Mieszkańcy Gminy Olszewo Borki
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Jest nam niezmiernie m iłj poinformować o sytuacji jaką moglibyśmy wspólnie stwxM$cclla naszej
lokalizacji. Otóż Gmina Olbęewpć Borki od wielu ju ż lat boryka się z infrastrukturą drogową; która w
dzisiejszych czasach wpisuje się w wizerunek obecnych jak i przyszłych mieszkańców. Sytuacja związana z
przeprawą mostową w stronę centrum Ostrołęki nie napawa optymizmem. Pomimo tego sama gmina
posiada wiele terenów, które nieustannie zamieniają się w lokalizacje firm czy domy mieszkalne i jest to
dalej atrakcyjna lokalizacja inwestycyjna.
W związku z planowanym rozwojem na kolejne lata chcielibyśmy poddać ocenie pomysł na jaki być
może w niedalekiej przyszłości znajdziemy poparcie u większości mieszkańców oraz nowych Włodarzy
naszej Gminy.
Przedstawiamy ulicę Wyspiańskiego!dotyczy odcinka od ul. Broniewskiego w stronę ulicy
Pogodnej; Słonecznej oraz Arm ii Krajowej) jako najszerszą i uważamy najbardziej reprezentacyjną ulicę
jako CENTRALNĄ PĘTLE NASZEJ GMINY. Ulica ta posiada ponad 20 metrową szerokość i jest ja k najbardziej
atrakcyjną lokalizacją dla ścieżki rowerowej, spacerowej - alei, która wpisywałaby się jako zasłużona dla
spacerujących rodzin z dziećmi oraz rowerzystów i szeregu biegaczy, których licznie przybywa w naszej
gminie.
Żadna z ulic, które do tej pory były zmodernizowane nie posiadała takich możliwości przestrzennych
jak wspomniana przez nas ulica Wyspiańskiego. Jest to zarazem reprezentacyjna wizytówka wszystkich
organizowanych imprez przez Gminę w okolicach lokalizacji OSP. Ulica ja k do tej pory posiada drogę
utwardzoną/asfaltową, która pozostawia wiele do życzenia. Posiada całą infrastrukturę związaną z
zasilaniem energetycznych, gazowym oraz wodno-kanalizacyjnym, ja k i nowe latarnie które znakomicie
wpisały się na koniec poprzednich kadencji. To wszystko to nie wiele przy tym co można wykorzystać z
pasem zieleni oraz całą je j szerokością. Jako mieszkańcy widzimy ulicę Wyspiańskiego jako wspomnianą
Pętlę; która biegnąc ulicą Pogodną poprzez ulicę Słoneczną przechodziłaby w ulicę Armii Krajowej tworząc
omawianą ścieżkę, która znakomicie ukazałaby nowe spojrzenie i atrakcyjność tej części Olszewo-Borek.
Jesteśmy pełni optymizmu i wierzymy, że uda się wcielić w życie Nasze ja k by nie było marzenia. Chcemy
również zaproponować patycypacje w pracach pomagających zagospodarować nasadzenia drzewekkrzewów ozdobnych czy trawników- miejsc przeznaczonych na zieleń przy przebiegu wspomnianych ulic.
Jako mieszkańcy gminy Olszewo-Borki zwracamy się więc z prośbą o modernizacje, przebudowę ulic
Wyspiańskiego, Pogodnej, Słonecznej oraz Armii Krajowej i umieszczenie w planach inwestycyjnych na
kolejne lata. Na wyraz naszych pomysłów i poglądów podpisujemy się poniżej.
Z wielka nadzieją oraz poważaniem :
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