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oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biu
letynu Informacyjnego Gminy Rzekuń „Nasza 
Gmina Rzekuń”. Będzie to kwartalnik rozda
wany Państwu bezpłatnie. Tytuł gazety wyło
niliśmy w  konkursie, który był ogłoszony na 
stronie internetowej gminy oraz w  mediach. 
Pragniemy, aby gazeta trafiała do wszystkich 
mieszkańców, którym bliskie jest dobro gmi
ny Rzekun, jej rozwój gospodarczy i kultural
ny, a  także promocja. Będziemy prezentować 
pozytywne wzorce, ciekawe sylwetki, wyda
rzenia. Sięgniemy po historię naszej gminy 
i  ukażemy jej walory przyrodnicze. Chcemy, 

aby wydawanie gazety przyczyniało się do 
rozwoju społeczeństwa i  kształtowało tożsa
mość wspólnoty samorządowej. Zależy nam 
na ułatwianiu integracji i wymianie informacji 
między mieszkańcami a tymi, którym powie
rzyliście Państwo organizowanie życia wspól
noty samorządowej. Pierwszy numer Biulety
nu Informacyjnego Gminy Rzekuń, oddajemy 
w Państwa ręce z nadzieją, że uda nam się te 
cele zrealizować. 

Stanisław Godzina
Wójt Gminy Rzekuń

22 czerwca w szkołach gminy Rze-
kuń zakończył się rok szkolny. Ponad 
800. uczniów otrzymało świadectwa 
i rozpoczęło zasłużone wakacje. 

W gminie Rzekuń znajduje się jed
no przedszkole z  siedzibą w  samym 

Rzekuniu, jedno gimnazjum również 
z  siedzibą w  miejscowości gminnej 
oraz sześć szkół podstawowych. 

W  tym roku stu uczniów Gimna
zjum im. Marszałka Józefa Piłsudskie
go w Rzekuniu stało się już absolwen

tami tej szkoły. Podczas uroczystości 
zakończenia roku szkolnego Bożena 
Jaskólska, p.o. dyrektora Gimnazjum 
mogła pochwalić się wieloma osią
gnięciami swoich uczniów. Wręczono 
24 świadectwa z wyróżnieniem. Dzie
więciu uczniów nagrodzono za stu
procentową frekwencję roczną, a dwu
dziestu pięciu za wzorowe zachowanie. 

– Życzę wszystkim uczniom, 
a  szczególnie absolwentom, aby sta
wiali sobie wysokie cele i je osiągali – 
mówiła Dyrektor Szkoły, nawiązując 
do słów Jana Sztaudyngera, które przy
świecały zakończeniu roku szkolnego: 
„Drogo za skrzydła się płaci, ale bądź
my skrzydlaci”.

Uroczystości wręczenia nagród 
i wyróżnień oraz niezwykle zabawne
mu, a  zarazem niosącemu treści edu
kacyjne przedstawieniu gimnazja
listów, przypatrywali się zaproszeni 
goście: Stanisław Godzina, Wójt Gmi
ny Rzekuń, ks. kan. Jan Mrowca, Pro
boszcz Parafii w  Rzekuniu, Wiesław 
Frydrych, Radny Gminy i  Krzysztof 
Żebrowski, Sekretarz Gminy. 

Szanowni MieSzkańcy GMiny Rzekuń,

ŻeGnaj Szkoło! witajcie wakacje!
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– Wracam tu do was z wielką przyjemnością, ponieważ 
zaczynaliśmy ten rok szkolny przecież razem – mówił wójt 
Stanisław Godzina. – Cieszę się, że słyszę o waszych dobrych 
wynikach. O tym, że zwyciężacie w wielu konkursach. Wiem, 
że będziecie rozsławiać imię Gimnazjum w Rzekuniu.

Równie uroczyście, co w Rzekuniu żegnano rok szkolny 
w Borawem, gdzie świadectwa odbierało ponad 60. uczniów 
Szkoły Podstawowej. Na uroczystości był obecny Edward 
Gryczka, Przewodniczący Rady Gminy. 

Krzysztof Dawid, Dyrektor Szkoły w Borawem gratulo
wał uczniom osiągnięć w nauce, udziału w konkursach nie 
tylko gminnych czy powiatowych, ale także ogólnopolskich, 

a nawet międzynarodowych. O tym, że uczniowie w Bora
wem są niezwykle pilni, świadczy fakt, iż wszyscy otrzy
mali promocję do następnej klasy. Szkołę opuściło w  tym 
roku dziesięciu absolwentów, którzy niemal wszyscy trafią 
do Gimnazjum w Rzekuniu. 

– Wręczanie wyróżnień jest bardzo miłe nie tylko dla 
uczniów i rodziców, ale także dla nas, nauczycieli – mówił 
Dyrektor Krzysztof Dawid. – Gratuluję osiągniętych wyso
kich wyników i życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku. 
Abyście cali i zdrowi spotkali się po wakacjach.

(nrz)
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☛ dokończenie ze str. 1 

Najlepszym uczniom ze Szkoły Podstawowej w Borawem gratulował Krzysztof Dawid, 
Dyrektor Szkoły

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borawem wraz z rodzicami

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Dzbeninie z wychowawcą – Iwoną Olejniczak oraz 
Dyrektor Szkoły – Małgorzatą Cichocką Fot. Ewa Podpora 

Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum im. Marszalka J. Pilsudskiego w Rzekuniu
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wSzyStko wyMaGa czaSu i pieniędzy 
Ze Stanisławem Godziną, Wójtem 

Gminy Rzekuń o  drogach, wodzie, 
kluczowych inwestycjach i  planach 
na najbliższe lata rozmawia Iwona 
Choroszewska-Zyśk 

Minęło pół roku od momentu, kiedy 
objął Pan stanowisko Wójta Gminy 
Rzekuń. Co skłoniło Pana do ubiegania 
się o ten urząd i czy zdawał Pan sobie 
sprawę z  wyzwań, które przed Panem 
zostaną postawione?

Kiedy otrzymałem od części miesz
kańców gminy Rzekuń propozycję, 
żeby kandydować na stanowisko wój
ta, bardzo długo się zastanawiałem. 
Ostateczną decyzję podjąłem dokład
nie 31 sierpnia ubiegłego roku. Zna
łem potrzeby tej gminy, miałem do
świadczenie w  administrowaniu. Już 
wtedy miałem świadomość, że dużo 
jest do zrobienia. Po pierwsze należa
ło zbudować ład i porozumienie mię
dzy dwoma organami władzy, jakimi 
są Rada Gminy i  Wójt. A  po drugie, 
gmina Rzekuń potrzebuje inwestycji 
ukierunkowanych na bieżące potrzeby 
mieszkańców. Wiedziałem i dzisiaj też 
sobie z tego zdaję sprawę, że są to dwie 
główne i  równoległe sprawy. Zgoda 
i  inwestycje. Z  inwestycji najważniej
sze to drogi i woda.

Mieszkańcy nadal skarżą się na 
problemy z  wodą. Na jakim etapie są 
prace z tym związane? 

Stacja uzdatniania wody pracuje na 
pełnych obrotach i  chociaż ma zale
dwie kilka lat, niestety jej wydajność 
jest za niska. Tę świadomość miałem 
od początku i odkąd objąłem stanowi
sko wójta nie zmarnowałem ani jedne
go dnia, aby poprawić sytuację zwią
zaną z wodą i zapewnić mieszkańcom 
jej odpowiednią ilość. Obecnie są 

budowane studnie pod nową stację 
uzdatniania wody. Od dnia objęcia 
przeze mnie urzędu, były realizowane 
wszystkie procedury, żebyśmy mogli 
dojść do tego momentu, kiedy będzie
my na placu budowy. Proces inwesty
cyjny przy realizacji tego typu inwe
stycji trwa ok. 3 lat. Mam nadzieję, że 
uda nam się go skrócić i  zrealizować 
w ciągu dwóch lat i że za rok o tej po
rze, budowa Stacji Uzdatniania Wody 
będzie na ukończeniu.

O ile wiedziałem, że brakuje w Rze
kuniu wody, to nie zdawałem sobie 
sprawy z  tego, iż w  gminie pomimo 
rozbudowanej sieci wodociągowej, jest 
ona w bardzo złym stanie. Ze względu 
na to, iż o tę sieć nikt w należyty spo
sób nie dbał i nie była w odpowiedni 
sposób administrowana, każda awaria 
dzisiaj wiąże się z  zakręceniem wody 
dla całej gminy. Podejmujemy działa
nia, aby podzielić sieć wodociągową na 
odcinki. Ale to znowu wymaga czasu. 
W tym roku uda nam się zrobić takie 
dwa lub trzy odcinki. Najpierw trze
ba dokonać dokładnej oceny i  anali
zy sytuacji. Oczywiście rozumiem, że 
mieszkańcy się irytują, jeśli nie mają 
wody w  kranach. Mogę jedynie jesz
cze raz podkreślić, iż mam nadzieję, 
że w  przyszłym roku na jesieni gmi
na zacznie korzystać z  nowej stacji. 
A podzielenie sieci wodociągowej, tak 
jak zrobiono to przy ulicy Kościuszki, 
sprawi, że awarie nie będą aż tak do
tkliwe, jak obecnie. 

Kiedy jedzie się do Urzędu Gminy 
w Rzekuniu, widoczne są prace na uli-
cy Kościuszki. 

Udało się już poprawić odcinek tej 
drogi od budynku Urzędu Gminy do 
ronda. 

Przy kolejnym odcinku trwają bar
dzo intensywne prace. Wymagało to 
z  mojej strony dużego zaangażowa
nia i  koordynacji tych prac w  poro
zumieniu ze Starostą Ostrołęckim. 
Współpraca ze Starostą układa się 
bardzo dobrze i  jestem wdzięczny, że 
pan Starosta rozumie potrzebę wyko
nania prac, które są ważne dla gminy. 
Oprócz drogi, która jest wykonywana 
przez Powiat, doprowadziłem do tego, 
że będzie oświetlenie na tej ulicy, któ
rego wcześniej nie było. Inwestycją 
gminną jest także wymiana wodocią
gu oraz budowa kanalizacji. Wykony
wane są dwa odcinki kanalizacyjne. 
Jeden za ponad 2 mln złotych, a dru
gi za prawie 1 mln złotych. Decyzję 
odnośnie budowy kanalizacji podjęła 
obecna Rada Gminy, chociaż projek
ty były już zrobione w 2002 roku. Zo
stały one zaktualizowane. Prace przy 

Prace na ul. Kościuszki - 21 czerwca br.
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budowie kanalizacji mają zostać za
kończone do jesieni. II etap kanaliza
cji zamierzamy budować w przyszłym 
roku 

Na razie na terenie Rzekunia wy
łączony jest jeden ciąg drogowy – 
ul. Mazowiecka i  ul. Kościuszki. 
Niestety dla ul. Kościuszki brak alter
natywy przejazdu. Przygotowaliśmy 
ul. Polną, na której ułożono betonowe 
płyty z odzysku. Nie mogliśmy inwe
stować w  tę drogę dużych pieniędzy, 
ponieważ w  przyszłym roku będzie 
tam kładziona kanalizacja. Ze wzglę
du na przejezdność głównych dróg 
w Rzekuniu, podjąłem decyzję o prze
sunięciu przebudowy ul. Kościuszki 
od ronda do ul. Ostrowskiej na przy
szły rok. W tym roku chcemy, aby ten 
szlak komunikacyjny został zachowa
ny i  dokonaliśmy tylko niezbędnych 
napraw. Po oddaniu jesienią do użyt
ku ul. Mazowieckiej będziemy pla
nować na przyszły rok dalszą prze
budowę ul. Kościuszki. Nie możemy 
przecież zablokować całego Rzekunia. 

Prac drogowych na terenie gminy 
Rzekuń widać bardzo wiele. 

Prace na drogach trwają od wio
sny i nie ma przy nich zbędnych prze
stojów. Oprócz Rzekunia mamy całą 
gminę i wyraźnie dostrzegamy potrze
by w  tym zakresie. Przygotowywana 
jest dokumentacja na budowę ul. Leś
nej w Laskowcu, ponieważ dokumen
tacja, która była, zaplanowana została 
bez pasa drogowego. Przygotowanie 
dokumentacji do poszczególnych in
westycji jest bardzo długotrwałe i sam 
czasami dziwię się, iż trwa to tak dłu
go. Nie jest to jednak od nas uzależnio
ne i staramy się realizować inwestycje 

w  jak najszybszym tempie. Drugą in
westycją jest tzw. droga do Kuleszki, 
która łączy dwa województwa: pod
laskie i  mazowieckie, gminę Rzekuń 
z gminą Miastkowo. Tu chciałbym po
dziękować mieszkańcom, którzy wy
kazali się ogromnym zrozumieniem 
i przekazali grunt na poszerzenie pasa 
drogowego, co ułatwiło i przyspieszy
ło prace. Następnie mamy dwie drogi 
w  Nowej Wsi: droga w  kierunku Za
biela i bardzo duża inwestycja – droga 
Nowa Wieś – Goworki. W przypadku 
tej drugiej inwestycji prowadzimy roz
mowy z elektrownią w Ostrołęce, aby 
włączyła się we współfinansowanie tej 
drogi. Moglibyśmy wtedy zbudować 
drogę o podwyższonym standardzie. 

Czy jeszcze trwają jakieś prace 
drogowe? 

W  ostatnim czasie dokonaliśmy 
przebudowy sześciu przepustów, co 
kosztowało razem ok. 80 tys. zł. Były 
one pozasypywane, pozrywane, robi
ły się zastoiska wody i zagrażały bez
pieczeństwu użytkowników dróg, 
a zwłaszcza ten w Przytułach Starych. 
Od pierwszych dni urzędowania, pod
sypujemy także drogi, ponieważ na te
renie gminy niektóre miejsca są pod
mokłe, gdzie wiosną był utrudniony 
dojazd, jak Zarośla czy Tobolice. Na
wieźliśmy dużo żwiru, żeby utrzymać 
przejezdność dróg. Staramy się syste
matycznie inwestować w te drogi. Pod
sypaliśmy także dużo dróg polnych 
i  dojazdowych w  ramach tzw. fun
duszu sołeckiego. Przymierzamy się 
do budowy drogi Susk Stary – Ławy, 
a także przygotowujemy się do budowy 
drogi w  Borawem za torami. W  tym 
roku będzie wyasfaltowana ul. Spokoj

na w Rzekuniu. Wyasfaltowany zosta
nie także odcinek drogi od Tobolic do 
przejazdu kolejowego w  Czarnowcu. 
Aktualnie budujemy ze Starostwem 
Ostrołęckim drogę powiatową przez 
Susk Nowy. Droga powiatowa będzie 
biegła w kierunku Daniszewa, zaś in
westycja gminna to odcinek od drogi 
powiatowej do ul. Ogrodowej. 

W  trakcie realizacji jest budowa 
drogi w Nowej Wsi na osiedlu Leśnie
wo – budowana będzie ul. Jana Kocha
nowskiego i  ul. Wrzosowa. Rozbudo
wujemy tam też oświetlenie uliczne. 
Staramy się sukcesywnie wymieniać 
oświetlenie w całej gminie. Obecnie na 
ponad 1000 lamp ponad 300 jest starej 
generacji. Są one bardzo energochłon
ne. Mam nadzieję, że w  przeciągu 
dwóch lat uda nam się sporą część tych 
lamp powymieniać. Cały czas rozbu
dowujemy też oświetlenie, tak jak np. 
w  Laskowcu. Tobolicach, Borawem, 
Nowej Wsi Wsch., Kamiance.

Jednymi z  punktów integrujących 
mieszkańców są szkoły. Czy wymagają 
one też dużych inwestycji? 

Szkoły zawsze były i są ostoją kultu
rotwórczą w danej miejscowości, sku
piają życie społeczne. Trzeba przyznać, 
że nasze placówki oświatowe mają do
brą bazę. W Laskowcu przydałaby się 
sala gimnastyczna dla uczącej się tam 
młodzieży. Oceniamy sytuację, jaka 
tam istnieje i zastanawiamy się nad jej 
budową. Nie będziemy realizować pro
jektu, który został przygotowany, po
nieważ jest to za bardzo kosztowna in
westycja (ok. 4 mln 350 tys. złotych), 
a także ze względu na to, iż zaprojek
towana sala jest za duża. 

Na czerwcowej sesji Rada Gminy 
przyznała środki na wymianę stolarki 
okiennej w Szkole Podstawowej w Oł
dakach. Bardzo ważną inwestycją jest 
sala gimnastyczna w  Borawem, która 
będzie służyć uczniom już od września 
tego roku. 

Na terenie gminy znajdują się także 
świetlice wiejskie. Czy spełniają one 
swoją rolę? 

Jedna ze świetlic wiejskich była zlo
kalizowana w  Susku Starym. Mieści
ła się w budynku po spichlerzu dwor
skim. Jest to ogromny budynek, nie 
adekwatny do potrzeb. Kilka lat temu 
gmina wymieniła dach, który ze
rwała niestety wichura. Po spotka
niu z mieszkańcami, wypracowaliśmy 
wspólną decyzję o  wystawieniu bu
dynku na sprzedaż. Uzyskane pienią
dze chcemy zainwestować w  budowę 

Rondo na ul. Kościuszki i ul. Mazowieckiej - 5 lipca br.
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nowej świetlicy na 30arowej gminnej 
działce, która znajduje się po drugiej 
stronie. Aktualnie remontujemy też 
świetlicę w Czarnowcu, będzie ona zu
pełnie odnowiona. Po realizacji tych 
inwestycji mamy nadzieję, że świetlice 
będą służyły lokalnej społeczności. 

W  niezbyt dobrym stanie jest też 
gmach Urzędu Gminy. 

Budynek Urzędu Gminy jest w sta
nie popadającym w ruinę i mam świa
domość, że nie służy wizytówce gminy. 
Chcę, aby Urząd nie odstraszał swoim 
wyglądem i służył mieszkańcom. 

Na budynku znajduje się jeszcze 
eternit. Na terenie działki, gdzie stoi 
Urząd Gminy jest jeszcze budynek go
spodarczy, który jest w  tej chwili zu
pełnie nieprzydatny. Gmach Urzędu 
Gminy stoi na działce, która ma tylko 
12 arów, jest to niewielka przestrzeń, 
dlatego budynek gospodarczy zosta
nie rozebrany i z tyłu zostaną zrobione 
miejsca parkingowe. Do końca sierp
nia powinien zostać zrobiony pro
jekt przebudowy. W  przyszłym roku 
podejdziemy do kompleksowego re
montu, dlatego teraz nie będziemy in
westować w sam gmach urzędu. Przy
gotowując się do prac, jeszcze w  tym 
roku przenosimy na ul. Ostrowską 
Gminną Bibliotekę Publiczną, Zakład 
Obsługi Gminy oraz policję. 

Wiele emocji wśród mieszkańców 
gminy wzbudziła sprawa Zakładu 
Gospodarki Komunalnej. Jak w  chwili 
obecnej przedstawia się sytuacja? 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
został zlikwidowany. W  wyniku tych 
zmian, które zaszły zmniejszyło się za
trudnienie i  gmina przejęła długi za
kładu. W tej chwili jesteśmy na etapie 
ostatecznego liczenia długów, mamy 
świadomość, że jest to ponad 1 mln 
złotych. Jest to już druga transza dłu
gów, ponieważ wcześniej komornik 
zajął z  konta gminy prawie 1,5 mln 
złotych. Czyli razem będzie koszto
wało to mieszkańców ok 3 mln. zł. To 
są pieniądze, które mogły być np. za
inwestowane w  budowę stacji uzdat
niania wody, która to inwestycja war
ta jest prawie 2 mln złotych albo tak 
potrzebne drogi. Jedyną możliwością, 
aby uzdrowić sytuację, była likwidacja 
zakładu. Wszyscy pracownicy, którzy 
wyrazili chęć dalszej pracy, zostali na 
nowo zatrudnieni w zorganizowanym 
Zakładzie Obsługi Gminy. Połączyli
śmy dwa zakłady czyli część komunal
ną i część oświatową – Zakład Obsługi 
Szkół. Dzięki temu mamy jedną, a nie 

dwie księgowe, nie dwóch, tylko jed
nego dyrektora. Obsługa biurowa jest 
zmniejszona. Zakład będzie np. do
konywał bieżących konserwacji sieci 
kanalizacyjnej, wodociągowej, wyko
nywał remonty, drobne naprawy, rów
nał drogi, odśnieżał. We wszystkich 
naszych działaniach musimy mieć na 
uwadze to, aby realizować zadania 
gminy, ale robić to w  sposób ekono
miczny. Na każdym kroku potrzebne 
są duże pieniądze i wszystkiego nie da 

się jednocześnie zrealizować. Wszyst
ko wymaga właśnie pieniędzy i czasu. 

Bardzo ważnymi obszarami życia 
społeczeństwa jest kultura i  sport. Jak 
te dwie dziedziny wyglądają w gminie 
Rzekuń? 

Został już rozstrzygnięty przetarg 
i  wyłoniony wykonawca na budowę 
Orlika 2012. Będzie to, mam nadzieję, 
obiekt sportowy z  prawdziwego zda
rzenia. Niestety, jak dotychczas jedy
ny. Myślę, że budowa pójdzie sprawnie 
i niedługo mieszkańcy będą już mogli 
z  niego korzystać. Orlik będzie znaj
dował się przy Szkole Podstawowej na 
ul. Nowej w Rzekuniu. Widziałbym 
też inne inwestycje sportowe na tere
nie naszej gminy. Nie chcę mówić, że 
są one na dalszym planie, ale najpierw 
musimy uporać się z  wodą, kanaliza
cją i drogami. Chcemy też sięgnąć po 
środki unijne, a  nowy budżet unij
ny będzie realizowany od 2014 roku. 

Bardzo chciałbym, aby w ramach tych 
środków powstał w Rzekuniu stadion. 
Chciałbym, aby w Rzekuniu była zor
ganizowana zarówno kultura fizycz
na, jak i  kultura związana z  naszym 
dziedzictwem, zainteresowaniami, 
sztuką. Niestety z  różnych względów, 
moje i  nie tylko moje, wyobrażenie 
dotyczące ośrodka kultury w  Rzeku
niu nie zostanie w najbliższym czasie 
zrealizowane. Ze względu na sprzeciw 
grupy mieszkańców, nie udało nam się 

kupić działki w samym centrum Rze
kunia. Myślę, że wynikło to z mylne
go pojęcia o  domu kultury. Wielu lu
dziom kojarzy się to z dyskotekami czy 
zabawami. Natomiast w  moim poję
ciu i  założeniu dom kultury ma speł
niać zupełnie inną rolę, ma to być rze
czywiście centrum życia kulturalnego 
gminy. Chciałem, żeby w ośrodku kul
tury zostały zorganizowane koła za
interesowań, sekcje dla młodszych, 
starszych i  dla seniorów, żeby życie 
kulturalne cementowało społeczność. 
W  zamyśle było nabycie działki, któ
ra razem z tzw. „Czarną dróżką”, stwo
rzyłaby przestrzeń publiczną w  cen
trum Rzekunia. „Czarną dróżkę” 
docelowo można uczynić deptakiem, 
traktem spacerowym pieszo – rowero
wym. Do tego pomysłu na pewno bę
dziemy jeszcze wracać. 

Dziękuję za rozmowę.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borawem
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Xii SeSja Rady GMiny 
21 czerwca 2011 roku odbyła się po 

raz dwunasty sesja Rady Gminy Rze-
kuń. Jednym z  punktów obrad było 
udzielenie Wójtowi Gminy absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu za 
2010 rok. 

– Obecnie mamy specyficzną sytu
ację, ponieważ zmianie uległa osoba 
sprawująca funkcję Wójta – podkre
ślił Edward Gryczka, Prze
wodniczący Rady. – Jednak 
w  procedurze absolutoryj
nej obowiązuje ciągłość, 
więc absolutorium udziela 
się obecnie urzędującemu 

Wójtowi, chociaż miał 
on niewielki udział przy 
realizowaniu tego budże
tu. To niespełna 22 dni 
urzędowania. 

Uchwała w  sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy 
absolutorium z  tytułu wy
konania budżetu za 2010 
rok została przyjęta w gło
sowaniu jawnym, w obecności 15 rad
nych, 15 głosami za. Tym samym ab
solutorium zostało udzielone. 

 – Dziękuję Państwu Radnym za 
udzielenie absolutorium z  tytułu wy
konania budżetu – mówił Stanisław 
Godzina, Wójt Gminy. – W przyszłym 

roku, w  przypadku podobnego wy
niku, moja satysfakcja będzie o  wie
le większa. Dołożę wszelkich starań, 
aby wykonać uchwalony przez Radę 
budżet. 

Podczas sesji Radni uchwalili też 
zmiany w budżecie na rok 2011. Doty
czyły one m.in. zwiększenia wydatków 
na utrzymanie i  budowę dróg. Dzię

ki temu zwiększono o kwotę 32 000 zł 
wydatki na bieżące utrzymanie dróg 
gminnych. O kwotę 10 000 zł powięk
szono koszt zadania inwestycyjnego 
pn. „Remont nawierzchni ul. Wrzo
sowej i ul. J.Kochanowskiego w Nowej 
Wsi Wschodniej, osiedle Leśniewo”, 

a także o kwotę 173 600 zł zwiększono 
wydatki na remont nawierzchni dro
gi transportu rolniczego w Nowej Wsi 
Wschodniej. 

Radni uchwalili też zmiany do
tyczące infrastruktury wodociągo
wej i  sanitarnej na wsi. Przeznaczono 
15  000 zł na rozbudowę sieci wodo
ciągowej w  miejscowościach: Dzbe

nin, Tobolice, Goworki 
i  Ławy. Najpierw zostaną 
wykonane projekty. Do
datkowe 20 000 zł przyzna
no na rozbudowę wodo
ciągu w  samym Dzbeninie 
(ok. 120 m), gdzie miesz
kańcy na własny koszt wy
konali projekt. 

Podczas XII sesji Rady 
Gminy w Rzekuniu uchwa
lono też zmiany dotyczące 
wykonania dwóch otwo
rów studziennych wodo
ciągowego ujęcia wód pod
ziemnych we wsi Drwęcz. 

Zmniejszono wydatki o  365  000 zł 
(środki własne), a  wprowadzono 
225 000 zł, w tym: 150 000 zł – pożycz
ka z Wojewódzkiego Funduszu Ochro
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
i 75 000 zł – środki własne. 

DD 

zaścianek MazowSza 
Od 10 marca 2011 roku Rzekuń 

należy do Lokalnej Grupy Działa-
nia „Zaścianek Mazowsza”. Daje to 
mieszkańcom gminy, a  także samej 
gminie możliwość pozyskiwania 
środków unijnych na m.in. rozwój 
działalności gospodarczej, organiza-
cję szkoleń czy imprez kulturalnych. 

LGD „Zaścianek Mazowsza” sku
pia w  tej chwili cztery gminy: Tro
szyn, Goworowo, Czerwin i  Rzekuń. 
Są to gminy, które łączą tradycje drob
noszlacheckie. Na terenie gminy Rze
kuń znajdują się liczne ślady po daw
nej świetności życia szlacheckiego. 
Świadczą o  tym pozostałości po licz
nych dworach, takie jak we wsi Czar
nowiec. Pozostał tu jedynie fragment 
parku. Na jego terenie znajduje się kil
ka pomników przyrody, między inny
mi tzw. Altana – grupa 18 lip drobno
listnych. Możemy do dzisiaj oglądać 
dwór w  Susku Starym, który został 
wzniesiony dla Antoniego Bukowskie

go. Przykładem też jest dwór w Przy
tułach Starych, gdzie gromadziła się 
w  latach międzywojennych elita inte
lektualna. Do dziś został niestety tyl
ko budynek po gorzelni i pozostałości 
po parku. Między czterema gminami 
należącymi do „Zaścianka Mazowsza” 
istnieje spójność terytorialna i  kultu
rowa. Daje to np. możliwość utworze
nia szlaku turystycznego po osadnic
twie drobnoszlacheckim. Na takim 
szlaku mogłyby się znaleźć dworki, 
parki, grodziska, kurhany oraz cha
rakterystyczne dla osadnictwa drob
noszlacheckiego wsie lokacyjne. 

Ważne są także wymierne korzy
ści, które niesie przynależność do Lo
kalnej Grupy Działania. Mieszkańcy 
gminy Rzekuń – osoby fizyczne, osoby 
prawne, rolnicy, przedsiębiorcy, sto
warzyszenia oraz jednostka samorzą
dowa mogą otrzymać wsparcie m. in. 
na: otwarcie, rozwój działalności gos
podarczej, zakup maszyn, urządzeń, 
narzędzi, wyposażenia i  sprzętu, re
alizację małych wydzielonych działań 
(szkoleń, imprez kulturalnych). Wnio
ski składa się bezpośrednio przez LGD 
„Zaścianek Mazowsza”. 

Wnioski na dotacje pozyskiwane za 
pośrednictwem Stowarzyszenia bę
dzie można składać po każdorazo
wym ogłoszeniu konkursów. Ogłoszeń 
o  konkursach należy szukać na stro
nach internetowych: 
www.zascianekmazowsza.pl czy 
www.rzekun.pl 

DD

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

Radni Gminy Rzekuń
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piknik Rodzinny w ołdakach
Turniej piłki nożnej, konkursy, 

loterie – to tylko nieliczne atrakcje, 
które czekały na uczestników Pik-
niku Rodzinnego, który odbył się 
19 czerwca 2011 roku koło Szkoły 
Podstawowej w Ołdakach. 

W  czerwcową niedzielę na pla
cu i  boisku przy Szkole Podstawowej 
zgromadzili się mieszkańcy nie tylko 
Ołdak, ale także innych miejscowości 
z gminy Rzekuń. 

 – Po raz pierwszy zaprosiliśmy Pań
stwa na taki Piknik – mówiła Beata 
Mierzejewska, Radna Gminy Rzekuń. 
– Przygotowaliśmy wiele atrakcji arty
stycznych i sportowych. 

Atrakcji faktycznie nie brakowa
ło dla nikogo. Dla najmłodszych była 
zjeżdżalnia, mały plac zabaw. Uma
lowane w  różne wzory twarze świad
czyły o tym, że stoisko z malowaniem 

cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Można było wziąć udział w  loterii, 
a także w  wielu konkursach. Na sce
nie wszyscy podziwiali m.in. najmłod
szych, którzy pod okiem nauczycie
li przygotowali program dla swoich 
rodziców.

 – Cieszę się, że udało się zorgani
zować taką imprezę – mówił Stanisław 
Godzina, Wójt Gminy Rzekuń. – Tym 
bardziej, że widać, jak ten Piknik Ro
dzinny jednoczy pokolenia. Przyszli tu 
zarówno uczniowie, jak i  ich rodzice, 
dziadkowie. 

Wiele emocji wzbudził wśród pu
bliczności I Turniej Piłki Nożnej o Pu
char Przewodniczącego Rady Gminy. 

W  turnieju wzięło udział 5 drużyn: 
KS Rzekunianka – Rzekuń, UKS 
Moja Ostrołęka, ULKS Ołdaki, MKS 
„Narew” Ostrołęka i  UKS „Biedron
ka” Chudek. W Turnieju mogli wziąć 
udział zawodnicy z  rocznika 2000 
i młodsi. Głównym sędzią był Tomasz 
Dąbkowski, były zawodnik ULKS 
Ołdaki.

 – Zawodnikom życzę sportowej 
rywalizacji i  sportowego ducha, żeby 
obyło się bez kontuzji i  niech wygra 
najlepszy – mówił przed otwarciem 
Turnieju Edward Gryczka, Przewod
niczący Rady Gminy Rzekuń. 

Turniej wygrała drużyna ULKS 
Ołdaki, której trenerem jest Andrzej 

Laskowski – organizator zawodów. 
Najlepszym strzelcem został Daniel 
Siemborski – ULKS Ołdaki (12 bra
mek), a najlepszym bramkarzem Szy
mon Podbielski – UKS Moja Ostrołęka. 

(nrz)

Zawodnicy ULKS Ołdaki

Występ najmłodszych

Uczestnikom Turnieju Piłki Nożnej kibicowały całe 
rodziny.  Na zdjęciu Bogdan Szabłowski z synem 
Adasiem i kolegą Ignacym Florczykowskim



8 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ    Nr 1/2011

50 lat RazeM!
5 lipca 2011 roku odbyła się uroczystość, podczas której 

Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń wręczył w imie-
niu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnionych zostało pięt-
naście małżeństw, które przeżyły ze sobą pięćdziesiąt lat 
oraz trzy, które w tym roku świętowały 60-lecie pożycia 
małżeńskiego. 

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele w Rzeku
niu, odprawioną przez proboszcza parafii ks. kan. ppłk Jana 
Mrowcę. Wokół najważniejszych osób tego dnia – Jubilatów 
świętujących w tym roku 50lecie i 60lecie pożycia małżeń
skiego – zgromadziły się licznie rodziny, przyjaciele, sąsie
dzi. Byli także przedstawiciele lokalnego samorządu: Stani
sław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń oraz Edward Gryczka, 
Przewodniczący Rady Gminy.

 – Na żaden medal nie pracuje się tak długo – przeszło 
18250 nocy i dni – mówiła Agata Rybicka, Kierownik Urzę
du Stanu Cywilnego w Rzekuniu. – Nie sztuką jest poko
chać, sztuką jest wytrwać. Jeśli zatem ktoś wytrwał pół wie
ku w  małżeństwie i  nie uległ pokusie łatwych rozwiązań, 
dokonał wielkiej sztuki.

Wyróżnione pary otrzymały medale przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medal ma kształt 
sześcioramiennej gwiazdy, w  środku której z  jednej stro
ny widnieje napis: „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, zaś 
z drugiej widnieją dwie srebrzyste róże. Oprócz medali były 
kwiaty, prezenty, toasty, gromkie „Sto lat” i życzenia. 

 – Szanowni Jubilaci, to wielki zaszczyt móc dzisiaj wrę
czyć Wam te medale – mówił Stanisław Godzina, Wójt 
Gminy Rzekuń. – Jest to wielka radość dla całej wspólno
ty samorządowej. Życzę, abyście stale byli obdarzani na
leżnym szacunkiem, zarówno przez najbliższych, jak i całe 
społeczeństwo.

(nrz)

Medal z  okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego 
otrzymali:
Irena i Stanisław Bałazy – Borawe
Barbara i Szczepan Chełstowscy – Susk Stary 
Julia i Ryszard Ciszkowscy – Zabiele
Jadwiga i Tadeusz Dzierżanowscy – Rzekuń 
Apolonia i Mieczysław Górscy – Nowa Wieś Wschodnia
Maria i Antoni Gumkowscy – Daniszewo
Marianna i Tomasz Korytkowscy – Zabiele
Weronika i Henryk Laskowscy – Borawe
Zofia i Jan Łukasik – Susk Nowy
Eugenia i Aleksander Olbryś  Dzbenin 
Henryka i Stanisław Piekarscy – Laskowiec 
Alina i Antoni Rosochadzcy – Rzekuń
Wanda i Józef Szabłowscy – Rzekuń 
Krystyna i Jan Szewczyk – Rzekuń 
Helena i Stefan Żebrowscy – Ławy 

Medal z  okazji 60-lecia Pożycia Małżeńskiego 
otrzymali:
Anna i Władysław Blat – Daniszewo
Krystyna i Zygmunt Boguccy – Rzekuń 
Józefa i Wacław Broniek – Susk Nowy
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hiStoRia kościoła w Rzekuniu 
Za dwa lata – w roku 2013 parafia w Rzekuniu będzie 

świętować 600-lecie utworzenia. Pomimo upływu wie-
ków, zawieruch wojennych i dziejowych kościół, w nowej 
odsłonie wprawdzie, trwa i  jest jedną z najbardziej cha-
rakterystycznych budowli gminy Rzekuń. 

Nie zachował się niestety oryginalny akt erekcyjny parafii 
w Rzekuniu, ale pozostała kopia. Według niej parafię ery
gowano 3 lutego 1413 roku na prośbę braci Pawła, kanoni
ka płockiego, Wojciecha, kanonika warszawskiego i rycerza 
Jana, dziedzica ze Strzegocina. Parafii przydzielono dziesięć 
wsi i  siedlisk: Rzekunie, Czarnowiec, Kaczyno, Dzbenino, 
Susko, Troszyno, Laskowiec, Borawe, Niedźwiedzie i Dąbek 
(nazewnictwo miejscowości zachowano zgodnie z  przeka
zem źródłowym). Zbudowano kościół pod wezwaniem Naj
świętszej Marii Panny i  Nawrócenia św. Pawła Apostoła. 
Służył on wiernym przez ponad trzy wieki. 

W  1749 roku powstał nowy drewniany kościół za spra
wą parafian i  Antoniego Zbierzchowskiego, stolnika wo
łyńskiego, dziedzica Rzekunia, a staraniem księdza Jakuba 
Bieńkowskiego. W  nowym kościele był jeden wielki rzeź
biony ołtarz, w  którym znajdował się obraz Najświętszej 
Marii Panny zasłaniany drugim obrazem – świętego Bene
dykta. W drugim ołtarzu znajdował się obraz Świętego Jana 
Nepomucena. W kościele były jeszcze dwa ołtarze, w tym 
jeden przeniesiony ze starego kościoła, gdzie umieszczony 
był obraz świętego Antoniego. Kościół ten przetrwał zaled
wie 29 lat. Spłonął w roku 1778. 

W trzy lata później staraniem księdza Marcina Szwajkow
skiego, przy pomocy kollotora (opiekuna, patrona kościoła) 
Antoniego Bukowskiego i parafian, został zbudowany ko
lejny kościół pod wezwaniem św. Marcina. Świątynia była 
wykonana także z drewna. Znajdowały się w niej trzy ołta
rze z obrazami, drewniana ambona, chrzcielnica. Były tak
że chorągwie, w tym jedna żałobna, trzy obrazy do noszenia 
i baldachim, trzy dzwony i jedna sygnaturka. Obok kościoła 
był cmentarz. Przy świątyni znajdował się także mały szpi
tal z jedną izbą. Za kościołem stała drewniana dzwonnica. 

Na przełomie XVIII i  XIX wieku plebanem kościo
ła w  Rzekuniu był Stanisław Henryk Choromański, który 
później został głową kościoła rzymskokatolickiego na zie
miach polskich. 

W 1821 roku została przeprowadzona wizytacja kościo
ła parafialnego w Rzekuniu. Kollotorem kościoła był nadal 
Antoni Bukowski, właściciel Suska, Daniszewa i  Rozwór. 
W parafii było dziewięć wsi szlacheckich i dziesięć wsi mie
szanych: szlacheckowłościańskich. 

W 1906 roku przystąpiono do budowy nowego, już muro
wanego kościoła. Wykonano projekty i kosztorysy. Niestety 
ze względu na sprzeciw części parafian, którzy chcieli utwo
rzenia nowej parafii (Przytuły, Ołdaki, Teodorowo, Lasko
wiec, Zabiele i Nowa Wieś), inni zaś sugerowali tylko odno
wienie starego kościoła, prace zostały wstrzymane. Dopiero 
w 1912 roku rozpoczęto je ponownie i do wybuchu I woj
ny światowej wybudowano mury i  przykryto je dachem. 
Projektantem kościoła był architekt Józef Pius Dziekoński. 
Świątynia została zbudowana w stylu neogotyckim, z cegły, 
ma dwie wieże i trzy nawy. Wybuch I wojny przerwał prace. 
Do 1921 roku msze były odprawiane w  starym, drewnia
nym kościele. 

Wyposażeniem nowego kościoła zajmował się ksiądz Sta
nisław Suliński. Dopiero pod koniec lat dwudziestych przy

stąpiono do budowy głównego ołtarza. Został on wykona
ny w  stylu barokowym, bogato dekorowany. Po obydwu 
stronach znajdują się ołtarze boczne – prawy pod wezwa
niem Przemienienia Pańskiego, lewy – Matki Boskiej Czę
stochowskiej. Niezwykle ciekawym elementem kościoła jest 
ambona wykonana w kształcie łodzi Piotrowej. 

Kościół przetrwał II wojnę światową. Przed wysadzeniem 
w powietrze uratował go ksiądz Marian Skłodowski. Jednak 
kule armatnie uszkodziły mury, wieże, dach, wypadły szyby 
i witraże. Świątynię wyremontowano po zakończeniu dzia
łań wojennych. 

To tylko niewielka część historii kościoła i parafii w Rze
kuniu. Do historii będziemy wracać jeszcze nie raz w ko
lejnych numerach, będziemy też opisywać teraźniejszość 
parafii, która nie tylko kieruje życiem duchowym, ale 
także odgrywa znaczącą rolę w  codzienności lokalnego 
społeczeństwa.

Iwona ChoroszewskaZyśk 

Korzystałam z: Rzekuń i  okolice. Zarys dziejów, Jerzy 
Dziewirski, Ostrołęka 1999.

Obecnie Pan Jerzy Dziewirski pracuje nad II wyda
niem historii gminy Rzekuń, znacznie poszerzonym 
i wzbogaconym. 
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i wyściG kolaRSki MtB 
W sobotę, 18 czerwca 2011r. odbył 

się w Czarnowcu gm. Rzekuń „I Wy-
ścig Kolarski MTB (XC)”. O godzinie 
10.00 na starcie stawiła się najmłod-
sza grupa kolarzy amatorów, po nich 
stanęli do rywalizacji samorządowcy 
i gimnazjaliści. Finałową rozgrywkę 
wyścigu stanowiła grupa kolarzy dy-
stansu OPEN na 25 km. W zawodach 
wzięło udział 107 zawodników.

Zawodnikom przyszło rywalizo
wać na trudnej technicznie, piaszczy
stej trasie. Już sam start ostry okazał 
się bardzo wymagający i nie odbyło się 
bez kraks, ale twardzi kolarze docenili 
uroki Czarnowieckich lasów oraz do
bre przygotowanie trasy. Na trasie było 
sporo trudnych – technicznych pod
jazdów i zjazdów, które nawet najlep
si zawodnicy musieli pokonywać mó
wiąc kolarskim językiem „z buta”. Na 

każdej z 5ciu rund wszyscy startują
cy zawodnicy mogli skorzystać z bufe
tu, gdzie zostały przygotowane napoje 
oraz owoce. 

Wystartowało 107 zawodników
Do wyścigu przystąpiło 107 zawod

ników i zawodniczek (w różnych kate
goriach wiekowych). Na wyścigu po
jawili się reprezentanci 27 miast i wsi: 
Warszawa, Białystok, Olsztyn, Ostro
łęka, Przasnysz, Ostrów Mazowiecka, 
Maków Mazowiecki, Łyse, Rzekuń, 
Czerwin, OlszewoBorki, Lelis, Tro
szyn, Płoniawy, Białobrzeg Dalszy, 
Czarnowiec, Dzbenin, Działyń, Jar
nuty, Jawory Stare, Nowosiedliny, Za
brodzie, Grabowo, Nowa Wieś, Szafar

czyska, Daniszewo, Ławy, W pierwszej 
odsłonie Wyścigu XC na dystansie 
OPEN 25km zwyciężył Piotr Żebrow
ski z  Białegostoku (PTR Dojlidy Bia
łystok), który pokonał trasę w  ciągu 
1 godz. i  14 minut, zdobywając tym 
samym nagrodę główną – myjkę ci
śnieniową firmy Karcher ufundowaną 
przez Jacka Dmochowskiego z  firmy 
AGROMETAL z  Ostrołęki. Najszyb
szą kobietą okazała się Agnieszka Sie
ruta z Ostrołęki (GjwsD), która poko
nała trasę w ciągu 1 godz. i 47 minut, 
zdobywając również myjkę ciśnienio
wą od AGROMETAL.

Wyniki rywalizacji na 25 km: 
1. Piotr Żebrowski, Białystok (PTR 
Dojlidy Białystok) – 1:14:02, 2. Piotr 
Kowalski, Zabrodzie (OCT) – 1:15:40, 
3. Wiesław Podeszwa, Białobrzeg Dal
szy (OCT) – 1:17:00, 4. Michał Bodzon 
(Ostrołęka) – 1:18:03, 5. Wiesław Ka

miński, Nowosiedliny (OCT) – 1:19:35, 
6. Dariusz Regulski, Ostrołęka (Amici 
Bontempiani) – 1:20:13, 7. Mikołaj Cie
ślak, Maków Maz. (MKK Olsh Team) 
– 1:21:15, 8. Bogdan Bachorski (Prza
snysz) – 1:21:17, 9. Andrzej Wasilew
ski, Maków Maz. (MKK Olsh Team) 
– 1:22:00, 10. Wojciech Bukowski, 
Czerwin (OCT) – 1:22:28.

Wyścig dla Samorządowców i Gim
nazjalistów odbył się na dystansie 
10km. Wystartowało w nim łącznie 26 
zawodników oraz 8 odważnych urzęd
ników, a najszybszym z nich okazał się 
Sołtys Wsi Rzekuń Sławomir Wysocki 
(Radny Gminy), któremu pokonanie 
trasy zajęło 34min i 35sek. Natomiast 

wśród gimnazjalistów bezkonkuren
cyjny okazał się Marcin Dobrowolski 
z  Ostrołęki (AG bez limitu Ostrołęka 
i okolice) – 33min 50sek.

Wyniki rywalizacji na 10 km: 1. Mi
chał Rypina (Ostrołęka Cycling Team), 
2. Marcin Dobrowolski (AG bez limitu 
Ostrołęka i  okolice), 3. Maciej Nowa
czyński (Gim. nr 3), 4. Sławomir Wy
socki (UG Rzekuń), 5. Radosław Ga
domski (Gim. nr 3), 6. Piotr Dubowski 
(Gim. nr 1), 7. Krzysztof Leszczyński 
(Gim. nr 1), 8. Krzysztof Szewczyk 
(UG OlszewoBorki), 9. Paweł Jawor
ski (Gim. nr 3), 10. Mateusz Madrak 
(Gim.)

Oprócz wyścigu głównego odbył się 
także wyścig dla dzieci, którym dopin
gowali rodzice.

Wyścig dla dzieci ze Szkół Podsta
wowych na dystansie 5 km zgroma
dził na starcie 31 zawodników od 6 do 
13 lat. Najszybciej pokonał trasę Adam 
Kosewski z Ostrołęki w czasie 16 min 
20 sek. Natomiast najszybszą dziew
czynką okazała się Olga Mierzejewska 
z  Daniszewa, która dotarła na metę 
w 19min 26sek.

Wyniki rywalizacji na 5 km: 1. Adam 
Kosewski (SP), 2. Sebastian Korzeb 
(SP 2), 3. Artur Budny (SP 5), 4. Karol 
Dzwonkowski (SP Rzekuń), 5. Dariusz 
Pszczółkowski (SP 10), 6. Olga Mierze
jewska (SP Rzekuń), 7. Wojciech Pastor 
(BSA), 8. Karol Babik (SP), 9. Patryk 
Zduńczyk (SP), 10. Aleksander Juch
niewicz (SP 10).

Firmy wspierające kolarstwo oraz 
ogólnie rozumiane „rowerowanie”

BANK BGŻ S.A.
Dzięki przychylności Banku wyścig 

został ubarwiony dodatkowymi atrak
cjami w  postaci konkursu o  główną 
nagrodę Banku BGŻ S.A. jakim był 
rower górski.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej, aby 
go zdobyć musiały zgodnie z  regula
minem konkursu napisać krótki wier
szyk o banku i opatrzeć go rysunkiem. 
Było wiele wspaniałych prac wyko
nanych przez dzieciaki, ale kapituła 
konkursowa w  osobach Pani Dyrek
tor BGŻ Ewy Kaczorowskiej oraz Pana 
Wójta Gminy Rzekuń Stanisława Go
dziny musiała wybrać najlepszą i  na
grodzić zwycięzcę pięknym żółtym 
rowerem.

Zawodnicy z Dyrektorem WORD Dariuszem Mierzejewskim i organizatorem wyścigu Markiem Karczewskim
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Zwycięzcą okazał się zawodnik 
z  numerem 121 Albert Jaskólski ze 
Szkoły Podstawowej w Ostrołęce.

Nagrodami pocieszenia w  posta
ci kasku kolarskiego oraz rękawiczek 
kolarskich obdarowano drugą i  trze
cią lokatę w konkursie (Alicja Siemiąt
kowska z  Rzekunia i  Krzysztof Lesz
czyński z Ostrołęki).

Wsparcie przez Bank BGŻ S.A. jest 
znaczące, bo jako jedyny Polski bank 
wspiera kolarstwo w Polsce, a inicjaty
wa lokalna jest o wiele ważniejsza, bo 
zachęca lokalnych rowerzystów do ak
tywności fizycznej.

Maksyma BGŻ „kocham ROWER” 
sprawdza się tu w 100%.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-
gowego w Ostrołęce.

To kolejny przykład wspaniałe
go wspierania ruchu rowerowego 
w Polsce.

Dzięki inicjatywie Pana Dyrektora 
WORD – Dariusza Mierzejewskiego 
zorganizowano dla zawodników I Wy
ścigu MTB konkurs z  prawa o  ruchu 
drogowym, w którym dla najlepszego 
znawcy przepisów (dla rowerzystów) 
można było zdobyć rower miejski.

Komisja konkursowa w  osobach 
Pana Dyrektora Dariusza Mierzejew
skiego oraz Pana Prezesa „Rzekunian
ki” Arkadiusza Sakowskiego wyloso
wała zwycięzcę nagrody głównej.

Rower otrzymała Beata Mierze
jewska – gimnazjalistka z  Ostrołęki. 
Dodatkowo wylosowano wśród pra
widłowych odpowiedzi 10 zestawów 
akcesoriów rowerowych (kask, kami
zelka odblaskowa, oświetlenie rowero
we oraz książkę).

Promowanie „rowerowania” przez 
WORD jest dla nas wszystkich kolarzy 
bardzo ważne, bo od najmłodszych lat 
uczy dzieci jak powinny zachowywać 
się na drodze poruszając się rowerem.

Nagrody
Rozdano 70 pucharów i  nieskoń

czoną ilość nagród dla zawodników, 
którzy znieśli trudy technicznej trasy. 
Nagrodami były przede wszystkim ak
cesoria rowerowe takie jak: opony, dęt
ki, łańcuchy, klocki hamulcowe i inne 
oraz kaski kolarskie, rękawiczki, ko
szulki, bluzy rowerowe, a także klucze 
rowerowe.

Podczas podczas loterii fantowej, 
którą przeprowadzono już podczas 
ulewnego deszczu nagród nie zabrakło 
dla nikogo.

Dodatkowe klasyfikacje wyścigu 
przedstawiają się następująco:

Najmłodszą zawodniczką wyścigu 
była Urszula Bachorska z  Przasnysza 
rocznik 2002.

Najmłodszym zawodnikiem wyści
gu był Marcin Regulski z  Ostrołęki 
rocznik 2004.

Najstarszym zawodnikiem wyści
gu był Witold Białobrzeski z Ostrołęki 
rocznik 1950.

Wyścig ukończyło 101 zawodników.

Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy Rzekuń dla zwyciężczyni wy-
ścigu OPEN
Agnieszka Sieruta, Ostrołęka – GjwsD

Puchar Wójta Gminy Rzekuń dla 
zwycięzcy wyścigu OPEN
Piotr Żebrowski, Białystok – PTR 
Dojlidy

Puchar Wójta Gminy Rzekuń 
zdobyli:
Marek Karczewski, Czarnowiec – naj
szybszy zawodnik z  Gminy Rzekuń 
OPEN
Marek Krupiński – najszybszy zawod
nik z Gminy Rzekuń GIMNAZJUM
Karol Dzwonkowski, Czarnowiec – 
najszybszy zawodnik z Gminy Rzekuń 
SZKOŁA PODSTAWOWA

 – puchary i  nagrody wręczał go
spodarz imprezy Wójt Gminy Rzekuń, 
Stanisław Godzina.

Organizatorzy
Głównym organizatorem I  Wyścigu 
Kolarskiego MTB (XC) był Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „Rzeku
nianka” Rzekuń we współpracy z Mar

kiem Karczewskim z  „Amatorskiej 
Grupy bez limitu Ostrołęka i okolice”.

Podziękowania
Serdecznie dziękuję wszystkim za

wodnikom za udział w pierwszej edycji 
Wyścigu MTB o Puchar Wójta Gminy 
Rzekuń, Starosty Powiatu Ostrołęc
kiego, Prezydenta Miasta Ostrołęki 
i  mam nadzieję, że warto było przy
jechać do Czarnowca w  gm. Rzekuń 
i  spróbować sił na ciekawej i  wyma
gającej, technicznej trasie. Dzięku
ję sponsorom za wsparcie organizacji 
zawodów. Dziękuję szczególnie kole
gom z „AG bez limitu Ostrołęka i oko
lice” oraz wolontariuszom za bezcenną 
pomoc podczas imprezy i  wszystkim 
miłośnikom sportu za kibicowanie 
zawodnikom.

Do zobaczenia za rok! – Marek 
Karczewski AG bez limitu Ostrołęka 
i okolice – organizator.

Stanisław Godzina,  Wójt Gminy Rzekuń gratuluje samorządowcom. Na zdjęciu Robert Juchniewicz,  Dyrektor MOSiR, 
Krzysztof Szewczyk,  Wójt Gminy Olszewo-Borki,  Waldemar Pędzich,  Radny Powiatu Ostrołęckiego i Dariusz Maciak, 
Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki

Sponsorzy:
Urząd Gminy Rzekuń
Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Urząd Miasta w Ostrołęce
Urząd Gminy Olszewo-Borki
Bank BGŻ S.A. (Ewa Kaczorowska)
WORD Ostrołęka (Dariusz Mierzejewski) 
Agro-Metal z Ostrołęki (Jacek Dmochowski) 
Radny Powiatowy (Piotr Liżewski) 
Hestia (Danuta Sikorska) 
Kolarz z Lelisa (Grzegorz Ziemak) 
IZBUD z Ostrołęki (Józef Liberacki) 
Best-Office (Jarosław Jakubiak) 
ART-Studio (Leszek Dardziński) 
MG-Sport (Grzegorz Kaczorowski) 
Hurtownia „Centrum” (Wiesław Sacharski), 
TOI-TOI Polska (Paweł Uszyłło) 
Cukiernia „Da-Jan” z Rzekunia (Danuta Dąbkowska)
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wakacyjny konkuRS 
fotoGRaficzny 

Urząd Gminy w Rzekuniu i Wydawnictwo ZIZ ogłaszają Wakacyj
ny Konkurs Fotograficzny pod hasłem „Gmina Rzekuń jest piękna!”. 
Patronat nad Konkursem sprawuje Wójt Gminy Rzekuń. Do udziału 
w  konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów. 
Warunkiem uczestnictwa jest podpisanie stosownych oświadczeń, któ
rych wzory znajdują się w regulaminie konkursu. Oświadczenia musi 
podpisać także rodzic lub opiekun prawny.

Fotografie można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: 
Urząd Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07411 Rzekuń z dopiskiem: 
Wakacyjny Konkurs Fotograficzny „Gmina Rzekuń jest piękna!”. 

Zgłaszane do konkursu fotografie w wersji papierowej oraz płytę CD 
z nagranym zdjęciem należy opisać na odwrocie, wskazując: tytuł kon
kursu, tytuł zdjęcia, miejsce wykonania fotografii lub nazwę fotografo
wanego obiektu, dane osobowe autora fotografii: imię, nazwisko i ad
res, telefon oraz email, wiek uczestnika konkursu.

Nadesłane zdjęcia muszą przedstawiać krajobraz, budowle, pomni
ki przyrody itp. znajdujące się na terenie gminy Rzekuń. Jedna osoba 
może zgłosić do konkursu najwyżej 3 zdjęcia. Na fotografie czekamy do 
10 września br. Zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą brane pod 
uwagę. Z regulaminem i oświadczeniami można zapoznać się w Urzę
dzie Gminy Rzekuń oraz na stronie www.rzekun.pl. 

Na zwycięzców czekają cenne nagrody!
Lista laureatów konkursu oraz relacja wraz ze zwycięskimi zdjęcia

mi zostanie zamieszczona w kolejnych numerach kwartalnika „Nasza 
Gmina Rzekuń”. 

A  to, że gmina Rzekuń naprawdę jest piękna, udowadnia zdjęcie 
zamieszczone u  góry, wykonane przez Adama Wołosza w  okolicach 
Borawego. 

Czekamy na Wasze zdjęcia!

waŻne infoRMacje 

urząd Gminy w Rzekuniu 
ul. kościuszki 33
07-411 Rzekuń
tel. (29) 761 73 01

Godziny otwarcia:
– poniedziałek 7.45-15.45 
– wtorek 7.45-17.00 
– środa 7.45-15.45 
– czwartek 7.45-15.45 
– piątek 7.45-13.00 

ośrodek pomocy 
Społecznej w Rzekuniu 
tel. (29) 761 73 95, (29) 643 20 80

urząd Stanu cywilnego w Rzekuniu 
tel. (29) 761 73 84 

posterunek policji 
ul. Kościuszki 33
07-411 rzekuń
tel. (29) 761 01 38

awarie sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej 
awarie sieci wodociągowej lub kana-
lizacyjnej na terenie gminy rzekuń 
można zgłaszać do zakładu obsłu-
gi gminy w rzekuniu, ul. Kolonia 1b, 
tel. (29) 761 73 78 (w dni powszed-
nie, w godz. 7-15). poza godzina-
mi pracy i w dni wolne od pracy 
– tel. 660 588 477, 660 326 054.

pRzetaRG na 
SpRzedaŻ Budynku 
w SuSku StaRyM 

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza pierwszy ust
ny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieru
chomości stanowiącej własność gminy Rzekuń. 
Nieruchomość gruntowa zabudowana budyn
kiem magazynowym, murowanym położona 
jest w  obrębie miejscowości Susk Stary, gmi
na Rzekuń, powiat ostrołęcki, woj. mazowiec
kie oznaczona numerem ewid. działki: 84/5 
o powierzchni 2759 m2. Brak urządzonej księgi 
wieczystej. W  obowiązującym planie zagospo
darowania przestrzennego gminy Rzekuń ww. 
nieruchomość położona jest na terenie prze
znaczonym pod: zakłady produkcyjne, dzia
łalność usługową, rzemieślniczą, bazy, składy 
i magazyny oraz handel, hurtownie i gastrono
mię z obiektami i urządzeniami towarzyszący
mi. Nieruchomość nie jest obciążona prawami 
osób trzecich. 

Cena wywoławcza nieruchomości – 145 000 zł
Wysokość wadium 20 000 zł
Minimalna wysokość postąpienia – 2 000 zł
Przetarg odbędzie się w  Urzędzie Gminy 

w Rzekuniu (sala konferencyjna) ul. Kościuszki 
33 w dniu 22 sierpnia 2011 roku o godz. 10.00.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizycz
ne i  prawne, które wpłacą wadium w  pienią
dzu do dnia 19 sierpnia 2011 r. na konto Urzę
du Gminy w  Rzekuniu nr 14 8922 0009 0002 
4673 2000 0010 w  BS Ostrołęka z  dopiskiem 
„Wadium – sprzedaż działki nr 84/5 w  Susku 
Starym”.

Na przetarg należy zgłosić się z potwierdzo
nym dowodem przelewu wadium oraz dowo
dem osobistym w  przypadku osób fizycznych, 
dokumentem potwierdzającym uprawnienia do 
reprezentowania podmiotu w  przypadku osób 
prawnych. 

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra 
przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny na
bycia nieruchomości. Pozostałym osobom wa
dium będzie zwrócone po zamknięciu przetargu 
– najpóźniej w ciągu 3 dni od daty zamknięcia. 
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę naby
cia, płatną jednorazowo nie później niż do dnia 
podpisania umowy notarialnej. Do ceny naby
cia nieruchomości zostanie doliczony podatek 
VAT w wysokości 23%. Koszty notarialne zwią
zane z zawarciem umowy notarialnej ponosi na
bywca. W przypadku uchylenia się osoby, która 
wygrała przetarg, od zawarcia umowy kupna
sprzedaży, wadium nie podlega zwrotowi. 

Wójt Gminy Rzekuń zastrzega sobie prawo 
odwołania przetargu z ważnej przyczyny. 

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w  Urzędzie Gminy w  Rzekuniu, pokój nr 10, 
tel. 29 761 73 01 wew. 40 w godz. 8.00 – 14.00.




