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b i U l e t y N  i N F o r M a C y J N y  g M i N y  r z e K U Ń

w gMiNie rzeKUŃ powStało KoleJNe Koło goSpodyŃ wieJSKiCh  

To jesT nasz czas!
10 marca, sobota, popołudnie. 

W świetlicy w Susku Nowym zaczy-
na przybywać Pań. Są w różnym wie-
ku, jak same mówią – od prababci 
do mamy. Łączy je to, że od stycznia 
tego roku należą do Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Na honorowym miejscu w świetli-
cy stoi ogromna wielkanocna pisanka. 
Styropianowa, obłożona gipsem, po-
malowana farbą, ozdobiona kwiatami 
metodą decoupage. Robiona pod wodzą 
najbardziej doświadczonej z Pań – Marii 
Mieczkowskiej, spod rąk której wyszło 
wiele dzieł sztuki użytkowej i malar-
stwa. Na stole stoją także mniejsze pi-
sanki – kolorowe, ozdabiane papierem, 
wstążkami. Są też koguty i bibułowe 
palmy. I oczywiście – domowe ciasta, 
przy okazji spotkania można wymienić 
się przepisami. 

Głównym powodem założenia Koła 
była chęć spotykania się, robienia cze-
goś innego, niż oglądanie telewizji czy 
uciekanie w komputer. Do Koła w Susku 
Nowym należy 18 Pań. Umawiają się na 
spotkania telefonicznie. 

 – Mamy piękny budynek, można go 
wykorzystać na spotkania – opowiada 
Wanda Pszczoła, przewodnicząca Koła 
Gospodyń Wiejskich w Susku Nowym, 
prywatnie żona sołtysa miejscowości. – 
Pochodzę z Suska Nowego, zamierzam 
tu nadal mieszkać, stąd może też ta tro-
ska o naszą wieś. Chcemy coś robić dla 
dzieci, a także starszych. Sam człowiek 
nic nie zrobi, a na spotkaniach rzucamy 
różne pomysły i tak rodzą się ciekawe 
inicjatywy. 

Panie przekonują, że nie można żyć 
tylko pracą i domem. Planują warszta-
ty, na których chcą się uczyć ozdabiać 

przedmioty techniką decoupage. Chcia-
łyby organizować konkursy, spotkania, 
kursy, wymieniać się doświadczeniami 
z sąsiednimi Kołami. Planują pozyski-
wanie funduszy na swoją działalność, 
interesują się dotacjami, konkursami dla 
organizacji. Były na spotkaniu informa-
cyjnym na temat „małych projektów”, na 
które zaprosił „Zaścianek Mazowsza”. 

Panie chciałyby zorganizować aerobik 
dla mieszkanek Suska Nowego. 

 – Lepsze to niż szycie – żartuje Janina 
Zając, przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich w Susku Nowym w latach 
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. – 
Babcie też chcą się czegoś nauczyć od 
młodszych.

 – W tamtych czasach Koło zajmowało 
się zupełnie czym innym – wspomina 
pani Janina. – Przyjeżdżała do nas pani, 
przywoziła kogoś do pomocy i uczono 

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim 

mieszkańcom gminy Rzekuń najlepsze życzenia. 

Niech Święta Zmartwychwstania 

Pańskiego umocnią naszą wiarę, podniosą 

na duchu i napełnią serca radością.

Edward Gryczka Stanisław Godzina 
Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy Rzekuń 



2 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ    Nr 4/2012

nas, jak piec ciasta czy gotować. W tamtych czasach kobiety 
tak nie piekły, głównie robiło się tylko ciasto drożdżowe. Ale 
też schodziłyśmy się, na szkolenia jeździłyśmy, na wycieczki.

 – Zabawy były robione, spotkania w karnawale – dodaje 
Jadwiga Sawicka. – Ja też brałam udział w życiu wiejskim. 
Kiedyś nie było telewizora, a jak przyszła jesień, to pióra się 
darło, kapustę kobiety kroiły, zbierały się, śpiewały. Młodzież 
też była, na koniec zawsze jakieś ciasto było, herbatka. A teraz 
siedzą w domach, oglądają telewizję i komputery. 

Gospodynie cieszą się ze spotkań. Mówią, że pewnie też są 
takie osoby, które się z nich podśmiewają, ale nie przejmują 
się tym. Nie czują się w niczym gorsze. Teraz wieś jest taka 
jak miasto, każdy ma to samo, nie ma różnic.

 – To są takie spotkania pokoleń – mówi Milena Rajkow-
ska. Na spotkanie trochę się spóźniła, prosto z pracy, mama 
5-letniej córeczki. – To jest coś, czego my młodzi sobie nie 
wymyślimy, takie źródło niewyczerpalne. Jest to dla nas waż-
ne, tym bardziej, że ludzie teraz na wsi zaczęli być dla siebie 
obcy, że zaczęliśmy żyć tylko dla siebie, patrzeć jedynie na 
dobra materialne. Ja nie pochodzę z Suska Nowego, ale jestem 
dumna, że jestem wychowana na wsi i teraz mieszkam tutaj. 
Chcemy też pokazać naszym rówieśnikom, że Koło Gospo-
dyń to jest coś pozytywnego, że to jest nasz czas, że trzeba 
być dumnym z tego, że się pochodzi ze wsi, ma się korzenie. 

 – Chcemy mieć, co przekazać swoim dzieciom – dodaje 
Ewa Małkowska, która pracuje w świetlicy w Susku Nowym. 
– Świetlica też była i jest takim miejscem spotkań. Chcemy 

integrować mieszkańców naszej miejscowości, tym bardziej, 
że jest dużo nowych osób. 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Susku Nowym marzą, 
aby wykonana przez nie pisanka zdobiła w okresie wielka-
nocnym kościół w Rzekuniu.

Iwona Choroszewska-Zyśk
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Ewa Małkowska i Milena Rajkowska – najmłodsze członkinie Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Susku Nowym
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l.p Nazwa projektu okres 
realizacji podmiot/program współfinansujący projekt Stan zaawansowania 

prac nad projektem Koszt projektu

1 przebudowa drogi powiatowej 
relacji Susk Nowy-ławy-ostrołęka 2011  powiat ostrołęcki i gmina rzekuń projekt zrealizowany 

Całkowita wartość: 
1.415.000,00 zł. wkład finanso-
wy powiatu ostrołęckiego wy-
niósł 49 % , gmina rzekuń 51%.

2
przebudowa drogi powia-
towej relacji rzekuń-Czar-
nowiec w msc. rzekuń

2011 powiat ostrołęcki i gmina rzekuń projekt zrealizowany

 Całkowita wartość: 
4.500.000,00 zł. wkład finanso-
wy powiatu ostrołęckiego wy-
niósł 36 % , gmina rzekuń 64%.

3
budowa sieci kanalizacyjnej 
z przyłączami w msc. rze-
kuń i Czarnowiec – iii etap

2011
wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i go-
spodarki wodnej (pożyczka – częściowo uma-
rzalna) i gmina rzekuń

projekt zrealizowany 
 wartość całkowita: 
2.075.776,15 zł. Kwota dofi-
nansowania: 1.000.000,00 zł.

4.

wykonanie dwóch otworów 
studziennych wodociągowe-
go ujęcia wód podziemnych we 
wsi drwęcz gm. rzekuń-i etap

2011
wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i go-
spodarki wodnej (pożyczka – częściowo uma-
rzalna) i gmina rzekuń

projekt zrealizowany
wartość całkowita: 
195.053,40 zł. Kwota dofi-
nansowania: 150.000,00 zł.

5. rozbudowa wodocią-
gu Czarnowiec-tobolice 2011

wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i go-
spodarki wodnej (pożyczka – częściowo uma-
rzalna) i gmina rzekuń

projekt zrealizowany
wartość całkowita: 
218.618,96 zł. Kwota dofi-
nansowania: 170.000,00 zł.

6.
budowa sieci kanalizacyjnej 
z przyłączami w miejscowości 
rzekuń Czarnowiec-iV etap 

2011
wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i go-
spodarki wodnej (pożyczka – częściowo uma-
rzalna) i gmina rzekuń

projekt zrealizowany
wartość całkowita: 
959.235,93 zł. Kwota dofi-
nansowania: 630.000,00 zł

7.
budowa kompleksu boisk sporto-
wych w rzekuniu w ramach pro-
gramu MoJe boiSKo – orliK 2012

2011 Ministerstwo Sportu i turystyki oraz budżet wo-
jewództwa Mazowieckiego i gmina rzekuń. projekt zrealizowany

wartość całkowita: 
1.098.388,52 zł. Kwota dofi-
nansowania: 333.000,00 zł Mi-
nisterstwo Sportu i turystyki 
333.000,00 zł budżet woje-
wództwa Mazowieckiego.

8. 

budowa sieci wodno-kanaliza-
cyjnej z przyłączami w obrębie 
miejscowości: rzekuń,toboli-
ce, Czarnowiec, gm. rzekuń

2012
program rozwoju terenów wiejskich w ramach 
działania 321 ,,podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej”

projekt w trakcie oceny 
Urząd Marszałkowski

wartość całkowita: 
3.242.067,55 zł. Kwota dofi-
nansowania: 2.002.979,00 zł.

9. remont budynku świetli-
cy wiejskiej w Czarnowcu. 2013

program rozwoju terenów wiejskich w ramach 
działania 413 wdrażanie lokalnej strategii roz-
woju dla małych projektów, tj. operacji, które 
nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach działań osi 3

wniosek złożony do 
oceny lgd ,,zaścia-
nek Mazowsza”

wartość całkowita: 
99. 997,86 zł, Kwota dofi-
nansowania: 20.000,00 zł.

10
przebudowa drogi gminnej do-
jazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości przytuły Nowe

2012 Urząd Marszałkowski województwa Mazowiec-
kiego i gmina rzekuń

wniosek złożony do 
oceny.

wartość całkowita: 
590.136,78 zł. Kwota dofi-
nansowania: 400.000 zł.

11 ,,punkty przedszkol-
ne w gminie rzekuń”

2011-
2012

program operacyjny Kapitał ludzki – eFS, pod-
działanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stop-
niu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

przyznano dofinanso-
wanie , projekt w cza-
sie realizacji 

wartość całkowita: 
491.191,00 zł Kwota dofinan-
sowania: 483.748,14 zł.

12. „aktywna gmina rzekuń i” 2012
program operacyjny Kapitał ludzki – eFS, dzia-
łanie 7.3 incjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji 

przyznano dofinanso-
wanie, projekt w cza-
sie realizacji

wartość całkowita: 
49.485,00 zł Kwota dofinan-
sowania: 49.485,00 zł.

13 „aktywna gmina rzekuń ii” 2012
program operacyjny Kapitał ludzki – eFS, dzia-
łanie 7.3 inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji 

przyznano dofinanso-
wanie, projekt w reali-
zacji od sierpnia 2012 

wartość całkowita: 
49.485,00 zł Kwota dofinan-
sowania: 49.485,00 zł.

14. „oddolne inicjatywy 
w gminie rzekuń” 2012

program operacyjny Kapitał ludzki – eFS, dzia-
łanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich

projekt w ocenie 
wartość całkowita: 
49. 830,00 zł Kwota dofi-
nansowania: 49.830,00 zł.

15. „warsztaty sztuki ludo-
wej w gminie rzekuń” 2012

program operacyjny Kapitał ludzki – eFS, dzia-
łanie 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na ob-
szarach wiejskich

projekt w ocenie 
wartość całkowita: 
49.800,00 zł z Kwotą dofi-
nansowania: 49.800,00 zł.

16. „punkty przedszkol-
ne w gminie rzekuń”

2012-
2013

program operacyjny Kapitał ludzki – eFS, pod-
działanie 9.1.1 zmniejszanie nierówności w stop-
niu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

projekt w ocenie 
wartość całkowita: 
499.941 zł Kwota dofinan-
sowania: 492.441,88 zł.

17.
przebudowa drogi powiatowej 
nr 2550 rzekuń-Czarnowiec i ul. 
ogrodowej wraz z dojazdami

2012  powiat ostrołęcki i gmina rzekuń -

 Całkowita wartość 
ok. 3.500.000,00 zł.  
wkład finansowy gminy 
rzekuń 2.100.000,00 zł.

ProjekTy inwesTycyjne na Terenie Gminy rzekuń
Przy udziale środków Pozyskanych z zewnąTrz

sTyczeń 2011 rok – marzec 2012 rok
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sPorTowe Podsumowanie 2011 roku 
w Gminie rzekuń

Rok 2011 okazał się bardzo bogaty 
w wydarzenia sportowe zorganizowane 
na terenie gminy Rzekuń.

Sukcesem organizacyjnym okazały 
się dwie imprezy organizowane przez 
Amatorską Grupę bez limitu Ostrołę-
ka i okolice, które wśród uczestników 
cieszyły się największą popularnością, 
a były nimi: Wyścig kolarski MTB oraz 
Bieg uliczny na 10 km.

Zarówno w pierwszej, jak i drugiej 
imprezie wzięło udział ponad 100 za-
wodników z różnych rejonów Polski, 
a nawet zza wschodniej granicy nasze-
go państwa.

Podczas organizacji tak dużych im-
prez sportowych samego sukcesu orga-
nizacyjnego nie można przypisać poje-
dynczym osobom, lecz całym sztabom 
ludzi, którzy przyczyniają się do rozwo-
ju sportu na terenie Gminy. Głównym 
sponsorem w/w zawodów był Urząd 
Gminy w Rzekuniu, lecz nie należy 
zapominać także o ogromnym zaan-
gażowaniu dziesiątek wolontariuszy, 
sponsorów oraz partnerów takich jak 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeku-
niu, Rzekunianka Rzekuń, Gimnazjum 
w Rzekuniu i wielu innych, w tym osób 
prywatnych.

Podsumowując sezon 2011, AG bez 
limitu Ostrołęka i okolice oceniamy 
jako bardzo dobry, dziękując przy oka-
zji wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego sportowego sukcesu. Przedsta-
wiamy w statystykach organizowane 
zawody:

I Wyścig Kolarski MTB (XC) 25km, 
Czarnowiec – 16 czerwca
– liczba zawodników: 107
– zwycięzcy: 1-Piotr Żebrowski Bia-

łystok, 2-Piotr Kowalski Zabrodzie, 
3-Wiesław Podeszwa Kruki

– sponsor główny: UG w Rzekuniu
– partnerzy: Rzekunianka Rzekuń, 

MOSiR Ostrołęka, UM Ostrołęka, 

SP Ostrołęka, UG Olszewo-Borki, 
moja-ostroleka.pl.

– sponsorzy: Jacek Dmochowski, Ewa 
Kaczorowska, Piotr Liżewski, Józef 
Liberacki, Jarosław Jakubiak, Grze-
gorz Ziemak, Danuta Sikorska, Da-
nuta Dąbkowska, Wiesław Sacharski, 
Grzegorz Kaczorowski

II Jazda Indywidualna na czas 10km, 
Czarnowiec – 21 sierpnia
– liczba zawodników: 19
– zwycięzcy: 1-Piotr Kowalski Zabro-

dzie, 2-Dariusz Regulski Ostrołęka, 
3-Marek Karczewski Czarnowiec

– sponsor główny: AG bez limitu Ostro-
łęka i okolice

– partnerzy: Jacek Czaplicki OCT, Jerzy 
Jabłonowski

– sponsorzy: Marek Karczewski

III Jazda Indywidualna na czas 10km 
(rewanż), Czarnowiec – 18 września
– liczba zawodników: 15
– zwycięzcy: 1-Dariusz Regulski Ostro-

łęka, 2-Marek Karczewski Czarno-
wiec, 3-Piotr Kowalski Zabrodzie

– sponsor główny: AG bez limitu Ostro-
łęka i okolice

– partnerzy: Jacek Czaplicki OCT, Jerzy 
Jabłonowski

– sponsorzy: Marek Karczewski

V Bieg AG bez limitu Ostrołę-
ka i okolice 10km, Czarnowiec – 
16 października
– liczba zawodników: 132

– zwycięzcy: 1-Przemysław Dąbrow-
ski Borawe, 2-Damian Świerdzew-
ski Dzbenin, 3-Mateusz Zalewski 
Olszewo-Borki

– sponsor główny: UG w Rzekuniu
– partnerzy: OSP Rzekuń, MOSiR 

Ostrołęka, Mariusz Kubeł, Gimna-
zjum w Rzekuniu, moja-ostroleka.pl.

 – sponsorzy: Jacek Dmochowski, Ewa 
Kaczorowska, Józef Liberacki, Jaro-
sław Jakubiak, Wiesław Sacharski, 
Grzegorz Kaczorowski, Filip Wa-
siński, Paweł Maciejewski, Emilia 
Choromańska

Bieg Mikołajkowy 5km, 10km, Czar-
nowiec – 4 grudnia
– liczba zawodników: 24
– brak klasyfikacji – wszyscy dobiegli 

do mety :)
– sponsor główny: AG bez limitu Ostro-

łęka i okolice
– partnerzy: leśniczy Krzysztof 

Olejniczak
– sponsorzy: Jacek Kołakowski

Organiztorzy:
Marek Karczewski – Czarnowiec
Sławomir Saj – Ostrołęka
Norbert Siemiątkowski – Rzekuń
Robert Biedka – Rzekuń
Jacek Kołakowski – Rzekuń
(MK)

Bieg w Rzekuniu nagrodzony
7 marca 2012 roku na uroczystej Gali 

Plebiscytu „Tygodnika Ostrołęckiego” 
na najpopularniejszego sportowca roku 
2011 wręczono dodatkowe wyróżnienia 
w wielu kategoriach sportowych, takich 
jak: trener roku, drużyna roku, animator 
sportu, impreza roku i innych.

Pomimo dziesiątek wspaniałych za-
wodów, które w 2011roku odbywały 
się na terenie działalności „Tygodnika 
Ostrołęckiego” kapituła spośród wielu 
nominowanych imprez wybrała jako 
Imprezę Roku 2011 „V Bieg AG bez li-
mitu Ostrołęka i okolice”, który odbył 
się w Rzekuniu 16 października 2011r.

Nagrodę specjalną otrzymał główny 
organizator biegu – Marek Karczewski.

Gratulujemy i czekamy na wydarzenia 
sportowe w roku 2012!

(red.)
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Gmina rzekuń 2011 
Ubiegły rok obfitował w gminie Rzekuń w inwestycje oraz wydarzenia integrujące mieszkańców. Oto niektóre z nich.

Inwestycyjnie
– 9 września 2011 roku została odda-

na do użytku droga w Nowej Wsi 
Wschodniej. W ramach inwestycji 
wykonano nawierzchnię bitumiczną 
ul. Wrzosowej i ul. Kochanowskiego 
na osiedlu Leśniewo. Do użytku od-
dano odcinek o długości 238 mb.

– W październiku 2011 r. odebrano 
studnie, które powstały w Drwęczy. 
Inwestycja pod nazwą „Wykonanie 
dwóch otworów studziennych wodo-
ciągowego ujęcia wód podziemnych 
we wsi Drwęcz gm. Rzekuń” obejmo-
wała: montaż urządzeń wiertniczych, 
urządzeń pomocniczych i materia-
łów oraz zagospodarowania placu 
wierceń, demontaż wiertnicy oraz 
urządzeń i maszyn pomocniczych 
oraz likwidację placu wierceń, prace 
wiertnicze – wywiercenie i zafiltro-
wanie dwóch otworów studziennych 
o głębokości końcowej po 84 m, prób-
ne pompowanie pojedyncze dwóch 
otworów i pompowanie zespołowe 
(dwa otwory). 

– Zrealizowano inwestycje wodociągo-
we w Dzbeninie, Czarnowcu, Toboli-
cach, Ławach i w Rzekuniu.

– 6 października 2011 roku została od-
dana do użytku ulica Spokojna w Rze-
kuniu, która zyskała nawierzchnię 
bitumiczną wraz z poboczami o na-
wierzchni żwirowej oraz regulacją 
istniejącej infrastruktury technicznej.

– 25 listopada 2011 roku została ode-
brana inwestycja obejmująca budo-
wę sieci kanalizacyjnej z przyłączami 
w miejscowości Rzekuń i Czarnowiec 
– III etap. 

Dzięki inwestycji do sieci kanalizacyj-
nej zostaną przyłączeni mieszkańcy 
ulicy Kościuszki, Cichej, Złotej, Sado-
wej, Srebrnej, Platynowej, Wiosennej, 
Jarzębinowej.

– 2 grudnia 2011 roku dokonano od-
bioru trzech inwestycji drogowych: 
w Nowej Wsi Wschodniej – koszt 
inwestycji wyniósł 262.832,55 zł; 
w Susku Nowym, gdzie prace pole-
gały na utwardzeniu nawierzchni 
drogi gruntowej na długości 210 mb 
kostką brukową. Wartość inwestycji 
– 63.283,50 zł; remont odcinka o dł. 
760 mb drogi gminnej w miejscowości 
Borawe wraz z przebudową i regulacją 
istniejącej infrastruktury podziem-
nej. Łączny koszt inwestycji wyniósł 
258.224,91 zł.

– Zakończono przebudowę drogi po-
wiatowej relacji Susk Nowy – Ławy

– Ostrołęka w msc. Susk Nowy (odci-
nek od drogi wojewódzkiej nr 627 
do przejazdu kolejowego o długości 
ok. 1700 m). Była to wspólna inwesty-
cja Powiatu Ostrołęckiego i Gminy 
Rzekuń, wartość zadania wyniosła 
ok. 1 mln 415 tys. zł, wkład finanso-
wy Powiatu Ostrołęckiego wyniósł 
49 %, Gminy Rzekuń 51 %. Przebu-
dowa obejmowała także: wykonanie 
nawierzchni bitumicznej ze ścieżką 
rowerową.

– Zakończono przebudowę drogi po-
wiatowej relacji Rzekuń – Czarnowiec 
na odcinku od ul. Ostrowskiej do ul. 
Cichej. Była to wspólna inwestycja Po-
wiatu Ostrołęckiego i Gminy Rzekuń. 
Wartość robót drogowych wyniosła 
ok. 4 mln 500 tys. zł. Gmina Rzekuń 
sfinansowała przebudowę sieci wo-
dociągowej oraz budowę oświetle-
nia za łączną kwotę 1 mln 200 tys. 
złotych. Rzekuń wzbogacił się tak-
że o nowy parking na skrzyżowaniu 
ul. Kościuszki i Słowackiego w miejsce 
szpecących budek.

– 8 grudnia został natomiast odebrany 
IV etap budowy sieci kanalizacyjnej. 
Łączna wartość inwestycji to 4 735 
012,08 zł. III i IV etap budowy sieci 
kanalizacyjnej z przyłączami w miej-
scowości Rzekuń-Czarnowiec został 
dofinansowany w formie pożyczki 
częściowo umarzalnej z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w kwocie 1 mln 630 tys. zł.

– Zakończono I etap budowy kom-
pleksu boisk sportowych w Rzekuniu 
w ramach programu „Moje boisko – Ulica Kościuszki w Rzekuniu, listopad 2011

Odbiór Kompleksu Boisk Sportowych ORLIK 2012 w Rzekuniu.
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Orlik 2012”. Orlik powstał przy Szko-
le Podstawowej w Rzekuniu. Jest to 
pierwsze tego typu boisko na terenie 
Gminy. W ramach inwestycji powsta-
ło: boisko do piłki nożnej, boisko wie-
lofunkcyjne wyposażone do piłki ko-
szykowej i piłki siatkowej, ogrodzenie 
i oświetlenie terenu, chodniki, place 
manewrowe oraz budynek sanitarno-
-szatniowy. Już trwają prace w ramach 
II etapu, obejmujące budowę bieżni 
lekkoatletycznej i zagospodarowanie 
terenu. 

Kulturalnie i integracyjnie 
– Od 10 marca 2011 roku Gmina Rze-

kuń należy do Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Zaścianek Mazowsza”. Do LGD 
Gmina przystąpiła dzięki staraniom 
Stanisława Godziny, obecnego Wójta 
Gminy Rzekuń. Daje to mieszkańcom 
Gminy, a także samej Gminie możli-
wość pozyskiwania środków unijnych 
na m.in. rozwój działalności gospo-
darczej, organizację szkoleń czy im-
prez kulturalnych. LGD „Zaścianek 
Mazowsza” skupia w tej chwili cztery 
gminy: Troszyn, Goworowo, Czerwin 
i Rzekuń. Są to gminy, które łączą 
tradycje drobnoszlacheckie.

– 19 czerwca 2011 roku przy Szkole Pod-
stawowej w Ołdakach odbył się Pik-
nik Rodzinny. Przybyli mieszkańcy 
mogli obejrzeć turniej piłki nożnej, 
wziąć udział w konkursach, loterii. 

– 5 lipca 2011 roku odbyła się uro-
czystość, podczas której Wójt Gmi-
ny Rzekuń wręczył w imieniu Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
medale za długoletnie pożycie mał-

żeńskie. Wyróżnionych zostało pięt-
naście małżeństw, które przeżyły ze 
sobą pięćdziesiąt lat oraz trzy, które 
w tym roku świętowały 60-lecie po-
życia małżeńskiego.

– Odpust w Kamiance. Tradycyjnie, jak 
co roku w niedzielę, 24 lipca w Ka-
miance odbyły się uroczystości od-
pustowe ku czci św. Anny. Odpust 
w Kamiance jest jednym z najwięk-
szych odpustów w powiecie ostrołęc-
kim. Cieszy się każdego roku dużym 
zainteresowaniem, nie tylko parafian, 
ale także mieszkańców całej gminy 
Rzekuń, a także gmin sąsiednich – 
Goworowa, Olszewa-Borek.

– 31 sierpnia 2011 roku zostało zare-
jestrowane i rozpoczęło swoją dzia-
łalność Koło Gospodyń Wiejskich 
w Rozworach. W skład Zarządu 
Koła wchodzą: Renata Mierzejewska 
– Przewodnicząca, Grażyna Mierze-
jewska – Wiceprzewodnicząca, Teresa 
Szczepańska – Skarbnik, Magdalena 
Jasińska – Sekretarz, Aldona Budek 
– Członek.

– W niedzielę, 4 września odbył się fe-
styn dożynkowy w Przytułach Sta-
rych. Podczas imprezy każdy znalazł 
coś ciekawego dla siebie. Do ogląda-
nia i zakupów zachęcały różne sto-
iska. Można było nabyć miód z pasieki 
Grażyny Małż z Przytuł Starych czy 
rzeźbę autorstwa Stanisława Dzwon-
kowskiego. Dużym zainteresowa-
niem cieszyło się stoisko z lokalny-
mi przysmakami. 

– W niedzielę, 18 września na boisku 
piłkarskim przy ulicy Miłej w Rze-
kuniu odbyły się zawody sportowo-

-pożarnicze, w których wzięły udział 
drużyny Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Rzekunia, Borawego, Dzbe-
nina, Kamianki, Zabiela i Rozwór. 
Zwieńczeniem imprezy był mecz po-
między samorządowcami Ostrołęki 
a samorządowcami Rzekunia. 

– Odbył się konkurs fotograficzny pod 
hasłem „Gmina Rzekuń jest pięk-
na”, nad którym patronat sprawował 
Wójt Gminy Rzekuń. Nadesłano blis-
ko trzydzieści fotografii, zrobionych 
przez uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. I miejsce zajęły: 
Anna Trzcińska i Kinga Rybicka. 

DD

Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń i Edward 
Gryczka, Przewodniczący Rady Gminy wręczają puchar 
w zawodach sportowo-pożarniczych

90 laT osP w zaBielu
14 kwietnia 1922 roku powstała w Zabielu Ochotnicza 

Straż Pożarna. Liczyła 22 druhów, którzy spośród siebie 
wybrali zarząd. W tym roku przypada 90. rocznica jej 
działalności. 

Początki nie były łatwe. Na zakup niezbędnego sprzętu 
i budynku po dawnym dworze została zorganizowana zbiórka 
zboża od rolników z Zabiela, Ołdak, Nowej Wsi Wschodniej 
i Rozwór. Sprzęt gaśniczy  przewożono do pożarów pojazdami 
konnymi członków OSP. Mimo to straż się rozwijała, a wraz 
z nią działalność kulturalna. Organizowano przedstawienia, 
loterie i zabawy taneczne.

Niestety wybuch II wojny światowej przerwał działalność 
OSP. Budynek remizy wraz ze sprzętem gaśniczym spłonął.

W 1946 roku wznowiono działalność OSP w Zabielu. Za-
kupiono niezbędny sprzęt m.in. bosaki, tłumice i beczkę do 
wody. W latach 1956 – 1957 została wybudowana remiza 
strażacka. OSP otrzymała również motopompę i węże.

Ze środków, jakie zebrano od mieszkańców Zabiela zaku-
piono działkę i przy wsparciu finansowym gminy wybudo-

wano garaż. Z okazji 50-lecia działalności, OSP otrzymała 
samochód bojowy „Lublin”, który po kilku latach zastąpiony 
został przez nowy samochód marki „Żuk”.

W 1989 roku na dorocznym zebraniu został zgłoszony 
wniosek budowy nowej remizy. Dzięki wsparciu Gminy 
i Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej w 1997 roku oddano 
do użytku nowy budynek remizy. W 2003 roku zakupiono 
nowy samochód bojowy Mitsubishi, a wysłużonego 27-let-
niego „Żuka” przekazano nowopowstałej OSP w Rozworach. 
Ze środków pozyskanych z Gminy i Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego OSP otrzymała motopompę. W minionym 
roku OSP wzbogaciła się o piłę tarczową do betonu i stali 
oraz pompę szlamową.

Dzisiaj OSP w Zabielu zrzesza 27 członków zwyczajnych 
i 7 honorowych.

Tomasz Młodzianowski
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sTraż jesT Po To, aBy nieść Pomoc
Z Wiesławem Frydrychem, Komen-

dantem Gminnym Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Rzekuń rozmawiała Iwona 
Choroszewska-Zyśk.  

Jak wygląda struktura organizacyj-
na i liczebność Ochotniczych Straży 
Pożarnych w gminie Rzekuń?

Na terenie Gminy jest sześć jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej: w Rzeku-
niu, Borawem, Kamiance, Dzbeninie, 
Rozworach, Zabielu. Każda jednostka 
posiada swój zarząd. Na szczeblu gmin-
nym jest Zarząd Gminny. Do OSP nale-
ży wielu druhów – honorowych, wspie-
rających i czynnych, czyli takich, którzy 
posiadają aktualne badania lekarskie, 
ubezpieczenie i odpowiednie wyszkole-
nie. Tylko te trzy czynniki powodują, że 
druh jest uprawniony do brania udzia-
łu w akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
W tej chwili w samym Rzekuniu jest 18 
takich strażaków, w Borawem – ok. 20. 
W Dzbeninie, Rozworach, Kamiance 
i Zabielu zrealizowano właśnie I stopień 
szkolenia, a drugi odbędzie się jesienią. 
W każdej z tych jednostek jest też po ok. 
20 strażaków. 

Jaka jest średnia wieku druhów i czy 
w OSP jest równouprawnienie? 

Myślę, że średnia wieku to ok. 40 lat. 
W działaniach straży pożarnej mogą 
brać udział druhowie do 65 roku życia. 
Równouprawnienie jak najbardziej obo-
wiązuje, do straży na naszym terenie 
należą również panie. Kobiety w mun-
durach są w  Kamiance i Rozworach. 

Jak zostać strażakiem?      
Trzeba wypełnić deklarację, mieć 18 

lat, badania lekarskie, ubezpieczenie 
i odpowiednie szkolenie, a takie pla-
nujemy na jesień br. Deklarację przy-
należności musi zaakceptować Zarząd.   

Czy do straży chcą należeć młodzi?
Z młodymi jest tak, że często młody 

człowiek zapisze się, wyszkoli, a później 
niestety wyjeżdża np. na studia. Chce-
my ideę Ochotniczych Straży Pożarnych 
rozpropagować wśród młodego poko-
lenia. W jednostce OSP Rzekuń mamy 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Na-
leży do niej 7 członków. Dwóch z nich 
ma przeszkolenie dowódcze młodzie-
żowej drużyny pożarniczej. Są to  dru-
howie w wieku od 12 do 18 roku życia. 
Młodzi strażacy zapoznają się ze sprzę-
tem, pomagają w zabezpieczaniu róż-
nych imprez czy zawodów. W tym roku 
również planujemy nabór do Młodzie-

żowej Drużyny Pożarniczej, o którym 
będziemy informować m.in. w szkołach.  

Jakim sprzętem dysponuje Ochot-
nicza Straż Pożarna na terenie gminy 
Rzekuń?

Ze sprzętem w Rzekuniu nie jest źle. 
Mamy aparaty powietrzne, różne ro-
dzaje pomp: pompy pływające, pompy 
szlamowe do pompowania np. wody 
z piwnic, hydrauliczne urządzenia 
tnąco-rozpierające, piły do cięcia stali 
i betonu, agregaty prądotwórcze, tor-
by medyczne, nosze i szyny do unieru-
chamiania kończyn oraz sporo sprzętu 
podręcznego. Jednostki z terenu naszej 
gminy powoli zaczynają się wzbogacać. 

W 2011 roku przekazaliśmy do OSP Ka-
mianka pompę szlamową, jest to dobra 
pompa o sporej wydajności. W tym roku 
również będziemy przekazywać sprzęt 
poszczególnym jednostkom. W tej chwi-
li w Rzekuniu posiadamy samochód 
lekki techniczny i średni gaśniczy. Je-
żeli uda się nam zrealizować plany, to 
w tym roku samochód lekki technicz-
ny przekazalibyśmy do jednostki OSP 
Rozwory. Samochód jest w pełni wy-
posażony, m.in. w agregat gaśniczy do 
podawania wody i piany gaśniczej, agre-
gat prądotwórczy, zestaw hydrauliczny, 
torbę medyczną z deską i szynami do 
unieruchamiania kończyn, piły do cięcia 
stali i betonu. Jest to samochód ratow-
nictwa technicznego, służy do usuwania 
miejscowych zagrożeń oraz skutków 
wypadków samochodowych.

Dwie z jednostek OSP z gminy Rze-
kuń włączone są do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego.

Żeby należeć do Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego trzeba spełniać 
szereg wymogów, które cały czas się 
zaostrzają. Jest to, m.in. odpowiednie 
przeszkolenie i posiadanie wymagane-
go sprzętu. Z gminy Rzekuń do syste-
mu należy OSP Rzekuń i OSP Bora-
we. W 2010 roku nasza jednostka brała 
udział w zwalczaniu skutków powodzi 
na południu Polski – w okolicach San-
domierza oraz w okolicach Płocka. 

Na czyją pomoc finansową mogą 
liczyć jednostki OSP?

Jednostki należące do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego dostają 
dofinansowanie od Komendanta Głów-
nego Państwowej Straży Pożarnej na do-

Wiesław Frydrych

Samochody należące do OSP Rzekuń.
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posażenie. Jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej podlegają pod Wójta Gminy, 
na terenie której znajduje się jednostka. 
Główny ciężar finansowania spoczywa, 
więc na gminie. 

Na jakim terenie działają poszcze-
gólne jednostki straży? Czy tylko w ob-
rębie swoich miejscowości?

Jednostki należące do Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego mogą być 
zadysponowane w każdy rejon Polski. 
Rejonem działania pozostałych jedno-
stek, jest teren gminy. Oczywiście, jeżeli 
zdarzenie ma miejsce na granicy gmi-
ny, to również bierzemy w nim udział.  

W jakich działaniach najczęściej bie-
rzecie udział?

Najwięcej działań dotychczas doty-
czyło wypadków drogowych, likwida-
cji rozlewisk po kolizjach drogowych 
i likwidacji gniazd szerszeni, co nasi-
liło się w ostatnich latach. Do likwi-
dacji gniazd szerszeni mamy pogru-
bione kombinezony pszczelarskie, jest 
też kaptur z siatką. Pożarów na terenie 
naszej Gminy w ostatnim czasie było 
zdecydowanie mniej. Taką tendencję 
można zauważyć też na terenie całego 
powiatu ostrołęckiego. W ostatnim roku 
usuwaliśmy także skutki ulew i wichur. 

W tym roku braliśmy udział już w trzech 
działaniach, dotyczących wypompowy-
wania wody, gdyż ze względu na mrozy 
popękały w wielu domach rury. 

Kiedy wzywać straż pożarną? 
Straż należy wezwać, jeżeli jest jakie-

kolwiek podejrzenie zagrożenia życia 
lub zdrowia. Nie należy się bać, że ktoś 
zostanie obciążony kosztami. Jeżeli po-
dejrzewamy, że ktoś, szczególnie starszy 
lub dzieci są zamknięte w domu, a wy-
czuwamy na klatce schodowej czy na 
podwórku gaz lub dym – trzeba wezwać 
pomoc. Strażacy przyjadą, ocenią sytu-
ację. Po to jest powołana nasza formacja, 
aby nieść pomoc.

Jak wezwać straż pożarną? Czy nu-
mer 998 wystarczy?

Aby wezwać straż pożarną, należy 
zadzwonić pod nr 998 lub 112. Dys-
pozytor w zależności od miejscowości, 
zadysponuje odpowiednią jednostkę. 
Po dojechaniu na miejsce zdarzenia do-
wódca ocenia sytuację i drogą radiową 
przekazuje do stanowiska kierowania, 
czy jest zagrożenie dla ludzi oraz czy 
siły i środki są wystarczające. 

Jakie plany ma Ochotnicza Straż 
Pożarna z gminy Rzekuń na ten rok?

Chcielibyśmy w tym roku kupić, co 
najmniej samochód gaśniczy średni. Jest 
to też spowodowane przynależnością do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Planujemy zakup używanego sa-
mochodu, którego koszt będzie wynosił 
ok. 200 – 250 tysięcy złotych. Nowy sa-
mochód kosztuje ok. 800 tysięcy złotych. 
Samochód używany na pewno sprawdzi 
się przy tej liczbie wyjazdów, jakie ma 
nasza jednostka, a nie będziemy do-
datkowo obciążeni kosztami drogiego 
serwisowania nowego samochodu. Na 
pomoc w zakupie możemy liczyć na 
Urząd Gminy w Rzekuniu oraz Staro-
stwo Powiatowe w Ostrołęce. Będziemy 
także próbowali pozyskać środki z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej. 

Zakończyliśmy właśnie szkolenie dru-
hów z OSP Rzekuń i Borawe. Wszyscy 
zdali zarówno egzamin teoretyczny, jak 
i praktyczny. Planujemy dalsze szkole-
nia jesienią. Chcemy  nadal propagować 
wśród dzieci i młodzieży idee Ochotni-
czej Straży Pożarnej, a także edukować 
w zakresie bezpieczeństwa. 

Dziękuję za rozmowę.

Twórczo w BiBlioTece
20 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu 

odbyły się warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły. Na spotka-
nie przybyli zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy gminy 
Rzekuń. Wśród nich była m.in. Cecylia Kamińska, rzekuńska 
artystka, która zajmuje się haftem. I chociaż spod rąk Pani 
Cecylii wychodzą haftowane obrusy, serwety, a nawet obrazy 
z wielkim zaangażowaniem brała udział w warsztatach i uczyła 
się robić bibułkowe maki oraz żonkile. Główną instruktor-
ką była Agnieszka Majdecka, Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rzekuniu. Instruowała, jak skręcać bibułę, wy-
cinać, owijać nią drucik, aby powstała łodyżka. Efekty pracy 

były różne, ale jak na pierwsze spotkanie powstały prawdziwe 
dzieła sztuki. Dużo zabawy mieli najmłodsi uczestnicy – To-
masz i Rafał Minota z Rzekunia, którzy pod okiem mamy 
Agnieszki wyczarowywali bibułowe wiosenne kwiaty. 

 – To dopiero początek naszej twórczej działalności – za-
pewniała Dyrektor. – Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
gminy do korzystania nie tylko z naszego księgozbioru, ale 
także z zaplanowanych na ten rok spotkań i warsztatów. 

(nrz)
Agnieszka Majdecka, Dyrektor GBP w Rzekuniu pokazuje, jak robić kwiaty z bibuły 
Cecylii Kamińskiej i jej wnuczce Ani.

Agnieszka Minota z synami Tomaszem i Rafałem
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wielkanoc nad narwią
Do najważniejszych świąt roku liturgicznego należą nie-

wątpliwie święta Wielkiej Nocy. Ten ich szczególny charak-
ter wypływa z dwóch względów – z jednej strony stanowi 
podstawę religii chrześcijańskiej, wiąże się z czasem zadu-
my, refleksji i wyciszenia, z drugiej strony przypada na okres 
budzenia się i odżywania przyrody, czasu nadziei i radości, 
podobnie jak odżyła radość i wiara uczniów w Zmartwych-
wstałego Mistrza.

Przygotowania do tego ważnego święta przebiegają prak-
tycznie w całym kraju w podobny sposób, dzieląc je między 
kwestie duchowe i sprawy przyziemne – przygotowanie domu, 
świątecznych posiłków, spotkań rodzinnych.

Podobieństwo to wynika z wielowiekowej tradycji Polaków, 
tym bardziej na terenach posiadających zakorzenione tradycje 
staropolskie, kontynuowane przez potomków rodów szlachec-
kich, osiadłych przed 
wiekami nad Narwią 
i Orzem. Oczywiście, 
istniały różnice w tej 
grupie stanowej, ale 
każda rodzina sta-
rała się jak najlepiej 
(w miarę swych moż-
liwości) przygotować 
do tych ważnych świąt.

Czas przedświą-
teczny poświęcony był 
kilku ważnym dzia-
łaniom. Powszechne 
były generalne po-
rządki: bielono ścia-
ny dworków i chałup, 
szorowano sprzę-
ty i naczynia, w tym 
– o czym się dziś nie 
pamięta – lampy naftowe, rodowe sztućce srebrne (choćby 
były używane tylko dwa razy w roku), było wielkie pranie, 
a szał porządków obejmował nie tylko domy, ale całe obej-
ścia, poza tym ogrody, parki, sady itp.

Drugim ważnym zadaniem, spoczywającym głównie na 
kobietach, było przygotowanie potraw świątecznych. Wiele 
prac wykonywano w Wielkim Tygodniu, ale szereg działań 
zaczynało się dużo wcześniej. Jak wynika z pamiętników 
podostrołęckich ziemian, ubój świń był w tym okresie czyn-
nością powszechną, a wędzenie szynek, kiełbas, robienie róż-
norodnych przetworów mięsnych należało do gospodarzy.

Panie zajmowały się doborem potraw i ich przygotowaniem. 
Ważne miejsce przypadało ciastom, szczególnie babom i ma-
zurkom, które robiono już na początku Wielkiego Tygodnia. 
Na koniec tego okresu pozostawiano pieczenie szynek i chleba.

Do wszystkich tych czynności kulinarnych przywiązywano 
dużą wagę, w wielu rodzinach uznawano jedną z potraw za 
specjalność domu, dlatego starano się wypaść jak najlepiej 
przed gośćmi.

 Obecne przygotowania do świąt daleko odeszły od tradycji 
i tak np. prawie nieznane są wymogi obowiązujące niegdyś 
przy wypieku ciast. Zaczynione ciasto, pozostawione do wy-
rośnięcia albo już włożone do pieca, wymagało ciszy, spoko-
ju i ciepła, dlatego też nie wolno było otwierać okien i drzwi 
(żeby nie było przeciągów), trzaskać nimi, głośno rozmawiać, 
tupać itp. Tak uważały ówczesne panie domów.

W Wielką Sobotę pozostawały do wykonania ostatnie prace, 
np. porządkowanie podwórka przed domem czy dziedzińca 
przed dworkiem oraz przygotowania do święconego.

W reprezentacyjnym czy największym pokoju ustawiano 
długi stół, aby zmieściły się na nim wszystkie wiktuały świą-
teczne. W zamożnych majątkach na stole zjawiało się czasem 
całe pieczone prosię z jabłkiem lub jajkiem w pysku, w skrom-
niejszych domach – łeb świński z takimż przybraniem, dalej 
– różnego rodzaju szynki, kiełbasy, ciasta, trunki. Stół był za-
wsze przykryty białym obrusem, dekorowany zielenią – boro-
winą, widłakiem, bukszpanem, czasem kwiatami, zawsze zaś 
rzeżuchą, o czym pisze J. Guttakowska z Łazku: „Stał również 
drewniany krzyż, obsiany zieloną rzeżuchą, jak też i rzeżu-
chowe słupki”. Stół dekorowały również stosy wielobarw-
nych pisanek kraszonych naturalnymi środkami, nie mogło 

też zabraknąć baran-
ka z cukru, masła lub 
ciasta, z chorągiewką.

Wszystkie wymie-
nione wcześniej dzia-
łania i zabiegi domo-
we oraz gospodarskie 
należało godzić z war-
stwą religijną. Okres 
Wielkiego Postu wy-
magał przecież du-
chowego przygoto-
wania do Wielkanocy 
i należało znaleźć czas 
na modlitwę, uczest-
nictwo w nabożeń-
stwach i rekolekcjach, 
spowiedź i pokutę. 
Z dawnych pamięt-
ników i późniejszych 

wspomnień starszych ludzi jasno wynika, że potrafiono te 
dwie sfery – duchową i materialną łączyć bez przeszkód.

Ostatnim akordem przedświątecznym była święconka. 
W Wielką Sobotę zarówno do majątków ziemiańskich, jak 
też do zaścianków i wiosek przybywał ksiądz i święcił wy-
stawione potrawy. W poszczególnych miejscowościach gro-
madzono się w jednym z domów, np. u sołtysa, ze swymi ko-
szykami czy misami wypełnionymi obowiązującym tradycją 
zestawem: baranek – symbol Zmartwychwstałego Chrystusa, 
jaja – symbol nowego życia, sól – dla ochrony żywności przed 
zepsuciem, chleb, wędliny chrzan, babka, a całość przybrana 
bukszpanem lub borowiną.

Niedziela Wielkanocna rozpoczynała się bardzo wcześnie, 
czasami nawet o godzinie 5 rano, mszą św. zwaną Rezurekcją. 
Do zwyczajów, które już odeszły w niepamięć jest „radosne” 
strzelanie przez młodzież z kalichlorku (w okresie staropol-
skim – ze specjalnych wiwatówek i broni palnej) podczas 
procesji obchodzącej kościół.

Po mszy rezurekcyjnej udawano się do domów na świą-
teczne śniadanie, poprzedzone dzieleniem się poświęconym 
jajkiem i składaniem sobie najlepszych życzeń, co również 
czyni wszystkim Czytelnikom autor artykułu i cała redakcja.

Bernard Kielak

Od red. Pocztówka pochodzi ze zbiorów autora.
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co, Gdzie, kiedy?
Remont ulic Składowej, Objazdowej, Osiedlowej w Ławach

21 lutego br. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
„Remont ulic Składowej, Objazdowej, Osiedlowej w Ławach”. 
Niniejsze zadanie obejmuje: roboty ziemne, wykonanie pod-
budowy i nawierzchni bitumicznej o szer. od 3,50 m do 5,0 
m, wykonanie zjazdów żwirowych, wykonanie poboczy żwi-
rowych o szer. od 0,5 m do 1,0 m, regulacje istniejącej in-
frastruktury podziemnej (skrzynki wodociągowe, gazowe, 
telekomunikacyjne, włazy kanalizacji sanitarnej).

Przetarg na przebudowę wygrało Przedsiębiorstwo Budo-
wy Dróg „BITUM” Sp.z o.o., z Zambrowa. Termin wykona-
nia prac: do 31.07.2012 roku. Koszt inwestycji: 470.634,16 zł.

ORLIK 2012 – Etap II
Rozpoczęły się dalsze prace dotyczące zadania: „Budowa 

kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach pro-
gramu ,,Moje boisko ORLIK 2012 – Etap II”. Roboty obej-
mują m.in. budowę bieżni okólnej wraz ze skocznią w dal 
i trójskoku, budowę zjazdu i chodników z kostki brukowej, 
nasadzenia roślinne, trawniki rekreacyjne oraz wykonanie 
systemu monitoringu kompleksu. Przetarg na tę gminną in-
westycję wygrała firma MULTI – KOM  Andrzej Nakielski 
z Ostrołęki. Zakończenie prac zaplanowano na 30 kwietnia 
2012 roku. Koszt inwestycji: 344.315,88 zł.

ORLIK – możliwość korzystania 
Pomimo prac końcowych, można już korzystać z kompleksu 

boisk „Orlik 2012”. Dyscypliny, jakie można uprawiać to: piłka 
nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, tenis, gry i zabawy. 
Niebawem po ukończeniu drugiego etapu budowy dojdzie 
lekkoatletyka. Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 
– 13.00 obiekt jest wyłącznie udostępniany szkołom z tere-
nu gminy Rzekuń. Natomiast od 13.00 do 22.00 dla wszyst-
kich chętnych. W soboty i niedziele boiska będą dostępne 
w zależności od możliwości i potrzeb (rezerwacja terminów 
weekendowych tylko na najbliższy weekend poprzedzający 

zgłoszenie). Wkrótce będzie ogólnodostępny harmonogram 
oraz regulamin zarówno na stronie Urzędu Gminy, jak i na 
obiekcie. Powstaje też specjalna strona, która pozwoli spraw-
nie zarządzać i korzystać z Orlika. Na razie korzystać mogą 
chętni, którzy zgłoszą się osobiście do Pana Łukasza Załęskie-
go w godzinach pracy Orlika. Aktualnych informacji należy 
szukać na stronie Urzędu Gminy www.rzekun.pl. 

,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwa” oraz „Róż-
nicowanie w kierunku  działalności nierolniczej skierowane 
do rolników” dla mieszkańców gminy Rzekuń

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Zaścianek Ma-
zowsza” planuje przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu 
ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ,,Tworze-
nia i rozwoju mikroprzedsiębiorstwa”. Są to ostatnie dotacje 
unijne skierowane do osób fizycznych i prawnych z gminy 
Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo (nie rolników) chcą-
cych rozwinąć lub rozpocząć działalność gospodarczą oraz 
działanie  „Różnicowanie w kierunku  działalności nierolni-
czej skierowane do rolników” – osób ubezpieczonych w KRUS. 
Więcej informacji na stronie internetowej www.zascianek-
mazowsza.pl lub pod numerem telefonu (29) 767-18-25.

Szkolenie dla powstających i istniejących Kół Gospodyń 
Wiejskich 

Wójt Gminy Rzekuń wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna 
Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza” 16 kwietnia br. or-
ganizuje szkolenie  w Urzędzie Gminy w Rzekuniu dla po-
wstających i istniejących Kół Gospodyń Wiejskich na terenie 
gminy Rzekuń. Na szkoleniu zostaną poruszone następujące 
zagadnienia: akty prawne, obowiązki i zasady, terminy, finan-
sowanie działań i projektów, gdzie szukać  informacji, gdzie 
szukać wsparcia. Osoby chętne, na szkolenie mogą zapisywać 
się w Urzędzie Gminy w Rzekuniu pokój  nr 20.   

DD

szanowni mieszkańcy!
Wójt Gminy Rzekuń zwraca się 

z prośbą o niewypalanie suchych traw 
i pozostałości roślinnych, gdyż może to 
doprowadzić do nieszczęśliwych w skut-
kach zdarzeń. 

W Polsce wypalanie traw jest niele-
galne i karalne. Określają to odpowied-
nie zapisy prawne: Ustawa o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.: 
„zgodnie z art. 124 ustawy zabrania się 
wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 
rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa-
rów”. Art. 131 -  „Kto: (...) wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przy-
drożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska 
lub szuwary - podlega karze aresztu albo 
grzywny”.

Ludzie zapominają o tym, że podczas 
wypalania traw wystarczy podmuch 
wiatru, by ogień wymknął się spod kon-
troli i przeistoczył w trudny do uga-
szenia pożar, który to może stanowić 
zagrożenie dla zabudowań i terenów 
leśnych. Niejednokrotnie stanowi rów-
nież zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi 
– świadczy o tym choćby wydarzenie 
z ostatnich dni.

Młody mężczyzna, 25-letni strażak 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawło-
wie, gasząc płonące trawy, doznał roz-
ległych poparzeń ciała. W wyniku tych 
obrażeń mężczyzna zmarł. Tym samym, 
stał się ofiarą ludzkiej niefrasobliwości 
i lekkomyślności. 

W tym roku, na terenie naszej Gmi-
ny doszło do 11 pożarów spowodowa-
nych wypalaniem traw, w gaszeniu 7 
brała udział Ochotnicza Straż Pożarna 
z Rzekunia.

Wypalanie to jeden z najbardziej 
okrutnych sposobów niszczenia śro-
dowiska naturalnego i wbrew pozorom  
nieprzynoszący żadnych korzyści – ginie 
flora i fauna na danym terenie, następu-
je naruszenie równowagi biologicznej 
w przyrodzie.

Stanisław Godzina
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Trzy PyTania do…
Agnieszki Majdeckiej, Dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Rzekuniu

Pod koniec ubiegłego roku Biblioteka zmieniła swoją 
siedzibę, czy można już z niej bez problemów korzystać? 

Biblioteka mieści się obecnie przy ul. Kolonia 1 B. Przenie-
sione zostały także filie Biblioteki: w Borawem i Laskowcu. 
Obydwie mieszczą się teraz w budynkach szkół w poszczegól-
nych miejscowościach. Cieszy mnie to, ponieważ teraz są szer-
sze możliwości współpracy ze szkołami. Zmiana lokalizacji 
Biblioteki w Rzekuniu spowodowała, że jeszcze nie wszyscy 
się przyzwyczaili, ale mam nadzieję, że czytelnicy przeko-
nają się także do nowego miejsca. Wszystkich zapraszamy.  

Z jakich zbiorów mogą korzystać czytelnicy? 
W Bibliotece każdy znajdzie coś dla siebie. W zbiorach 

znajduje się literatura piękna i popularnonaukowa dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych,  jest też trochę nowości. Można rów-
nież korzystać bezpłatnie z Internetu. Aby usprawnić pracę 
i wypożyczanie książek, obecnie wprowadzamy zbiory do 
bibliotecznego systemu komputerowego. 

Co w najbliższym czasie będzie się działo w Bibliotece? 
Bardzo chcielibyśmy, aby Biblioteka była miejscem spo-

tkań mieszkańców gminy. Chciałabym, aby przy Bibliotece 
powstał klub zainteresowań twórczych dla dzieci i doro-
słych.  Na pewno chcemy też przygotować bogaty program 
na obchody Dni Biblioteki, które odbędą w maju. W miarę 
możliwości będą organizowane spotkania z pisarzami i po-
etami, przeznaczone dla dzieci i dorosłych. Zależy nam tak-
że na kontakcie z lokalnymi artystami i prezentowaniu ich 
wytworów artystycznych. Od 28 marca w bibliotece można 
obejrzeć wystawę Pani Agnieszki Minoty, która specjalizuje 
się w hafcie. Włączyliśmy się też już do popularnego progra-
mu „Cała Polska czyta dzieciom” oraz „Biblioteka miejscem 
bezpiecznego Internetu”. Przygotowuję także konkurs dla 
piszących „do szuflady” – chcemy odkrywać nasze lokalne 
talenty literackie.

Dziękuję za rozmowę.
(nrz)

ferie Bez 
nudy

Przez całe ferie dzieci i młodzież Suska 
Nowego nie narzekały na nudę. Czas wolny 
od godziny 12.00 do 20.00 spędzały w świe-
tlicy środowiskowej, gdzie pod okiem pani 
Ewy Małkowskiej miały mnóstwo zajęć 
i zabawy.  Młodzież wybierała bilard, tenis 
stołowy i piłkarzyki. Maluchy bawiły się, 
grały w gry planszowe, rysowały, malowa-
ły, robiły dekoracje, które wykorzystywały  
do wystroju sali. Przychodziły nie tylko 
dzieci tej wioski, ale także pobliskiej Drwę-
czy oraz dzieciaki spędzające ferie u dziad-
ków lub u rodziny. W środę, 25 stycznia 
zorganizowane były warsztaty plastyczne 
pod przewodnictwem znanej rzekuńskiej 
artystki pani Marii Mieczkowskiej. 

Dzieciaki miały ogromną frajdę podczas 
tych zajęć, na których wykonały piękne 
zakładki do książek techniką decoupage. 

(nrz), fot. Archiwum Świetlicy

świeTlica w czarnowcu 
Urząd Gminy w Rzekuniu złożył do Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek 

Mazowsza” projekt, dzięki któremu zostanie wyremontowane wnętrze świetlicy 
w Czarnowcu.

Realizacja zadania planowana jest na rok 2013. Dzięki ewentualnemu dofinanso-
waniu zostałyby wyremontowane pomieszczenia o wielkości około 164 m2, prze-
prowadzone roboty budowlane i wykończeniowe, instalacje sanitarne. Działania te 
mają na celu przywrócenie wnętrzu świetlicy nowoczesnego wyglądu. Dodatkowo 
pozwoli to stworzyć odpowiednie warunki dla planowanych w pomieszczeniu 
imprez integrujących miejscową społeczność oraz przyciągnąć i zagospodaro-
wać czas zainteresowanym: dzieciom, młodzieży, osobom dorosłym i starszym. 
Projekt jest zgodny z celami i strategią działania „Zaścianka Mazowsza”. Będzie 
realizowany w ramach Programu Rozwoju Terenów Wiejskich, działanie 413 – 
Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3.

Wartość całkowita zadania to  99.997,86 zł. Kwota ewentualnego dofinanso-
wania: 20.000,00 zł.

Wniosek złożono do oceny LGD ,,Zaścianek Mazowsza”.
Gmina Rzekuń należy do Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza” 

od 10 marca 2011 roku. Jest jedną z czterech należących do LGD gmin. Dzięki 
temu zarówno sama gmina, jak i jej mieszkańcy otrzymali możliwość pozyski-
wania środków unijnych na m.in. rozwój działalności gospodarczej, organizację 
szkoleń czy imprez kulturalnych.

DD

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, ul. Kolonia 1 BAgnieszka Majdecka, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu
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dzień seniora w szkole PodsTawowej 
w dzBeninie

9 lutego odbył się w Szkole Podstawo-
wej w Dzbenine Dzień Seniora. W tym 
roku uroczystość obchodzona była nie-
co później, gdyż Dzień Babci i Dziadka 
wypadł w czasie ferii zimowych.

Na początku uczniowie klas II i V za-
prezentowali montaż słowno-muzyczny 
przygotowany pod okiem wychowaw-
czyń: Beaty Kulas i Anny Siemiątkow-
skiej. Występy uczniów wywołały na 
twarzach gości uśmiech, a także łzy 
wzruszenia. Następnie publiczność mo-
gła posłuchać chóru działającego przy 
klubie seniora „Rozmaryn” w Kuninie. 
Dziadkowie i wnuczęta wspaniale się 
bawili przy dźwiękach muzyki.

Na zakończenie spotkania wnuczęta 
wręczyły swoim babciom i dziadkom 
własnoręcznie wykonane upominki 
i zaprosiły gości na słodki poczęstunek 
przygotowany przez rodziców.

(nrz), fot. Archiwum Szkoły

warszTaTy eTnoGraficzne  
14 marca 2012 r. uczniowie ze Szkoły 

Podstawowej w Rzekuniu pod czujnym  
okiem twórczyni ludowej Czesławy Le-
wandowskiej uczyły się tworzyć  tra-
dycyjne kurpiowskie ozdoby wielka-
nocne z bibuły i papieru. Dzieci mogły 
zobaczyć, jak się robi kwiaty z bibuły, 
aby potem przygotować z  nich piękną 
palmę wielkanocną. Czesława Lewan-
dowska jest członkinią  Stowarzyszenia 
Twórców Ludowych. W kategorii „Twór-
czość ludowa” uhonorowana  została 
Kurpikiem, co świadczy o ogromnym 
uznaniu i zasługach w pracy na  rzecz 
kultury regionalnej.  

Jak wspomniała Pani Czesława, sta-
ra się wprowadzić młode pokolenia w  
tworzenie sztuki i rękodzieła kurpiow-
skiego. Pani Czesia zaprezentowała,  
również robione przez siebie ozdoby 
wielkanocne: pisanki, serwetki,  kur-
czaczki wykonane na szydełku oraz pal-
my wielkanocne.  

Naszą szkołę, odwiedził również ar-
tysta ludowy Wiesław Kuskowski, który  
zajmuje się plecionkarstwem wiklino-
wym. Za swoją działalność ludową Pan  
Kuskowski również został uhonorowany 
w 2006 r. Kurpikiem, a w 2010 r. został  
odznaczony przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Bronisława  Komo-

rowskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Jest laureatem wielu czołowych  nagród 
w konkursach rękodzielniczych.  

Pan Wiesław w bardzo przystępny 
i ciekawy sposób opowiadał o swojej pa-
sji.  Pokazał dzieciom naszej szkoły, jak 
wykonuje się z wikliny koszyczek  wiel-
kanocny. Zaprezentował również swoje 

wyroby z wikliny: koszyczki,  dzbany, 
misy, szkatułki, kwietniki oraz kosze.  

Może wśród naszych uczniów znajdą 
się następcy Mistrzów?

Edyta Morawska

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzekuniu z palmą zrobioną przy pomocy Czesławy Lewandowskiej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzbeninie z Małgorzatą Cichocką, Dyrektor Szkoły oraz Paniami: Beatą Kulas i Anną 
Siemiątkowską.
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lUdzie z paSJą MieSzKaJą w rzeKUNiU 

TrzeBa mieć jakieś hoBBy
Aldona Stepnowska pochodzi 

z Ostrołęki. Od kilkunastu lat mieszka 
w Rzekuniu. Pracuje w jednym z ostro-
łęckich przedszkoli. Jej pasją jest ro-
bienie na szydełku. Wyczarowuje za 
jego pomocą sukienki, tuniki, chusty. 
Wszystko głównie w kolorach, których 
nie sposób przegapić na ulicy: żółtym, 
czerwonym, pomarańczowym.    

 – Wychowałam się w domu, w któ-
rym wszystko robiło się samemu – opo-
wiada Aldona Stepnowska. – Jak coś się 
zepsuło, tata naprawiał sprzęty, robił 
meble, których w tych trudnych czasach 
w sklepach nie było, mama szyła firanki, 
ubranka dla mnie. Wyrastałam w prze-
konaniu, że wszyscy ludzie tak żyją, są 
samowystarczalni. 

Ojciec Aldony Stepnowskiej – Wie-
sław Kuskowski, to uznany na Kurpiach 
wikliniarz i plecionkarz, kultywujący 
tradycje regionalne. Mama Barbara  
robi na drutach, szydełku, potrafi zro-
bić piękne kompozycje kwiatowe z bi-
buły. Wiele podpatrzyła i nauczyła się 
od mamy, sióstr taty oraz babć: jedna 
szyła, druga haftowała i szydełkowała.  
– Jestem najwidoczniej zlepkiem tradycji 
rodzinnych – mówi o sobie Aldona. Już 
w szkole podstawowej zrobiła na Dzień 
Matki modny wówczas zestaw: bieżnik 
i serwetki. Robiła go w tajemnicy przed 
mamą, nocami, pod kołdrą. Udało się 
zrobić bieżnik i cztery serwetki, choć 
miało być ich sześć – nie zdążyła. Od 
swojej mamy różni się tym, że mama 
robi wszystko z głowy. Ona korzysta 
z różnych wzorów zamieszczonych w ga-
zetach, internecie. Nieustannie się do-
szkala i uczy czegoś nowego. 

Aldona Stepnowska jest mamą gim-
nazjalistki, której na razie nie udało się 
zarazić pasją szydełkowania, chociaż zna 
podstawy. Mąż po początkowym dosyć 
sceptycznym podejściu, teraz już zaak-
ceptował to niezwykle barwne hobby.     

Jak sama przyznaje nie ciągnie jej do 
robienia obrusów czy firanek. Woli robić 
ubrania, wymyślać, projektować, dobie-
rać kolory, które muszą być żywe. Cho-
ciaż ma w swojej szafie również rzeczy 
w odcieniach szarości czy brązu to nie 
przepada za nimi. Woli żółtą czapkę, 
zielony szal, czy niebieską sukienkę na 
pomarańczowej podszewce. Jej wyma-
rzoną szkołą było Technikum Odzie-
żowe. Już wtedy szyła sobie sama różne 
rzeczy do ubrania, między innymi po-
wstała torba z pociętych dżinsów, body 

koronkowe z legginsów kupionych na 
ciuchach, spódnica z frędzlami ze sta-
rych skórzanych spodni.

 – Nie umiem robić jednej rzeczy – 
mówi Aldona Stepnowska. – Nawet, jak 
coś czytam, muszą to być trzy książki 
jednocześnie. Szybko mnie coś nudzi 
i nie chodzi o to, że zniechęca, bo za ja-
kiś czas wracam do rozpoczętej pracy. 
Czasami wymaga to czasu. 

Dlatego mówi, że ciężko robi się jej 
coś na zamówienie. Woli swoją spon-
taniczną twórczość. Czasami pomysły 
przychodzą w nocy, a materiały – włócz-
ki i kordonki są w całym domu, nawet 
w szafkach kuchennych. Coś oryginal-
nego może powstać czasami z niczego. 

Teraz robi na grubym szydle chodnik 
z kolorowych pociętych w paski rajstop.  

Ma też pomysł na pudełka z rekla-
mówek, które oczywiście muszą być ko-
niecznie kolorowe.  

 – Człowiek musi mieć jakieś hobby – 
opowiada pani Aldona. – Rodzice mnie 
nigdy nie hamowali, mogłam spróbować 
wielu ciekawych rzeczy. Chodziłam na 
angielski, taniec, akrobatykę czy zajęcia 
plastyczne. Ale zawsze ciągnęło mnie do 
szydełka i drutów. Jest to dla mnie naj-
lepsza forma odstresowania się, zrelak-
sowania. Uczy mnie to też cierpliwości. 
Wykorzystuję każdą wolną chwilę, żeby 

coś porobić. Nawet jak mam wolnych 
dziesięć minut rano przed wyjściem do 
pracy, to choiaż parę rządków zrobię na 
szydełku. 

Aldona Stepnowska nie boi się wy-
różniać. Znajomi mówią, że po jej ko-
lorach rozpoznaliby ją na końcu świata. 
Kiedyś szyła sobie nawet płaszcze, nie 
wspominając o sukienkach na niemal 
wszystkie uroczystości rodzinne, a na-
wet o torebkach. W ostatnim czasie zro-
biła koleżance do ślubu niepowtarzalne 
bolerko, które zrobiło furorę. 

Jej niezwykłe umiejętności przydają 
się także w pracy w przedszkolu. Dzię-
ki nim powstała oryginalna dekoracja 
na Dzień Babci – babcia siedząca w fo-
telu, zrobiona z kartonu, pomalowana 
i trzymająca prawdziwe druty i włóczkę. 
Zainteresowanie dzieci było ogromne, 
później musiała demonstrować zdzi-
wionym przedszkolakom, jak robi się 
na drutach i szydełku. 

I chociaż Aldona Stepnowska robi 
rzeczy głównie do swojej szafy i nie lubi 
tworzyć pod dyktando, można spró-
bować zamówić u niej niepowtarzal-
ną sukienkę czy tunikę w jakże teraz 
modnych żywych kolorach czerwieni, 
błękitów, zieleni.  

Iwona Choroszewska-Zyśk   

Aldona Stepnowska
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nie Tylko Teoria 
W niedzielę, 15 stycznia br. w Rze-

kuniu odbyła się konferencja dla tre-
nerów piłki nożnej. Została ona zor-
ganizowana przez Klub Rzekunianka 
Rzekuń. Na spotkanie przyjechało 
blisko pięćdziesięciu szkoleniowców 
nie tylko z Ostrołęki i powiatu ostro-
łęckiego, ale także z Warszawy, Kato-
wic, województwa podlaskiego oraz 
warmińsko-mazurskiego. 

Prelegentami konferencji byli znani 
w środowisku piłkarskim i sportowym: 
Marek Dragosz (m.in. KeeperLeo), Mar-
cin Urbaś i Arkadiusz Mąkina (Szko-
ła Biegania), Robert Jędrzejczak (m.in. 
Lechia Gdańsk) oraz Paweł Grycmann 
(m.in. GKS Katowice).

Wszystkie wykłady były połączone 
z pokazami. Uczestnicy mogli dowie-
dzieć się o wpływie treningu koordyna-
cyjnego na poziom umiejętności tech-

nicznych i możliwości kondycyjnych 
piłkarzy, systemie szkolenia w Lechii 
Gdańsk, nowoczesnych tendencjach 
w treningu bramkarskim, nowoczesnym 
szkoleniu technicznym w zakresie koor-
dynacji, techniki biegu i innych technik 
lokomocyjnych w treningu motorycz-
nym piłkarza. 

Jak obiecują organizatorzy, to 
nie ostatnia konferencja sportowa 
w Rzekuniu.   

Konferencję wsparli: Urząd Gmi-
ny w Rzekuniu, Starostwo Powiatowe 
w Ostrołęce, Ciechanowsko-Ostrołęcki 
Związek Piłki Nożnej oraz Hurtownia 
Kosmetyków Progress.

Polecamy stronę www.rzekun.futbo-
lowo.pl

(nrz)

Turniej Po euroPejsku 
14 stycznia br. w Rzekuniu dziewięć 

drużyn walczyło w Turnieju Przewod-
niczącego Rady Gminy Rzekuń Edwar-
da Gryczki.  

W Turnieju wzięli udział zawodnicy 
z rocznika 2000 i młodsi. Do Rzeku-
nia przyjechały zespoły: UKS Narew 
Ostrołęka, Piast Białystok, UKS Moja 
Ostrołęka, MKS Mrągowia Mrągowo, 
KS Kurpik Kadzidło, ŁKS Łomża i Nad-
narwianka Pułtusk. Udział brały także 
dwie drużyny Rzekunianki Rzekuń, 
których trenerem jest Łukasz Załęski. 

Impreza miała formułę zaczerpniętą 
z wzorców szkoleniowych, stosowanych 
na zachodzie Europy, gdzie głównym ce-
lem nie był wynik bramkowy, a nauka 
gry poprzez dobrą zabawę. Drużyny 
walczyły o zwycięstwo realizując loso-
wane przed meczami zadania, co było 
ciekawą innowacją. Trenerzy wcielali 
się np w rolę szkoleniowców drużyny 
przeciwnej z którą musieli osiągnąć, 
jak najlepszy wynik, a zawodnicy pró-
bowali swoich sił w grze chociażby małą 
piłeczką. 

Wyróżnienie dla najlepszych bramka-
rzy Turnieju otrzymali Patryk Pędzich 
i Jan Krzyna z Rzekunianki Rzekuń. 
Najlepszymi obrońcami zostali zawod-
nicy UKS Moja Ostrołęka Kacper Rybic-

ki i Paweł Prusik. Najwszechstronniej-
szym piłkarzem został m.in. Krzysztof 
Przyborowski z UKS Narew Ostrołęka 
i Kacper Szurnicki z Kurpika Kadzidło. 
(nrz)

Pokaz szkolenia

Robert Jędrzejczak mówił o ćwiczeniach techniczno-
taktycznych na podstawie systemu szkolenia w Lechii 
Gdańsk

Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń.
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fundusz sołecki 2012 
W budżecie gminy Rzekuń na bieżący rok zaplanowano realizację trzydziestu zadań z tzw. funduszu sołeckiego 

o łącznej wartości ponad 400 tysięcy złotych. Poniżej prezentujemy szczegóły. 

lp. sołectwo Przedsięwzięcie koszt Pln

1 borawe  – wymiana lamp oświetleniowych
 – żwirowanie dróg

22400
14307

2 Czarnowiec remont łazienki 20152

3 daniszewo żwirowanie dróg 14683

4 drwęcz wytyczenie i żwirowanie dróg 13839

5 dzbenin  – żwirowanie dróg
 – zakup lamp do oświetlenia ulicznego

14293
19000

6 goworki  – zakup i montaż 3 lamp oświetleniowych 
 – zakup i montaż krawężników

3300
3000

7 Kamianka zakup materiałów do wykonania ogrzewania budynku oSp 16298

8 Korczaki żwirowanie dróg 12344

9 laskowiec żwirowanie dróg 36707

10 ławy
 – dokumentacja projektowa i założenie oświetlenia ulicznego 
 – remont przystanku autobusowego
 – żwirowanie drogi ławy-zarośle

21500
500

10559

11 Nowa wieś wschodnia żwirowanie dróg 17823

12 Nww leśniewo wykup gruntów pod drogę dojazdową 14316

13 ołdaki żwirowanie dróg 12958

14 przytuły Nowe remont dróg 11526

15 przytuły Stare wymiana lamp oświetleniowych 15087

16 rozwory ogrodzenie remizo-świetlicy 16078

17 rzekuń  – rozbudowa oświetlenia ulicznego
 – żwirowanie dróg

26000
10707

18 Susk Nowy żwirowanie dróg 19528

19 Susk Stary żwirowanie dróg 15490

20 teodorowo budowa chodnika 15747

21 tobolice  – rozbudowa oświetlenia ulicznego i wymiana starych opraw ulicznych 
 – żwirowanie dróg

18000
1491

22 zabiele  – zakup krzeseł do świetlicy
 – żwirowanie dróg

6000
12464

razem: 436 097
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BudżeT Gminy rzekuń na rok 2012
29 grudnia 2011 roku radni uchwa-

lili budżet gminy Rzekuń na 2012 
rok. Dochody będą wynosiły ogó-
łem 28 661 758,30 zł, zaś wydatki – 
39 111 126 zł. 

Prezentujemy wybrane inwestycje 
ujęte w budżecie. 

Infrastruktura wodociągowa i sanita-
cyjna wsi
– Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej 

grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie 
wsi Ławy (projekt) – 30 000 zł

– Opracowanie wielobranżowej doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej 
na budowę stacji uzdatniania wody  
w miejscowości Drwęcz działka 138 
Gmina Rzekuń – 80 000 zł.

– Rozbudowa wodociągu Czarnowie-
-Tobolice – 115 000 zł.

– Budowa wodociągu w Przytułach Sta-
rych (projekt) – 50 000 zł.

– Rozbudowa gminnych sieci wodocią-
gowych – 170 000 zł.

– Budowa Stacji Uzdatniania Wody – 
ok. 1 500 000 zł. 

– Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej 
z przyłączami w obrębie miejscowości 
Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec, gm. 
Rzekuń – 3 300 000 zł,

– Budowa kanalizacji sanitarnej w To-
bolicach, Dzbeninie, Czarnowcu, La-
skowiec-Teodorowo, ul. Jana Pawła II 
w Rzekuniu (projekty)– 260 000 zł.

Drogi publiczne powiatowe - inwesty-
cje wspólne 
– Przebudowa drogi powiatowej Rze-

kuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej wraz 
z dojazdami – 2 100 000 zł.

– Przebudowa drogi powiatowej od drogi 
wojewódzkiej nr 627 Susk Nowy-Ła-
wy-Ostrołęka – 50 000 zł.

Drogi publiczne gminne
– Przebudowa drogi gminnej w Nowej 

Wsi Wschodniej (II etap) – 60 000 zł.
– Przebudowa ul. Zarośle i Brzozowa 

w Ławach – 400 000 zł.
– Przebudowa ul. Kościuszki w części 

drogi gminnej w Rzekuniu od drogi 
wojewódzkiej nr 627 do drogi powia-
towej – 1 580 000 zł.

– Remont ul. Leśnej w Laskowcu – 
330 000 zł.

– Wykonanie dokumentacji i przebu-
dowa drogi gminnej w Borawem – 
800 000 zł. 

– Wykonanie dokumentacji i przebudo-
wa drogi gminnej w Przytułach No-
wych – 400 000 zł.

– Wykonanie dokumentacji i przebudo-
wa drogi gminnej w miejscowościach 
Nowa Wieś Wschodnia-Ławy-Gowor-
ki – 1 000 000 zł – udział Gminy oraz 
2 000 000 zł – udział spółki Energa. 

– Wykonanie dokumentacji i remont 
ul. Składowej, Objazdowej i Osiedlo-
wej w Ławach – 470 634,16 zł. 

– Przebudowa ul. Złotej i Srebrnej w Rze-
kuniu – 260 000 zł. 

Urząd Gminy  
– Kształtowanie przestrzeni publicz-

nej w miejscowości Rzekuń poprzez 
przebudowę i termomoderniza-
cję Urzędu Gminy w Rzekuniu – 
3 300 000 zł, w tym ze środków wła-
snych – 2 300 000 zł. 

Ochotnicza Straż Pożarna  
– Zakup samochodu ratowniczo-gaśni-

czego dla OSP Rzekuń – 70 000 zł. 
– Wydatki na OSP w gminie Rzekuń 

łącznie wyniosą – 430 798 zł. 

Szkoły  
– Budowa sali gimnastycznej przy Szkole 

Podstawowej w Laskowcu (projekt) – 
20 000 zł. 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
– Kanalizacja deszczowa w ul. Miłej i od-

wodnienie rurociągami ul. Radosnej 
w Rzekuniu z odprowadzeniem wody 
do istniejącego rowu melioracyjnego 
– 400 000 zł.

– Przygotowanie dokumentacji tech-
nicznej odwodnieniowej ul. Granicznej 
Teodorowo-Laskowiec – 50 000 zł. 

– Kanalizacja deszczowa dróg gmin-
nych przy ulicy: Sosnowej, Świerkowej, 
Akacjowej i Brzozowej w Tobolicach 
– 190 000 zl. 

Świetlice 
– Remont budynku świetlicy wiejskiej 

w Daniszewie i Drwęczy – 75 000 zł.
– Budowa świetlicy w Susku Starym – 

150 000 zł. 

DD 

ważne informacje 

urząd Gminy w rzekuniu 
ul. kościuszki 33
07-411 rzekuń
tel. 29 761 73 01, 29 761 73 02 
faks 29 643 20 93

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 01 wew. 134

Posterunek Policji 
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 94 (w dni powszed nie, 
w godz. 7-15). poza godzinami pracy 
i w dni wolne od pracy – tel. 660 326 054.

kurs Prawa jazdy kaT. „c” 
dla mieszkańców Gminy rzekuń

1 kwietnia 2012 r. gmina Rzekuń roz-
poczyna realizację projektu: „Aktywna 
Gmina Rzekuń I” współfinansowanego 
przez Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego, Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VII Promocja integracji spo-
łecznej. W ramach projektu odbędą się 
bezpłatne szkolenia teoretyczne oraz 
praktyczne dla 15 osób w zakresie pra-
wa jazdy kat. „C”.

Do udziału w projekcie zapraszamy 
osoby pełnoletnie, długotrwale bez-
robotne, zamieszkałe na terenie gmi-
ny Rzekuń, zarówno mężczyzn, jak 
i kobiety.  

Rekrutacja uczestników odbędzie 
się w okresie od 1 kwietnia 2012 r. do 
31 maja 2012 r.

Regulamin rekrutacji dostępny jest na 
stronie www.rzekun.pl i w Biurze Pro-
jektu, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, 
pokój nr 20.

Szczegółowe informacje o naborze 
można uzyskać pod numerem telefonu 
(29) 761 73 01 wew. 141 w godzinach 
pracy Urzędu Gminy w Rzekuniu.

(nrz)


