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Zakończył się rok szkolny. Wszystkim uczniom gratuluję uzyskanych wyników w nauce. Niech
wakacje będą dla Was czasem wymarzonego wypoczynku: ze szczyptą dobrego humoru,
zapachem dymu z ogniska, szumem fal i promiennym słońcem. Życzę Wam, aby czas relaksu
obfitował w niesamowite wrażenia z ciekawych miejsc i radość z nawiązywania nowych przyjaźni.
Wszystkim Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i pracownikom szkół dziękuję za rok
wytężonej pracy. Życzę satysfakcji z sukcesów uczniów i właściwie spełnionego obowiązku.
Dziękuję również Radom Rodziców oraz Rodzicom, którzy angażują się w życie szkoły na co dzień.
To dzięki Waszemu wsparciu i pomocy, szkoły realizują swoje zadania. Wspaniałych, zasłużonych
wakacji, pełnych rodzinnego ciepła oraz aktywnego i bezpiecznego wypoczynku życzą:
Edward Gryczka
Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń

Stanisław Godzina
Wójt Gminy Rzekuń

Kurpik 2015 dla Wójta Gminy Rzekuń
W dniu 4 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowej Ostrołęckiego Centrum Kultury,
podczas uroczystej gali, Wójt Stanisław
Godzina otrzymał statuetkę Kurpika
2015, nazywaną „kurpiowskim oskarem”,
w kategorii „Działalność publiczna”.
Wśród licznych zasług Kapituła zwróciła
uwagę na: inwestycje w poprawę infrastruktury drogowej, budowę i rozbudowę
sieci wodociągowej, budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, m.in. boiska
Orlik 2012, siłowni napowietrznych, placów zabaw, świetlic wiejskich, realizację
projektów unijnych, w tym „Internet dla
mieszkańców gminy Rzekuń”, poprawę
warunków lokalowych szkół i przedszkola, prowadzenie ze środków własnych
czterech punktów przedszkolnych. Wskazano także na działalność społeczną:

organizację konkursów, pikników, integrację pokoleń, przynależność do Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza”, jak również na wspieranie działań
na rzecz krzewienia tradycji regionalnych
i patriotycznych.

Była to jubileuszowa, 15. edycja nagrody
przyznawanej przez Związek Kurpiów za
działalność w promowaniu i upowszechnianiu kultury oraz dziedzictwa narodowego naszego regionu.
UGRz

Laureaci Kurpika 2015 r.

Radni obradowali
6 marca 2016 r.
XV zwyczajna sesja
Rady Gminy Rzekuń
Rada Gminy Rzekuń podjęła następujące
uchwały:
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Rzekuń a Województwem Mazowieckim w sprawie przekazania zadania
zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 627 od km 7+215 do km 7+265
w miejscowości Rzekuń;
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą
Rzekuń, Miastem Ostrołęka i Powiatem Ostrołęckim w sprawie wykonania włączenia ul. Sosnowej w Tobolicach zlokalizowanej na dz. geod. 144
do drogi powiatowej nr 4403W;
• w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju
Gminy Rzekuń na lata 2016-2025;
• w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń;
• w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły
podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń;
• w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum,
dla którego organem prowadzącym
jest Gmina Rzekuń;
• w sprawie ustalenia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci

i młodzieży w dziedzinie nauki, sportu i działalności artystycznej, określenia w nim szczegółowych warunków,
form i zakresu pomocy udzielanej
uzdolnionym uczniom, trybu postępowania w tych sprawach oraz określenia zasad przyznawania nagród
Wójta Gminy Rzekuń, dla szczególnie
uzdolnionych uczniów, zamieszkałych
na terenie Gminy Rzekuń;
• w sprawie określenia szczegółowych
zasad, warunków i trybu przyznawania wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla
trenerów i innych osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, zamieszkałych na
terenie Gminy Rzekuń;
• w sprawie nadania nazwy ulicy
w miejscowości Czarnowiec (ul. Modrzewiowa).

17 marca 2016 r.

XVI zwyczajna sesja
Rady Gminy Rzekuń
Rada Gminy Rzekuń podjęła następujące
uchwały:
• w sprawie przekazania skargi Zarządu
OSP Kamianka do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń;
• w sprawie przekazania skargi MPK
Pure Home Sp. z o. o. do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzekuń;
• w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025;
• w sprawie zmian w budżecie gminy
Rzekuń na 2016 rok;
• w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Rzekuń”;

• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Susk Stary (ul. Polna).

9 maja 2016 r.
XVII zwyczajna sesja
Rady Gminy Rzekuń
Rada Gminy Rzekuń podjęła następujące
uchwały:
• zmieniająca uchwałę nr VIII/54/2015
Rady Gminy Rzekuń z dnia 22 lipca
2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej
w Laskowcu i Teodorowie – II etap
– z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie;
• w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Laskowcu
i Teodorowie - etap V - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
• w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
budowę kanalizacji sanitarnej w Tobolicach - etap III, IV i V - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
• w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025;
• w sprawie zmian w budżecie gminy
Rzekuń na 2016 rok;
• w sprawie powołania doraźnej Komisji
Statutowej;
• w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Rzekuń;
• w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Rzekuń;
• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Dzbenin (ul. Oliwkowa,
ul. Tęczowa), Goworki (ul. Jasna), Korczaki (ul. Przytulna), Susk Nowy (ul.
Zielona).
Zebrała: Grażyna Majkowska

Inwestycje Gminy Rzekuń
I. Urząd Gminy w Rzekuniu ogłosił przetarg na budowę studni na stacji uzdatniania wody w Rzekuniu. Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie dwóch
otworów studziennych oraz likwidację
niesprawnego otworu studziennego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych
w Rzekuniu. Planowany termin wykonania prac - październik br.

II. Urząd Gminy w Rzekuniu ogłosił
przetarg na przebudowę drogi ozn. nr.
geod. 358 w Susku Nowym. Niniejsze
zadanie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz zjazdów do posesji
wraz z poboczami. W branży sanitarnej
wykonane będą roboty ziemne oraz montażowe sieci wodociągowej w pasie jezdni
z przyłączami do granicy nieruchomości.

III. Wójt Gminy Rzekuń podpisał umowy
na:
• Zakup samochodu gaśniczego dla
OSP Borawe. Dostawcą przedmiotu
umowy jest Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna PERFEKT Pojazdy Pożarnicze Radosław Zasada,
Nowa Wieś, Kruszyn, wartość kontraktu 235.500,00 zł.
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• Bieżące utrzymanie dróg gminnych
na terenie Gminy Rzekuń. Wykonawcą robót jest firma Usługi Transportowe Handel, Budowa, Remonty
Janusz Szlachetka z Kadzidła, wartość kontraktu 180.810,00 zł. Planowany termin zakończenia robót do
31.12.2016 r.
• Budowa kanalizacji sanitarnej w Rzekuniu – ulica Ostrowska I i II etap,
wartość kontraktu 369.459,13 zł.
Wykonawcą robót jest firma MULTIKOM Andrzej Nakielski z Ostrołęki.
Planowany termin zakończenia robót
do 30.09.2016 r.
• Urządzenie placów zabaw w miejscowościach Czarnowiec, Daniszewo,
Teodorowo, Tobolice, Susk Stary oraz
siłowni napowietrznych w miejscowościach: Kamianka, Przytuły Stare, Rozwory, Tobolice, Ołdaki, Laskowiec.
Wykonawcą robót jest firma: MAGIC
GARDEN Daniel Gacek z msc. Pakość. Planowany termin zakończenia
robót związanych z urządzaniem placów zabaw do 15.06.2016r., natomiast
termin zakończenia robót związanych
z urządzaniem siłowni napowietrznych do 30.06.2016 r.
• „Przebudowa ul. Wiejskiej w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej
infrastruktury technicznej” wartość
kontraktu 39.999,99 zł. Wykonawcą usługi jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
„OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki.
Planowany termin zakończenia robót
do 30.09.2016 r.

• „Montaż szafy wnękowej oraz odbojów ściennych do świetlicy wiejskiej
w Nowej Wsi Wschodniej”. Wykonawcą usługi jest firma COVER Meble Janusz Białobrzeski Rzekuń.
• Montaż rolet oraz moskitier okiennych do świetlicy wiejskiej w Nowej
Wsi Wschodniej. Wykonawcą usługi
jest firma Decoro Mirosław Merchel,
Ostrołęka.
• Zakupiono garaże blaszane do msc.
Tobolice i Czarnowiec. Wykonawcą usługi jest firma KONSTALKON
Konrad Dargiel, Skarżysko-Kamienna.
• Zakup altany z dostawą i montażem
do msc. Tobolice. Wykonawcą usługi
jest firma ADE-LINE Adalina Nowaczek, Kościelec.
IV. Dokonano odbioru drogi gminnej nr
geod. 186 w Przytułach Starych. W ramach zadania inwestycyjnego przebudowano drogę na odcinku ok. 1640m, wykonano konstrukcje drogi oraz nawierzchnię
bitumiczną, ponadto wybudowano sieć
wodociągową. Wartość inwestycji wyniosła: 614 763,79 zł. Wykonawcą robót było
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o. z Ostrołęki.
VI. Trwają końcowe prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Tobolicach,
Teodorowie i Laskowcu. Planowany termin zakończenia robót do 30.06.2016 r.
Po dokonaniu odbioru Urząd Gminy
uzyska pozwolenie na użytkowanie sieci
i powiadomi o tym mieszkańców przez
stronę internetową Urzędu oraz sołtysów

o możliwości przyłączenia. W celu przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej
prosimy o kontakt z OPWiK w Ostrołęce.
V. Rozpoczęły się prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego w msc.
Borawe i Ołdaki. Boiska zlokalizowane
są na terenie szkół. Planowany termin zakończenia robót 30.08.2016 r. Całkowita
wartość robót wynosi w przypadku boiska
w Borawem 278 tys., Ołdakach 310 tys.
Ponadto informujemy, że Wójt Gminy
Rzekuń złożył wnioski o dofinansowanie
inwestycji do Ministerstwa Sportu i Turystyki.

VII. Rozpoczęły się prace związane
z przebudową ul. Ks. Skłodowskiego
w Rzekuniu. W ramach inwestycji ulica zyska nowa nawierzchnię, chodniki, przejścia dla pieszych oraz instalację
odwadniającą ulicę. Planowany termin
zakończenia robót zaplanowano na
31.10.2016 r. W ramach inwestycji zostaną wymienione studnie kanalizacyjne,
uzupełniona infrastruktura sanitarna, tj.
przyłącza wodno - kanalizacyjne oraz
zostanie przebudowana sieć wodociągowa, która jest w złym stanie technicznym.
Wartość robót wynosi 861 000,00 zł.
VIII. W maju br. Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu zakupił używany autobus
marki SETRA 315H441, który służy do
dowozu uczniów do szkół. Pojazd dysponuje 68 miejscami, z czego 56 to miejsca
siedzące. Koszt autobusu to 110.700 zł.
UGRz

Wójt informuje:
Szanowni Państwo,
O sytuacji w samorządzie.
Od początku 2016 r. w Radzie Gminy został utworzony klub, którego przewodniczącym jest radny Zbigniew Małkowski,
a wiceprzewodniczącym radny Bartosz
Podolak. Powstanie klubu jest wynikiem
tego, że nie mogłem spełnić oczekiwań
zwłaszcza tych dwóch radnych. Jak pokazała postawa radnych klubu na ostatniej
sesji, działalność klubu jest nakierowana
na prowadzenie kampanii wyborczej.
Na spotkaniu w w dzień przed sesją ustalono, że wójt przygotuje propozycje zmian
w budżecie, które zostaną omówione na
spotkaniu w dniu 14 czerwca o godz. 15.30
- przed sesją. Niestety radni z tzw. klubu
nie przyszli na umówione spotkanie.
Wyrazem braku merytorycznego działania było wstrzymanie się radnych klubu od
głosowania za udzieleniem absolutorium
za wykonanie budżetu za 2015 r. Budżet

za 2015 r. został wykonany bardzo dobrze.
Dochody wykonano w ponad 100% planu. Wykonano też wszystkie planowane
inwestycje, a także uzyskano nadwyżkę
ponad 4mln złotych. Opinia Regionalnej
Izby Obrachunkowej jest jednoznacznie
pozytywna i bez uwag, a mimo to radni
klubu wstrzymali się od głosu, co dobitnie świadczy o pozamerytorycznych przesłankach takiego działania.
Klub neguje wcześniejsze osiągnięcia,
łącznie z negowaniem wielopłaszczyznowej współpracy z Miastem Ostrołęką.
Postawa taka jest o tyle niebezpieczna, że
może mieć niekorzystne skutki dla naszych mieszkańców, jak choćby poprzez
ograniczenie czy likwidację kursów autobusów MZK.
Mam nadzieję, że radni z klubu nie postawią wyżej swoich partykularnych interesów
nad dobro mieszkańców gminy i podejmą
merytoryczną i konstruktywną współpracę
z wójtem, o co zabiegam i apeluję.
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Mili Państwo, protokoły sesji są dostępne na stronie internetowej gminy
www.rzekun.net w zakładce Rada. Zachęcam do lektury.
Radni z tzw. klubu na sesji w dniu 9 maja
2016 r. wprowadzili szereg zmian w budżecie gminy, uniemożliwiających realizację przedsięwzięć inwestycyjnych,
ponieważ nie zabezpieczono środków
w wysokości umożliwiającej ich realizację. Zmiany te wyraźnie wskazują na to,
że radni dokonujący ich bez uzgodnień
z wójtem nie mają podstawowej wiedzy
o tworzeniu i realizacji budżetu gminy.
Na spotkaniu w w dzień przed sesją ustalono, że wójt przygotuje propozycje zmian
w budżecie, które zostaną omówione na
spotkaniu w dniu 14 czerwca o godz.
15.30 - przed sesją. Niestety radni z tzw.
klubu nie przyszli na umówione spotkanie. Działania takie są szkodliwe dla perspektywicznego rozwoju gminy.

3

Szanowni Państwo,
O inwestycjach.

Rok 2016 jest dość bogaty w zadania inwestycyjne. Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy inwestować w różne
dziedziny życia społecznego. Największe
środki zostaną przeznaczone na infrastrukturę techniczną. Nadrabiamy zaległości w dziedzinie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Przypomnę, że na koniec
2010 r. mieliśmy skanalizowaną tylko
niewielką część Rzekunia o łącznej długości ok. 5 km oraz ok. 200 przyłączy kanalizacyjnych. Obecnie rozbudowaliśmy
sieci kanalizacji sanitarnej prawie w całym Rzekuniu, Teodorowie, Czarnowcu
i znacznej części Ław i Tobolic o łącznej
długości ok. 45 km i ok. 1 100 przyłączy
kanalizacyjnych. Aktualnie w budowie są
duże odcinki w Laskowcu, Tobolicach
i Rzekuniu ul. Ostrowska. Są też przygotowane projekty na budowę sieci sanitarnej w Goworkach i Dzbeninie. Dzbenin
jest ogromnym wyzwaniem w tej materii, ponieważ odcinki są bardzo długie
ze względu na rozległość miejscowości.
Obecnie zaprojektowana sieć obejmuje ok.
20km i będzie kosztować ok 6-8 mln zł.

W związku z planowaną przebudową drogi powiatowej od Korczak do ul. Ułańskiej
w Dzbeninie zaproponowałem Radzie
Gminy na sesji, która odbyła się 9 maja,
wprowadzenie środków finansowych
w wysokości 650 tys. zł na wybudowanie
kanalizacji w odcinku drogi planowanym
do remontu przez powiat. Niestety, Rada
wniosek ten i inne proponowane odrzuciła. Przeciwko głosował również radny
z Dzbenina. Po wybudowaniu drogi realizacja tej inwestycji stanie się na wiele
lat niemożliwa. Środki zabezpieczone
z wniosku klubu radnych nie pozwalają również zrealizować budowy odcinka
kanalizacji w Ławach od skrzyżowania
w kierunku wsi. Ponadto wnioskowałem
o zabezpieczenie środków na rozbudowę
kanalizacji sanitarnej w Ławach, co również nie spotkało się z aprabatą radnych
z tzw. klubu, tym samym uniemożliwiając
rozbudowę kanalizacji w tej miejscowości.

Obok sieci kanalizacji sanitarnej rozbudowujemy również sieci wodociągowe na
terenie gminy. Zadanie to jest realizowane głównie przez Zakład Obsługi Gminy (ZOG). Sukcesywnie wykonywaliśmy
rozbudowy, by umożliwić mieszkańcom
podłączenie się do gminnej sieci. Obecnie
prace na tym zadaniu zostały wstrzymane ze względu na to, że Rada odrzuciła
mój wniosek o dofinansowanie kwotą 100
tys. zł ZOG z przeznaczeniem na zakup
materiałów do rozbudowy i remontu sieci wodociągowych. Podobnie stało się
z planowanym o 100 tys. zł zwiększeniem
wydatków na rozbudowę i modernizację
oświetlenia ulicznego. W trakcie procedur przetargowych jest duża modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rzekuniu,
polegająca na budowie dwóch nowych
studni głębinowych dla poboru wód.

Zaplanowany mamy również spory zakres
prac w zakresie budowy dróg. Czynimy
systematyczne postępy w tej materii. Na
koniec roku 2010 gmina posiadała 52,895
km dróg o nawierzchni bitumicznej.
W latach 2011 – 2015 wybudowaliśmy
26,645 km dróg bitumicznych. Dodatkowo odtworzyliśmy nawierzchnię na długości ponad 3,5 km na drogach Przytuły
Stare – Rozwory i w Ławach od torów do
skrzyżowania z drogą powiatową. W tym
roku już wybudowaliśmy drogę w Przytułach Starych o dł. 1656 m za kwotę ponad 627 tys. zł. Na ukończeniu są ulice:
Brzozowa i Dębowa w Czarnowcu o długości ok. 600 m za kwotę ponad 245 tys.
zł. Po procedurach przetargowych jest
przebudowa ul. Ks. Skłodowskiego i tzw.
„Kapuśniaka” w Rzekuniu. Wyłoniono też
wykonawcę drogi koło świetlicy w Susku
Nowym za kwotę ponad 159 tys. zł oraz
ul. Wiejskiej w Tobolicach. Należy podkreślić, że w nowo budowanych drogach
uzupełniamy i wyprowadzamy do istniejących działek brakujące przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Dużo inwestycji
drogowych jest przewidzianych na lata
2017 -2018.

- w Rzekuniu: tzw. „czarna dróżka” i zagospodarowanie placu przy kościele oraz ul.

Sportowa, Radosna i Piękna, Miła i Jana
Pawła II. Laskowiec: Nowa i Kościelna.
- w Ławach: Zaciszna, Przygraniczna,
Poligonowa, Słoneczna, Gwiezdna, Księżycowa, Deszczowa oraz oznaczona nr
618/1 i618/5.
- w Tobolicach: Sosnowa, Wierzbowa,
Akacjowa, Świerkowa.
- w Przytułach Starych: oznaczona nr
317/2 i 221 oraz parking przy kościele
- w Przytułach Nowych: oznaczona nr 178.
- w Czarnowcu: drogi ozn. nr geod. 427 –
na kolonii i ul. Cisowej.
- w Borawem: oznaczona nr 1351.
- w Goworkach na działkach nr 201, 202,
204.
- w Susku Starym: oznaczona nr 190 i 191
- w Dzbeninie: odcinek ul Wspólnej.
Ponadto Gmina Rzekuń inicjuje i wspiera
finansowo inwestycje prowadzone na drogach powiatowych. Ostatnio przebudowano drogę przez Kamiankę do Korczak,
która będzie przedłużona do Dzbenina. Na
drogach powiatowych przez Ławy i Ołdaki obecnie będą przebudowywane mosty
wraz z dojazdami. Ponadto przebudowana
zostanie droga przez Zabiele i Rozwory
oraz w kierunku Grucel od Zabiela.

Realizujemy w tej chwili budowę dwóch
boisk wielofunkcyjnych przy Szkole
Podstawowej w Borawem i przy Zespole Szkół w Ołdakach. Budujemy w wielu
miejscowościach place zabaw i siłownie
napowietrzne. Przystąpiliśmy do wyłonienia wykonawcy do opracowania projektu na przebudowę i rozbudowę budynku
OSP w Rzekuniu na potrzeby Biblioteki
i Gminnego Centrum Kultury. Wykonujemy szereg mniejszych inwestycji,
na które czekają mieszkańcy. Na bieżąco
utrzymujemy zieleń i kwiaty. Poprawiamy
stan dróg żwirowych, choć tu po każdych
opadach deszczu ich nawierzchnia ulega
znacznej degradacji i tak naprawdę tylko
wykonanie nawierzchni bitumicznej spowoduje pozbycie się kłopotów z ich utrzymaniem.
Wójt Gminy Rzekuń
Stanisław Godzina

Nagrody Wójta i Samorządu Gminy Rzekuń
9 maja 2016 r. na sesji Rady Gminy Rzekuń Aleksander Białobrzewski otrzymał
od Wójta Gminy Rzekuń Stanisława Godziny nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej.

Aleksander „Nevi” Białobrzewski w edycji
programu „Got to Dance - Tylko Taniec”
w 2013 r. doszedł aż do finału.

14 maja 2016 r. na sesji Rady Gminy Rzekuń nagrodę Wójta Gminy Rzekuń otrzymał również Łukasz Chojnacki za wkład
i zaangażowanie w działalność sportową,
wpływającą na podnoszenie poziomu
aktywności w zakresie kultury fizycznej
i sportu w gminie Rzekuń.
Nagrodzony Aleksander Białobrzewski.
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Szczególne podziękowania od Samorządu Gminy Rzekuń otrzymali również:
Pan Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki oraz Pan Janusz Kotowski – Prezydent
Miasta Ostrołęki. Podkreślono konstruktywną, merytoryczną i owocną współpracę samorządów przy realizacji wielu
ważnych zadań i inwestycji służących
mieszkańcom gminy Rzekuń.
Grażyna Majkowska

Nagrodzony Łukasz Chojnacki.

Podziękowania dla Stanisława Kubła Starosty Ostrołęckiego.

Zakończenie realizacji projektu „Internet dla mieszkańców gminy”
Z przyjemnością informujemy, że z końcem marca rozliczyliśmy wszystkie wydatki związane z projektem „Internet dla
mieszkańców gminy Rzekuń”. Na rachunek bankowy gminy zostanie przekazane
ostatnie 185 504,16 zł - łącznie 2 895
180,09 zł od początku realizacji projektu.
Wspomniane dofinansowanie to 100 %
wartości projektu, 85 % z budżetu środków europejskich i 15 % z publicznych
środków krajowych. Gmina Rzekuń nie
jest typową gminą wiejską, a dobre warunki gospodarcze i bytowe sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości i mieszkańcom.
W 2012 roku powstał pomysł skorzystania z funduszy unijnych, aby przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Cel był
szczytny – zapewnić dostęp do internetu
gospodarstwom domowym, które głównie
z powodów finansowych uzyskać go nie
mogą. W efekcie powstał projekt, którego realizacja objęła zasięgiem całą gminę.
Pomoc została skierowana do 145 „rodzin” – kilkuset mieszkańców, którzy po
uprzednim przeszkoleniu zostali wyposażeni w komputery przenośne i dostęp do
internetu do 2020 roku. W ramach projektu zakupione zostały m. in.:
• zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla mieszkańców: 145 szt.;
• zestawy komputerowe dla jednostek
podległych: 273 szt.;
• drukarki laserowe dla jednostek podległych: 23 szt.;
• oprogramowanie antywirusowe dla
mieszkańców i jednostek;
• oprogramowanie edukacyjne dla jednostek.
Zainteresowanie i reakcja mieszkańców
były bardzo budujące. Z informacją o projekcie udało nam się trafić do każdej potrzebującej rodziny. W akcję informacyjną i rekrutacyjną włączyli się pracownicy
samorządowi, księża, dyrektorzy szkół,
nauczyciele, sołtysi i radni ze wszystkich

miejscowości. W ramach działań koordynacyjnych, sprzęt i dostęp do internetu
trafiły do wszystkich szkół i świetlic na
terenie całej gminy.
Projektem zostały objęte:
1. Szkoły:
a. Szkoła Podstawowa w Rzekuniu,
b. Gimnazjum im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Rzekuniu,
c. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy,
d. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Borawem,
e. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza
Antoniego Pęksy w Laskowcu,
f. Zespół Szkół w Ołdakach,
g. Szkoła Podstawowa im. Mieczysława
Czychowskiego w Dzbeninie,
h. Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu.
2. Świetlice środowiskowe:
a. Świetlica w Susku Nowym,
b. Świetlica w Rzekuniu,
c. Świetlica w Borawem,
d. Świetlica w Laskowcu,
e. Świetlica w Zabielu.
3. Biblioteki:
a. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu,
b. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu – filia w Borawem,
c. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu – filia w Laskowcu.
4. Pozostałe:
a. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
b. Urząd Gminy w Rzekuniu.

Maszt internetowy.

Pracownie informatyczne szkół.

w kształceniu. Efekt projektu przerósł
nasze oczekiwania. Szerokopasmowy internet trafił w zakątki, które do tej pory
były omijane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych. W naszej gminie nie
istnieje już problem wykluczenia cyfrowego.
Tomasz Majewski

Nowa jakość – europejska jakość – dostępu do sieci stała się podstawą dla nowych
możliwości i pomysłów. Dla beneficjentów końcowych to możliwość dokształcania się, rozwoju, komunikacji; dla szkół
– dostęp do nowych materiałów dydaktycznych i wykorzystanie multimediów
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WYWIADY Z RADNYMI

Zdzisław Majewski
Radny Gminy Rzekuń
To rodowity rzekunianin, mający 57 lat. Mąż i ojciec czwórki dzieci. Radny z okręgu wyborczego nr
4. Funkcję radnego pełni po raz drugi. Pierwszy raz
w latach 2002 – 2006. Zainteresowania: numizmatyka i sport.

Co Pana skłoniło do podjęcia decyzji
o kandydowaniu na Radnego gminy
Rzekuń?
Kilkuletnia praca w samorządzie utwierdziła mnie w przekonaniu, iż warto pracować dla ludzi. Uważam, że każdy człowiek
powinien w miarę możliwości dać coś od
siebie innym ludziom. Żyjemy w małej
społeczności, w której radnego można
spotkać w sklepie, na ulicy czy w ośrodku zdrowia. Widząc, jak funkcjonują inne
samorządy, chciałbym, aby nasz pracował
lepiej poprzez większa transparentność
i przyjazne podejście do mieszkańców,
pomoc w przyciąganiu nowych inwestorów, a przede wszystkim przez wsłuchiwanie się w zdanie mieszkańców, nie tylko
przed wyborami, ale przez całą kadencję.
W jaki sposób realizuje Pan swój
program wyborczy? Jakie propozycje ma
Pan dla mieszkańców swojego okręgu
wyborczego?
Jako radny jestem przedstawicielem
mieszkańców i reprezentuję ich interesy.
W imieniu wyborców kilkukrotnie zgłaszałem propozycje inwestycji w moim

okręgu wyborczym, takich jak: budowa
siłowni napowietrznej przy ul. Mazowieckiej, doprowadzenie wodociągu do posesji
zlokalizowanej przy ul. Ostrowskiej i zamontowanie bariery ochronnej przy drodze w pobliżu rowu melioracyjnego. Jako
radny staram się pytać mieszkańców o to,
jakie są ich oczekiwania, a po konsultacji
z nimi, podejmować wszelkie możliwe
działania w celu ich realizacji. Chciałbym,
żeby w najbliższym czasie były zrealizowane moje postulaty, a co za tym idzie,
postulaty wszystkich mieszkańców mojego okręgu.
Jak układa się współpraca
z mieszkańcami Pana miejscowości,
radnymi gminy Rzekuń?
Współpraca z radnymi układa się dobrze.
Z radnymi i sołtysem stale współpracujemy. Wymieniamy się doświadczeniami
i wspólnie dążymy do rozwoju naszej
gminy. Rozumiejąc to, że każdy radny
dąży do realizacji własnej wizji okręgu,
z którego kandydował, pragnę również
dążyć do rozwoju Rzekunia. Mieszkańców naszej gminy zaś zachęcam do

większej współpracy i dialogu, bo dzięki
rozmowie mogę być otwarty na ich potrzeby oraz sprostać oczekiwaniom.
Jak, według Pana, będzie wyglądała
gmina Rzekuń za 15-20 lat? Jakie
zamierzenia, plany uda się zrealizować?
Za kilkanaście lat widzę naszą gminę bogatą i otwartą na inwestorów, z dobrze
funkcjonującą infrastrukturą publiczną.
Gminę, z którą przyszłość wiążą ludzie
osiadający na jej terenie.
Gdyby udało się pozyskać dodatkowe,
nieprzewidziane środki finansowe,
na co należałoby je przeznaczyć
w pierwszej kolejności?
Jeżeli byłaby taka możliwość, środki finansowe pozyskane z zewnątrz należałoby
przeznaczyć na szybszą budowę Gminnego Ośrodka Kultury, stanowiącego miejsce spotkań dzieci i młodzieży z naszej
gminy. Mamy wielu wspaniałych artystów
lokalnych, którzy tak naprawdę nie mają
gdzie się spotykać i wspólnie realizować
swoich pasji. Bardzo dobrym pomysłem
na zainwestowanie nowych funduszy byłoby też trwałe zagospodarowanie jednej
z gminnych działek na miejsce przeznaczone do organizacji różnych imprez kulturalnych, festynów, itp. Chodzi głównie
o wybudowanie na stałe zadaszonej sceny
wraz z widownią.
Jakie są Pana marzenia jako radnego?
Moim marzeniem jako radnego jest to,
aby wszystkie postulaty, złożone przez
radnych miejscowości Rzekuń były realizowane, a miedzy nami była jedność i zrozumienie.

Antoni Smoliński
Radny Gminy Rzekuń
Wywiad zawierał treści, które mogły naruszać dobra osobiste innych osób.
Radny nie wyraził zgody na korektę tekstu, natomiast odpowiedzialność cywilną za naruszenie
prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna osoba,
którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy.
(art. 38 ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r.)
W związku z powyższym wywiad nie został opublikowany.
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WYWIADY Z RADNYMI

Zbigniew Wilkowski
Radny Gminy Rzekuń
Od urodzenia mieszkaniec Przytuł Nowych, ma 40
lat. Mąż i ojciec trzech synów. Wybrany do Rady
Gminy po raz pierwszy, jego okręg wyborczy obejmuje: Przytuły Nowe, Rozwory i Przytuły Stare.

Co Pana skłoniło do podjęcia decyzji
o kandydowaniu na Radnego gminy
Rzekuń?
Od lat pomagam swoim sąsiadom
i mieszkańcom miejscowości, taka praca
daje mi wiele satysfakcji. Zdecydowałem
się na kandydowanie do Rady Gminy,
ponieważ mam dużo większe możliwości
pomocy innym i wpływu na losy swojej
miejscowości. Uważam, że nasza gmina
powinna nadal się rozwijać infrastrukturalnie i gospodarczo. W codziennej pracy
radnego współpracuję ze wszystkimi radnymi, sołtysami i wójtem.
W jaki sposób realizuje Pan swój
program wyborczy? Jakie propozycje ma
Pan dla mieszkańców swojego okręgu
wyborczego?
Realizacja mojego programu wyborczego
jest możliwa dzięki współpracy z Radą
Gminy. Ciągłej uwagi wymagają drogi,
chodniki, niedobór lamp, sieci wodociągowej oraz świetlicy w Przytułach Starych.
Staram się we współpracy z Radą pomagać swoim mieszkańcom poprzez systematyczne żwirowanie i asfaltowanie dróg,
poprawę sieci wodociągowych, zabiegam
o nowe wyposażenie wiejskich placów zabaw oraz siłownię napowietrzną. Zawsze
biorę pod uwagę opinie mieszkańców,
ponieważ chcę, aby wszystkie inwestycje
były realizowane w uzgodnieniu z nimi
i im potrzebne.
Jakie potrzeby zmian na lepsze widzą
według Pana mieszkańcy gminy
Rzekuń?
Przede wszystkim uważam, że nasza gmina powinna inwestować we wszystkie
miejscowości, sukcesywnie kierując się

potrzebami mieszkańców oraz możliwościami finansowymi. W chwili obecnej
w mniejszych miejscowościach jest zapotrzebowanie na inwestycje, polegające na poprawie infrastruktury drogowej,
lamp oświetleniowych, żwirowania dróg,
remontów obiektów gminnych, wymiany wodociągów, skanalizowanie. Są to
w dużej mierze miejscowości pomijane
inwestycyjnie i zaniedbywane. W naszej
gminie można zauważyć również miejscowości dobrze zurbanizowane z dobrym
zapleczem szkolnym i sportowym, czego
przykładem jest Rzekuń. Tu potrzebne
są działania polegające na wzbogaceniu
oferty edukacyjnej, na zmniejszeniu bezrobocia w naszych miejscowościach. Moje
strony wciąż czekają na polepszenie infrastruktury. Mam nadzieję na pozytywne
zmiany i robię wszystko, aby ten stan stale
się polepszał.
Jak układa się współpraca
z mieszkańcami Pana miejscowości,
radnymi gminy Rzekuń? Z jakimi
problemami zwracają się do Pana?
Dużo rozmawiam ze swoimi mieszkańcami, poznaję ich potrzeby i problemy. Myślę, że przez rozmowę ta współpraca układa się dobrze, gdyż zwracają się do mnie
z różnymi problemami, a ja zawsze staram
się im pomóc. W radzie również odnajduję się dobrze. Obecnie jestem członkiem większościowego klubu radnych
„Porozumienie i Szacunek”, rozmawiam
ze wszystkimi radnymi. Dzięki tej współpracy udało się zrealizować wiele inwestycji. Widzę, że dobrze służy ona lokalnej
społeczności. Organy gminy, czyli Wójt
i Rada powinny ze sobą współpracować.
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Jak, według Pana, będzie wyglądała
gmina Rzekuń za 15-20 lat? Jakie
zamierzenia, plany uda się zrealizować?
Moim zdaniem nasza gmina powinna
wyglądać tak, jak będą tego oczekiwali jej
mieszkańcy. W tej kwestii radni są zgodni
i działają dla dobra lokalnej społeczności
i oczekiwań mieszkańców. Na terenie naszej gminy jest jeszcze wiele do zrobienia.
Przede wszystkim potrzebujemy instytucji kultury, poprawy infrastruktury technicznej, zbudowania instytucji, mającej
na celu aktywizację osób starszych i samotnych. Dodam, że to od mieszkańców
powinno zależeć, które inwestycje będą
priorytetowo realizowane. Konieczne są
rozmowy z mieszkańcami oraz w samym
samorządzie, aby sprostać oczekiwaniom
wyborców. Musimy dążyć do tego, aby
uczynić gminę Rzekuń na tyle atrakcyjną, by nie stwarzać pokus przenoszenia
części aktywności życiowej mieszkańców
do Ostrołęki. Tylko osoby z naszej gminy
są w stanie zrozumieć potrzeby i bolączki
mieszkańców, bo są obok nich, pomagają
im i wspierają.
Gdyby udało się pozyskać dodatkowe,
nieprzewidziane środki finansowe,
na co należałoby je przeznaczyć
w pierwszej kolejności?
Przede wszystkim w naszej gminie potrzebny jest ośrodek kultury. W całym
powiecie funkcjonują takie instytucje,
u nas wciąż brakuje ośrodka z prawdziwego zdarzenia. W poszczególnych wsiach
naszej gminy rozwijają się mniejsze imprezy lokalne. Trzeba dodać, że wciąż jest
to duży wysiłek radnych, sołtysów oraz
poszczególnych mieszkańców. Instytucja kultury na pewno w znaczący sposób
wsparłaby takie działania i pomogłaby
w rozwoju oraz integracji lokalnych społeczności. Dodatkowe środki powinniśmy
przeznaczyć na poprawę infrastruktury
technicznej, bo wciąż jest tu wiele do zrobienia.
Jakie są Pana marzenia jako radnego?
Marzenia mam bardzo przyziemne.
Moim marzeniem jest integracja lokalnej
społeczności, rozwój szeroko rozumianej infrastruktury oraz to, żeby naszym
mieszkańcom żyło się lepiej.
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Kartki z historii Zabiela
Jakie jest pochodzenie nazwy miejscowości Zabiele? Ściśle wiąże się ono z topografią miejscowości. Staropolski rzeczownik „biel” oznaczał mokradło, podmokłe
łąki. Natomiast teren za owymi mokradłami, czyli za „bielami” to już Zabiele.
Jerzy Dziewirski w książce „Rzekuń
- Monografia Gminy” pisze, że pierwsze wzmianki, dotyczące mieszkańców
tej miejscowości, pojawiają się w XVI XVII w. w dokumentach urzędowych, np.
w 1542 r. – o Albinie Zabielskim z Zabiela, a w 1693 r. o Kazimierzu Bogdańskim
z Zabiela, właścicielu tych ziem, fundatorze obrazu św. Antoniego Padewskiego
dla kościoła Bernardynów w Ostrołęce.
Ciekawostką jest również prawdopodobnie rodzinny podział ziem Zabiela na
dwóch właścicieli w XVIII w. Informację
o tym fakcie wnioskujemy z zapisków na
rzecz kościoła w Rzekuniu: Maciej Władysław Bogdański – 200 złotych polskich
na śpiewanie w czasie nabożeństw i Olszewski, który zapisał również na ten cel
500 złotych polskich.
W 1578 r. majątek w Zabielu posiadał zagospodarowane 8 włók ziemi (ok. 136 ha)
i 3 ogrody. Dokumenty własności parafii
Rzekuń w latach 1783 - 1784 wskazują,
że właścicielami Zabiela byli wówczas
Stradoruscy. W 1868 r. Zabiele było wsią
i dużym folwarkiem, który miał wówczas
1107 morgów ziemi. Wieś składała się
z 37 osad, a rolnicy gospodarowali na 239
morgach ziemi. W 1882 r. folwark został
rozparcelowany: część ziemi otrzymali
fornale (byli pracownicy fizyczni folwarku), a druga część została sprzedana drobnej szlachcie i w ten sposób powstała wieś
szlachecko – włościańska, która w tym
czasie liczyła185 mieszkańców.

Wiejskiej, jak również w związku z organizacją szkoły w 1917 r.
Według I Powszechnego Spisu Ludności
w 1921 r. w miejscowości tej było już 52
budynki i 327 osób, wszyscy mieszkańcy
byli wyznania rzymskokatolickiego oraz
polskiej narodowości. W 1958 r. zostało
zorganizowane w Zabielu Koło Gospodyń, które działa do dziś i jest najstarsze
w gminie Rzekuń. Z czasem coraz większą wagę przywiązywano do działań rozwijających wieś, np. w 1937 r. wybrukowano ok. 200 metrów drogi.
Szkoła Powszechna w Zabielu
W 1917 r. została zorganizowana w Zabielu czteroklasowa szkoła powszechna,
która mieściła się w prywatnym budynku
Pauliny i Franciszka Głębockich. Nauczycielką w tej szkole była pani Janina Zembrzóska. W czasie I wojny światowej wieś
została bardzo zniszczona, nie było też
lokalu dla szkoły. Z kroniki szkolnej dowiadujemy się, że pan Jan Zabielski rozebrał stodołę i własnym kosztem wybudował dom z przeznaczeniem na szkołę. Tu
mieściły się dwie sale lekcyjne, kancelaria
oraz mieszkanie dla nauczyciela. Z czasem szkołę powiększono do sześciu klas,
do których uczęszczały dzieci z Zabiela,
Ołdak, Rozwór, Przytuł Starych, Przytuł
Młodych, Nowej Wsi i Suska Starego.
Losy szkoły zmieniały się zarówno w kwestii ilości klas, jak też miejsca. W 1955 r.
rozpoczęto budowę szkoły i świetlicy strażackiej w jednym budynku. Dużo pracy

Zabiele na początku XX wieku
U progu XXw. Zabiele było miejscowością
podzieloną wewnętrznie, uważano część
szlachecką za bogatszą, bardziej oświeconą, a część włościańską za biedniejszą,
jednocześnie niższą warstwę społeczną.
Rozwój wspólnoty wiejskiej dokonywał
się stopniowo, m.in. dzięki organizowaniu Kółka Rolniczego (1919r.), przy
którym również zostało zawiązane Koło
Gospodyń Wiejskich - działające aktywnie do dnia dzisiejszego, Ochotniczej
Straży Ogniowej (1922r.) – pierwszej na
terenie gminy Rzekuń, Koła Młodzieży

Widok szkoły od strony podwórka.

Dom postawiony przez Jana Zalewskiego, w którym mieściła się szkoła.
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i wysiłku włożyli w nią miejscowi strażacy,
a jej otwarcie nastąpiło już w 1956 r. Niestety, zmniejszająca się liczba dzieci decydowała o kolejnym zamykaniu szkoły lub
wzrastająca – o jej przywracaniu. Jednak
ostatecznie w 2012 r. szkoła została zamknięta. Obecnie dzieci z Zabiela uczęszczają do Zespołu Szkół w Ołdakach.
Zabiele współcześnie
Obecnie Zabiele liczy około 301 mieszkańców. Z danych z 2013 r. wynika, że
miejscowość zamieszkuje 146 kobiet i 152
mężczyzn. Tu prężnie działają: Ochotnicza Straż Pożarna, która w 2012 r. obchodziła swoje 90 - lecie oraz Koło Gospodyń Wiejskich, które w ostatnich latach
rozwija się w ramach Lokalnej Grupy
Działania „Zaścianek Mazowsza”. Do
najważniejszych projektów inwestycyjnych ostatnich lat należy niewątpliwie
zaliczyć wykonanie dokumentacji na
przebudowę sieci wodociągowej w 2015 r.
oraz remont i wyposażenie remizo - świetlicy środowiskowej (2014-2015r.). Dzięki tym działaniom świetlica zaczęła tętnić
życiem, tu spotykają się dzieci, młodzież
i dorośli. W bieżącym roku w ramach
funduszu sołeckiego realizowane są bieżące wydatki, jak np. żwirowanie dróg czy
zakup lodówko – zamrażarki do świetlicy. Przyznane też zostały środki na ogrodzenie wokół remizy OSP. Mieszkańcy
Zabiela oczekują wielu zmian w swojej
miejscowości. Przede wszystkim czekają
na realizowaną już przebudowę wodociągu, co poprawi ciągłość zaopatrzenia
w wodę Zabiela oraz miejscowości sąsiadujących. Kolejnym krokiem będzie
przebudowa drogi z poszerzeniem przez
Zabiele, łącząca je z Rozworami, Przytułami i Łątczynem. Najbliższe zmiany
będą dotyczyły budynku OSP w Zabielu,
który stanowi centrum kulturowe miejscowości: wykonanie ocieplenia i elewacji
zewnętrznej, wymiana dachu, rynien, zagospodarowanie placu wokół remizy (plac
zabaw dla dzieci, siłownia napowietrzna,
boisko), odmulenie akwenu przeciwpożarowego i zagospodarowanie terenu wokół niego, jak również zagospodarowanie
„dziedzińca” w środku wsi. Mieszkańcy
Zabiela są pełni zapału i energii w swoich
aktywnościach, o czym świadczy dotacja
do projektu KGW w Zabielu z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich.
Opracowała: Grażyna Majkowska
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Święto Konstytucji 3 Maja w Rzekuniu
Gminne uroczystości związane z 225.
rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja
rozpoczęły się przed godziną 1000 odśpiewaniem Hymnu Polski i podniesieniem flagi państwowej na maszcie przed
kościołem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. Następnie odprawiona
została msza święta w intencji ojczyzny
i strażaków, którą celebrował proboszcz
parafii ks. płk. Jan Mrowca oraz ks.

Rozpoczęcie uroczystości 3 Maja odśpiewaniem Hymnu Polski.

Wojciech Rzepa. W atmosferze refleksji nad ojczyzną – matką, jednoczącą
materialność człowieka z jego duchowością, rozważano kwestię odpowiedzialności za słowo, wartości wypowiadanych słów, zakorzenionych w słowie
bożym. W homilii poruszono problem
trudnych wyborów człowieka współczesnego pomiędzy dobrem osobistym
a dobrem wspólnym. Przesłaniem
miłości obywatelskiej stały się słowa:
„Twórzmy dobro i to dobro większe,
które nas przerasta, które z nieba pochodzi”.
Wśród zgromadzonych gości obecni
byli: Wójt Gminy Rzekuń Stanisław
Godzina, Wicestarosta Ostrołęcki
Krzysztof Parzychowski, Sekretarz
Gminy Bożena Jaskólska, radni gminy. Nie zabrakło również pocztów
sztandarowych szkół, strażaków. Po
nabożeństwie uczestnicy uroczystości

Podniesienie flagi państwowej.

przemaszerowali przy dźwiękach utworów patriotycznych w stronę OSP
w Rzekuniu na krótkie spotkanie. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra OSP
w Ostrołęce.
Opracowała: Grażyna Majkowska

Fundusze FIO w rękach Kół Gospodyń Wiejskich gminy Rzekuń
Trzy Koła Gospodyń Wiejskich:
z Drwęczy, Rozwór i Zabiela otrzymało
dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich (FIO) Mazowsze Lokalnie 2016 „Inicjatywy Oddolne” dla organizacji pozarządowych. Dzięki zdobytym
w drodze konkursu środkom finansowym
będą mogły rozpocząć realizację działań, które jako autorski pomysł, zyskały
akceptację FIO. Realizacja projektów
właśnie się rozpoczyna (czerwiec 2016r.)
i potrwa do końca września 2016 r.
W ramach projektu „Letnie kino plenerowe” KGW w Drwęczy zorganizuje
warsztaty plastyczne, poświęcone wykonywaniu kwiatów z bibuły oraz biżuterii,
a także zajęcia kulinarne. Nie zabraknie
też rozgrywek sportowych. W weekendy
panie zaproszą mieszkańców Drwęczy na
seanse filmowe, połączone z ogniskiem
lub grillem. Podsumowaniem projektu będzie konkurs pt.: „Kino z naszą rodziną”,
podczas którego każdy uczestnik namaluje jeden kadr filmowy i o nim opowie.
Wszystkie prace zostaną połączone w jedną całość - taśmę filmową. Będzie to bardzo kreatywna zabawa dla uczestników,
którzy mogą liczyć na drobne upominki.

Celem KGW w Drwęczy jest zwiększenie integracji społecznej mieszkańców wsi,
umacnianie więzi między pokoleniami,
sąsiadami. Po zakończeniu projektu gospodynie planują kontynuację tego typu
spotkań o coraz to nowej tematyce.
Kółko Rolnicze „Łączy Pokolenia” z Rozwór i Przytuł Nowych pragnie w ramach
uzyskanej dotacji zrealizować projekt pod
nazwą „Altanka - łącznik pokoleń”, który znalazł się na premiowanej liście do
otrzymania dofinansowania. Otrzymana
mikrodotacja pozwoli na stworzenie miejsca - altanki, która stanie się łącznikiem
pokoleń, doświadczeń i zainteresowań.
Altanka - jako miejsce ogólnie dostępne
i widoczne (znajdować się będzie w centrum miejscowości, na placu przy świetlico - remizie w Rozworach, wkomponuje
się w cały jej kompleks, w skład którego
wchodzą: budynek świetlico - remizy, plac
zbaw dla dzieci, siłownia napowietrzna,
duże boisko i plac do piłki siatkowej) pozwoli pokazać mieszkańcom, że Kółko
Rolnicze jest otwarte i gotowe do współpracy z różnymi grupami wiekowymi
i społecznymi. W realizację zadania zaangażowani będą członkowie organizacji,
partnerzy i wolontariusze, którzy będą

świadczyć swoją pracę, służyć doświadczeniem i umiejętnościami, a także sprzętem, którego użyczą bezpłatnie na rzecz
realizacji zadania. Organizacja liczy, że
wspólna praca przy budowie altanki zintegruje mieszkańców i zmieni ich światopogląd na ludzi i otaczający świat.
Jako grupa nieformalna KGW w Zabielu
w ramach FIO będzie realizowało projekt: „Przepis na pokolenia”. Jest on nietypowy – łączy tradycję z nowoczesnością.
Uczy współpracy, współdziałania, prawidłowych relacji międzyludzkich i międzypokoleniowych. W ramach inicjatywy
odbędą się spotkania warsztatowe o charakterze kulinarnym, które poprowadzą
starsze oraz młodsze gospodynie. Nastąpi
wymiana doświadczeń, przepisów, prezentacja potraw, wykonanie zdjęć oraz przygotowanie publikacji z podjętych działań.
Podsumowanie warsztatów odbędzie się
we wrześniu w formie festynu z udziałem
mieszkańców miejscowości i gości. KGW
w Zabielu pragnie w ten sposób pielęgnować dziedzictwo Zabiela. Ma nadzieję, że
poprzez projekt zaktywizuje zabielskie
panie oraz zostanie zbudowana wspólnota
pokoleń, która zaowocuje na przyszłość –
w kolejnych przedsięwzięciach.
Opracowała: Grażyna Majkowska
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XVI edycja Konkursu Cogito Ergo Sum
Po raz szesnasty, tym razem 1 czerwca,
do Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu przybyli uczniowie klas pierwszych i drugich gimnazjów,
aby wziąć udział w konkursie logicznego
myślenia „Cogito Ergo Sum”. Ponieważ szkoła organizuje go we współpracy
z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Czerwinie, test przygotowała pani
psycholog Alina Anna Żmudzińska, która pełniła również nadzór merytoryczny
w czasie trwania konkursu.
Do walki o tytuł Mistrza Cogito stanęło
33 uczniów z 11 gimnazjów:
- Publicznego Gimnazjum im. Papieża
Jana Pawła II w Czerwinie
- Zespołu Szkół nr 1 Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Goworowie
- Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego Publiczne Gimnazjum
w Lelisie
- Gimnazjum w Obierwi
- Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ostrołęce,
- Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół nr 3 w Ostrołęce
- Zespołu Szkół nr 4, Gimnazjum nr 4
w Ostrołęce,
- Zespołu Szkół nr 5 im. Unii Europejskiej, Gimnazjum nr 5 w Ostrołęce
- Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Olszewie – Borkach
- Zespołu Szkół w Ołdakach

- Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu.

Konkurs został uroczyście rozpoczęty
o godzinie 9.00, po czym uczniowie udali
się do klas, aby przez 60 minut zmagać się
z zadaniami. Sukcesy uczniów zwieńczyło
wręczenie nagród przez fundatora p. Stanisława Godzinę – Wójta Gminy Rzekuń,
p. Alinę Żmudzińską – psychologa z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Czerwinie i p. Magdalenę Mieszkowską – dyrektora Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu.
ZWYCIĘZCAMI ZOSTALI:
I miejsce - Mateusz Klimaszewski Gimnazjum nr 3 im. Adama Mickiewicza
w Zespole Szkół nr 3 w Ostrołęce
II miejsce – Paweł Domurad - Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Olszewie – Borkach
III miejsce – Adam Dudziak - Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Rzekuniu
III miejsce – Michał Kotowski - Gimnazjum nr 1
im. Janusza Kusocińskiego
w Ostrołęce
WYRÓŻNIENIA
PRZYZNANO:
Zuzannie Frydrych Gimnazjum im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu

Martynie Pęza - Zespół Szkół nr 5 im.
Unii Europejskiej, Gimnazjum nr 5
w Ostrołęce
Jakubowi Zduńczyk - Zespół Szkół
w Ołdakach.
W rywalizacji szkół na podium stanęły:
1. Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu
2. ex aequo: Gimnazjum im. Papieża Jana
Pawła II w Olszewie – Borkach oraz
Gimnazjum nr 1 im. Janusza Kusociń
skiego w Ostrołęce
3. Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza w Ostrołęce w ZS w Ostrołęce

Zwycięzcom i wyróżnionym gratulujemy,
a za rok spotkamy się po raz siedemnasty.
Opracowali:
Wioletta Napiórkowska
Sylwester Wocial

Uczestnicy konkursu Cogito Ergo Sum.

Odznaczenie dla biblioteki w Rzekuniu
Podczas uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, która odbyła się
9 czerwca 2016 r. w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Ostrołęce, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu została wyróżniona otrzymując Medal „W dowód
uznania” za zasługi dla bibliotekarstwa
i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Szczególnym odznaczeniem została
uhonorowana również Pani Teresa Sagała, pracownik Filii Biblioteki Gminnej
w Laskowcu, która otrzymała honorową
odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich w dowód uznania za szeroką
działalność kulturalną i oświatową oraz
krzewienie czytelnictwa wśród lokalnej
społeczności, a także aktywną działalność
w Stowarzyszeniu z Oddziałem w Rzekuniu, w którym pełni funkcję sekretarza.
Odznaczenia są przyznawane osobom,
instytucjom i stowarzyszeniom za szczególne zasługi na rzecz bibliotekarstwa
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polskiego, czytelnictwa i Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.
Nasze odznaczenia zostały przyznane na
wniosek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrołęce,
a skierowane do Zarządu Głównego SBP
w Warszawie.

m.st. Warszawy – Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego, która
obecnie pełni funkcję członka honorowego SBP oraz członka komisji odznaczeń.
Agnieszka Majdecka

Obecny na uroczystości Wójt Gminy
Rzekuń Stanisław Godzina na ręce Dyrektora Biblioteki Agnieszki Majdeckiej
złożył gratulacje oraz podziękowania za
dotychczasowe działania w szerzeniu czytelnictwa i działalności kulturalnej w środowisku lokalnym oraz życzenia satysfakcji i radości z wykonywanej pracy.
Odznaczeń dokonały: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska, Przewodnicząca Zarządu
Okręgu Mazowieckiego SBP i Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego SBP
w Warszawie oraz Janina Jagielska, emerytowany dyrektor Biblioteki Głównej
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„Budzenie wiosny” w Zabielu
Pod hasłem „ Budzenie wiosny w Kołach Gospodyń Wiejskich gminy Rzekuń” w niedzielę 15 maja 2016 r. Gości
i uczestników imprezy (KGW z Drwęczy,
Suska Nowego, Przytuł i Rozwór, Kamianki oraz Zabiela) powitały gospodynie: Zofia Jolanta Mierzejewska - sołtys
Zabiela oraz Jadwiga Młodzianowska przewodnicząca KGW w Zabielu. Zaproszeni z tej okazji samorządowcy miasta
Ostrołęki, powiatu, gminy Rzekuń oraz
organizacji współpracujących z KGW
podkreślili znaczenie aktywności KGW
dla lokalnych społeczności. Wójt Gminy
Rzekuń Stanisław Godzina w tym dniu
pamiętał o wszystkich Zofiach, którym
złożył najserdeczniejsze życzenia. W ramach projektu został rozstrzygnięty konkurs ciast: „Słodkie dziwactwa”, wręczono
dyplomy i nagrody dla wszystkich kół gospodyń wiejskich z gminy. W czasie spotkania można było też podziwiać wystawę
rękodzieła artystycznego twórczyń. Panie
mogły też skorzystać z konsultacji kosmetycznych, prowadzonych przez Oriflame.
Miła atmosfera spotkania spowodowała,
że organizatorki są pełne radości i zapału
do podejmowania kolejnych wyzwań.
Tradycje KGW z Zabiela są podtrzymywane od lat. Jego pierwszą przewodnicząca była śp. Zuzanna Ciborowska,

Efekty pracy gospodyń.

natomiast przez długi czas aktywnie tę
funkcję pełniła p. Marianna Chełstowska
(obecnie mająca 82 lata). Prawdopodobnie swoją działalność KGW rozpoczęło
już w 1922 r., ale udokumentowana aktywność rozpoczyna się od roku 1958. Od
2012 r. koło działa bardzo aktywnie, biorąc czynny udział w spotkaniach KGW na
terenie gminy Rzekuń i owocnie współpracując z LGD Zaścianek Mazowsza
w Troszynie. Znakiem rozpoznawalnym
koła są robótki szydełkowe, na drutach,
prace wykonywane metodą decoupage,
kwiaty z bibuły, jak również tradycyjne
potrawy. Panie biorą udział w lokalnych
imprezach: „Powitanie lata”, „Pożegnanie lata” przygotowując potrawy , w konkursie – „Chleb na miarę XXI wieku”
w ZSP w Kadzidle - II miejsce w br.,

Słodkie dziwactwa Pań z KGW.

Życzenia dla wszystkich Zofii z kół gospodyń w gminie Rzekuń.

w Przeglądzie Pieśni Ludowej w Tłuszczu. Obecnie będą realizowały projekt
„Przepis na pokolenia”, na który otrzymały dofinansowanie z Funduszu Inwestycji
Obywatelskich.
Opracowała: Grażyna Majkowska

V Rzekuńskie Spotkanie Sympatyków Starej Motoryzacji. Oldtimer 2016
Rzekuńska grupa oldtimerów powstała
w 2010 roku. Inicjatorem jej powstania
byli Arkadiusz Kiersnowski i Wiesław
Frydrych. Składa się z ludzi, których pasją są stare, często zapomniane pojazdy.
Działalność grupy polega na wyszukiwaniu starych pojazdów, często na złomach,
oraz ich odrestaurowywaniu i doprowadzaniu do stanu używalności. Sympatycy
biorą udział w innych zlotach o podobnej
tematyce. W Rzekuniu 5 czerwca 2016 r.
już po raz piąty Oldtimerzy zorganizowali imprezę pod nazwą Rzekuńskie
Spotkanie Sympatyków Starej Motoryzacji, która miała miejsce na placu Szkoły
Podstawowej w Rzekuniu. Mieszkańcy
Rzekunia i nie tylko mogli tego dnia podziwiać stare, nietypowe pojazdy, ale też
obejrzeć inscenizację wypadku drogowego, pokaz technik ratownictwa, w tym
udzielania kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej. Przygotowano konkurencje

dla zmechanizowanych, jak również konkursy i zabawy dla najmłodszych uczestników imprezy. Spotkanie zakończyła
prezentacja starych pojazdów dwu i czterokołowych, która paradnie przejechała
ulicami Rzekunia.
Rzekuńska grupa oldtimerów wchodzi
również w skład klubu motocyklowego
Traveling Spiders z Ostrołęki. Wspólnie
organizuje w Ostrołęce imprezę Kurpiowski Rajd Motocyklowy. Organizatorzy
dziękują Urzędowi Gminy
w Rzekuniu, Ochotniczej
Straży Pożarnej z Rzekunia
oraz licznym sponsorom, bez
których hojności nie byłoby
możliwe przygotowanie licznych atrakcji, szczególnie dla
najmłodszych uczestników
spotkania.
Opracowała:
Grażyna Majkowska
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Inscenizacja wypadku drogowego.

Stare pojazdy dwokułowe.
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Dzień Profilaktyki w Gimnazjum w Rzekuniu
W dniu 26 kwietnia plan lekcji w rzekuńskim gimnazjum nieco zaskoczył uczniów.
Tradycyjne lekcje zostały zastąpione
warsztatami profilaktycznymi. We współpracy z policją został zrealizowany projekt, oparty na działaniach funkcjonującego w szkole od bieżącego roku szkolnego
PaTPortu. W ramach Dnia Profilaktyki
uczniowie uczestniczyli w następujących
warsztatach:
- Wystąpienia publiczne - które poprowadził ks. Tomasz Trzaska
- Profilaktyka uzależnień w szkole –
o której mówił podkom. Sylwester Marczak
- Samoobrona – poprowadzona przez asp.
Roberta Stypińskiego
- Bezpieczeństwo na drodze – które prezentował za pomocą symulatora jazdy
motorem Honda - mł. asp. Tomasz Żerański
- Pierwsza pomoc przedmedyczna – przygotowana przez Szkołę Promocji Zdrowia
z II LO w Ostrołęce.
- Odpowiedzialność karna młodzieży

- przygotowana przez asp. Bożenę Piersa.
Gimnazjaliści, działający w Profilaktyka a Ty, zaprezentowali przedstawienie
teatralne pt.: „Na granicy możliwości”.
Sami napisali scenariusz sztuki, a do premiery przygotowywali się pod kierunkiem p. Grażyny Majkowskiej. Spektakl
wyróżniła zastosowana konwencja groteski, wzbogacona piosenkami z musicalu
„Metro” oraz elementami tańca. Emocje,
które towarzyszyły zarówno aktorom, jak
i odbiorcom przedstawienia, skłoniły do refleksji nad przyczynami
uzależnień. W kolejnej części Dnia
Profilaktyki uczniowie uczestniczyli
też w dyskusji o uzależnieniach. Poprowadził ją ks. Wojciech Rzepa na
podstawie filmu, pt.: „Uzależnienia”,
nakręconego również przez uczniów
naszej szkoły.
Na zakończenie tego pełnego emocji dnia młodzież zatańczyła ulubioną „Belgijkę” oraz żarliwie dopingowała kolegów w turnieju

piłki siatkowej: uczniowie – dorośli. Warto wspomnieć, że dorośli, w składzie: nauczyciele i policjanci, wygrali! W Dniu
Profilaktyki uczestniczyła też młodzież
z PaTPortu w Obierwi wraz z opiekunem.
Dyrektor Gimnazjum Magdalena Mieszkowska serdecznie dziękuje wszystkim
osobom zaangażowanym w działania.
Opracowała: Grażyna Majkowska

Warsztaty udzielania pomocy przedmedycznej.

Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy „Las bliżej nas”
W ramach Światowego Dnia Ziemi 22
kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Rzekuniu odbyła się IV edycja
Międzyszkolnego Konkursu Przyrodniczego pod hasłem „Las bliżej nas”.
Konkurs skierowany był do uczniów klas
I - III ze szkół podstawowych z terenu gminy Rzekuń. W tegorocznej edycji
udział wzięło 21 uczniów z sześciu szkół:
SP Borawe, SP Drwęcz, SP Dzbenin,
SP Laskowiec, SP Ołdaki, SP Rzekuń.
Tematyka konkursu obejmowała wiedzę

o lesie, zwierzętach i roślinach w nim
występujących, ochronie lasów oraz zagadnień związanych z leśnym Savoir-vivre. Konkurs odbył się przy współudziale
Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaciół
Lasu przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu, które realizuje w placówce m.in. takie akcje, jak: „Sprzątanie świata” (w tym
lasu), „Święto drzewa”, „Ratujemy kasztanowce”, „Dokarmianie zwierząt zimą”,
„Święto Polskiej Niezapominajki”, „Dzień
Ziemi” oraz piesze rajdy przyrodnicze

„Pomniki przyrody w naszej małej ojczyźnie”. Wszyscy uczniowie biorący udział
w konkursie wykazali się doskonałą znajomością zagadnień dotyczących lasu, jego
ochrony i zasłużyli na nagrody. Otrzymali oni dyplomy i nagrody rzeczowe. Nad
prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa, w której skład
weszli zaproszeni goście:
Krystian Kowalczyk – Nadleśnictwo
Ostrołęka,
Natalia Stypińska – Koło Łowieckie
„Dzik” Ostrołęka,
nauczyciele ze szkół gminnych.
Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
Laureaci w kategorii klas I:
I miejsce Konrad Jastrzębowski SP Rzekuń
II miejsce Aneta Modzelewska SP Rzekuń
III miejsce Aleksandra Maria Florczykowska SP Ołdaki
Laureaci w kategorii klas II
I miejsce Alicja Kiernozek SP Rzekuń
II miejsce Natalia Jakacka SP Laskowiec
III miejsce Patrycja Mierzejewska SP
Dzbenin
Wyróżnienie Konrad Dudziak SP Borawe

Uczestnicy Konkursu Las bliżej nas.
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Laureaci w kategorii klas III:
I miejsce Emilia Bacławska SP Rzekuń
II miejsce Piotr Kulesza SP Rzekuń
III miejsce Mateusz Kucharczyk SP Laskowiec
Fundatorem nagród byli:
Wójt Gminy Rzekuń
Nadleśnictwo Ostrołęka
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu
Koło Łowieckie „Dzik” Ostrołęka.

Konkurs odbył się pod patronatem Nadleśnictwa Ostrołęka. Za przygotowanie konkursu były odpowiedzialne: Pani
Małgorzata Żebrowska i Pani Ewa Modzelewska, zaś jego koordynatorem – Pani
Ewa Borkowska-Sawicka. Nad całością
konkursu czuwał Pan Marek Podolak Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rzekuniu.

Konkursu Plastycznego Towarzystwa
Przyjaciół Lasu przez dzieci ze SP w Rzekuniu i Przedszkola Samorządowego
w Rzekuniu. Organizatorzy dziękują za
udział wszystkim uczestnikom konkursu
i zapraszają za rok!		
Ewa Borkowska-Sawicka

W czasie trwania konkursu zaprezentowano wystawę prac pt.: „Leśna Rodzina”,
wykonanych w ramach Ogólnopolskiego

XVIII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Mieczysława Czychowskiego
Dnia 31 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej w Dzbeninie odbył się XVIII
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
im. Mieczysława Czychowskiego. Wzięło w nim udział 45 recytatorów ze szkół
z terenu gminy Rzekuń oraz uczniowie ze
Społecznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce. Zgodnie z tradycją dzieci z oddziału
przedszkolnego oraz klas I-III recytowały
wiersz dowolnego autora, zaś uczniowie
starsi, z klas IV-VI utwór regionalnego
poety. Poza ucztą duchową, czyli recytacją
poezji, była też strawa dla ciała, czyli poczęstunek przygotowany przez rodziców,
w którym tradycyjnie królował swojski
smalec, ogórki i domowe ciasta. Jak co
roku na konkursie nie zabrakło przedstawiciela Rady Gminy w Rzekuniu: Pana
Piotra Suchty oraz sołtysa wsi Dzbenin:
Pana Rafała Kaczmarczyka. Ze smutkiem
uczciliśmy pamięć Pana Alfreda Sierzputowskiego. Głównym sponsorem nagród
był Wójt Gminy Rzekuń Pan Stanisław
Godzina, który podsumowując uroczystość podkreślił jej wyjątkowy i niepowtarzalny charakter. Odgrywa on rolę
szczególną dla miejscowej społeczności,
bowiem przypomina postać osoby bardzo
ważnej dla szkoły – postać poety i malarza
Mieczysława Czychowskiego – patrona
szkoły, a jednocześnie człowieka wywodzącego się z Dzbenina.
Ponadto nagrody ufundowali: Dyrektor
Szkoły Pani Małgorzata Cichocka, poeci
- Pan Leszek Czyż i Pan Stanisław Kałucki oraz przedstawicielka Radia Oko
Pani Ewa Krupka.
Nad organizacją konkursu czuwały nauczycielki: Pani Ewa Podpora, Pani Iwona Olejniczak oraz Pani Katarzyna Damięcka. Jury w składzie: Pani Grażyna
Majkowska, Pan Leszek Czyż oraz Pan
Mieczysław Romanik przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

Uczestnicy XVIII konkursu recytatorskiego w Dzbeninie

5 wyróżnień dla wszystkich recytatorów
oddziału przedszkolnego
• W kategorii klas I-III:
I miejsce – Aleksander Tarcicki – SP
w Rzekuniu
II miejsce - Zofia Zielińska - ZS STO
w OSTROŁĘCE
III miejsce – Zofia Próchnicka - SP
w Laskowcu
Wyróżnienia:
Katarzyna Chełstowska – SP w Laskowcu
Maja Żebrowska – SP w Drwęczy
Bartosz Dzierzgowski – SP w Dzbeninie
• W kategorii klas IV-VI:
I miejsce – nie przyznano
II miejsce – Maria Zielińska – ZS STO
w Ostrołęce
II miejsce – Maciej Kubeł - SP w Borawem
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II miejsce – Izabela Marcińczyk – SP
w Laskowcu
III miejsce – Alicja Dudziak – SP w Borawem
Wyróżnienia:
Zuzanna Drabot – SP w Dzbeninie
Oliwia Tofel – SP w Borawem
Nagrody Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dzbeninie:
Karolina Dulewicz – SP w Ołdakach
Kinga Romanik - SP w Dzbeninie
Bartłomiej Jakacki – SP w Laskowcu
Nagroda Pana Leszka Czyża:
Mateusz Makowski – SP w Drwęczy
Nagrody Radia OKO:
Aleksander Tarcicki – SP w Rzekuniu
Zofia Zielińska – ZS STO w Ostrołęce
Zofia Próchnicka – SP w Laskowcu
Iwona Olejniczak
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XIV gminny konkurs języka angielskiego w Borawem
Dnia 16 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Borawem odbył
się już po raz czternasty Gminny Konkurs Języka Angielskiego pod patronatem
Wójta Gminy Rzekuń. Jego organizatorem była nauczycielka języka angielskiego
– Katarzyna Kądewicz i Dyrektor Szkoły
Podstawowej im. Orła Białego w Borawem Krzysztof Dawid. W konkursie

Uczestnicy konkursu j. angielskiego wraz z opiekunami.

brali udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy: SP w Borawem, SP
w Drwęczy, SP w Ołdakach, SP w Dzbeninie, SP w Rzekuniu i SP w Laskowcu.

Celem konkursu jest promowanie języka
angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych oraz motywowanie uczniów do
nauki tego języka, którego znajomość jest
niezbędna w dzisiejszych czasach. Konkurs jest doskonałą okazją do tego, aby
uczniowie nie tylko sprawdzili swoją wiedzę i porównali ją z rówieśnikami z innych
szkół z terenu gminy, ale również nauczyli
się w ten sposób pozytywnej rywalizacji,
umacniając wiarę we własne siły i umiejętności. Dzieci podczas takich spotkań
nawiązują nowe znajomości i są bogatsze
o nowe doświadczenia. W tegorocznym

konkursie uczniowie napisali test, w rozwiązaniu którego należało się wykazać
wiedzą gramatyczną, słownikową oraz
kulturoznawczą. Reprezentowali wysoki
poziom znajomości języka angielskiego.
Cenne nagrody zostały ufundowane przez
Wójta Gminy Rzekuń oraz przez wydawnictwo Macmillan. Nagrody wręczył Pan
Wójt Stanisław Godzina.
Wyniki konkursu :
I miejsce – Aleksandra Lubecka– SP
w Rzekuniu
II miejsce – Jakub Godlewski – SP
w Rzekuniu
III miejsce – Magdalena Mielnicka – SP
w Laskowcu
Katarzyna Kądewicz

III Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Malowanie słowem”
W dniu 21 kwietnia 2016 r. w Przedszkolu Samorządowym w Rzekuniu odbył się
III Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Malowanie słowem”. Gościliśmy
w naszym przedszkolu 15 reprezentantów
z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
i punktów przedszkolnych z terenu Gminy Rzekuń. Recytując wiersze polskich
poetów, dzieci popularyzowały poezję
dziecięcą, rozwijały zdolności recytatorskie, uczyły się rywalizacji w przyjemnej
atmosferze. Uczestnicy konkursu dostarczyli nam wielu wrażeń i emocji .
Laureaci III Międzyprzedszkolnego
Konkursu Recytatorskiego „Malowanie
słowem”:

w kategorii dzieci 3-4 letnich
1 miejsce - Zosia Chełstowska – Laskowiec
2 miejsce - Ania Maria Siennicka – Rzekuń
3 miejsce - Julian Mierzejewski -Rzekuń
w kategorii dzieci 5-6 letnich
1 miejsce - Alicja Bałazy -Dzbenin
2 miejsce - Zuzanna Kubas – Rzekuń
3 miejsce – Lena Chełstowska- Borawe

Przyznano również dwie nagrody publiczności – w kategorii dzieci młodszych
– otrzymała ją Zosia Chełstowska z Laskowca, w kategorii dzieci starszych zaś
Alicja Bałazy z Dzbenina.

Uczestnicy i organizatorzy III Międzyprzedszkolnego
Konkursu Recytatorskiego w Rzekuniu.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich
opiekunom za zaangażowanie w przygotowanie do konkursu.
Zapraszamy za rok :-)
Regina Siemiątkowska

Dzień Dziecka w stylu retro w Szkole Podstawowej w Rzekuniu
W nietypowy sposób spędzali Dzień
Dziecka uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzekuniu. Zamiast wyjazdów do
pizzerii, kina, lodów i komputerowych
gier bawili się tak, jak czynili to przed
laty ich rodzice i dziadkowie. Było inaczej
niż zwykle, na chwilę został wskrzeszony
dawny świat.

Na szkolnym boisku znalazły miejsce
takie gry, jak „Raz, dwa, trzy Baba Jaga
patrzy”, „Wywoływanie wojny”, wyścig
Tour de France (dawny Wyścig Pokoju)
rozgrywany za pomocą kapsli, „Szczurek”
czy cymbergaj. Można było zmierzyć się
w walkach kogutów, toczyć obręcz koła
rowerowego za pomocą patyka, zagrać
w kartofla, kiełbasę lub dwa ognie albo
króla. Wielkim wyzwaniem był spacer lub

14

przynajmniej utrzymanie równowagi na
drewnianych szczudłach.

Uczniowie przekonali się, że do dobrej
zabawy potrzeba jedynie chęci, towarzystwa, trochę miejsca i humoru. Wystarczy
kawałek sznurka, kreda, piłka, kijek, skakanka albo guma, aby doskonale się bawić. Dziadkowie i rodzice też kiedyś byli
dziećmi, kochali zabawy i rozrywki, a nie
mieli tylu elektronicznych gadżetów i zabawek jak dzisiejsza młodzież. Mimo to
nie nudzili się, wypoczywali bardzo intensywnie, kiedy tylko znaleźli trochę czasu.

Wszyscy uczestnicy byli pod wrażeniem
dawnych gier i rozrywek. Okazało się, że
są one doskonałym sposobem spędzania
czasu, integrują, wyzwalają kreatywność,
dają okazję znakomitej zaprawy fizycznej,

kształtują sprawność i koncentrację. Nawet uczniowie najstarszych klas stwierdzali, że będą niektóre z poznanych gier
wykorzystywali podczas zbliżających się
wakacji, bo są lepsze od wlepiania oczu
w monitor komputera. I oby tak się stało.
		

Marek Podolak

Integrujące zabawy w stylu retro w SP w Rzekuniu.
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ DZIECKA – PIKNIK RODZINNY 2016
Zamiast plecaków i książek – zabawa
Dnia 1 czerwca 2016 r. uczniowie ZS
w Ołdakach spędzali czas na zabawie.
A okazji ku temu było bardzo dużo. Zwolennicy pieszych wędrówek (kl. IV z wychowawczynią) wybrali wielogodzinną
wycieczkę po najbliższej okolicy. Pozostali
mieli zagwarantowane atrakcje na terenie
szkoły. I tak dziewczęta z klas gimnazjalnych zajmowały się malowaniem twarzy
najmłodszych dzieci. Dużym powodzeniem cieszył się również kącik ozdabiania
paznokci.

Wkrótce wakacje... i aby były bezpieczne,
uczniowie brali udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy, zaprezentowanym
przez ratowników WOPR-u. Ochotnicy
mieli okazję na fantomie przeprowadzić
sztuczne oddychanie w przypadku nagłego zasłabnięcia i utraty przytomności.
Dużą atrakcją, nie tylko dla najmłodszych, była łódź WOPR-owska.
Znakomicie zabawiały przedszkolaków
dziewczęta z klasy I gimnazjum, dając
iście artystyczny pokaz tańca nowoczesnego. Występ gimnazjalistek zakończył

się wspólną dyskoteką. Bawili się nawet
przybyli goście z innych szkół w związku
z rozgrywającym się w Ołdakach Turniejem Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Rzekuń. W tym roku nasza szkoła przoduje w dwóch kategoriach.
A oto wyniki sportowych rozgrywek:
W kategorii chłopców:
I miejsce – SPw Ołdakach
II miejsce – SP w Borawem
III miejsce – SP w Laskowcu
IV miejsce – SP w Drwęczy
V miejsce – SP w Dzbeninie
W kategorii dziewcząt:
I miejsce – SP w Ołdakach
II miejsce – SP w Laskowcu
III miejsce – SP w Borawem
IV miejsce – SP w Dzbeninie
V miejsce – SP w Drwęczy
Sportowe zmagania zostały nagrodzone – Wójt Gminy Rzekuń – Stanisław
Godzina wręczył uczestnikom spotkania
puchary. Wszystkim młodym futbolistom
serdecznie gratulujemy wyników i sportowej postawy. Dziękujemy rodzicom
i wszystkim, którzy nie pożałowali czasu
ani wysiłku, aby dać dzieciom w dniu ich
święta radość.

Dzień Dziecka w ZS w Ołdakach.

Grażyna Staśkiewicz

Dzień Dziecka trojaczek z Ław
Ada, Natasza i Nina to trojaczki, które
przyszły na świat dwa lata temu w rodzinie Jacka i Renaty Gocłowskich, zamieszkałych w miejscowości Ławy. Dzień
Dziecka to potrójne szczęście dla rodziców i powód do dumy dla całej gminy, bo
tu to jedyna taka rodzina. Z inicjatywy

radnego miejscowości Ławy Antoniego
Smolińskiego klub radnych gminy Rzekuń „Porozumienie i Szacunek” wręczył
rodzinie kartę podarunkową w kwocie
1000 zł z okazji Dnia Dziecka.
Jesteście wyjątkową rodziną w naszej
gminie i w tym magicznym dniu dla
wszystkich
dzieci
chcieliśmy wspomóc
waszą wspaniałą rodzinę drobnym upominkiem – mówił
Bartosz Podolak wiceprzewodniczący klubu. Wszyscy
członkowie klubu są
ojcami, więc wiemy,
jak dużą pociechą
są dzieci dla swoich
rodziców, ale również ile wymagają
poświęcenia, uwagi,
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czasu, cierpliwości oraz nakładów pracy
oraz tych finansowych. Przy trojaczkach
to wszystko się zwielokrotnia, więc myślę, że ten drobny gest będzie dla Państwa
pomocny, a że „wszystkie dzieci nasze są”
to i traktujemy Was jako naszą rodzinę
gminną – dodał Bartosz Podolak.
Całe spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, radni dopytywali o trud wychowawczy, życie codzienne rodziny,
a przede wszystkim o maluchy. To nie
pierwsza tego typu akcja klubu radnych.
Samorządowcy bardzo chętnie pomagają
mieszkańcom swoich miejscowości oraz
angażują się w życie swoich społeczności.
Podczas oficjalnego otwarcia przedszkola
samorządowego w Rzekuniu przekazali
bon podarunkowy na doposażenie placówki. Jeszcze raz życzymy całej rodzinie
zdrowia, nieustającej radości, ciepła i wyrozumiałości.
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Halowa piłka nożna
dziewcząt o Puchar Wójta
Gminy Rzekuń
W dniu 21 marca 2016 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Borawem
odbył się czwarty turniej o Puchar Wójta Gminy Rzekuń w halową piłkę nożną dziewcząt. W zawodach brały udział
szkoły podstawowe z naszej gminy. Puchar, statuetki i medale w imieniu Wójta
Gminy Rzekuń wręczył dyrektor ZOG
Marian Grzegorczyk.
Wyniki turnieju:
I miejsce - SP w Rzekuniu
II miejsce - SP w Borawem
III miejsce - SP w Laskowcu
IV miejsce - SP w Drwęczy
V miejsce - SP w Ołdakach

Komiks i autograf w bibliotece – prelekcja Stanisława
Orłowskiego
Ciekawym i inspirującym zagadnieniem,
który towarzyszył majowym działaniom
w bibliotece, był temat komiksu i autografu. Dla uczniów klas I i II Gimnazjum w Rzekuniu oraz klas V i VI Szkoły
Podstawowej w Rzekuniu w Bibliotece
w Rzekuniu odbyło się spotkanie ze Stanisławem Orłowskim, który przedstawił
prezentację własnego autorstwa, dotyczącą świata komiksu i autografu. Opowiadał
o swojej pasji kolekcjonerskiej zbierania
komiksów i autografów znanych osób ze
świata m.in. kultury, sztuki, filmu, sportu.

Uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać krótkiej historii powstania komiksu,
Jacek
Majkowski

Drużyny przystępujace do zawodów.

jak kształtował się na przestrzeni lat począwszy od pierwszych prostych opowiastek obrazkowych z oddźwiękiem humorystycznym po powstanie „Tarzana”,
„Buck Rogers”, „Tytusa Romka i Atomka”
oraz wielu innych tytułów.
Kolejnym szerokim tematem był prezentowany świat autografów i wyjątkowa pasja z tym związana, która uczy cierpliwości, ale też stwarza okazję poznania wielu
bardziej i mniej popularnych osób z różnych środowisk. Szczegółowej prelekcji
towarzyszyła prezentacja multimedialna
oraz wystawa zbiorów Stanisława Orłowskiego – komiksów oraz książek i płyt
z autografami autorów i wykonawców,
a także zbiory monet. Stanisław Orłowski jest członkiem Ostrołęckiego Klubu
Kolekcjonerów UNIKAT działającego
przy Stowarzyszeniu Unikat – Przyjazna
Gmina. Do klubu może dołączyć każdy
bez względu na wiek, zainteresowany każdą formą kolekcjonerstwa.
Agnieszka Majdecka

Spotkanie ze Stanisławem Orłowskim.

Spotkania autorskie z Joanną Brodowską w bibliotekach
Szczególne miejsce podczas majowych
propozycji w placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu miał
miejsce cykl spotkań autorskich z Joanną
Brodowską, pisarką, autorką książeczek
dla dzieci oraz programów terapeutycznych dla określonych grup dziecięcych.
Autorka spotkała się w naszych bibliotekach z przedszkolakami i klasami młodszymi wraz z pacynkami Malwiną i Marceliną, które aktywnie towarzyszyły Pani
Joannie uatrakcyjniając zajęcia, były bardzo miłym akcentem i rozbudzały dziecięcą wyobraźnię.

Dzieci zostały zaproszone przez autorkę
na zajęcia literackie „Leśne spotkanie”,
na podstawie książki pt.: „Malutki chłopaczek z niewielką dziewczynką”. Pani
Joanna w niebywały sposób wprowadzała
uczestników w świat literatury i inspiracji, w świat bajek i fantazji, rozbudzając
wyobraźnię nawiązywała do codziennych

Ważne informacje
Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.45-15.45
wtorek 7.45-17.00
piątek 7.45-13.00
tel.: 29 761 73 01, 29 761 73 02, 29 643 20 45
faks 29 643 20 93
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zdarzeń i zachowań międzyludzkich.

Podczas zajęć dzieci aktywnie włączały
się do zabawy, poza słuchaniem opowiadania, tańczyły i śpiewały piosenki przy
akompaniamencie gitarowych dźwięków,
a także rysowały bajkowe postacie i z pomocą pisarki z wymyślonych bohaterów
tworzyły własne opowiadanie.
Uczniowie z klas 3 uczestniczyły w zajęciach literacko – terapeutycznych, poświęconych tematyce złości. Na podstawie opowiadania Moniki Staniszewskiej
„Taniec złości” z bohaterami, którymi byli
żaba Julka i wąż Ziutek, dzieci obserwowały zachowania z codziennych znanych
sytuacji, rozpoznawały złość, a także za
pomocą swobodnych technik plastycznych tworzyły jej obraz, przekładając
wyobraźnię na realną postać wg własnego pomysłu. Na zakończenie zajęć dzieci
nazywały swoją złość i oswajały ją starając
się nauczyć z nią funkcjonować.
Awarie sieci wodociągowej 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 można zgłaszać do
OPWiK Sp. z o.o., ul. Kurpiowska 21,
07-410 Ostrołęka.
Pogotowie kanalizacyjne tel. 994

Joanna Brodowska poza pisaniem opowiadań i tekstów dla dzieci jest również
autorką opowiadań terapeutycznych. Proponowane przez nią zajęcia mają charakter warsztatowy i stanowią jedną z wielu fantastycznych propozycji w bogatej
ofercie zajęć. W spotkaniach z autorką
wzięło udział 11 grup dzieci z przedszkoli
i młodszych klas szkolnych.
Agnieszka Majdecka

Literackie spotkanie dzieci przedszkolnych z Joanną Brodowską.

Awarie oświetlenia ulicznego (w godz. 8-16)
„BEMAR” tel. 504 138 578 lub 29 761 79 61
marek.bebenek@bemarrzekun.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu
tel. 29 761 73 95, 29 643 20 80
Urząd Stanu Cywilnego w Rzekuniu
tel. 29 761 73 01 wew. 134
Posterunek Policji
tel. 29 761 01 38
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