiega przez 
gminę Olszewo-Borki. Wiem, że gmina 
ma potężne plany inwestycyjne. Chcę 
zapewnić, że będziemy robić wszystko, 
żeby gmina dalej się intensywnie rozwi-
jała”.

Podziękowania i życzenia złożyli 
także kierownik delegatury Mazowiec-
kiego Urzędu Wojewódzkiego Marcin 
Grabowski, dyrektor mazowieckiego 
KRUS Joanna Bala, radny Mazowsza 
Mirosław Augustyniak, przewodniczący 
Rady Gminy Krzysztof Grala, dyrektor 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Ostrołęce Bogdan Ba-
giński i prezes Banku Spółdzielczego 
w Ostrowi Mazowieckiej Bartosz Kublik.

Po oficjalnym rozpoczęciu uroczy-
stości była wspólna zabawa i wiele 
konkursów, takich jak: Turniej Wsi, 
Smaki Regiony, Konkurs na najpięk-
niejszy wieniec dożynkowy, czy tur-
niej Strongman, prowadzony przez 
dziewięciokrotnego mistrza Polski 
w kulturystyce Waldemara Nola.   
Wszystkim dopisywały wyśmienite hu-
mory i radość ze wspólnej zabawy.  

Zwieńczeniem święta plonów w na-
szej gminie była gala disco polo, pod-
czas której   wystąpiły zespoły: Mene-
laos, Spontan, Jacek Gwiazda, Skala-
r’s  oraz gwiazda imprezy zespół Luka 
Rosi.  

Przedstawiamy obszerną fotorela-
cję z tego wydarzenia. 

Świętowaliśmy tegoroczne plony
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jubileusz

26 małżeństw z tereny naszej gmi-
ny otrzymało medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Piękna cere-
monia, na której nie zabrakło wzru-
szeń rozpoczęła się od uroczystej 
Mszy Świętej w intencji   jubilatów 
w kościele pw. N.M.P. Królowej 
Polski w Olszewie-Borkach. Mszę 
odprawił proboszcz ks.  Krzysztof 
Dylnicki. Dalsze obchody jubile-
uszu przeniosły się do budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie 
na jubilatów czekał tort i poczęstu-
nek. 

Wójt Aneta Larent wręczyła wszyst-
kim pamiątkowe medale, przyznane 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Otrzymują je pary, który wytrwały w 
małżeństwie 50 lat. Wśród tegorocz-

nych jubilatów mieliśmy przyjemność 
gościć byłego wójta Gminy Olszewo-
-Borki Pana Wiesława Opęchowskie-
go wraz z małżonką Krystyną.

Wszystkim parom składamy gra-
tulację i życzymy, kolejnych wspania-
łych lat w otoczeniu dzieci, wnuków, 
prawnuków i przyjaciół.  

26 par świętowało Złote Gody

Gminne uroczystości z okazji Świę-
ta Niepodległości rozpoczęła Msza 
Święta w intencji Ojczyzny celebro-
wana przez ks. bp Tadeusza Brona-
kowskiego w Kościele Parafialnym 
pw. NMP Królowej Polski w Olsze-
wie-Borkach.

Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz 
pocztów sztandarowych na Skwer Nie-
podległości. Następnie odbyła się uro-
czystość przed pomnikiem upamiętnia-
jącym 100-lecie Odzyskania Niepod-
ległości, podczas której odśpiewano 
Hymn Polski oraz złożono kwiaty.

Głos w czasie uroczystości zabra-

li: Wójt Aneta Larent, Przewodniczący 
Rady Gminy Krzysztof Grala oraz ks. 
bp Tadeusz Bronakowski.

Szczególnym wydarzeniem było za-
sadzenie ,,Dębu Papieskiego”. Drzew-
ko wyrosło z żołędzia   najstarszego 
w Polsce dębu ,,Chrobry”. Nasiona 
dębu szypułkowego zostały poświęco-
ne przez Ojca Świętego Jana Pawła 
II podczas Pielgrzymki Leśników Pol-
skich do Watykanu w 2004 roku.

Posadzenia drzewka dokonali Wójt 
Aneta Larent wraz z kierownikiem re-
feratu inwestycji Radosławem Parzy-
chem.

Świętowaliśmy Niepodległość 


