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Wybory samorządowe 2014 

Drodzy Mieszkańcy Gminy Rzekuń! 
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności, rodzinnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech 
ta radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia towa-
rzyszą Państwu przez cały Nowy 2015 Rok, który niech przyniesie nam także wiele dobrego!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Stanisław Godzina
Wójt Gminy Rzekuń 

Edward Gryczka
Przewodniczący Rady Gminy

16 listopada mieszkańcy gminy Rzekuń mieli możność 
wyboru wójta, radnych gminnych, powiatowych i  woje-
wódzkich. Wójtem gminy Rzekuń ponownie został Stani-
sław Godzina, zaś do Rady Gminy, składającej się z pięt-
nastu osób, weszło ośmiu nowych radnych. 

28 listopada odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy 
zwołana przez Komisarza Wyborczego w  Ostrołęce. Naj-
ważniejszym punktem obrad było ślubowanie złożone przez 
radnych oraz wójta. Pierwsza sesja została rozpoczęta przez 
Radnego Seniora, którym jak się okazało jest Jerzy Konopka. 
Radni złożyli ślubowanie słowami: „Wierny Konstytucji 
i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obo-
wiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, ma-
jąc na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, po 
którym każdy dodał słowa „Tak mi dopomóż Bóg”. 
Ślubowanie złożył także Stanisław Godzina, zwycięski kan-
dydat na stanowisko wójta, który swoje obowiązki będzie 
wykonywał przez drugą kadencję: 
- Obejmując urząd wójta gminy Rzekuń, uroczyście ślubu-
ję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg. 
Podczas obrad wybrano nowego Przewodniczącego Rady 
Gminy, którym ponownie został Edward Gryczka. Wice-
przewodniczącymi zostali: Kazimierz Jastrzębski i Zbigniew 
Piotr Małkowski.

- Dziękuję wszystkim radnym za 
zaufanie – mówił Edward Grycz-
ka. - Mam nadzieję, że nie zawio-
dę zaufania koleżanek i  kolegów 
radnych, jak również wszystkich tu 
zebranych sołtysów i  dyrektorów, 
z którymi współpracowałem przez 
ostatnie cztery lata i  myślę, że ta 
współpraca była dobra. Chcę, aby 
nasza praca była kontynuowana 
w tym samym, co dotychczas kie-

runku, czyli dla rozwoju naszej gminy. Bardzo dobrze się 
stało, że mamy tutaj pana wójta, który będzie kontynuował 
dzieło zapoczątkowane cztery lata temu, gdzie z Rzekunia 
rozkopanego, zabłoconego doprowadziliśmy nie tylko sam 
Rzekuń, ale całą gminę do przyzwoitych standardów, dzięki 
czemu ludziom żyje się lepiej i  wygodniej. Naszym celem 
będzie przede wszystkim dobro naszych mieszkańców, nie 
nasze własne. 

W skład nowej Rady Gminy weszli: 

Edward Gryczka
Jerzy Konopka
Bartosz Podolak
Stanisław Dmochowski
Zdzisław Majewski
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Bogumiła Dzwonkowska
Kazimierz Jastrzębski
Zbigniew Piotr Małkowski
Janusz Kubeł
Zbigniew Wilkowski
Bronisław Wiktor Młodzianowski
Sławomir Wysocki
Rafał Pupek
Antoni Smoliński
Piotr Suchta

W trakcie sesji powołano także nowe Komisje. 
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Jerzy Konopka, Bartosz 
Podolak, Rafał Pupek, Stanisław Dmochowski i  Zdzisław 
Majewski. 
W  skład Komisji Budżetu i  Oświaty weszli: Bogumiła 
Dzwonkowska, Edward Gryczka, Kazimierz Jastrzębski, 
Zbigniew Piotr Małkowski. 
W  skład Komisji Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska weszli: Janusz Kubeł, Zbigniew Wilkow-
ski, Bronisław Wiktor Młodzianowski, Sławomir Wysocki. 

(mk)

Podziękowania Wójta Podziękowania Przewodniczącego
Składam serdeczne podziękowania wszystkim mieszkań-
com, którzy swoim wyborem w  dniu 16 listopada 2014 r. 
zadecydowali o przyszłości gminy Rzekuń.
Szczególne wyrazy uznania kieruję do tych, którzy docenili 
moją pracę i poprzez głos oddany na moją osobę wyrazili 
aprobatę dla dotychczasowej działalności. Ponowny wybór 
na urząd Wójta jest ogromną nobilitacją, a  jednocześnie 
czynnikiem mobilizującym i  zobowiązującym do podej-
mowania działań na rzecz dobra publicznego i pomyślności 
mieszkańców Gminy.

Wójt Stanisław Godzina

Dziękuję za oddanie głosów na kandydatów do Rady Gminy 
Rzekuń.
Państwa udział w wyborach samorządowych świadczy o od-
powiedzialnym potraktowaniu obywatelskiego obowiązku. 
Stanowi także wyraz zainteresowania i troski o losy naszego 
Wspólnego Dobra jakim jest gmina Rzekuń. Przychylność 
i zaufanie, jakimi nas obdarzono niech będą motywacją do 
należytego wypełniania swych obowiązków w sprawowaniu 
mandatu radnego.

Przewodniczący Rady Edward Gryczka

Przedniczący senior Jerzy Konopka przewodniczy w obradach do czasu wyboru nowego 
przewodniczącego

Edward Gryczka został ponownie wybrany Przewodniczącym Rady Gminy

Komisja Skrutacyjna liczy głosy Konisja srutacyjna, Radny Senior, Emilia Bloch
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Jaki był rok 2014 w gminie Rzekuń? 
Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń:
Szanowni Państwo!
 Istotą funkcjonowania samorządu 
jest kadencyjność. Praca samorządu po-
mimo, że jest ciągła to jednak wybory 
władz są dużym wydarzeniem. 
W kadencji 2010-2014 nasza gmina prze-
szła rozwój na miarę potrzeb i możliwo-
ści. Uporządkowaliśmy sporo spraw tych 

najbardziej niezbędnych dla mieszkańców jak choćby zaopa-
trzenie w wodę, budowa kanalizacji sanitarnej, dróg, rozbudo-
wa infrastruktury oświatowej i  sportowo-rekreacyjnej. Zmie-
niliśmy zewnętrzny wizerunek naszej gminy. Niemniej istotne 
są zmiany w zakresie porządkowania struktur organizacyjnych 
urzędu. Istotnym też było podniesienie jakości obsługi intere-
santów przez urzędników. Uczyniliśmy urząd przyjaznym dla 
mieszkańców.
Gmina to duży i skomplikowany organizm, dlatego okres 4 lat 
choć długi to jednak dla zmian procesowych niewystarczają-
cy. Takim procesem jest choćby to, żeby wszyscy równomier-
nie ponosili obciążenia, zapewne jest dużo niezadowolonych 
osób, które nie będą płaciły za wodę, a korzystali z niej na koszt 
uczciwych mieszkańców gminy. Wśród tych osób byli nawet 
kierownicy gminnych instytucji. Podejmowałem działania by 
przywrócić uczciwe zasady funkcjonowania wspólnoty samo-
rządowej, co budziło niezadowolenie tych, którzy w  sposób 
nieuczciwy i nieuprawniony korzystali z dóbr kosztem innych. 
Działania te będziemy kontynuować, choć wiem, że nie przy-
sporzą one popularności, ale przecież ludzi uczciwych jest zde-
cydowanie więcej.
Będziemy też kontynuować rozwój gminy w zakresie inwesty-

cji. W dalszym ciągu będziemy budować infrastrukturę kana-
lizacji sanitarnej i  wodociągowej. Będziemy budować drogi, 
a w miejscach newralgicznych ze względu na bezpieczeństwo 
zwłaszcza dzieci, również chodniki. Zakupimy tez lepsze auto-
busy do dowozu uczniów, zbudujemy nowe miejsca dla upra-
wiania sportu i rekreacji. 
Na terenie naszej gminy wiele osób prowadzi działalność go-
spodarczą. Staramy się wychodzić im na przeciw. Z jednej stro-
ny stawki podatku utrzymujemy na niskim poziomie, z drugiej 
zaś modernizujemy drogi zarówno nasze gminne, jak również 
partycypujemy w  kosztach przebudowy dróg powiatowych. 
Mamy świadomość, że to przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy. 
Mając na uwadze potrzeby rodziców najmłodszych dzieci, już 
w 2015 r. podejmiemy się rozbudowy przedszkola samorządo-
wego w Rzekuniu. Nowy wygląd zyska również budynek Re-
mizy OSP w Rzekuniu, który stanie się miejscem dla gminnych 
instytucji kultury oraz biblioteki. Zagospodarujemy centrum 
Rzekuniu wraz z tzw. „Czarną Dróżką”. Do realizacji tego zada-
nia poza projektantem, chciałbym zaangażować mieszkańców, 
by zebrać jak największą ilość pomysłów, dlatego też ogłosimy 
konkurs na zagospodarowanie tej przestrzeni publicznej. Chcę 
podkreślić, że podobnie jak w poprzedniej kadencji troską i in-
westycjami objęliśmy wszystkie miejscowości w gminie, oczy-
wiście stosownie do potrzeb i  możliwości finansowych. Stan 
finansów naszej gminy jest dobry. Nie jesteśmy zbyt zadłużeni, 
niemniej jednak tempo rozwoju inwestycyjnego będzie zależa-
ło od możliwości pozyskania środków finansowych z zewnątrz.
Podobnie jak w poprzedniej kadencji zrobimy, wszystko by po-
zyskać jak najwięcej funduszy zewnętrznych. Jesteśmy do tego 
przygotowani. Mamy odpowiednią wiedzę, doświadczenie 
i osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Jubileusz 15-lecia istnienia szkoły
Jubileusz 15-lecia istnienia szkoły i 10-lecia nadania Gim-
nazjum w Rzekuniu imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W  przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, 10 li-
stopada 2014 r. rzekuńskie gimnazjum świętowało ważne 
w  życiu szkoły rocznice: 10-lecie nadania imienia gimna-
zjum oraz 15-lecie szkoły. W coroczne 
obchody rocznicy odzyskania przez 
Polskę Niepodległości – od 10 lat jest 
wpisane szkolne święto Patrona – Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego. Pani dyrek-
tor Bożena Jaskólska, otwierając uro-
czystość, podkreśliła dokonania wielu 
osób, mających swój udział w  budo-
waniu tradycji, charakteru i  atmosfe-
ry gimnazjum: swojego poprzednika, 
obecnego na uroczystości pana Stani-
sława Godziny, Wójta Gminy Rzekuń, 
Grona Pedagogicznego, pracowników 
obsługi i administracji, rodziców i uczniów. Wobec zgroma-
dzonych wyraziła ona swoje uznanie dla wspólnego działania 
na rzecz placówki i całego środowiska. Zaakcentowała histo-
ryczny moment – z dnia 11 listopada 2004 r. – nadania szko-
le imienia, który określił cele wyróżniające Gimnazjum im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Rzekuniu: pielęgnowanie 
tradycji patriotycznych, życie zgodne z wartościami i pracę 

ukierunkowaną na sukces młodego człowieka. Pani dyrektor 
zwróciła też uwagę na zmieniające się oblicze szkoły, struk-
turę i bazę dydaktyczną. Pan Wójt, z sentymentem wspomi-
nał dzień 1 września 1999 r., w którym nastąpiło utworzenie 
gimnazjum i moment, gdy został jego dyrektorem. Przywołał 

w  pamięci obraz budynku sprzed lat 
oraz nauczycieli, którzy podjęli dzieło 
tworzenia tej placówki od jej początku 
aż do chwili obecnej. Na święto szkoły 
przybył również ks. ppłk Jan Mrowca, 
proboszcz parafii NSJ w Rzekuniu, któ-
ry życzył szkole wielu dalszych sukce-
sów oraz przewodniczący Rady Rodzi-
ców pan Paweł Kamiński. Poprzednie 
i obecne dokonania społeczności gim-
nazjum zebrani mogli przypomnieć 
sobie dzięki przygotowanej prezentacji 
multimedialnej. Dla młodzieży gimna-

zjalnej była to krótka historia ich szkoły. Uwieńczeniem jubi-
leuszy był występ uczniów, którzy uświetnili swoją obecność 
w  uroczystości wierszem i  pieśnią – swoistą lekcją historii 
– o drogach Polaków do wolnej Ojczyzny w 96 rocznicę jej 
odzyskania.

Grażyna Majkowska

Poczet sztandarowy, fot.Jacek Wójcik
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Medale za długoletnie pożycie
14 października 2014 roku odbył się Jubileusz 50-lecia, 
60-lecia, 64- lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego par z gmi-
ny Rzekuń zorganizowany przez Kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego w Rzekuniu Panią Agatę Rybicką.
W  uroczystości wzięło udział: trzynaście par, które obcho-
dziły Złote Gody, siedem par, które świętowały 60 lat pożycia 
małżeńskiego, trzy pary - 64 lata oraz 20 par 25-lecie pożycia 
małżeńskiego, są to pary, które potwierdziły przybycie i brały 
udział w obchodzonym jubileuszu spośród 47., do których wy-
stosowano zaproszenia.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w  kościele w  Rzekuniu. 
Wokół najważniejszych osób tego dnia – Jubilatów zgromadziły 
się rodziny, przyjaciele, sąsiedzi. Byli także przedstawiciele lo-
kalnego samorządu: Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń 
oraz Edward Gryczka, Przewodniczący Rady Gminy.
Wyróżnionym parom Wójt w  imieniu Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej wręczył medale za długoletnie pożycie mał-
żeńskie. Medal ma kształt sześcioramiennej gwiazdy, w środku 
której z  jednej strony widnieje napis: „Za długoletnie poży-
cie małżeńskie”, zaś z  drugiej widnieją dwie srebrzyste róże. 
Oprócz medali były kwiaty, prezenty, toast, gromkie „Sto lat” 
i życzenia.

Agata Rybicka 

Medal z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego otrzymali:
1. Halina i Antoni Dobkowscy - Rozwory 
2. Janina i Marian Gniazdowscy - Dzbenin 
3. Krystyna i Czesław Gorzęba - Czarnowiec 
4. Irena i Witold Gumowscy - Rzekuń 
5. Wiesława i Stanisław Ochenkowscy - Ławy 
6. Marianna i Józef Orzech - Rzekuń 
7. Jadwiga i Cezary Piaseccy - Rzekuń 
8. Elżbieta i Janusz Piaseccy - Rzekuń 
9. Lucyna i Józef Śliwiescy - Przytuły Nowe 
10. Honorata i Józef Tercjak - Laskowiec 
11. Barbara i Wiesław Wielczyk - Tobolice 
12. Janina i Jerzy Ziemak - Ławy 
13. Henryka i Kazimierz Mierzejewscy - Daniszewo 
60-lecie pożycia małżeńskiego świętowali:
1. Jadwiga i Eugeniusz Bacławscy - Laskowiec 
2. Jadwiga i Stanisław Brodowscy - Borawe 
3. Halina i Kazimierz Grudowscy - Drwęcz 
4. Lucyna i Eugeniusz Krukowscy - Korczaki 
5. Jadwiga i Marian Kurpiewscy - Rozwory 
6. Zofia i Marian Małż - Przytuły Stary 
7. Irena i Władysław Młynarczyk - Ławy 
64-lecie pożycia małżeńskiego świętowali:
1. Marianna i Bolesław Dąbrowscy – Susk Nowy 
2. Alina i Feliks Laskowscy - Laskowiec 
3. Daniela i Stanisław Karczewscy - Ławy 
25- lecie pożycia małżeńskiego obchodzili:
1. Grażyna i Marian Bielscy - Przytuły Nowe 
2. Marianna i Marek Boguscy - Susk Stary 
3. Anna i Bogdan Dąbrowscy - Kamianka 
4. Iwona i Robert Fluks - Dzbenin 
5. Joanna i Zenon Głęboccy - Zabiele 
6. Beata i Andrzej Grądzcy - Rzekuń 
7. Teresa i Wiesław Kozłowscy - Rzekuń 
8. Grażyna i Roman Maluchnik - Ławy 

9. Joanna i Jarosław Małkowscy - Susk Nowy 
10. Barbara i Zbigniew Małkowscy – Susk Nowy 
11. Anna i Grzegorz Mierzejewscy - Rzekuń 
12. Barbara i Bogdan Mróz - Rzekuń 
13. Elżbieta i Andrzej Olbryś - Dzbenin 
14. Anna i Andrzej Podeszwa - Tobolice 
15. Ewa i Andrzej Rupacz - Tobolice 
16. Hanna i Zdzisław Samul - Ławy 
17. Ewa i Stanisław Staśkiewicz - Laskowiec 
18. Urszula i Tadeusz Sucheccy - Rzekuń 
19. Jadwiga i Eugeniusz Wiktorzak - Rzekuń 
20. Małgorzata i Krzysztof Żebrowscy - Rzekuń

Złoci Jubilaci
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Co, gdzie, kiedy?

Boisko wielofunkcyjne i bieżnia

Siłownia zewnętrzna w Rzekuniu.
W wyniku weryfikacji wniosku o płatność ostateczną na za-
danie „Budowa siłowni zewnętrznej – miejsce rekreacji i ak-
tywnego wypoczynku w miejscowości Rzekuń” w  ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w za-
kresie małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013 
z  dniem 22 października 2014 r. zostało przekazane przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w War-
szawie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
zlecenie płatności na kwotę 15.512,00 zł dla gminy Rzekuń. 

Świetlica w Nowej Wsi Wschodniej.
Wójt Gminy Rzekuń złożył wniosek o dofinansowanie za-
dania: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 
Wschodniej”. Decyzją Zarządu Województwa Mazowiec-

kiego z dnia 18 listopada 2014 r. wnio-
sek został zakwalifikowany do dofi-
nansowania. Koszt całkowity operacji 
to 602.622,80 zł, z  czego wnioskowane 

dofinansowanie to 75% kosztów kwalifikowalnych netto. 
Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu podpisania 
umowy. Zadanie realizowane jest w ramach działania 313, 
322, 323 ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt jest 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez Eu-

ropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW). 
Azbest w gminie Rzekuń.
W lipcu 2014 roku na zlecenie Wójta Gminy została prze-
prowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. 
Inwentaryzacja wykazała, iż na terenie gminy Rzekuń znaj-
duje się 8128 ton azbestu w postaci płyt falistych i płaskich 
powszechnie stosowanych w pokryciach dachowych. W 
bieżącym roku Gmina Rzekuń przystąpiła również do pro-
gramu „Usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie 
województwa mazowieckiego 2014–21 – OZ. Realizacja 
programu odbywa się przy udziale środków własnych oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie. Dotychczas z terenu gminy ze-
brano i zutylizowano blisko 130 ton azbestu.
Pozwolenie na użytkowanie sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowości Tobolice oraz Czarnowiec. 
Informujemy, że Gmina Rzekuń uzyskała pozwolenie na 
użytkowanie wybudowanej kanalizacji sanitarnej w  To-
bolicach oraz w  Czarnowcu obejmującej ul. Goworowską, 
Kasztanową, Działkową, Dębową, Brzozową oraz drogę 
powiatową relacji Rzekuń – Czarnowiec. W związku z po-
wyższym istnieje możliwość przyłączenia się do wybudowa-
nej sieci, w tym celu należy zgłaszać się do zarządcy sieci tj. 
Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji 
w Ostrołęce z siedzibą przy ul. Kurpiowskiej 21. Informację 
na temat warunków przyłączenia można uzyskać pod nr tel. 
(29) 769-47-56. 

red.

12 listopada br. dokonano odbioru końcowego zadania 
pt. ,,Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i  bieżni przy 
gimnazjum w Rzekuniu”. 
W ramach inwestycji wykonano: roboty rozbiórkowe, w tym 
między innymi przygotowano istniejącą nawierzchnię asfal-
tową poprzez szlifowanie nierówności, demontaż fundamen-
tów konstrukcji stalowych, siatki istniejącego piłkochwytu. 
Dokonano rozbiórki fundamentów po starym budynku 
WC. Główne prace związane z przebudową boiska polegały 
na ułożeniu dwuwarstwowej bezpiecznej nawierzchni po-
liuretanowej zgodnie z normą PN-EN 14877:2008 o łącznej 
grubości 1,6 cm, wykonaniu ogrodzenia, zainstalowaniu 

sprzętu do gier zespo-
łowych. Ponadto wyko-
nano od podstaw bież-
nię o  długości 64 mb 

o nawierzchni poliuretanowej zakończoną piaskownicą do 
skoków w dal. W ramach inwestycji przebudowano również 
stanowisko do pchnięcia kulą. Całkowity koszt zadania wy-
niósł: 324 224,51 zł, z czego Gmina Rzekuń pozyskała ok. 
50 % dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 
Warszawie w kwocie 174 600,00 zł. 

red.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Nowa płyta poliuretanowa boiska gimnazjum w Rzekuniu

Boisko wielofunkcyjne i bieżnia przy gimnazjum w Rzekuniu
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Kobiety Zaścianka – podsumowanie

Ponad 250 osób przyczyniło się do sukcesu projektu pt. 
„Kobiety Zaścianka – inicjatorkami rozwoju lokalnego”. 
Społecznie w realizację projektu zaangażowali się człon-
kowie, władze oraz pracownicy Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” – lidera pro-
jektu, partnerzy projektu: Centrum Kultury w  Troszy-
nie i Lokalna Agencja Przedsiębiorczości wraz z osoba-
mi współpracującymi, przedstawiciele lokalnych władz, 
wolontariuszki, media lokalne oraz przede wszystkim 
mieszkańcy obszaru objętego projektem, którzy wzięli ak-
tywny udział w działaniach projektowych i wydarzeniach 
tj.: konferencji, warsztatach oraz konkursie kulinarnym.

W  konferencji wzięło udział 50 osób, wśród których 
znalazł się jeden pan, pozostałe grono uczestników wy-
darzenia stanowiły kobiety. Podczas konferencji, eksperci 
z dziedziny działalności społecznej oraz przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich przekazali uczestnikom informa-
cje dotyczące możliwości poprawy ich życia w warunkach 
wiejskich oraz znaczenia wspólnych inicjatyw oraz rozwoju 
lokalnego przy wykorzystaniu zasobów obszarów wiejskich 

tj. pięknej przyrody, bogatej historii i tradycji, unikatowych 
miejsc i obiektów. Konferencja stała się również wspaniałą 
okazją do dyskusji nt. potrzeb, problemów, oczekiwań i po-
mysłów kobiet Zaścianka.

Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób i  podmiotów 
w  promocję projektu oraz rozpowszechnieniu informacji 
na jego temat bardzo szybko została przeprowadzona re-
krutacja uczestniczek warsztatów, biorących również udział 
w konkursie kulinarnym oraz tworzeniu publikacji z prze-
pisami potraw wigilijnych. 52 panie z Brzeźna, Choroman, 
Drwęczy, Dzbenina, Dzwonku, Goworówka, Kamianki, Li-
pianki, Rozwór, Seroczyna, Suska Nowego, Zabiela i Zamo-
ścia – miejscowości z  obszaru gmin Czerwin, Goworowo, 
Rzekuń i Troszyn zdecydowały się poszerzyć swoją wiedzę 
między innymi na temat wytwarzania tradycyjnych produk-
tów oraz umiejętności kulinarnych, poza tym nabyły prak-
tyczne umiejętności komunikacyjne dzięki konieczności 
pracy zespołowej podczas pracy nad potrawami konkurso-
wymi.

Najsmaczniejszym elementem projektu był konkurs 
kulinarny, którego finał odbył się 6 listopada. Uczestniczki 

Koło Gospodyń Wiejskich: Kamianka, Zabiele, Susk Nowy, Drwęcz i Rozwory z Wójtem Stanisławem Godziną

Ryba smażona

Pierogi z kapustą i grzybami
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zaprezentowały 13 potraw wigilijnych, które same wytypo-
wały jako te najbardziej charakterystyczne dla obszaru gmin 
Czerwin, Goworowo, Rzekuń i Troszyn. Wśród dań konkur-
sowych znalazły się: krokiety z grzybami, Karp w galarecie, 
barszcz czerwony z uszkami, ryba z warzywami (po grecku), 
ryba smażona, uszka z grzybami, kompot z suszonych owo-
ców, kapusta z grzybami i olejem, ziemniaki z olejem i cebu-
lą, kluski z makiem, śledź z cebulą i olejem, pierogi z kapustą 
i grzybami, śledź w occie. Oceny potraw dokonali zaprosze-
ni goście, łącznie 80 osób. Przez udział w konkursie panie 
zaprezentowały swoje umiejętności i  wiedzę, a  pozytywna 
opinia osób oceniających potrawy przyczyniła się do prze-
łamania barier społeczno- kulturowych i psychologicznych.

Dostępna jest już publikacja z przepisami potraw kon-
kursowych.

Projekt nie tylko przyczynił się do wzrostu integracji lo-
kalnych środowisk, ale również do stworzenia więzi między 
uczestnikami, a realizatorami projektu, w tym LGD „Zaścia-
nek Mazowsza”. Projekt pomógł w budowaniu pozytywnego 
wizerunku stowarzyszenia i wzrostu zaufania do jego dzia-
łań wśród mieszkańców, co jest szczególnie ważne z uwagi 
na specyfikę obszaru działania LGD „Zaścianek Mazowsza” 

odznaczającego się stosunkowo niską aktywnością społecz-
ną. Praca stowarzyszenia została zauważona i  doceniona, 
a informacja o możliwości skorzystania z pomocy doradczej 
w biurze stowarzyszenia dotarła do szerokiego grona osób.

LGD „Zaścianek Mazowsze”

Uroczyste otwarcie świetlicy w Tobolicach
W  dniu 22.11.2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie 
nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Tobolicach. 
Uczestnikami inauguracji byli zaproszeni goście w  oso-
bach: Wójta Gminy Rzekuń – Stanisława Godziny, pro-
boszcza parafii NSJ w Rzekuniu ks. ppłk Jana Mrowcę, ks. 
Krzysztofa Krajewskiego, Pani sołtys Anny Wojsz, rad-
nych, sołtysów okolicznych wsi oraz zaproszonych gości 
i mieszkańców. 

Przedstawiciele władz samorządowych w  obecności gości, 
dzieci i lokalnej społeczności dokonali symbolicznego prze-
cięcia wstęgi, otwierając w ten sposób nowo wyremontowa-
ną świetlicę wiejską. Obiekt poświęcił miejscowy proboszcz 
ks. ppłk Jan Mrowca. W  następnej kolejności głos zabrali 
zaproszeni goście, gratulując przedsięwzięcia i życząc kolej-
nych pomyślnych inicjatyw. 
Przekazanie mieszkańcom świetlicy stało się okazją do po-
dziękowań wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji 
inwestycji. Pani sołtys złożyła podziękowania dla osób, któ-

re zaangażowały się w realizację projektu po czym zaprosiła 
na poczęstunek. 
Zmodernizowana i wyposażona świetlica stała się miejscem, 
które sprzyja integracji, inspiruje do działań, w którym bije 
serce lokalnej społeczności. 

Uroczyste otwarcie świetlicy w Tobolicach

Kapusta z grzybami i olejem

Kompot z suszonych owoców
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Sieć kanalizacyjna w Czarnowcu

Ulica Miłosza i Zarośla w Ławach

17 października br. dokonano odbioru końcowego ,,Bu-
dowy sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Rzekuń, 
Tobolice, Czarnowiec i  Ławy gm. Rzekuń” – obręb Czar-
nowiec. W  ramach inwestycji wykonano:sieć kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w  technologii PVC 
i PE wraz z odnogami w obrębie pasów drogowych, ruro-
ciąg grawitacyjny z PVC o śr. od 160 do 250 mm – 798,50 
mb, rurociąg tłoczny z PE o śr. 110 mm – 808,00 mb. W ul. 
Goworowskiej, ul. Działkowej, ul. Brzozowej i ul. Dębowej 
wbudowano przepompownie ścieków wraz z wykonaniem 
przyłączy elektrycznych.Całkowity koszt zadania wyniósł: 
584 051,32 zł. 

red.

22 października br. dokonano odbioru końcowego zada-
nia: ,,Przebudowa ul. Zarośle i  Miłosza w  Ławach z  uzu-
pełnieniem brakującej infrastruktury technicznej”. Dzięki 
tej inwestycji wszystkie siedem ulic na osiedlu Zarośla zy-
skały w  ostatnich trzech latach nawierzchnię bitumiczną. 
W  ramach inwestycji wykonano: jezdnię bitumiczną na 
podbudowie z  kruszywa łamanego o długości 786,15 mb, 
wytyczono i wybudowano jezdnię o nawierzchni żwirowej 
z  kruszywa łamanego o  długości 155 mb. Wykonano tak-
że pobocza żwirowe z kruszywa naturalnego oraz zjazdy na 
działki z kruszywa łamanego, wykonano drenaż w otulinie 
z  geowłókniny ułożony w  obscypce z  kruszywa. Ułożono 
też ściek drogowy o długości 105 mb, wbudowano studnię 
rewizyjną. Ustawiono oznakowanie pionowe, a  także uzu-
pełniono brakującą podziemną infrastrukturę techniczną. 
Całkowity koszt zadania wyniósł: 439 774,11 zł. 

red. 

Odbiór siłowni napowietrznej w msc. Borawe
W  dniu 14.11.2014 r. dokonano odbioru siłowni napo-
wietrznej wykonanej w  ramach zadania inwestycyjnego 
pt. „Budowa siłowni zewnętrznej - miejsce rekreacji i  ak-
tywnego wypoczynku w  miejscowości Borawe”, która jest 
czwartą inwestycją tego typu w tym roku. W ramach robót 
wykonano: roboty demontażowe w  celu uzyskania odpo-
wiedniej powierzchni zapewniającej bezpieczne korzystanie 
z  urządzeń. Główne prace polegały na montażu urządzeń 
rekreacyjno - ruchowych takich jak: drabinka, podciąg nóg, 
wyciąg górny, wyciskanie siedząc, biegacz, orbitrek, prasa 
nożna, wioślarz ponadto zamontowano elementy małej ar-
chitektury tj. kosze na śmieci, ławki. W celu zapobiegnięcia 
powstawania zagłębień pod urządzeniami ułożono kraty 
z tworzywa sztucznego. Same urządzenia zostały wyposażo-
ne w elementy ze stali kwasoodpornej co znacznie wysłuży 
okres ich użytkowania.
Na w.w. zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie 
operacji w  ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzy-
szenie LGD „Zaścianek Mazowsza” w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, któ-
re odpowiadają warunkom przyznania pomocy w  ramach 
działania „Odnowa i  rozwój wsi”. Obecnie wniosek został 

przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie w celu dalszego rozpatrzenia.
Całkowity koszt robót: 34 932,00 zł brutto.
Wykonawcą zadania była firma: Zakład Pracy Chronionej 
Zakład Stolarski Wiesław Tański z Rozóg.

Odbiór sieci kanalizacyjnej w Czarnowcu

Odbiór ul. Zarośla w Ławach

Odbiór siłowni napowietrznej w msc. Borawe
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Wieczerza wigilijna na dworze szlacheckim
Święta Bożego Narodzenia wiązały się niegdyś z  wielo-
ma przepowiedniami, obserwowano przyrodę, zwierzę-
ta, wierzono, iż konkretne zachowanie czy postępowanie 
wróży urodzaj czy pomyślność. Mówią o  tym chociażby 
liczne przysłowia: „Na dzień Adama i Ewy daruj bliźnim 
gniewy”, „Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze się zima 
długo powlecze”, „Jak w Wiliję gwiazdy świecą, kury do-
brze jajka niesą” i tak dalej, i tak dalej. 

Święta to oprócz doznań duchowych, także zastawione stoły 
i  czasami wielotygodniowe przygotowania czynione w  ca-
łym domu i kuchni. A takim szczególnym dniem była (i jest) 
Wigilia, która pomimo swojego jeszcze postnego charakte-
ru niosła ze sobą już świąteczną i wyjątkową atmosferę. Co 
znajdowało się na szlacheckich wigilijnych stołach? Zyg-
munt Gloger w  „Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej” 
podaje, iż na początku XX wieku na wieczerzy chłopskiej 
potraw było siedem, szlacheckiej – dziewięć, a  pańskiej – 
jedenaście. Zwyczajowymi potrawami tego wieczoru na 
dworach szlacheckich były: zupa migdałowa i  grzybowa, 
barszcz z uszkami, śledź, karp i okoń z posiekanym jajkiem 
i polany oliwą, szczupak z szafranem, placuszki z makiem 
i miodem. Ryby głównie gotowano i podawano z dodatkiem 
sosów zagęszczanych grochem. Groch dodawano także do 
kapusty i w tej postaci podawano nie tylko podczas kolacji 
wigilijnej. Na stołach pojawiała się także kutia, do przygoto-
wywania której nie trzeba było używać produktów pocho-
dzenia zwierzęcego: mleka, śmietany, sera i jaj. Na postnej 
wieczerzy wigilijnej pojawiały się też pierniki, które zarów-
no jedzono, jak i też dekorowano nimi dwory. 
Do końca istnienia Rzeczypospolitej szlacheckiej wieczerza 
wigilijna choć postna, była wśród szlachty obfita i suto za-
pijana. W XIX wieku Lucyna Ćwierczakiewiczowa (ówcze-

sna Magda Gessler) polecała na wigilię karpia lub leszcza na 
szaro z rodzynkami, paszteciki z ryb we francuskim cieście, 
makaron zapiekany z parmezanem i jarmuż z kasztanami. 
Świetną okazją do przypomnienia i zaprezentowania potraw 
wigilijnych był zorganizowany przez LGD „Zaścianek Ma-
zowsza” konkurs na te potrawy, który został rozstrzygnięty 6 
listopada. Z gminy Rzekuń udział w konkursie wzięły panie 
z Kamianki, Drwęczy, Rozwór, Suska Nowego oraz Zabiela.
Polecamy Państwu przepis pań z Zabiela na uszka z grzy-
bami:
Składniki (na 6 porcji):
Farsz: 15 dkg grzybów suszonych, 5 dkg bułki tartej, 1 cebu-
la, 1 łyżka oleju, sól, pieprz do smaku.
Ciasto: 30 dkg mąki, 1 jajko, 1 szklanka wody.
Wykonanie:
Farsz – podsmażyć na łyżce oleju posiekaną drobno cebulę, 
a  następnie oddzielnie podsmażyć grzyby uprzednio ugo-
towane i drobno posiekane. Przyprawić solą, pieprzem do 
smaku i połączyć z cebulą.
Ciasto – wszystkie składniki połączyć i zagnieść ciasto pie-
rogowe. Rozwałkować na cienkie placki, pokroić na kwa-
draty o boku 4 cm. Nakładać jednakową ilość farszu z grzy-
bów i zlepiać przeciwległe boki, końce dwóch połączyć po 
przekątnej. Ugotować w osolonej wodzie. Podawać do so-
sów i zup.

Smacznych Świąt Bożego Narodzenia!
Iwona Choroszewska-Zyśk
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Wakacje w bibliotece i „Odjazdowy bibliotekarz...”

Tydzień Zakazanych Książek…

Informacja organizacyjna

Podczas wakacji w  naszych bibliotekach: w  Gminnej Bi-
bliotece Publicznej Rzekuniu oraz w  filiach w  Laskow-
cu i w Borawem odbywały się zorganizowane zajęcia dla 
chętnych użytkowników. Nie zabrakło gier i  zabaw, za-
jęć plastycznych oraz oczywiście czytania książek a  tak-
że poszukiwania inspiracji twórczych w  świecie przygód 
z  literaturą. Uwieńczeniem tych wszystkich działań, na 
zakończenie wakacji w  Laskowcu odbyło się integracyj-
ne spotkanie przy ognisku, w którym uczestniczyły dzie-
ci i  młodzież a  także zaprzyjaźnieni rodzice z  bibliotek 
w Rzekuniu i Laskowcu, którzy wykazali znaczną pomoc 
organizacyjną. Nasze spotkanie przy ognisku było „Od-
jazdowe”, ponieważ w  tym samym dniu młodzież przy 
filii w  Laskowcu wraz z  bibliotekarzami zorganizowała 
akcję „Odjazdowy Bibliotekarz” i  rowerowymi ścieżkami 
ze specjalnym oznakowaniem popularyzowano czytelnic-
two. „Odjazdowy bibliotekarz”, to ogólnopolska akcja, nie-
jednokrotnie podejmowana od kilku lat przez biblioteki, 

która zachęca do obcowania z  literaturą w  sposób mniej 
tradycyjny a mianowicie „odjazdowy”, na rowerach. Zna-
kiem szczególnym naszych odjazdowych czytelników była 
pomarańczowa chorągiewka przy rowerze z napisem: Od-
jazdowy bibliotekarz. 

Tydzień Zakazanych Książek… również w  naszych  
bibliotekach.

W  tym roku Tydzień zakazanych książek zawitał w  pol-
skich bibliotekach już po raz czwarty! Dołączając do ak-
cji w dniach 21-27 września nasze biblioteki poprzez eks-
pozycje wybranych tytułów oraz intrygujące ciekawostki 
podsuwały i przypominały użytkownikom literaturę, która 
bywała lub nadal bywa kontrowersyjna a nawet zakazywa-
na i wycofywana z bibliotek. Tydzień Zakazanych Książek 
był nie tylko akcją uświadamiającą, ale również okazją do 
zainteresowania ciekawymi przypadkami z historii literatu-
ry, zachęcając do czytania, także książek, którym przypięto 
łatkę niepoprawności obyczajowej, politycznej itp. Inicjaty-
wa nie służy jedynie zwróceniu uwagi na zakazane książki, 
ale również promuje wolność intelektualną wszędzie tam, 
gdzie ludzie mają dostęp do literatury. Jest wyrazem sprze-
ciwu wobec cenzury, zakazywania czytania treści uznanych 

przez kogoś za nieodpowiednie, wycofywania z tego powo-
du pewnych tytułów z bibliotek i księgarń.

Tydzień Zakazanych Książek (Banned Books Week) obcho-
dzony jest na całym świecie. Pomysł na kampanię wywodzi 
się ze Stanów Zjednoczonych i jest ściśle związany z pierw-
szą poprawką do amerykańskiej Konstytucji, która mówi 
o  wolności słowa. Pierwszy Tydzień Zakazanych Książek 
obchodzono w  1982 roku, dzięki inicjatywie aktywistki 
bibliotecznej Judith Krug oraz wsparciu Stowarzyszenia 
Amerykańskich Bibliotek, sprzedawców książek, autorów 
i dziennikarzy.

Zbliżamy się do finału wprowadzania naszych książek do 
komputerowej bazy danych, jednakże doprowadzenie na-
szej bazy do stuprocentowego wyniku uniemożliwia nam 
nieobecność pozycji, które zalegają od kilku lat na półkach 
naszych czytelników. 

PROSIMY WIĘC PO RAZ KOLEJNY O ZWROT  
ZALEGŁYCH KSIĄŻEK DO NASZYCH BIBLIOTEK. 

Wraz z początkiem roku w związku z nowym programem 
bibliotecznym za zbyt długie przetrzymywanie książek będą 
wyciągane konsekwencje finansowe.

Zachęcamy do odwiedzania profilu naszej biblioteki na Fa-
cebooku. Znajdują się tam bieżące informacje dotyczące 
planowanych działań w naszych placówkach oraz inne róż-
ne ciekawostki, które być może zaciekawią. 

Przypominamy, że okres pobytu książki u czytelnika wynosi 
jeden miesiąc. Zawsze można poprosić o wydłużenie termi-
nu dzwoniąc pod nr tel.: 29 7610158 wew. 26 lub pisząc na 

e-mail bibliotek: biblioteka@rzekun.net
   bibliotekalaskowiec@gmail.com
   bibliotekaborawe@gmail.com
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Plan daltoński w szkole w Dzbeninie
Współczesna rzeczywistość odznacza się bardzo dużą 
zmiennością realiów społecznych, politycznych, kulturo-
wych. Do tej światowej dynamiki musi dostosować się szko-
ła, która w  świetle owych przemian wydaje się być nieco 
kostyczna. By wykształcić mądrych, inteligentnych i przede 
wszystkim samodzielnych i  aktywnych młodych ludzi po-
winna ona poszukiwać innowacyjnych sposobów pracy. Wy-
zwanie takie podjęła Szkoła Podstawowa im. Mieczysława 
Czychowskiego w Dzbeninie. W grudniu 2013 roku nasza 
placówka rozpoczęła starania o uzyskanie certyfikatu szkoły 
działającej w myśl pedagogiki daltońskiej, która jest odpo-
wiedzią na owo wezwanie współczesności i stanowi drogę 
ku nowoczesnej edukacji. Proces certyfikacji trwa dwa lata. 
By go zakończyć i uzyskać nazwę szkoły daltońskiej pedago-
dzy przechodzą szereg szkoleń prowadzonych przez konsul-
tantów Polskiego Stowarzyszenia Dalton, podczas których 
zgłębiają tajniki koncepcji edukacyjnej stworzonej przez 
Helen Parkhurst. Koncepcja ta opiera się na trzech zasadni-
czych filarach: odpowiedzialności, samodzielności i współ-
pracy, które w  istocie tworzą fundament życia społeczne-
go. Praca z wykorzystaniem planu daltońskiego wdraża do 
samodzielnego uczenia się, które pozwala dzieciom praco-
wać na ich własnym poziomie, jednocześnie umożliwiając 
nauczycielowi udzielenie pomocy tym uczniom, którzy jej 
wymagają. Dzięki powierzeniu dzieciom odpowiedzialności 
za proces uczenia się, akcent procesu dydaktycznego prze-
suwa się z wykonywania poleceń, w kierunku prawdziwego 
opanowania materiału. Współpraca, czyli trzeci filar kon-
cepcji edukacji daltońskiej sprawia, że dzieci nie tylko uczą 
się współżycia w grupie i wzajemnego szacunku, ale także 

pracy zespołowej, przez co zdobywają umiejętność współ-
pracy z innymi i wspólnego osiągania celów. W proces szko-
leń włączeni zostali również rodzice uczniów, którzy zapo-
znani zostali z podstawowymi zasadami pedagogiki planu 
daltońskiego. Obecnie w Polsce funkcjonują jedynie cztery 
placówki, które mogą poszczycić się certyfikatem szkoły 
daltońskiej. Mamy nadzieję, że wkrótce i nasza szkoła dołą-
czy do tego elitarnego grona. 

Dorota Kołakowska

Prezydent Dalton International z Holandii - Roel Röhner, prezes Polskiego Stowarzyszenia 
Dalton Katarzyna Dryjas oraz przedstawicielki Szkoły Podstawowej im. M.Czychowskiego 
w Dzbeninie: dyrektor Małgorzata Cichocka, Ewa Podpora, Iwona Olejniczak.

Dla turystów i dla mieszkańców
6 listopada 2014 r. na skrzyżowaniu 
ulic: Kościuszki i Słowackiego w Rzeku-
niu zamontowano tablicę informacyjno 
- turystyczną obszaru gminy Rzekuń. 
Celem jej jest promowanie i  wzrost 
atrakcyjności turystycznej obszarów 
gminy. Tablica ma służyć mieszkańcom 
oraz przyjeżdżającym na dany obszar 
turystom. Na tablicy znajdziemy zbiór 
najistotniejszych i  najciekawszych in-
formacji dotyczących gminy Rzekuń. Tablica ma za zada-
nie ułatwić dojazd oraz identyfikację szczególnie ważnych 
obiektów turystycznych oraz zachęcić turystów do spędza-
nia czasu wolnego na terenie części obszaru LGD „Zaścia-
nek Mazowsza” jakim jesteśmy. Ma też za zadanie poprawić 
dostępność infrastruktury oraz promować małą architektu-
rę turystyczną w Gminie. Przez co, mamy nadzieję, zwięk-
szy się liczba turystów, a zatem wzrośnie rozwój turystyki, 
co z kolei wpłynie na wzrost dochodów mieszkańców Gmi-
ny, czyli poprawę warunków ich życia. Na tablicy zostały 
zaznaczone miejscowości, w których znajdziemy gospodar-
stwa agroturystyczne, noclegi, zabytki, pomniki przyrody, 

siłownie, kościoły, Orlika, place zabaw, 
świetlice. Znalazły się też tu informacje 
o przeszłości historycznej gminy Rze-
kuń, pozwalające w  czytelny sposób 
wyszukać konkretne obiekty na mapie. 
Dzięki czemu turyści otrzymają pełną 
informację dostępną dwadzieścia cztery 
godziny na dobę. Tablica informacyjno-
-turystyczna jest kolejnym elementem 
stworzonym z  myślą, by Rzekuń stał 

się bardziej przyjazny i  rozwojowy. Zadanie realizowane 
jest w  ramach środków Unii Europejskiej (Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- EFRROW) na obszarze objętym LSR realizowany przez lo-
kalną grupę działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania „Zaścianek Mazowsza” z siedzibą w Troszynie w za-
kresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013. 

red.

Tablica informacyjna znajduje się przy kościele w Rzekuniu

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
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Monografia Gminy Rzekuń 
4 listopada br. podczas uroczystej promocji do rąk czy-
telników trafiła publikacja dotycząca w  pełni Rzekunia 
– „Monografia Gminy Rzekuń” autorstwa Jerzego Dzie-
wirskiego. To drugie wydanie książki, ale niezmiernie po-
szerzone i uzupełnione o nowe fakty i dokumenty. 

Podczas promocji były kwiaty, ogromne brawa i słowa uzna-
nia. Uroczystość rozpoczął występ Chóru Dziewczęcego 
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu. 
Chór istnieje od momentu powstania szkoły. Pracuje nie-
przerwanie już piętnaście lat, ale co roku w innym składzie. 
Prowadzi go i dyryguje pani Agnieszka Majewska. Zespół 
ma w  repertuarze pieśni patriotyczne, ludowe, sakralne, 

okolicznościowe, rozrywkowe oraz kolędy. Bierze udział 
we wszystkich uroczystościach szkolnych, włącza się w ży-
cie kulturalne środowiska lokalnego, współpracuje z  pa-
rafią w  Rzekuniu. Kilkakrotnie uczestniczył w  mazowiec-
kich przesłuchaniach Ogólnopolskiego Konkursu Chórów 
Szkolnych a’cappella zajmując wysokie lokaty. Systematycz-
nie występuje w ramach Ostrołęckich Spotkań Chóralnych, 
wielokrotnie reprezentował szkołę na Ogólnopolskim Kon-
kursie Chórów o Miecz Juranda w Spychowie. Na uroczy-
stości chór wykonał utwory patriotyczne: pieśń „Mury”, 
„Rozkwitały pąki białych róż”, utwór związany z  postacią 
patrona szkoły „Pierwsza Brygada” oraz kompozycję „Nasze 
miejsce na Ziemi”. 
Wystąpienie autora Monografii poprzedziła prezentacja 
Gminy, której dokonał wójt Stanisław Godzina. Obecni mo-
gli przekonać się, jak współcześnie wyglądają poszczególne 
miejscowości gminy Rzekuń i zapoznać się z inwestycjami 
poczynionymi w ostatnich latach. Następnie z przeszłością 
i  historią gminy Rzekuń zapoznał autor publikacji - Jerzy 
Dziewirski, który opowiedział także o  wybitnych i  cieka-
wych postaciach stąd się wywodzących. 
Pierwsza monografia gminy Rzekuń ukazała się piętnaście 
lat temu. Jej wydawcą był Związek Kurpiów. Był to zarys 
dziejów Gminy. Jej autorem również był Jerzy Dziewirski, 
który poświęcił ponad trzy lata pracy, w tym badań archi-
walnych, aby obecna książka, dotycząca Rzekunia była uzu-
pełniona o wszelkie możliwe dostępne fakty. Publikacja jest 
podzielona na siedem rozdziałów. Czytelnik może śledzić 
dzieje ziemi rzekuńskiej poczynając od epoki kamiennej, 
poprzez organizację kościelną w okresie I Rzeczypospolitej, 
pod zaborami, w okresie wojny i okupacji, aż po dzieje po II 
wojnie światowej. Książka zawiera wiele aneksów i tabel. Ma 
niezwykle bogatą bibliografię. Znajdują się też w niej cieka-
we zdjęcia, mapy oraz rysunki. 
- Uważam, że książka ta przyczyni się do lepszego i pełniej-
szego wykreowania tej okolicy, zapewne wzbogaci strony 
internetowe dotyczące gminy – napisał we wstępie Jerzy 
Dziewirski.- Przyczyni się także do wzbogacenia świado-
mości historycznej i  umocnienia patriotyzmu lokalnego 
mieszkańców gminy. Przypuszczam, że powinna pomóc na-
uczycielom w edukacji regionalnej, w kształtowaniu postaw 
patriotycznych dzieci i  młodzieży, w  umiłowaniu miejsca 

Okładka książki

Uroczysta promocja Monografii Gminy RzekuńWystęp Chóru Dziewczęcego Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu 
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Droga Susk Nowy- Ławy – Ostrołęka
27 listopada 2014 r. dokonano odbioru końcowego wspól-
nej inwestycji Gminy Rzekuń i  Powiatu Ostrołęckiego 
mającej na celu przebudowę drogi relacji Susk Nowy- 
Ławy - Ostrołęka. 

Droga przebudowana została w dwóch odcinkach. Pierwszy 
ma 0, 5 km i  biegnie od Suska Nowego w  kierunku Ław. 
Drugi wynosi prawie 4 km i biegnie przez Ławy do Ostro-
łęki. Odebrane prace dotyczyły robót przygotowawczych tj. 
poszerzenia poboczy, wycinki drzew i  krzewów oraz wy-
miany gruntu na fragmencie drogi, ponadto budowy chod-
ników z kostki betonowej, pasa pieszo- rowerowego, a także 

drenażu francuskiego, uproszczonej formy systemu drenar-
skiego służącego do odwodnienia korony drogi, nawierzch-
ni bitumicznej, oznakowania poziomego i pionowego. Tym 
samym droga która do tej pory była w bardzo złym stanie 

technicznych zyskała nowa jakość i funkcje które w znaczą-
cy sposób podniosą bezpieczeństwo jej użytkowników
Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 5 mln zł. Z tego 
50 % pochodzi z NPPDL (Narodowy Program Przebudowy 
Dróg Lokalnych). Gmina Rzekuń na przebudowę przekaza-
ła 1, 38 mln zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Powia-
tu Ostrołęckiego

red.

urodzenia. Słaby to byłby patriotyzm lokalny, gdyby zabra-
kło wiedzy o swej małej ojczyźnie.
Jerzy Dziewirski, który jest autorem dziejów Rzekunia, jest 
także autorem wielu monografii gmin powiatu ostrołęckie-
go, w tym Olszewa-Borek, Troszyna i Goworowa. Był także 
wieloletnim dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rzekuniu. 
Książka „Rzekuń i okolice” została wydana dzięki zabiegom 
Urzędu Gminy Rzekuń.

- Na kartach tej książki zostały zapisane dzieje tych, co ro-
dzili się, żyli, budowali, walczyli, umierali przed nami, ale 
również o tych, którzy żyją wśród nas na tej ziemi – mówi 
Stanisław Godzina, wójt gminy Rzekuń. - Ta książka jest od-
daniem im hołdu i szacunku, a także zachowaniem pamięci 
dla tych, co żyć tu będą po nas. Pozostaję w głębokim prze-
konaniu, że po prawie trzech latach pracy, w tym również 
archiwalnej, autor odtworzył dzieje ziemi rzekuńskiej najle-
piej, jak to było możliwe.
Spotkania promocyjne z autorem „Monografii Gminy Rze-

kuń” odbyły się także 12 listopada w Muzeum Kultury Kur-
piowskiej w Ostrołęce oraz 13 listopada w Gminnej Biblio-
tece Publicznej w Rzekuniu. Była więc okazja, aby poznać 
nie tylko niezwykłego badacza i historyka jakim jest Jerzy 
Dziewirski, ale także zapoznać się bliżej z historią gminy 
Rzekuń. 

Iwona Choroszewska-Zyśk 

Dyskusje w kuluarach po promocji Monografii

J. Dziewirski prezentuje Monografię

Autor J. Dziewirski pisze dedykacje
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Biało – czerwono w Szkole Podstawowej w Rzekuniu.

Dzień patrona oraz otwarcie nowego skrzydła w SP. w Laskowcu
10. Rocznica nadania szkole imienia oraz otwarcie nowe-
go skrzydła szkoły
26 września 2014 r. to jeden z dni, które przejdą do historii 
szkoły. To właśnie tego dnia obchodzono 10. rocznicę na-
dania szkole imienia księdza Antoniego Pęksy, 17. rocznicę 
śmierci patrona oraz otwarcie i poświęcenie nowego skrzy-
dła szkoły.
Obchody rozpoczęły się od uroczystej mszy świętej, która 
została odprawiona w  kaplicy pod wezwaniem świętego 
Wincentego Pallotiego w Laskowcu. Mszę celebrowali pro-
boszcz parafii św. Wojciecha w  Ostrołęce, ksiądz Marcin 
Walicki oraz opiekun kaplicy w Laskowcu, ksiądz Andrzej 
Narwojsz. We mszy świętej uczestniczyła cała społeczność 
naszej szkoły, poczty sztandarowe i dyrektorzy wszystkich 

Ponad 330 kotylionów w barwach narodowych wykonali 
uczniowie, rodzice i nauczyciele w przeddzień Narodowego 
Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Rzekuniu. 
Szkoła dzieli się umiejętnościami nabytymi podczas ubie-
głorocznego pobytu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.
Hala sportowa SP Rzekuń, przystrojona w biało – czerwone 
barwy stała się miejscem wspólnego wykonywania kokard 
narodowych. Uczestnicy, w sumie ponad 300 osób, praco-
wali słuchając nagrań pieśni patriotycznych związanych z 
szeroko pojętą wolnością, od „Pierwszej brygady” do utwo-
rów Marka Grechuty, Jana Pietrzaka czy Jacka Kaczmar-
skiego. Ściany zdobiło hasło MAMY NIEPODLEGŁĄ oraz 
kilkadziesiąt plakatów wyrażających radość z życia w nie-
podległym kraju wykonanych przez uczniów. Do wspólne-
go świętowania szkoła zaprosiła osoby współpracujące z nią 
na co dzień oraz inne placówki oświatowe z terenu gminy. 
W finale imprezy wykonano zbiorową fotografię, a kilku-
osobowa delegacja udała się na miejscowy cmentarz, aby za-
palić znicz pamięci na grobie marynarzy i ułanów poległych 
w czasie wojny polsko – bolszewickiej.
Bez nadmiernego patosu, z radością ale także poszanowa-
niem historii, taki cel miała uroczystość zorganizowana w 
takiej formie po raz pierwszy w SP Rzekuń. Dyrektor Marek 
Podolak mówi, że w ten sposób chce podziękować za za-
szczyt udziału w roku 2013 we wspólnym przygotowywaniu 

kokard narodowych przez uczniów swojej szkoły i Parę Pre-
zydencką.
W uroczystości brali udział przedstawiciele Przedszkola Sa-
morządowego w Rzekuniu, Szkoły Podstawowej w Drwęczy, 
Szkoły Podstawowej w Dzbeninie, Gimnazjum im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu, Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Rzekuniu, Nadleśnictwa Ostrołęka oraz księża z 
parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, z ks. 
pułkownikiem Janem Mrowcą na czele.

Marek Podolak

W dniu 5 grudnia 2014r. odbyły się w naszej szkole miko-
łajki. Dzieci z klas I- III, oddziału przedszkolnego i punktu 
przedszkolnego przyszły do szkoły w czerwonych strojach, 
aby uczcić ten wyjątkowy dzień. Niektóre maluchy miały 
okazję spotkać się z Mikołajem, który wręczył im prezen-
ty, inne dzieci obdarowały się nawzajem mikołajkowymi 
upominkami. Tradycyjnie, jak co roku, tego dnia, panował 
u nas szczególny klimat. Było dużo radości i uśmiechu.
W klasach i na korytarzach pojawiły się choinki i świąteczne 
dekoracje. Wszyscy z niecierpliwością oczekujemy na zbli-
żające się święta Bożego Narodzenia.
Opiekun Małego Samorządu Uczniowskiego

Małgorzata Szulerecka

Mikołajki w Zespole Szkół w Ołdakach

Przecięcie wstęgi nowo wybudowanego skrzydła SP. w Laskowcu

Wykonywanie kotylionów przez uczniów, rodziców i nauczycieli
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szkół z terenu Gminy Rzekuń, przedstawiciele władz gmin-
nych i powiatowych oraz mieszkańcy Laskowca.
Uroczystości szkolne rozpoczęły się od powitania przybyłych 
gości oraz uroczystego otwarcia i poświęcenia nowego skrzy-
dła szkoły. Na znak otwarcia i  oddania do użytku nowego 
skrzydła szkoły nastąpiło przecięcie wstęgi, którego doko-
nali: Stanisław Kubeł, Starosta Ostrołęcki, Stanisław Godzi-
na, Wójt Gminy Rzekuń, Edward Gryczka, Przewodniczą-
cy Rady Gminy Rzekuń, Małgorzata Pieczyńska, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. A. Pęksy w Laskowcu,
Wioleta Pupek, Przewodnicząca Rady Rodziców, Julia 
Pupek, przedstawicielka uczniów.

Nowy budynek oraz krzyże do klas poświęcił ksiądz pro-
boszcz Marcin Walicki.
Następnie goście udali się do nowego budynku szkoły, po 
zwiedzeniu którego zajęli miejsca na uroczyście przygoto-
wanym holu szkolnym. Aby upamiętnić wydarzenie sprzed 
10. lat, kiedy to nadano szkole imię księdza Antoniego Pęk-
sy, społeczność szkolna, lokalni przedsiębiorcy i  rodzina 
księdza ufundowali tablicę pamiątkową, której odsłonięcia 
dokonali bratankowie księdza Antoniego, Pan Jerzy Pęksa 
oraz Pan Krzysztof Pęksa. Po odsłonięciu tablicy delegacja 
uczniów złożyła pod tablicą kwiaty i zapaliła znicz. Człon-
kami delegacji byli: Krystyna Podsiadlik, uczennica klasy IV 
oraz Błażej Kuliś, uczeń klasy V. W imieniu rodziny księdza 
Antoniego kwiaty pod tablicą złożyli jego bratankowie, Pa-
nowie Krzysztof i Jerzy Pęksa.
Następnie głos zabrała Małgorzata Pieczyńska, dyrektor 
szkoły. W  swoim przemówieniu Pani Dyrektor powitała 

przybyłych gości, uczniów, nauczycieli, rodziców. 
Od przybyłych gości usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, ży-
czeń i  gratulacji. Stanisław Kubeł, Starosta Ostrołęcki 
w swoim przemówieniu podkreślił, że nasza szkoła jest jego 
zdaniem jedną z najpiękniejszych szkół w całym powiecie. 
Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń podkreślił ogrom-
ne zaangażowanie w  budowę i  wystrój szkoły dyrektor 
Małgorzaty Pieczyńskiej. Podkreślił też, jak ważne jest in-
westowanie w młodzież i dzieci, gdyż ziarno, które dzisiaj 
posiejemy wyda plony za kilka lub kilkanaście lat. Pan wójt 
życzył wszystkim dobrego samopoczucia w szkole i obiecał 
oddanie nowej sali gimnastycznej na 1 września 2015 roku. 

Po przemówieniach, życzeniach i  podziękowaniach padła 
komenda „Baczność”, po czym przy dźwięku werbli wy-
prowadzono poczty sztandarowe i rozpoczęła się część ar-
tystyczna. Prowadzącą uroczystość była Dominika Misiak, 
uczennica klasy VI. W  wykonaniu uczniów naszej szkoły, 
których do występu przygotowała Pani Katarzyna Grzybow-
ska, wysłuchaliśmy pięknego montażu słowno – muzyczne-
go, którego tematyka dotyczyła patrona, Księdza Antoniego 
Pęksy, oddania nowego budynku szkolnego oraz historii na-
szej szkoły. W rolę księdza Antoniego wcielił się uczeń klasy 
szóstej, Szymon Suplicki.
Multimedialną historię naszej szkoły zaprezentowali nasi 
absolwenci, Natalia Mróz i Mateusz Opęchowski.
Po pięknej i wzruszającej uroczystości uczniowie rozeszli się 
do domów, a goście zostali zaproszeni na poczęstunek.

Urszula Majkowska

Przemówienie Wójta

Kącik edukacyjny w nowej części szkoły

Nowa sala lekcyjna wraz z meblami

W nowej stołówce wszystko będzie lepiej smakowało
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200 lat dla Jubilatki!

„Mikołajowa szkoła”

O niepodległości w szkole w Drwęczy

30 września 2014 roku Pani Stanisława Kozłowska z La-
skowca obchodziła jubileusz 105. urodzin. 

Z tej okazji Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń wręczył 
kwiaty i złożył życzenia Jubilatce. Dołączamy się do życzeń 
i pragniemy życzyć zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. 

Agata Rybicka

5 grudnia w  Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czy-
chowskiego w Dzbeninie zaroiło się od Mikołajów, a to za 
sprawą Samorządu Uczniowskiego i  jego opiekuna Anny 
Siemiątkowskiej. Zorganizowano również mikołajkową lo-
terię fantową, z której dochód przeznaczony został na po-
trzeby samorządu. Tego dnia wszystkie dzieci obdarowywa-
ły się prezentami, a przedstawiciele Rady Rodziców - pani 
Joanna Załęska i Jolanta Dobkowska, przygotowały słodką 
niespodziankę.

10 listopada 2014 roku w Szkole Podstawowej im. Armii Krajo-
wej w  Drwęczy odbyła się uroczysta akademia poświęcona 96. 
ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁO-
ŚCI przygotowana przez uczniów klas III - VI pod kierunkiem p. 
Małgorzaty Makowskiej i  p. Agnieszki Stepnowskiej.Mottem tej 
uroczystości było hasło: Aby człowiek wiedział dokąd idzie, musi 
wiedzieć skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi jak człowiek 
bez pamięci” (N. Davies). Aby uzyskać podniosły nastrój, a  jed-
nocześnie skłonić odbiorców do głębszego przeżywania oraz do 
refleksji, cała sala pogrążona była w mroku. Jedyne źródła światła: 
początkowo lampka nocna na stoliku dziadka oraz biało – czer-
wone znicze zapalane przez kolejno wchodzących recytatorów, 
które ustawiane były dookoła serca z napisem ,,Polsko nie jesteś 
ty już niewolnicą”. 
Narrację prowadził chłopiec przebrany za dziadka, który opo-
wiadał wnuczkom o  tragicznych wydarzeniach z  historii Polski. 
Piękne wiersze polskich poetów przeplatały się z  pieśniami pa-
triotycznymi śpiewanymi przez solistów i  chór. Swoją obecno-
ścią zaszczycił nas przedstawiciel ŚZŻAK p. Ryszard Karwacki. 

W akademii udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele, którzy kiedyś 
pracowali w naszej szkole. Byli to: Państwo Mirosława i Kazimierz 
Cholewscy wraz z córką, Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń, 
p. Bogumiła Jarka, p. Dorota Czyż, p. Piotr Mierzejewski. Nie za-
brakło też mieszkańców i rodziców.

SP im. Armii Krajowej w Drwęczy 

tel. 29 761 73 01, 29 761 73 02 
faks 29 643 20 93

Godziny otwarcia:

– wtorek 7.45-17.00 

– czwartek 7.45-15.45 

Tel. 29 761 73 95, 29 643 20 80

tel. 29 761 73 01 wew. 134

olicji Posterunek P
tel. 29 761 01 38

Awarie sieci wodociągowej
Awarie na terenie gminy Rzekuń można zgłaszać do 
Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 
tel. 29 761 73 94 (w dni powszednie w godz. 7-15) 
Poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy
tel. 660 326 054
Awarie sieci kanalizacyjnej
Awarie można zgłaszać do OPWiK sp. z o. o., 
ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
Pogotowie kanalizacyjne - tel. 994
Awarie oświetlenia ulicznego (w godz. 8.00-16.00)
„BEMAR” tel. 504 138 578 lub 29 761 79 61
marek.bebenek@bemarrzekun.pl

Stanisława Kozłowska - jubilatka

Mikołaje ze Dzbenina

Akademia poświęcona 96. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.


