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Budżet Gminy Rzekuń na 2014 rok

Życzenia Świąteczne

Szanowni Państwo.
Tworzenie budżetu zawsze odbywa 
się w atmosferze ogromnych oczeki-
wań. Ostatecznie jest on kompromi-
sem pomiędzy możliwościami finan-
sowymi a najpilniejszymi potrzebami 
społecznymi. Budżet 2014 r. zawiera 
wiele propozycji radnych, sołtysów  
i mieszkańców. Wnioski nie ujęte w tym 
roku zapewne będą rozpatrywane w latach 
następnych.

30 grudnia Rada Gminy Rzekuń przyjęła zaproponowany prze-
ze mnie budżet na rok 2014. Oprócz wydatków bieżących zosta-
ły zaplanowane już po raz czwarty inwestycje infrastrukturalne  
w bardzo szerokim zakresie. Bardzo wysokie wydatki na inwesty-
cje podejmowane od roku 2011 powoduje nadrobienie zaległości 
w świadczeniu podstawowych usług na rzecz naszych mieszkań-
ców. O ile w 2013 r. najwięcej wydatkowano na drogi, to w  roku 
2014 największe wydatki zostaną poniesione na budowę kanalizacji. 
Przypomnę tylko, że na początku kadencji gmina miała tylko 137 
przyłączy kanalizacyjnych i sieć kanalizacji sanitarnej o długości 7 
km, na koniec 2013 r. mieliśmy 755 przyłączy i sieć o długość 26 
km. Planujemy w 2014 r. wydatkować kolejne 4 mln zł zwiększyć 
sieć kanalizacyjną do ok. 1000 szt. przyłączy. Łącznie poniesione  
i planowane do wydatkowania środki w 2014 roku na sieć kanaliza-
cji sanitarnej wyniosą ok. 9,5 mln zł.
Niezależnie od budowy kanalizacji wciąż ważnym zadaniem in-
westycyjnym pozostają drogi. W 2013 r. wydatkowano 7,5 mln zł,  
a od początku kadencji 14,2 zł. Wybudowaliśmy 34  odcinki dróg,  
a w 2014 r. planujemy zrealizować kolejne 7. Potrzeby w zakresie 
budowy dróg są jeszcze duże, ale kilka ważnych odcinków będzie 
można zrealizować dopiero po wybudowaniu kanalizacji. Budowa 
dróg jest również bardzo kosztowna, ponieważ przyjąłem zasadę 
uzupełniania uzbrojenia podziemnego tj. sieci wodno- kanalizayj-
nej  oraz wbudowania solidnej podbudowy drogi, dlatego często to 
co pod asfaltem jest droższe od samej nawierzchni. Idea jest taka, by 

jak największej liczbie mieszkańców zapewnić twardy wyjazd. Do 
budowy chodników będzie można wrócić po zaspokojeniu ważniej-
szych potrzeb. 
W budżecie na rok 2014 mamy również zapisane duże za-
danie wodociągowe. W trakcie realizacji jest wodociąg  
w miejscowościach Nowa Wieś Wschodnia – Ołdaki - Przytuły Sta-
re. Ponadto gmina sukcesywnie rozbudowuje sieci wodociągowe 
wszędzie tam, gdzie potrzebują tego nasi mieszkańcy. W roku 2013 
zaprojektowaliśmy 3 km sieci wodociągowych,  realizujemy to zada-
nie siłami Zakładu Obsługi Gminy.
Ważnym zadaniem jest również rozbudowa i modernizacja oświe-
tlenia ulicznego. W ciągu ostatnich 3 lat liczba lamp ulicznych 
zwiększyła się o ok. 20% i jest ich 1150.
Dokonujemy ciągłych modernizacji linii polegających na:
ograniczeniu ilości układów pomiarowych, łączeniu istniejących 
obwodów oświetleniowych- celem zmniejszenia opłat dla dystrybu-
tora prądu;
wprowadzamy sterowanie astronomiczne w zamian za czujni-
ki zmierzchowe- unikamy w ten sposób niepotrzebnych włączeń, 
oszczędzamy zużycie energii. Włączenia i wyłączenia zostają do-
kładnie zaprogramowane;
dokonujemy wymiany lamp rtęciowych na sodowe (na koniec roku 
2013 zostały wymienione już 330 lampy). Za każdym razem jest roz-
ważana możliwość zastosowania lamp sodowych. Ograniczamy tak-
że zużycie energii celem efektywniejszego oświetlania ulic, placów 
i miejsc publicznych. W przypadku dużych obwodów oświetlenio-
wych rozważane jest zastosowanie reduktorów mocy pozwalających 
na ograniczanie napięcia w godzinach późnonocnych tj od 23:00 do 
4:00, co skutkuje ograniczeniem zużycia energii nawet do 40%.
Obniżyliśmy też wydatki na zakup energii elektrycznej o ok. 20% 
poprzez wyłonienie dostawcy w drodze przetargu.
Równolegle będziemy inwestować w infrastruktu-
rę służącą zaspokajaniu potrzeb kulturalnych, sporto-
wych i rekreacyjnych naszych mieszkańców. Zaplanowali-
śmy budowę kolejnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej  
w Dzbeninie w ramach „Radosnej Szkoły”. Byłby to szósty 

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim mieszkańcom jak najwięcej łask,
dużo radości która będzie wypełniać nasze serca
i spełnienia wszystkich pragnień,
wesołego Alleluja! Życzą

Wójt Gminy    Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisław Godzina   Edward Gryczka

Stanisław Godzina
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Zaplanowane na rok 2014 dochody 
wynoszą 32.255.659,39 zł, zaś wydatki 
- 39.213.348,40 zł, w tym na inwestycje 
zostanie przeznaczonych 13.633.702,74 zł.  
Uchwalony budżet na rok 2014, jak  
i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy na lata 2014-2023, został wcześniej pozytywnie za-
opiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Regio-
nalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że projekty zawierają 
wymagane dane zgodnie z ustawą o finansach publicznych i 
spełniają wymogi nią określone.
Jakich inwestycji możemy więc spodziewać się w roku 2014 

Najważniejsze zadania inwestycyjne na rok 2014

plac zabaw razem z wybudowanymi pięcioma w roku 2013. 
Dalej inwestujemy w remont i budowę świetlic wiejskich  
w Drwęczy, Tobolicach, Daniszewie, Nowej Wsi Wschodniej,  
Rozworach i Susku Starym- łącznie zaplanowaliśmy kwotę ok. 
1,3 mln zł. Ogromnym wyzwaniem będzie zaprojektowanie  
w tym roku Centrum Kultury. Na to zadanie zapisa-
no 70 tys. zł w budżecie gminy. Rozpatrując wszystkie 
możliwe lokalizacje skłaniamy się do rozbudowy budyn-
ku OSP w Rzekuniu. Obiekt taki powinien znajdować się  
w centrum miejscowości. Odbyłem już rozmowy z druhami straża-
kami, którzy wyrazili swą przychylność dla tego pomysłu.
Istnieje konieczność poszerzenia przestrzeni publicznej w samym 
Rzekuniu. Jestem już po rozmowach z ks. Proboszczem Janem 
Mrowcą oraz z biskupem Januszem Stepnowskim co do możliwości 
zagospodarowania placu przy kościele pod takie potrzeby. Mamy 
wstępną akceptację. Przypomnę, że dzięki dobrej współpracy  
z kurią i parafią udało się wybudować parking przy cmentarzu.
Najtrudniejszym zadaniem, które jest w tej chwili już na ukończe-
niu, był remont budynku Urzędu Gminy. Trudność polegała na tym, 
że trzeba było znaleźć zastępcze możliwości funkcjonowania i przy-
gotować pomieszczenia. Budynek był w stanie zagrażającym bez-
pieczeństwu jego użytkowników. Kapitalny remont objął osuszenie 
i izolację fundamentów, wymianę wszystkich instalacji, wymianę 
dachu, dobudowanie klatki schodowej wraz z koniecznym dosto-
sowaniem komunikacji dla osób niepełnosprawnych. Zagospoda-
rowanie terenu wokół. Przybyło również ponad trzykrotnie miejsc 
do parkowania. Łącznie z miejscami na ul. Ogrodowej jest ich 32. 
Dodatkowe trudności sprawiały osoby zarządzające bankiem, które 
przez cały czas zaskarżają wszystkie wydane decyzje. Pragnę pod-
kreślić, że właścicielem budynku jest gmina Rzekuń, czyli wszyscy 
mieszkańcy. Kilkukrotnie zwracałem się do władz banku z prośbą o 
współpracę z poszanowaniem istniejącego stanu prawnego. Nie mo-
głem spełnić oczekiwań banku polegających na notarialnym prze-
kazaniu bankowi prawa własności mieszkańców gminy Rzekuń. 
Wyrażam głębokie przekonanie, że budynek po remoncie będzie 
służył przez dziesiątki lat mieszkańcom. Dodam też, że remont bu-
dynku nie miał wpływu na inne inwestycje. Wydatki poniesione na 
jego realizację stanowią ok. 6% wydatków inwestycyjnych z okresu 
2011-2014.
W tym roku zaplanowaliśmy wydatki w kwocie ok. 260 tys. na 
zapewnienie bezpieczeństwa, w tym na utrzymanie Ochotni-
czych Straży Pożarnych. Są to głównie wydatki bieżące (szkolenia, 
ogrzewanie, udział w akcjach, bieżące zakupy, paliwo i ubezpiecze-
nia). W poprzednich latach  (2011-2013) wydatki sięgnęły ponad  
1 mln zł, z czego ponad 500 tys. stanowiły wydatki majątkowe. Było 

to związane z zakupami samochodów dla OSP Rzekuń w 2011 r.  
i OSP Kamianka w 2013 r.
Nie udałoby się zrealizować tych inwestycji, gdyby nie sku-
teczne poszukiwanie i pozyskiwanie środków zewnętrz-
nych. Dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych,  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie oraz innym dotacjom 
możliwe było zrealizowanie tak dużej ilości inwestycji.  
Z myślą o osobach niepełnosprawnych i tych najbardziej potrze-
bujących przystąpiliśmy do projektu finansowanego ze środków 
unijnych pod nazwa „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”.  
W ramach projektu zostanie zbudowana sieć bezprzewodowego 
przekazu sygnału internetowego, którym objęty zostanie prawie cały 
obszar gminy. 145 mieszkańców wykluczonych cyfrowo otrzyma 
też komputery, a także wszystkie nasze jednostki oświatowe zostaną 
wyposażone w nowoczesny sprzęt. Wyłoniony w przetargu nieogra-
niczonym wykonawca opracuje projekt sieci. Wartość całego pro-
jektu wyniesie prawie 3,5 mln zł. W całości finansowany ze środków 
pozyskanych z funduszy Unii Europejskiej.
Szanowni Państwo. Budżet w 2014 r. jest po raz kolejny bardzo pro-
inwestycyjny, lecz oprócz budowy dużych zadań o charakterze inwe-
stycyjnym zapewnia też zrównoważony rozwój gminy we wszystkich 
obszarach. Nie zapominamy o wydatkach na kulturę, sport i rekreację  
( powstaną trzy siłownie zewnętrzne). Systematycznie zwiększa-
my nakłady na oświatę i wychowanie. Po dwuletnim prowadze-
niu punktów przedszkolnych ze środków unijnych, prowadzimy 
je obecnie w ramach własnego budżetu. Mam też świadomość, że 
tylko sukcesywne i równomierne inwestowanie we wszystkich dzia-
dzinach życia da szansę szerszego zaspokojenia oczekiwań naszych 
mieszkańców. 

Wójt Gminy Rzekuń

Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy 
Szkole Podstawowej w Laskowcu. Zdjęcie zrobiono 27 lutego 2014 r.
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na terenie gminy Rzekuń? Oto wybrane zadania:
• Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnie-

niowej w obrębie wsi Ławy – uzupełnienie
• Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sani-

tarnej w Ławach
• Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sani-

tarnej w Tobolicach
• Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sani-

tarnej w Dzbeninie
• Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sani-

tarnej w Czarnowcu
• Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sani-

tarnej w Laskowcu i Teodorowie
• Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sani-

tarnej w Goworkach
• Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sani-

tarnej w Rzekuniu
• Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miej-

scowości Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare 
i Drwęcz

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2584W od drogi 627 - 
Susk Nowy - Ławy – Ostrołęka - dotacja Gminy Rzekuń 
na współfinansowanie zadania z Powiatem Ostrołęckim

• Przebudowa ul. Zarośle i Miłosza w Ławach  z uzupełnie-
niem brakującej infrastruktury technicznej

• Przebudowa ul. Kasztanowej w Czarnowcu wraz z uzu-
pełnieniem brakującej infrastruktury technicznej

• Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sporto-
wej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej infrastruk-
tury technicznej

• Przebudowa dróg gminnych ozn. Nr ewid. nr 1318, 1332, 

1320 w msc. Borawe
• Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu  z uzupeł-

nieniem brakującej infrastruktury technicznej
• Opracowanie dokumentacji na remont ul. Wrzosowej  

w Laskowcu
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gmin-

nej ozn. nr ewid. nr 618/1 i 618/5 w msc. Ławach
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gmin-

nej ozn. nr ewid. nr 243 w msc. Korczaki
• Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gmin-

nej ozn. nr ewid. nr 186 w msc. Przytuły Stare
• Przebudowa ul. Platynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem 

brakującej infrastruktury technicznej
• Przebudowa ul. Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem 

brakującej infrastruktury technicznej

• Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń po-
przez rozbudowę z przebudową budynku Urzędu Gminy 
w Rzekuniu

• Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Radosnej 
i ul. Pięknej w Rzekuniu wraz z uzupełnieniem brakują-
cej infrastruktury technicznej

• Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydak-
tycznymi i infrastrukturą techniczną przy Szkole Pod-
stawowej w Laskowcu

• Ogrodzenie i zagospodarowanie  placu gminnego w Su-
sku Nowym

• Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podsta-
wowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie

• Przebudowa boiska i terenowych urządzeń sportowych
• Opracowanie dokumentacji na budowę gminnego ośrod-

ka kultury w Rzekuniu
• Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym
• Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Daniszewie 

gm. Rzekuń

Świetlica wiejska w Susku Starym. W tym roku świetlica zostanie wyposażona 
w niezbędny sprzęt.

Budynek Urzędu Gminy - 27.02.2014 r.

W 2014 r. zostanie wybudowany plac zabaw w Dzbeninie

Budynek przed rozpoczęciem remontu.
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Co, gdzie, kiedy?

Dotacja na remont świetlicy wiejskiej w Czarnowcu 
rozliczona
W wyniku weryfikacji wniosku o płatność ostateczną na za-
danie „Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu” 
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii roz-
woju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dniem 16 stycz-
nia 2014r. zostało przekazane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płatności 
na kwotę 19.999,99 zł dla gminy Rzekuń.
WFOŚiGW-umorzenie pożyczki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie 
uznał gminie Rzekuń rozliczenie końcowe pożyczki na re-
alizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodo-
ciągowej w ul. Kościuszki w Rzekuniu”.
Zarząd Funduszu umorzył Gminie kwotę pożyczki w wyso-
kości 26.474,43 zł.

WFOŚiGW-umorzenie pożyczki
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie 
uznał gminie Rzekuń rozliczenie końcowe pożyczki na re-
alizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji deszczo-
wej w ul.Kościuszki w Rzekuniu”.
Zarząd Funduszu umorzył Gminie kwotę pożyczki w wyso-
kości 67.118, 87 zł.

Dofinansowanie z WFOŚiGW
17 grudnia 2013 r. Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń 
podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinanso-
wanie realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w Czarnowcu - I etap” w formie pożyczki w kwocie 
600.000,00 zł. Obecnie została uruchomiona pierwsza tran-
sza pożyczki w wysokości 300.000,00 zł.
Radosna Szkoła rozliczona        
Wojewoda Mazowiecki reprezentowany przez Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty w Warszawie przekazał na rachu-
nek bankowy gminy Rzekuń kwotę 176.199,26zł.
Przekazane środki dotyczą rozliczonej dotacji celowej  
z budżetu państwa na dofinansowanie utworzenia 
szkolnych placów zabaw przy szkołach podstawowych  
w: Borawem, Drwęczy i Zespole Szkół w Ołdakach 
związanych z   dofinansowaniem zadania inwestycyjnego  
w ramach „Rządowego programu wspierania w latach 2009-
2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół 
podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych  

I stopnia - Radosna szkoła”.
200 tysięcy dla gminy Rzekuń
Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie przekazało na 
rachunek bankowy gminy Rzekuń kwotę 200.000,00 zł.
Przekazane środki dotyczą rozliczonej pierwszej transzy 

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej
w ul.Kościuszki w Rzekuniu dofinansowano przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w formie pożyczki

w kwocie 335 594,34 zł
wfosigw.pl

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej 
w ul. Kościuszki w Rzekuniu dofinansowano przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w formie pożyczki

w kwocie 176 496,22 zł
wfosigw.pl

• Remont świetlicy wiejskiej w Drwęczy
• Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w To-

bolicach
• Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 

Wschodniej
• Budowa siłowni zewnętrznej • miejsce rekreacji i aktyw-

nego wypoczynku w miejscowości Rzekuń
• Urządzenie placów zabaw w Rzekuniu
• Bawmy się wesoło – budowa placu zabaw w miejscowo-

ści Susk Nowy
• Żwirowanie dróg gminnych na terenie: Daniszewa, To-

bolic, Kamianki, Borawego, Przytuł Nowych, Zabiela, 
Nowej Wsi Wschodniej, Drwęczy, Dzbenina, Rzekunia, 
Ołdak, Laskowca, Goworek, Korczak

• Wykonanie barier na mostkach na ul. Miłej, Ks. Skło-
dowskiego i Nowej w Rzekuniu

• Zaprojektowanie i wyposażenie siłowni napowietrznej 
oraz ławek i koszy w Teodorowie

• Zakup wyposażenia siłowni napowietrznej, montaż ko-

szy na boisku do koszykówki w  Susku Nowym  
• Projekt i wykonanie ogrzewania świetlicy w Przytułach 

Nowych
• Ogrodzenie placu w Tobolicach
• Wymiana drzwi garażowych w sali świetlicy w  Zabielu
• Wykonanie projektu na budowę chodnika  w Przytułach 

Starych
• Wykonanie dwóch przepustów na drogach w Kamiance
• Zakup krzeseł w Zabielu
• Zakup wyposażenia świetlicy w  Tobolicach
• Zakup wyposażenia świetlicy w  Susku Starym
• Zakup wyposażenia świetlicy w Drwęczy
• Zakup wyposażenia, ławek i stolików zewnętrznych  

w Czarnowcu
• Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w Rozworach
• Budowa chodnika w Ławach
• Modernizacja oświetlenia w gminie Rzekuń (we wszyst-

kich miejscowościach).
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Informacja w sprawie dokonywania płatności za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i podatek

dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
związanych z dofinansowaniem zadania inwestycyjnego w 
ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury spor-
towej” pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej z pomiesz-
czeniami dydaktycznymi i infrastrukturą techniczną przy 
Szkole Podstawowej w Laskowcu”.

Odbiór ul. Polnej, Malinowej, Agrestowej i Porzeczkowej
19 grudnia 2013 r. dokonano odbioru końcowego zadania 
obejmującego swym zakresem przebudowę ul. Polnej, Mali-
nowej, Agrestowej i Porzeczkowej w Rzekuniu.
W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Malino-
wej na długości 424,00 mb, ul. Agrestowej na dł. 572,0 mb, 
ul. Porzeczkowej na dł. 215 mb, i ul. Polnej na dł. 400,0 mb 
o szerokości 5,0 mb. Przebudowa obejmowała wykonanie 
konstrukcji jezdni z kruszywa łamanego oraz nawierzch-
ni bitumicznej. Przed wykonaniem nawierzchni asfalto-
wej wykonano brakującą infrastrukturę techniczną tj. sieć 
i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz od-
wodnienie ulicy poprzez rurociągi drenarskie i studzienki 
ściekowe, odprowadzające wody opadowe do kanalizacji 
deszczowej. Inwestycja obejmowała ponadto swym zakre-
sem wykonanie obustronnych poboczy i zjazdów na działki 
i posesje prywatne z kruszywa łamanego oraz wykonanie 
oznakowania poziomego i pionowego.
Koszt przebudowy wyniósł – 1 388 670,00 zł.
Odbiór ul.Topolowej w Rzekuniu
19 grudnia 2013 roku  dokonano także odbioru końcowego 
zadania obejmującego swym zakresem przebudowę ul. To-
polowej w Rzekuniu. W ramach inwestycji wykonano prze-
budowę ul. Topolowej na długości 370,50 mb. i szerokości 
5,0 mb. Przebudowa obejmowała wykonanie konstrukcji 
jezdni z kruszywa łamanego oraz nawierzchni bitumicz-
nej. Przed wykonaniem nawierzchni asfaltowej wykonano 
brakującą infrastrukturę techniczną tj. sieć i przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz odwodnienie ulicy 
poprzez rurociągi drenarskie i studzienki ściekowe odpro-

wadzające wody opadowe do kanalizacji deszczowej. In-
westycja obejmowała ponadto swym zakresem wykonanie 
obustronnych poboczy i zjazdów na działki i posesje z kru-
szywa łamanego oraz wykonanie oznakowania poziomego i 
pionowego.
Koszt przebudowy ul. Topolowej wyniósł – 471 090,00 zł
Dotacja unijna na budowę placu zabaw w msc. Susk Nowy

W dniu 19.02.2014r. Wójt gminy Rzekuń Stanisław Godzina 
podpisał umowę z Samorządem Województwa Mazowiec-
kiego na inwestycję ,,Bawmy się wesoło- budowa placu za-
baw w miejscowości Susk Nowy” ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 
413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
na obszarze objętym LSR realizowaną przez lokalną grupę 
działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścia-
nek Mazowsza” z siedzibą w Troszynie. Wartość inwestycji 
to 114.423, 42 zł. z czego 25.000,00 zł to środki z Funduszu.
Rządowy program ,,Radosna szkoła”- edycja 2014 w msc. 
Dzbenin. Wniosek złożony o udzielenie wsparcia finanso-
wego w roku 2014 na utworzenie szkolnego placu zabaw 
przy Szkole Podstawowej w Dzbeninie w ramach rządowego 
programu ,,Radosna szkoła’’-edycja 2014, został pozytywnie 
oceniony. Tym samym złożony wniosek zakwalifikowa-
ny został do współfinansowania. Koszt całkowity opera-
cji: 127.763,00 zł, przyznana dotacja 63.850,00 zł. Obecnie 
oczekujemy na wyznaczenie terminu podpisania umowy.

red.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzekuń,

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania cztery razy
w roku, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe przelewem na rachunek organu podatkowego:
Urząd Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Nr rachunku: Bank Spółdzielczy Ostrołęka 14 8922 0009 0002 4673 2000 0010
tytułem: OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI wraz z podaniem danych identyfikacyj-
nych właściciela nieruchomości w następujących terminach:
1. za I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 maja danego roku,
3) za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 września danego roku,
3) za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 listopada danego roku.
Podane terminy są takie same jak za podatek.
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Początek roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rze-
kuniu upłynął nad zmaganiami statystycznymi oraz in-
wentaryzacji księgozbioru w filiach w Laskowcu i w Bora-
wem, która w bibliotekach musi być przeprowadzana co 
pięć lat.
W związku z udziałem w Ogólnopolskim Programie Roz-
woju Bibliotek bibliotekarze naszych bibliotek od września 
minionego roku do marca bieżącego roku uczestniczyli  
w 5 podstawowych modułach szkoleniowych, które przygo-
towują do opracowania planu rozwoju naszej biblioteki na 
okres 2-3 lat. 
Dzięki Fundacji Społeczeństwa Informacyjnego oraz stowa-
rzyszeniu CAL nasza biblioteka ma możliwość skorzystania 
z fachowego doradztwa, inspiracji oraz wymiany doświad-
czeń z bibliotekami z całej Polski.
Spotkania w Bibliotece
W czasie ferii w bibliotece w Laskowcu odbyły się warsz-
taty, podczas których uczestnicy mieli okazję przyswoić 
umiejętność wyplatania koszyków z papierowej wikliny,  
a także przekonali się, że jest to prawie bezkosztowy materiał 
a z odrobiną cierpliwości posiada bardzo szerokie możliwo-
ści wykorzystania. Zajęcia poprowadziła Dorota Zalewska. 
Z początkiem marca w bibliotece w Rzekuniu odbyły się 
pierwsze w tym roku „Twórcze spotkania”, podczas których 
uczestniczki pod hasłem „Kobiety kobietom” wykonywały 
ozdoby z włóczki oraz miały okazję sięgnąć wspomnienia-
mi do kobiet w literaturze oraz porozmawiać o życiu kobiet 
dawniej i dziś w innych kulturach, krajach, kontynentach.
„Link do przyszłości”

To projekt skierowany 
do młodzieży gimnazjal-
nej i ponadgimnazjalnej 
polegający na spotkaniu 
z młodymi profesjonali-
stami swoich zawodów, 

którzy w młodym wieku odnieśli sukces zawodowy wykorzy-
stując nowoczesne technologie komunikacyjno - informacyj-
ne, oraz z pasją wykonują swój zawód. Dzięki uczestnictwu 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu w tym projekcie 
uczniowie z III klasy gimnazjum w Ołdakach spotkała się z 
Jakubem Jakubowskim, młodym profesjonalistą z Radzynia 

Podlaskiego, który zaprezentował młodzieży swoje doświad-
czenia zawodowe, opowiadając jaką rolę w jego pracy odgry-
wają nowoczesne technologie.  Młodzież poznała przyszło-
ściowe zawody,  oraz wzięła udział w quizie, który pozwolił 
zorientować się w aktualnej sytuacji na rynku pracy. 

Celem projektu „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Ka-
riera” jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości 
w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki 
i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Projekt jest reali-
zowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego ze środków Microsoft, w ramach inicjatywy YouthSpark 
oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Druga edy-
cja projektu została objęta patronatem Ministra Edukacji Na-
rodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Spotkanie autorskie z Tadeuszem Kowalczykiem
Gminna Biblioteka w Rzekuniu serdecznie zaprasza 
mieszkańców na spotkanie autorskie z lokalnym pisa-
rzem, Tadeuszem Kowalczykiem i promocją jego nowo 
wydanej książki, tomiku poezji zatytułowanej „To miłe 
spotkania”. Spotkanie odbędzie się w piątkowe popo-
łudnie, 4 kwietnia 2014 r. o godz. 17.00 w bibliotece  
w Rzekuniu, na które serdecznie zapraszamy.

Z biblioteki...

Uwaga !!!
Osoby, które złożyły korektę deklaracji w zakresie zmiany sposobu przekazywania odpadów komunalnych, powinny 
same wyliczyć wysokość łącznej opłaty kwartalnej za odbiór odpadów z poszczególnych miesięcy.

Wysokość łącznej opłaty kwartalnej za odbiór odpadów
Sposób zbierania odpadów

 wg złożonej deklaracji ZMIESZANE SELEKTYWNE

Gospodarstwo do 2 osób 75,00 zł 
(25 zł x 3 miesiące)

57,00 zł 
(19zł x 3 miesiące)

Gospodarstwo powyżej 2 osób 105,00 zł 
(35 zł x 3 miesiące)

75,00 zł
(25zł x 3 miesiące)
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Bal Karnawałowy „Seniorów” - Susk Nowy 8.02.2014

Od niedawna w Susku Nowym działa Klub Seniora „Uśmiech”. Senio-
rzy działają według słów Antoine’a de Saint-Exupery’ego: „Napraw-
dę istnieje tylko jedna radość: obcowanie z ludźmi”. Dlatego wyko-
rzystują każdą okazję, która służy wspólnym spotkaniom, zabawie, 
wymianie poglądów. Seniorzy przekonali do swojej działalności całe rodziny  
i zachęcają do spotkań zarówno młodszych, jak i starszych. Był już Bal Sylwestro-
wy, zabawa karnawałowa, wspólny kulig, jasełka oraz warsztaty twórcze. 
Życzymy dalszych udanych przedsięwzięć, które integrują lokalną społeczność!

red.

Książki dla biblioteki w Rzekuniu z Instytutu Pamięci 
Narodowej dzięki zgłoszeniu do projektu „Biblioteka na 
to czeka”

Gminna Biblioteka Publiczna zgłosiła się do projektu „Bi-
blioteka na to czeka” i dzięki temu otrzymaliśmy bezpłatnie 
pakiet publikacji historycznych dotyczących XX-wiecznych 
dziejów Polski. Do naszych zbiorów bibliotecznych przeka-
zano 19 pozycji o łącznej wartości około 800,00 zł. To już 
druga edycja projektu „Biblioteka na to czeka”, który był 
realizowany przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pa-
mięci Narodowej, jego celem było wspieranie rozwoju czy-
telnictwa i bibliotek publicznych w Polsce. 
Zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

Informacja organizacyjna
Po raz kolejny zwracamy się z prośbą o zwrot zaległych ksią-
żek do biblioteki. Wiele książek nie zwróconych do biblio-
teki to lektury oraz pozycje, na które niejednokrotnie ktoś 
oczekuje. 
Przypominamy też, że od lutego bieżącego roku w filiach 
biblioteki w Laskowcu i w Borawem, każdy ostatni czwar-
tek miesiąca jest dniem wewnętrznym,  w związku z czym 
placówki są nieczynne. Biblioteka w Rzekuniu pracuje bez 
zmian.

Czas pracy naszych bibliotek przedstawia się następująco:
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
tel. 29 7610158  wew.26

poniedziałek   nieczynna
wtorek     10.00 - 18.00
środa   10.00 - 18.00
czwartek  08.00 - 16.00
piątek   10.00 - 18.00
sobota   08.00 - 16.00

Filia Biblioteki w Borawem
poniedziałek 10.00 - 18.00
wtorek     08.00 - 16.00
środa   10.00 - 18.00
czwartek  08.00 - 16.00
piątek   10.00 - 18.00
sobota   nieczynna

Filia Biblioteki w Laskowcu
poniedziałek - nieczynna
wtorek     10.00 - 18.00
środa   10.00 - 18.00
czwartek  08.00 - 16.00
piątek   10.00 - 18.00
sobota   08.00 - 16.00
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Sołtysi Gminy Rzekuń
Ołdaki

Ołdaki to miejscowość licząca nie-
spełna czterdzieści domów. Soł-
tysem wsi jest Patryk Drężewski. 
Mieszkańcy postawili na młodość 
– ich sołtys ma 25 lat. To najmłod-
szy sołtys w gminie Rzekuń. Funk-
cję tę sprawuje po raz pierwszy. 
- Było wiele potrzeb do zaspo-
kojenia w naszej miejscowości, 
dlatego zdecydowałem się, za 
namową mieszkańców, kan-
dydować na stanowisko soł-
tysa  – mówi Patryk Drężew-

ski. – Teraz też jest jeszcze, co robić  
i staramy się realizować najpotrzebniejsze zadania i wsłuchiwać 
w głosy mieszkańców.  Jedną z takich potrzeb były drogi, między 
innymi te dojazdowe do pól. Udało się je wyżwirować. W ostat-
nim czasie wybudowano wodociąg od Ołdak do Przytuł Starych. 
Przy okazji tej, jakże potrzebnej inwestycji, spowodowano uszko-
dzenia we wcześniej przygotowanych drogach, jednak zostaną one 
wkrótce wyżwirowane ponownie. Wieś posiada oprócz wodocią-
gu także gazociąg. Główną bolączką mieszkańców jest droga po-
wiatowa, która przebiega przez całą miejscowość.      
- W drodze powiatowej jest także mostek do przebudowy, wy-
maga on pilnego remontu – mówi Sołtys. - Od Przytuł do Roz-
wór jest asfaltowa droga – tę inwestycję wykonała Gmina. 
Chcielibyśmy też nowy asfalt i chodniki w Ołdakach. Mamy  
w naszej miejscowości Zespół Szkół, jest punkt przedszkolny. Za-
leży nam na bezpiecznym dojściu dzieci do szkoły. 
Sołtys podkreśla, iż to bardzo ważne, że w miejscowości jest 
szkoła i punkt przedszkolny. Przy szkole znajduje się nowo-
czesny plac zbaw, który powstał w 2013 roku, jest boisko. Dzię-
ki dobrej współpracy z Dyrekcją szkoły w Ołdakach odby-
ły się już między innymi trzy pikniki rodzinne. W ubiegłym 
roku Patryk Drężewski był także współgospodarzem dożynek  
w Przytułach Starych. Sołtys chwali też współpracę z radnymi 
gminy Rzekuń, dzięki temu można realizować inwestycje z po-
żytkiem dla mieszkańców Ołdak. Bardzo wielu mieszkańców 
Ołdak złożyło wnioski do projektu realizowanego przez Gminę,  
a związanego z Internetem.
W ostatnich latach inwestowano także w oświetlenie miej-
scowości. Były zakładane lampy i wymieniane żarówki na 
energooszczędne. W tym roku oraz w dalszej przyszło-
ści zaplanowano także zadania związane z oświetleniem.  
W roku 2014 wymieniony zostanie dach na szkole, a także wyre-
montowany most. Na lata 2013-2015 zaplanowano asfaltowanie 
drogi przez Ołdaki.  
- W przyszłości chcielibyśmy jeszcze pozyskać plac i wybu-
dować świetlicę wiejską, aby mieszkańcy mieli się gdzie spo-
tykać – mówi Sołtys. – Zdaję sobie jednak sprawę z tego, 
że nie wszystko można od razu zrealizować. Na pewno na-
dal chcę się starać, aby nasza miejscowość piękniała i żeby  
w niej z przyjemnością się mieszkało. 

red.

Susk Nowy 
W Susku Nowym istnieje jedno z najpręż-
niej działających Kół Gospodyń Wiejskich  
w gminie Rzekuń. W ubiegłym roku panie zajęły drugie miejsce 
w konkursie kulinarnym „Złap ten smak – czyli poznawanie tra-
dycyjnych potraw zaściankowej kuchni”, zorganizowanym przez   

Stowarzyszenie LGD „Zaścianek 
Mazowsza”. Miejsce zapewnił im wy-
śmienity tort „Waniliowa rozkosz”. 
Panie organizują warsztaty, spotka-
nia, biorą udział w szkoleniach i pre-
zentują swój dorobek na gminnych  
i nie tylko uroczystościach oraz fe-
stynach. Od niedawna w miejsco-
wości działa także Klub Seniora 
„Uśmiech”. 
Sołtysem Suska Nowego jest Jacek 
Pszczoła. Swoją funkcję sprawuje 
czwartą kadencję. 

- Patrząc na te wszystkie lata od początku sprawowania przeze 
mnie funkcji sołtysa, mogę stwierdzić, że wiele rzeczy udało się 
zrobić – mówi Sołtys. - Począwszy od telefonów stacjonarnych, 
poprzez wodociąg, drogę – najpierw żwirową potem asfaltową. 
Największą inwestycją zrealizowaną przez moje cztery kaden-
cje jest remont świetlicy, która teraz jest w dobrym stanie. Służy 
mieszkańcom i jest dostępna dla wszystkich.
W ubiegłym roku pieniądze z funduszu sołeckiego zostały prze-
znaczone na budowę placu zabaw, który kosztował ok. 100 tysięcy 
złotych, także fundusz sołecki był tylko „dodatkiem” do tej kosz-
townej inwestycji. W tym roku z funduszu zostanie wykonana 
„siłownia na świeżym powietrzu”, która znajdzie się koło placu 
zabaw. Ma powstać także boisko do siatkówki, może też do ko-
szykówki – są kosze, wystarczy je tylko zawiesić po utwardzeniu 
terenu. 
W tym roku planowane jest także wykonanie ogrodzenia wkoło 
świetlicy wiejskiej. 
- Jak każda miejscowość, tak i nasza ma swoje potrzeby – mówi 
Sołtys. -  Potrzebne nam oświetlenie do samej ul. Ostrowskiej. 
Przydałoby się też ogrodzenie basenu strażackiego koło świetlicy 
oraz wyasfaltowanie drogi do Janoch. Staramy się o to, co roku, ale 
na razie nie udało nam się przeforsować tego zadania, a ludziom 
na pewno by się przydała ta droga. 
Susk Nowy liczy sobie ponad 80 zabudowań. Niegdyś była to miej-
scowość rolnicza, teraz zostało niespełna dziesięciu gospodarzy. 
Jest tu wodociąg i gazociąg, brakuje kanalizacji. 
- Wieś staje się coraz piękniejsza, zmienia się na lepsze, każdy dba 
o swoją posesję – podkreśla Jacek Pszczoła. – I mam nadzieję, że 
tak będzie dalej. Korzystając z okazji, chciałbym złożyć wszystkim 
mieszkańcom Suska Nowego zdrowych, wesołych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych. 

red.

Zabiele 
Sołtysem miejscowości Zabie-
le jest Jolanta Zofia Mierzejew-
ska. Jak sama mówi, jest sołtysem  
z najkrótszym stażem, gdyż zastąpiła 
na tym stanowisku poprzednika, któ-
ry złożył dymisję. 
- Zostałam dobrze przyjęta przez 
radnych i sołtysów, których więk-
szość znam – mówi Pani Sołtys. 
– Staram się zawsze służyć po-
mocą mieszkańcom w sprawach 
urzędowych, aby szczególnie star-
szym pomóc i ułatwić kontakt 

z Gminą. Niestety większe inwestycje nie przechodzą nam  
w budżecie, mamy do dyspozycji tylko fundusz sołecki. Dlatego 

Jacek Pszczoła

Jolanta Zofia Mierzejewska

Patryk Drężewski
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też zachęcam mieszkańców swojej wsi do brania udziału w wybo-
rach, aby mieć radnego, który będzie ich reprezentantem. 
Jolanta Mierzejewska jest działaczką społeczną. Była wcze-
śniej radną gminną, ławnikiem w Sądzie Okręgowym  
w Ostrołęce, ławnikiem Sądu Pracy. Jest członkiem Rady Powiato-
wej Mazowieckiej Izby Rolniczej. Działa w Kole Gospodyń Wiej-
skich, które posiada bogate tradycje. 
- Do Koła Gospodyń Wiejskich należą wspaniałe kobiety – opo-
wiada Pani Sołtys. - Chcemy zachęcać też młodsze panie, aby zapi-
sywały się do Koła. Te gospodynie, które należą do naszego Koła, a 
jest ich ponad 20, bardzo dokładnie wiedzą, co chcą kupić, co chcą 
zrobić. One mają to życiowe doświadczenie, z którego trzeba czer-
pać. Nie trzeba mieć wykształcenia, trzeba mieć mądrość życiową. 
Marzeniem naszym jest, aby zostały zrealizowane inwestycje, któ-
re są nam potrzebne i to pisanie coroczne do budżetu spełniło się. 
Żeby społeczność nasza czuła się potrzebna, nie odizolowana. Ży-
czyłabym sobie nie tylko funduszu sołeckiego, ale większych na-
kładów. Pragnęłabym też, aby pojawiły się osoby, które chciałyby 
ode mnie przejąć funkcję sołtysa, a są u nas wykształceni młodzi 
ludzie. Tylko, żeby im się chciało iść na wybory, zaprezentować 
się, ja bym się cieszyła nawet gdyby z naszego środowiska prezy-
dent wyszedł. 
W Zabielu istnieje Ochotnicza Straż Pożarna z długoletnimi tra-
dycjami. Swego czasu to OSP integrowała lokalne społeczeństwo. 
Do tej pory wszyscy starają się ze sobą współpracować. Pani Soł-
tys wspomina, m.in. zaangażowanie mieszkańców wokół szkoły, 
która istniała w miejscowości przez blisko 20 lat. W Zabielu jest 
sześćdziesiąt rodzin, niektóre wielopokoleniowe. Jest to typowo 
rolnicza miejscowość. Oczkiem w głowie jest miejscowa świetlica 
wiejska.
- Mamy w Zabielu świetlicę wzorcową – mówi Jolanta Mierze-
jewska. - Wkładamy w nią dużo serca, dbamy o nią. Są kompu-

tery, książki, także na płytach. Mają, gdzie się spotkać mieszkań-
cy, Koło Gospodyń Wiejskich, strażacy. Dzieci też przychodzą, 
wchłaniają tradycje przekazywane przez starszych. To nas łączy, 
a nie dzieli. Próbujemy z funduszy sołeckich małymi kroczkami 
remontować budynek. Dopóki się spotykamy razem, świetlica jest 
funkcjonalna i potrzebna wizerunkowo. Sala środowiskowa też 
wymaga odnowienia, ale może w przyszłości to się uda, kiedyś już 
malowałyśmy tam same, ozdabiałyśmy rysunkami.
Z funduszu sołeckiego dotychczas część była przeznaczona na 
żwirowanie dróg, część na okna do świetlicy, a część na rolety. Ku-
piono krzesła bankietowe. W tej chwili planowane jest odnowie-
nie, malowanie sali na dole świetlicy. 
Z potrzeb Pani Sołtys wymienia zwiększenie liczby kursów auto-
busów. Czyniono już pierwsze próby, ale niestety nie udało się. 
- Przydałoby się zagospodarować plac wokół remizo-świe-
tlicy, ocieplić budynek i wymienić dach, co by przyczy-
niło się do oszczędności w ogrzewaniu – podkreśla Pani 
Sołtys. - Mamy też wiejskie grunty, które trzeba byłoby za-
gospodarować. I oczywiście nasza główna droga powiatowa  
z odwodnieniem, ponieważ mieszkańcy są zalewani. Wiem, 
że plany już są, ale nie wiadomo, kiedy będzie to zadanie re-
alizowane. Muszę tu pochwalić młodych rolników, którzy 
odmulali i oczyszczali rowy wiejskie, później przyłączyła się 
też reszta mieszkańców. Nie możemy zaniechać tych prac  
i wykonywać je co trzy, cztery lata. 
Chciałabym złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia świą-
teczne, żeby Zmartwychwstały Pan swoim światłem dotknął tych, 
którzy najbardziej tego potrzebują. Niech wszyscy mają marzenia, 
bo marzenia zawsze się spełniają, tylko trzeba dla nich czasu. 

red.

By dać radość dzieciom
Parafia p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu, 
przy współpracy Gimnazjum w Rzekuniu, zorganizowała 
w dniach 17-21 lutego 2014 r. półkolonie „Radość Wiary 
2014”. Ich głównym celem było wspólnotowe doświad-
czenie radości płynącej z wiary. Oprócz nauczycieli i pra-
cowników Gimnazjum w realizację wypoczynku zaanga-
żowało się Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział  
w Rzekuniu, starsi ministranci oraz 11 Rzekuńska Dru-
żyna Wędrowników ZHR. Półkolonie mogły się odbyć 
dzięki hojności dobroczyńców. Za darmo dzieci otrzyma-
ły drugie śniadanie, a także wstęp na basen i kręgielnię 
w Ostrołęce. Także Gmina Rzekuń – przez decyzję Pana 
Wójta – chętnie przyszła z pomocą swoim młodszym 
mieszkańcom. Otrzymaliśmy do dyspozycji autokary 
szkolne, które przez trzy dni woziły młodzież na basen 
oraz jednego dnia wszystkie trzy wyjechały na wycieczkę 
do Łomży. Wszystkim dobroczyńcom bardzo dziękuje-
my. Sam wypoczynek wydawał się przynosić dużo radości 
uczestnikom, wolontariuszom oraz opiekunom. To bez 
wątpienia spore przedsięwzięcie logistyczne. Nasze pół-
kolonie były największe w rejonie ostrołęckim. Wzięło 
w nich udział – w najbardziej upragnionym momencie 
jakim był wyjazd na wycieczkę – razem z opiekunami  
i wolontariuszami 154 osób. Oprócz wyjazdu dzieci  
i młodzież mieli zorganizowane zajęcia sportowe na sali, 
grupę moderującą zabawę z dziećmi, zajęcia plastyczne 

czy projekcję filmów religijnych. 
Mamy nadzieję, że ten wspólnie przeżyty czas pozwo-
li nam doświadczyć prawdziwości słów Alberta Camus, 
który podkreślał, że „każda radość budzi w nas pragnie-
nie innej radości”. Niech ta radość dzieci zapali także  
w nas dorosłych radość życia.

Tekst: ks. Wojciech Rzepa

Foto: Mateusz Świętochowski
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Radni Gminy Rzekuń
Jestem radnym pierwszą kaden-
cję, reprezentuję miejscowość 
Rzekuń. Oprócz sprawowa-
nia mandatu radnego sprawuje 
funkcję Komendanta Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnej RP. 
W ciągu ostatnich kilku lat udało 
się w Rzekuniu zrealizować sze-
reg inwestycji. Są to inwestycje 
drogowe, wodociągowe, kanaliza-

cyjne, powstała stacja uzdatniania wody. Został wybudowa-
ny i  wyremontowany budynek Urzędu Gminy oraz parking 
przy cmentarzu. Najbardziej znaczące inwestycje drogowe 
to niewątpliwie ulica Kościuszki, Mazowiecka, Ogrodowa  
w stronę Daniszewa. Powstało szereg dróg osiedlowych – na 
nowych osiedlach, m.in. ulica Malinowa, Polna Agrestowa, 
Porzeczkowa, Topolowa, Jaśminowa. Z chwilą wybudowa-
nia głównych ulic, powstało także oświetlenie.
W tym roku planowane są także inwestycje drogowe, na 
niektóre z nich są już ogłoszone przetargi. Ma zostać zre-
alizowana budowa kanalizacji oraz asfaltowanie ul. Miłej  
i Jana Pawła oraz kanalizacja w części ulicy Ostrowskiej oraz 
ulica Sadowa. 
W planach na ten rok jest także wykonanie projektu budyn-
ku ośrodka kultury, na placu przed remizą strażacką. Mam 
nadzieję, że również remiza zostanie przebudowana, zosta-
nie zrobiona elewacja, doda to uroku temu budynkowi. 
Ochotnicza Straż Pożarna przy współpracy z Urzędem Gmi-
ny organizuje w tym roku już Trzecie Rzekuńskie Spotkanie 
Sympatyków Starej Motoryzacji. Pierwsze było przeprowa-
dzone w wąskim gronie, ale po namowach mieszkańców 
postanowiliśmy je kontynuować. W tym roku impreza od-
będzie się przed Dniem Dziecka - 31 maja. Planujemy pokaz 
zabytkowych pojazdów, różne konkursy, prezentację zasad 
ratownictwa, upozorujemy wypadek drogowy, aby pokazać 
udzielanie kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej. W pro-
gramie znajdą się atrakcje dla dzieci i młodzieży. Może jakiś 
koncert. Pieniądze na tę imprezę pozyskujemy od Urzędu 
Gminy oraz od  sponsorów prywatnych. Zbieramy środki 
razem z kolegą Arkiem Kiersnowskim, który jest też współ-
organizatorem. W tym  roku będą nam pomagać koledzy 
z klubu motocyklowego Traveling Spiders w Ostrołęce.  
W roku ubiegłym  razem robiliśmy imprezę charytatywną 
Pierwszy  Kurpiowski Rajd Motocyklowy w Ostrołęce. Je-
steśmy członkiem tego klubu jako grupa Oldtimer Rzekuń. 
Jest coraz więcej uczestników naszych spotkań, m.in. kluby 
z Radomia, Sochaczewa, Siedlec, Sokołowa, Makowa, Prza-
snysza. 
Moja współpraca z Urzędem Gminy układa się nieźle, ale 
nie jest aż tak dobrze , że nie mogłoby być lepiej. Nie ma tu 
ideału chyba nigdzie. Nie zawsze  uwagi radnego są akcep-
towane. 
Wypełniając funkcję Radnego Gminy, dopiero po jakimś 

czasie zorientowałem się, jak to działa, moim zdaniem nie 
najlepiej. Gdybym miał taką wiedzę wcześniej, jaką mam 
dzisiaj, prawdopodobnie nie wystartowałbym do wyborów  
na radnego gminy. Niektóre działania nie są zgodne z moimi 
zasadami, w mojej ocenie  demokracja na tym szczeblu nie 
jest taka, jak być powinna. Każde wypracowane stanowisko 
powinno uwzględniać poglądy wszystkich. To, że większość 
decyduje, według mnie nie świadczy jeszcze o dobrej demo-
kracji.  Mam nadzieje, że to się zmieni i w gminie Rzekuń  
i samym Rzekuniu zostaną zrealizowane plany, założone na 
ten rok i lata najbliższe.

Wiesław Frydrych 

Jestem radnym czwartą kadencję, 
reprezentuję miejscowości: Susk 
Nowy, Ławy, Goworki, Drwęcz, 
Daniszewo i Tobolice.
Od szesnastu lat działam dla dobra 
lokalnego społeczeństwa, realizuję 
przedsięwzięcia, które poprawiają 
jakość codziennego życia. Staram 
się  myśleć nie tylko o miejsco-
wości, w której mieszkam, ale o 
wszystkich, których reprezentan-
tem jestem. Dbam, aby wszystkie 

piękniały i rozwijały się, dlatego zabiegam o inwestycje i 
współpracuję zarówno z Radą Gminy, jak i z Wójtem Stani-
sławem Godziną, a szczególnie z Radnymi Kazimierzem Ja-
strzębskim oraz Januszem Zajkowskim, którzy wraz ze mną 
dbają o w/w miejscowości.
W ostatnich latach na terenie sześciu miejscowości, z któ-
rych zostałem wybrany radnym zrealizowano wiele inwe-
stycji. Były to między innymi inwestycje drogowe, np.  w 
Susku Nowym położony  został nowy asfalt ze ścieżką pie-
szo-rowerową, wykonano też bardzo potrzebne odwod-
nienie. W miejscowości Ławy Zarośle została wybudowa-
na kanalizacja, następnie wyasfaltowano ulice: Brzozową, 
Lipową, Szymborskiej, Osiedlową, Objazdową, Składową, 
Reymonta. Wybudowane zostały też drogi asfaltowe w To-
bolicach, Goworkach, Ławach i Drwęczy. Żwirowano rów-
nież drogi dojazdowe do pól.  Sukcesywnie uzupełniano 
oświetlenie uliczne.
We wszystkich miejscowościach istnieje sieć  wodociągo-
wa, wyjątek stanowią jedynie nowopowstałe uliczki, czy 
budynki, w których sieć jest systematycznie uzupełniana.  
Niezwykle ważną inwestycją ostatnich lat jest wybudowana 
w Drwęczy stacja uzdatniania wody. Dzięki temu zadaniu 
teraz nie ma problemów z wodą.  
W poprzedniej kadencji została wyremontowana świetlica  
w Susku Nowym. Doskonale tu pracuje świetlica środowi-
skowa, a także wspaniale działa nowopowstały Klub Seniora 
„Uśmiech”, obejmujący całe rodziny naszej miejscowości. 
Nasi Seniorzy organizują ciekawe imprezy, które przyciąga-
ją zarówno młodszych, jak i starszych, m.in.  bale (sylwe-

Wiesław Frydrych 

Zbigniew Piotr Małkowski
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strowy i karnawałowy), kulig, jasełka, spotkania, na których 
„Seniorki” tworzyły palmy wielkanocne, bombki choinko-
we itp. Teraz  trwają prace remontowe  w świetlicach w Da-
niszewie, Drwęczy i Tobolicach.  
W poszczególnych miejscowościach powstały także place 
zabaw dla dzieci, m.in. w Susku Nowym i Drwęczy. 
Najważniejszą dla mnie inwestycją na ten rok jest droga od 
Suska Nowego przez Ławy do granic Ostrołęki. Zadanie 
to będzie realizowane wspólnie z Powiatem Ostrołęckim.  
Gmina współfinansuje tę inwestycję w kwocie 1 mln 270 
tys. zł. Mam nadzieję, że w tym roku uda się ją  zrealizować. 
To będzie duża inwestycja - szeroka droga ze ścieżką pieszo-
-rowerową i chodnikami. Na pewno dzięki temu wzrośnie 
bezpieczeństwo i komfort życia  mieszkańców.
Wkrótce w Tobolicach zostanie wybudowana kanalizacja, 
następnie będą modernizowane drogi. W tym roku wyasfal-
tujemy ulice Miłosza i Zarośla, wykonane zostanie tam też 
odwodnienie uliczne. Planowane jest także zagospodarowa-
nie placu wokół świetlicy wiejskiej w Susku Nowym. Teren 
zostanie ogrodzony,  powstaną boiska do siatkówki i koszy-
kówki oraz siłownia napowietrzna. Mieszkańcy młodsi i 
starsi zyskają miejsce do czynnego odpoczynku i rekreacji.
W bieżącej kadencji moja współpraca z Radą Gminy i Wój-
tem Stanisławem Godziną układa się bardzo dobrze. Dzięki 
temu powstało wiele inwestycji, które będą służyć miesz-
kańcom naszej gminy przez wiele lat.
 Szczególnie cenię sobie wieloletnią współpracę z Przewod-
niczącym Rady Edwardem Gryczką oraz Radnymi Kazi-
mierzem Jastrzębskim i  Jurkiem Konopką, na podkreślenie 
zasługuje też moja współpraca z nowymi Radnymi obecnej 
kadencji.

Zbigniew Piotr Małkowski     

Zostałem wybrany do Rady Gmi-
ny po raz pierwszy. Jako radny 
senior prowadziłem pierwsze 
posiedzenie Rady Gminy Rzekuń 
obecnej kadencji do momentu 
wyboru Przewodniczącego i Pre-
zydium Rady. 
Odkąd pamiętam, zawsze lubi-
łem udzielać się społecznie, robić 
coś dla dobra ogółu. Chyba mi to 
zostało po dziadku, który też był 

społecznikiem. Udzielał się w Radzie Kościelnej, był  ław-
nikiem sądowym, weterynarzem, który jak trzeba było, to  
i ludzi leczył. Po wojnie w naszej miejscowości Ławy był jed-
nym z nielicznych, który umiał dobrze pisać i czytać. Pisał, 
więc ludziom podania do sądu czy pisma do urzędów. 
Ławy to czwarta pod względem wielkości miejscowość na 
terenie Gminy. Samych dorosłych mieszka tu ponad 800 
osób. Rolników pozostało niewielu, głównie ludzie pracują 
zawodowo, mają swoją działalność.   
Nie wszystkie plany i zamierzenia udało się przez te cztery 
ostatnie lata zrealizować. Jednak cieszę się z tego, co wybu-
dowano i w jaki sposób wpłynęło to na naszą miejscowość.  
Jednym z pojawiających się często tematów, jest budowa 

świetlicy wiejskiej. Nie mamy tu żadnego budynku, w któ-
rym moglibyśmy się spotykać. Nie mamy też terenu wiej-
skiego, na którym taki budynek mógłby powstać. Jest jed-
nak plus w tym, że nasza miejscowość jest blisko położona 
zarówno w stosunku do Rzekunia, jak i Ostrołęki. Dlatego 
np. ostatnie spotkanie dotyczące drogi w Zaroślach, odbyło 
się w Rzekuniu. Młodzi i starsi korzystają także z boisk czy 
Orlika. Niemniej temat świetlicy wiejskiej cały czas wraca. 
Jest to rzecz ważna, ale czasami trzeba dokonywać wybo-
rów, bo nie sposób mieć wszystkiego.    
W naszej miejscowości przeprowadzono szereg inwesty-
cji. Jedną z takich inwestycji był remont mostu w dzielnicy 
Ławy Wieś, teraz jest to solidny, bezpieczny mostek. Powsta-
ła sieć kanalizacyjna, wyasfaltowano drogi, w tym ulice na 
osiedlu Zarośle. Została jeszcze ulica Miłosza, która w tym 
roku będzie wybudowana. Powstały nowe chodniki, które 
również będą dalej budowane. W tym roku przybędzie tak-
że dwanaście lamp oświetleniowych, które zostaną sfinanso-
wane z funduszu sołeckiego. Położona zostanie także nowa 
nawierzchnia asfaltowa na drodze biegnącej przez Ławy do 
drogi powiatowej. Chcemy też połączyć koniec wsi z nową 
drogą powiatową od Nowej Wsi Wschodniej poprzez Go-
worki do Ostrołęki. Już trwają prace projektowe. Może uda 
się to zadanie przeforsować. 
W drodze powiatowej, która przebiega przez Ławy niektóre 
rzeczy musi Gmina wykonać, żeby później nie kopać i nie 
wracać już do budowy np. kanalizacji, żeby później tej drogi 
nie psuć. Obserwuję, że władze Gminy dobrze myślą, aby 
najpierw zrobić to, co w ziemi, a  czasami nawet warto zro-
bić mniej i wolniej, ale po kolei, żeby na darmo nie wydawać 
pieniędzy.
Szykuje nam się też duża inwestycja, a mianowicie dro-
ga powiatowa od Suska Nowego do ul. Granicznej. Powiat 
przy udziale gminy Rzekuń ma zamiar wybudować drogę ze 
ścieżką rowerową. Cieszy mnie to, gdyż natężenie ruchu jest 
coraz większe, a przybywa osób które wolny czas spędzają 
na rowerach czy łyżworolkach.  
W przyszłości będę zabiegał o to, żeby miejscowość całko-
wicie skanalizować, bo na pewno niedługo i Unia Europej-
ska będzie tego od nas wymagała. 
Cieszę się, że w całej Gminie przybywa nowych inwestycji. 
Przyjemniej jest nawet teraz np. przejechać koło cmentarza, 
mało gdzie tak jest. Teraz połączenie już będzie też do Da-
niszewa, Czarnowca. Cieszy to, że powstał nowy budynek 
Urzędu Gminy, przecież to nie tylko dla mieszkańców Rze-
kunia, ale dla całej społeczności. Pamiętam jeszcze czasy, 
że tego budynku w ogóle nie było, urząd był w prywatnych 
domach. 
Zmieniają się czasy i zdaję sobie sprawę z tego, że wszystkim 
się nie dogodzi, bo dwie osoby to już dwie racje. Staram się 
jednak realizować plany i robić coś dobrego, a wiele zadań 
już udało się doprowadzić do końca. Jestem spełnionym 
człowiekiem. Mam cudowną rodzinę – żonę, dzieci i troje 
wnucząt. Sensem życia, motorem jest to, że chce się dać coś 
z siebie.    

Janusz Zajkowski

Janusz Zajkowski
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Sukces  uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Laskowcu  
w wojewódzkim konkursie ekologicznym: „Ekologia i ja” 

12 grudnia 2013 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie konkur-
su ekologicznego dla dzieci i młodzieży szkolnej „Ekologia  
i ja” zorganizowanego przez Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego. Uczennica klasy III Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu  - Maja Piecho-
cińska zajęła II miejsce w kategorii klas 0 – III.  
W tegorocznej XI edycji konkursu wzięło udział ponad 
cztery tysiące uczniów szkół podstawowych i gimnazjów  
z Mazowsza.
Celem konkursu było podnoszenie świadomości ekologicz-
nej, krzewienie dbałości o przyrodę oraz kształtowanie pra-
widłowych postaw związanych z ochroną środowiska wśród 
uczniów.
Konkurs przeprowadzony był w trzech etapach: szkol-
nym, lokalnym i wojewódzkim. Uczestnicy byli oceniani  
w trzech grupach wiekowych: I grupa: klasy 0 – III, II gru-
pa: klasy IV – VI szkoły podstawowej oraz  III grupa: klasy  
I – III gimnazjum. Każda z grup wiekowych  przygotowywała 
inny rodzaj prac: I grupa – praca plastyczna kolaż lub przed-
miot z surowców wtórnych, II grupa – plakat lub komiks,  
III – wiersz lub gra planszowa.
Do finałowego wojewódzkiego etapu konkursu zakwalifiko-
wało się 36 uczniów z terenu województwa mazowieckie-
go, wśród których znalazła się  Maja Piechocińska. Dziew-
czynka zajęła II miejsce w grupie wiekowej 0 – III za pracę 
plastyczną wykonaną techniką kolaż pod kierunkiem wy-
chowawczyni pani Joanny Jezior. Laureatka konkursu otrzy-

mała gratulacje od członków Wojewódzkiej Komisji Kon-
kursowej, pamiątkowy dyplom, cenne nagrody rzeczowe  
w postaci sprzętu turystycznego i książek o tematyce eduka-
cyjno – ekologicznej. Szkoła dzięki sukcesowi Mai, wzboga-
ciła się o ciekawe, nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
Gratulujemy wygranej i życzymy dalszych osiągnięć  
w twórczości plastycznej.

Sukces  uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Laskowcu

Zaszczep w sobie chęć szczepienia!
Jak podaje Wojewoda Mazowiecki, w styczniu rozpoczę-
ła się zainicjowana przez Główny Inspektorat Sanitar-
ny kampania medialna pod hasłem „Zaszczep w sobie 
chęć szczepienia!”, której celem jest promocja szczepień 
ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeń-
stwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym.
W ostatnim czasie narosło wiele mitów w obszarze szcze-
pień ochronnych. Ruchy antyszczepionkowe podważają co-
raz częściej prawny obowiązek poddawania dzieci szczepie-
niom ochronnym. Działania te mogą wpływać negatywnie 
na decyzje, w szczególności rodziców i opiekunów dzieci, 
co do zasadności przeprowadzania szczepień ochronnych.
Szczepienia są najskuteczniejszym sposobem zapobiegania 

i zwalczania chorób oraz łagodzenia ich przebiegu. Zapew-
niają to wszystko w sposób opłacalny i wydajny, z korzyścią 
dla rządów, rodzin, pracodawców i pojedynczych osób.
Akcja uzyskała poparcie Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, Instytutu 
„Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”, Polskiego Towarzy-
stwa Higienicznego oraz Polskiego Towarzystwa Immuno-
logii Doświadczalnej i Klinicznej.
Więcej informacji można uzyskać na stronach 
www.szczepienia.gis.gov.pl
www.szczepienia.pzh.gov.pl 

red.



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ    Nr 12/2014 13

Głównym celem
realizowanego projektu
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Tradycyjna polska kuchnia 
W ubiegłym roku Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Ma-
zowsza” ogłosiło konkurs kulinarny „Złap ten smak – czy-
li poznawanie tradycyjnych potraw zaściankowej kuchni”. 
W konkursie stanęło w szranki 12 grup, które reprezen-
towały Koła Gospodyń Wiejskich oraz sołectwa z gminy 
Troszyn, Czerwin, Goworowo i Rzekuń. Oprócz rywali-
zacji, najważniejsze było spisanie i zachowanie tradycyj-
nych przepisów, przekazywanych często przez pokolenia.

Siadając do stołu w dzień powszedni lub te szczególne, świą-
teczne, nie zastanawiamy się i nie zdajemy sobie zazwyczaj 
sprawy skąd pochodzą dane potrawy, czy mają one swojskie 
korzenie, czy też przywędrowały do nas z innej części świa-
ta.
Polska, jako  niegdyś kraj wielonarodowy, często zmienia-
jący granice, ponadto prowadzący  liczne wojny, musiała  
w sposób  naturalny przejmować pewne wpływy obcych 
kuchni, zarówno wschodnich, jak i z zachodu Europy.
Wśród tradycyjnych, szlacheckich czy staropolskich najpo-
pularniejszych potraw,  pierwsze miejsce zajmują potrawy 
zbożowe – różnego rodzaju kasze, kluski, pierogi, pieczywo. 
Oprócz prowadzonej od wieków gospodarki rolnej, jeszcze 
w XIX wieku było dużo terenów zalesionych, zwłaszcza na 
Mazowszu. Dlatego też przy produktach zbożowych, w tym 
mące, znaczne miejsce w jadłospisie zajmowało runo leśne 
– grzyby, jagody, orzechy, różne owoce i zioła. Ponadto ulu-
bione przez Polaków „od zawsze” myślistwo było źródłem 

produktów mięsnych. Wbrew powszechnej opinii, bydło 
domowe hodowano nie dla mięsa czy skór, ale dla nabia-
łu, zaś do konsumpcji hodowano świnie oraz drób. Tak 
więc dla polskiego stołu typowymi były wieprzowina, drób  
i zwierzyna leśna.
Inną ważną grupą w polskich kulinariach były ryby. Sytu-
acja historyczna, a zwłaszcza zabory, odepchnęły nas od 
morza, dlatego też praktycznie do dziś popularne są ryby 
słodkowodne. W dobrej sytuacji byli mieszkańcy doliny 
Orza, mając w pobliżu rzeki Narew, Orz i Ruż, ponadto je-
ziorka i stawy, mogli więc bez przeszkód przyrządzać ryby,  
a z ryb morskich docierały tu wyłącznie śledzie sprowadza-
ne za pośrednictwem handlarzy żydowskich.
Do charakterystycznych cech naszej kuchni należy również 
znaczna ilość zup, produktów mięsnych, warzyw. W tej 
ostatniej grupie dominowały niegdyś buraki, różne gatunki 
kapusty, ogórki, wcześniej – szczaw, botwina, a w czasach 
głodu pokrzywa. 
Jak wynika z tych wyliczanek, polska kuchnia, zarówno szla-
checka jak i chłopska, opierała się prawie w całości na wła-
snym gospodarstwie, a przedmiotem zakupu była najczę-
ściej sól i przyprawy. Na stole pojawiała się żywność, którą 
dostarczała rola, ogród warzywny, sad, obora, kurnik, poza 
tym zwierzyna z polowań i ryby z okolicznych wód. Wynika 
z tego, że tradycyjna kuchnia staropolska była kuchnią sa-
mowystarczalną.
Do najbardziej typowych potraw, które występowały także 
na terenie zaścianków szlacheckich dzisiejszej gminy Tro-
szyn, Czerwin, Goworowo czy Rzekuń, możemy zaliczyć: 
barszcz czerwony i barszcz biały, grochówka, kapuśniak, 
grzybowa, ogórkowa, szczawiowa, rosół i czernina. Ponad-
to bigos, kasza gryczana i inne kasze, pierogi, raki, ryby – 
karp, sandacz, węgorz –  kapusta kiszona i ogórki kiszone,  
a wśród ciast mazurki, baby wielkanocne, makowiec.
Wiadomo, iż wiele potraw występuje na terenie całego kraju, 
jednak w poszczególnych regionach wykształtowały się lo-
kalne „smaki”. Do wyróżniającego się w tym zakresie należy 
region mazowiecki, zwłaszcza  północno – wschodnie Ma-
zowsze. Jak wiadomo, region mazowiecki nigdy nie należał 
do bogatych, a jadłospis był tu nad wyraz skromny – potrawy  
z kapusty, ziemniaki, zupy (żur, grochowa, krupnik,, barszcz 
czerwony), ponadto mleko  (w tym zsiadłe – polska specjal-
ność) i jego przetwory. Odmiennie wyglądała kuchnia nad 
Wisłą, Narwią i Orzem, czyli w tym także dzisiejszych gmin 
Troszyn, Czerwin, Goworowo i Rzekuń, w okresie świątecz-
nym, wtedy przygotowywano dania z  mięsa wieprzowego  
i wołowego i z  drobiu, przyrządzając je na różne sposoby, 
w parafiach nadorzańskich, znaczną część mięsa przezna-
czano na kiełbasy, które później wędzono. Popularną potra-
wą świąteczną była gęś pieczona z jabłkami lub czerwoną 
kapustą, kurczak nadziewany krojonymi podrobami, bułką, 
jajkiem i przyprawami. Pieczono również wiele ciast, takich 
jak makowiec, piernik, baba wielkanocna, sernik. Przygo-
towywano również napoje, np. robiono piwo z podpiwka, 
jałowca, a także buraków, popularne były (i są do dziś) róż-
nego rodzaju nalewki.
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Poza świątecznym stołem dość często gościły 
pierogi z ciasta drożdżowego nadziewane kapu-
stą, grzybami, kaszą jaglaną ze słoniną. W okre-
sie letnim i jesiennym spożywano wiele warzyw, 
a ulubionymi owocami były jabłka, gruszki, 
śliwki, wiśnie, owoce leśne.
Wraz ze zmianami gospodarczymi i społeczny-
mi zmieniać się zaczęła kuchnia polska, również 
mazowiecka. W pierwszym rzędzie odchodziły 
dawne zioła i warzywa, następnie potrawy wy-
magające znacznego nakładu pracy, a zastąpiły 
je potrawy gotowe (np. gotowe pierogi, pizza, la-
zania), eliminując miejscowe przyzwyczajenia. 
Dlatego warte podkreślenia są ta-
kie inicjatywy, jak ta opisana na począt-
ku podjęta przez „Zaścianek Mazowsza”,  
a kontynuowana przez Koła Gospodyń Wiej-
skich, między innymi w gminie Rzekuń.   

Bernard Kielak

Na świąteczny wielkanocny stół polecamy 
pasztet pieczony, który na konkurs „Złap ten 
smak – czyli poznawanie tradycyjnych potraw 
zaściankowej kuchni” przygotowały panie  
z Koła Gospodyń Wiejskich z Rozwór  
i Przytuł Nowych.

Składniki: przodek królika i podroby, mały 
kurczak, podgardle, wątroba wieprzowa, jajka, 
włoszczyzna (marchewka, seler, pietruszka, ce-
bula), przyprawy (ziele angielskie, pieprz czar-
ny, sól, gałka muszkatołowa), bułka tarta.

Mięso gotujemy z przyprawami (bez gał-
ki muszkatołowej) i warzywami do 
miękkości. Osobno gotujemy wątrobę   
z  podgardlem. Ugotowane mięso odstawiamy do ostu-
dzenia. W przecedzonym wywarze  moczymy bułkę. 
Wszystkie składniki mielimy, dodajemy jajka i przy-

prawiamy gałką, solą i pieprzem. Przygotowaną masę 
wkładamy do foremek i pieczemy półtorej godziny  
w 1800 C.

PIT przez internet!
Zachęcamy do skorzystania z najszybszej, najtańszej i 
najbezpieczniejszej czyli elektronicznej formy złożenia 
deklaracji (lub jej korekty). Taki sposób pozwala wyeli-
minować z każdego formularza podatkowego wiele ewen-
tualnych braków i pomyłek.

Aby złożyć elektronicznie deklarację: PIT-16, PIT-16A, 
PIT-16Z, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-
38, PIT-39 (a także deklarację PCC-3, VAT-7, VAT-7K, 
VAT-7D) wystarczy znać kwotę przychodu wykazanego w 
zeznaniu podatkowym za 2013 rok. Kwota ta stanowi elek-
troniczny podpis podatnika.
Wejdź na stronę www.e-deklaracje.mf.gov.pl 
lub www.szybkipit.pl, a przekonasz się, jak bez wychodze-

nia z domu: szybko, łatwo, bezpiecznie i poprawnie można 
wypełnić i wysłać deklarację oraz otrzymać UPO czyli urzę-
dowe potwierdzenie jej złożenia.
Zrób to, wydrukuj sobie wypełniony i wysłany formularz 
oraz UPO.

Wszystkie osoby, u których występują jakiekolwiek prze-
szkody w skorzystaniu z tej preferowanej formy złożenia 
zeznania podatkowego zapraszamy do Urzędu Skarbowego 
w Ostrołęce na Salę Obsługi Podatnika, gdzie funkcjonuje 
punkt informatyczny, na którym każdy podatnik (samo-
dzielnie lub z pomocą pracownika urzędu) może wypełnić, 
sprawdzić, wysłać i wydrukować swoje zeznanie podatkowe.
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To miłe spotkanie…

70 lat pożycia małżeńskiego - Gratulujemy!

Urząd Gminy w Rzekuniu tymczasowo mieści się w Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Szkolna 1
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

Na początku lutego tego roku ukazał się tomik poezji Ta-
deusza Kowalczyka z Rzekunia pt. „To miłe spotkanie...”.

W tomiku znalazło się około 800 wierszy, które poeta na-
pisał w ciągu ostatnich 6 lat. Książka podzielona została na 
sześć działów: Obserwacje, Miłość, Filozofia, Bóg, Reflek-
sje i Humor. Ukazała się pod szyldem Wydawnictwa Euro-
system z Wrocławia.

4 kwietnia 2014 roku zapraszamy na spotkanie z poetą do 
Biblioteki Gminnej w Rzekuniu, zaś 10 kwietnia – do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce na Wieczór w Arce.

Tadeusz Kowalczyk urodził się w Rzekuniu. Ojciec był rol-
nikiem. Matka nauczycielką historii w tutejszej Szkole Pod-
stawowej. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Ostrołęce, 
Studia Pożarnicze w Warszawie, pracę zawodową rozpoczął 
w Lublinie, kontynuował we Wrocławiu. 4 lata temu wrócił 
w rodzinne strony. Z dzieciństwa pozostał mu sentyment do 
„wiejskich klimatów”. Lubi ciszę, medytację,  jest dobrym 
obserwatorem tego, co go otacza: przyrody, ludzi i ich za-
chowania. 

red.

Ofiarując mi życie, o Panie,
zaprosiłeś mnie tak jakby do gry,
„rozdałeś” różne karty, nazwałeś je dni...
Gra w życie toczy się, raz ja wygrywam, raz Ty
„pokonujesz” mnie...

Przy biesiadnym życia stole cały czas jest ruch,
jedni odchodzą z wygraną lub bez, nowi dochodzą
żądni spełnienia... chcą z życiem wygrać, a z nim
po prostu Nie Walczy Się!!! 

 /Tadeusz Kowalczyk/

22 lutego 2014 roku Państwo Stani-
sława i Stanisław Kowalscy z Bora-
wego obchodzili jubileusz 70-lecia 
zawarcia związku małżeńskiego. Z 
okazji tak wyjątkowego dnia Sta-
nisław Godzina, Wójt Gminy Rze-
kuń oraz Agata Rybicka, Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego złożyli 
dostojnym Jubilatom życzenia oraz 
wręczyli kwiaty i medale za długo-

letnie pożycie małżeńskie, przyznawane 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej. Państwo Kowalscy mają troje dzie-
ci: dwóch synów i jedną córkę, dziewię-
cioro wnucząt, osiemnaście prawnucząt i 
dwoje praprawnucząt.
Życzymy  Jubilatom jeszcze wielu lat ra-
zem w zdrowiu, rodzinnym cieple i rado-
ści. 

Red. 


