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Nasze Rzekuńskie Boisko oRlik 2012 
26 maja 2012 roku w Rzekuniu przy 

ulicy Nowej, obok Szkoły Podstawowej 
uroczyście otwarto kompleks boisk 
sportowych Orlik 2012. Jest to pierw-
szy tego typu obiekt na terenie gminy. 

Na uroczystość przybyło wielu gości. 
Był m.in. Andrzej Kania, Poseł na Sejm 
RP, Leszek Ruszczyk, Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego, Janusz 
Kotowski, Prezydent Ostrołęki, Stani-
sław Kubeł, Starosta Ostrołęcki, radni 
wojewódzcy, przedstawiciele służb mun-
durowych, radni powiatowi i gminni. 
Byli także młodzi sportowcy z klubu 
„Rzekunianka-Rzekuń”, którzy po sym-
bolicznym przecięciu wstęgi, pod okiem 
trenera Łukasza Załęskiego rozpoczęli 
na boisku trening. 

 – Mamy ogromną satysfakcję, że 
możemy oddać ten wspaniały obiekt 
w użytkowanie mieszkańcom gminy 
Rzekuń – mówił Stanisław Godzina, 
Wójt Gminy Rzekuń podczas otwarcia 
Orlika. – Dzisiaj trudno uwierzyć w to, 

że jeszcze rok temu w miejscu Orlika 
stała woda do kolan. Dzięki pomocy 
ze strony Ministerstwa Sportu i Urzędu 

Marszałkowskiego oraz zrozumieniu 
i akceptacji przez Radę Gminy, możemy 
cieszyć się nowoczesnym sportowym 
kompleksem. Tym bardziej, że jest to 
inwestycja w młodych ludzi i danie im 
alternatywy spędzenia wolnego czasu. 

Podczas uroczystości otwarcia boisk 
głos zabrało wielu gości, którzy przybyli 
także z prezentami. Młodzi sportowcy 
wzbogacili się co najmniej o kilkanaście 
nowych piłek. 

 – To rzeczywiście duże święto dla 
mieszkańców gminy – powiedział Le-
szek Ruszczyk, Wicemarszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego. – To duża 
zasługa pańska, Panie Wójcie, że gmi-
na skorzystała z programu Orlik 2012. 
To świetny program, który uczy nas 
współpracy i cieszy, że korzystają z jego 
realizacji młodzi ludzie. Życzę młodzie-
ży, aby wyszła z Orlika na stadion naro-
dowy, bo ktoś tam przecież musi grać. 

Goście dopisali

Uroczystość otwarcia Orlika rozpoczął Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń
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Uroczystości 26 maja miały bardzo 
bogaty program. Oprócz wrażeń spor-
towych najwięcej emocji przysporzyły 
I Rzekuńskie Spotkania Oldtimerów. 
Po paradzie zabytkowych motocykli 
ulicami Ostrołęki i Rzekunia, można 
było podziwiać te wspaniałe maszyny 
oraz obserwować zmagania właścicieli 
podczas przygotowanych przez organi-
zatorów konkursów. 

 – Zaskoczyło nas świetnie przygoto-
wane spotkanie, to jedna z lepszych or-
ganizacji tego typu zlotu, a byłem już na 
niejednym – opowiadał Pan Jerzy, który 
do Rzekunia przyjechał zabytkowym 
Dnieprem z bocznym wózkiem. 

Mieszkańcy gminy mogli także w ten 
majowy dzień posłuchać występów. Im-
prezę rozpoczął harmonista Czesław 
Chorążewicz, później na scenie odbył 
się koncert zespołu muzycznego „Souli-
ght” z Gimnazjum w Rzekuniu. Swoje 
umiejętności zaprezentowali także stra-
żacy, którzy zademonstrowali pokaz 
udzielania pierwszej pomocy podczas 
wypadków drogowych. Można było zo-
baczyć strażaków z JRG Ostrołęka i OSP 
Rzekuń.

Organizatorzy, czyli Wójt Gminy 
Rzekuń oraz Ochotnicza Straż Pożar-
na z Komendantem Wiesławem Frydry-
chem, nie zapomnieli o najmłodszych. 
Dzieci mogły nieodpłatnie skorzystać 

z placu zabaw, zainstalowanego z tej 
okazji przy kompleksie boisk.

Iwona Choroszewska-Zyśk

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu dziękuje za okazaną pomoc w organizacji otwarcia 
Orlika 2012 i I Rzekuńskich Spotkań Oldtimerów: Komendzie Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Ostrołęce, Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, firmie Margo, firmie Diamet, 
firmie Toi Toi, firmie API, radiu Oko, firmie Motort, Agencji Ochrony Osób i Mienia GROM, 
szkole nauki jazdy Turbo Andrzej Skłodowski, firmie Blacharstwo Lakiernictwo Samocho-
dowe Mirosław Małż, firmie Finansowo-Handlowo-Usługowej Michał Jakub Ostolski, firmie 
ubezpieczeniowej Urszula Oparka przedstawicielowi firmy UNIQA, firmie PHU AUTO Irene-
usz Klimaszewski, klubowi sportowemu „Rzekunianka” oraz wszystkim innym instytucjom 
i osobom zaangażowanym w tych działaniach. 

I Rzekuńskie Spotkania Oldtimerów

Zespół “Soulight” i Piotr Grzyb

☛ dokończenie ze str. 1 
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oRlik – kiedy i za ile?
I etap

Budowa kompleksu dwóch boisk 
sportowych (boisko piłkarskie oraz bo-
isko wielofunkcyjne wraz z budynkiem 
sanitarno-szatniowym) współfinanso-
wana była z budżetu państwa (Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki) i budżetu 
województwa mazowieckiego (Urząd 
Marszałkowski) w ramach programu 
Moje Boisko – ORLIK 2012. W ramach 
programu wybudowano nowoczesny, 
bezpieczny, ogólnodostępny i nieod-
płatny kompleks sportowo-rekreacyjny.

Głównymi celami programu były:
•	 udostępnienie	dzieciom	i	młodzieży	

nowoczesnej infrastruktury sportowej 
w celu aktywnego uprawiania sportu 
i rozwoju fizycznego pod okiem trenera 
animatora,
•	 popularyzacja	 aktywnego	 sty-

lu życia, np. rodzinnych zawodów 
sportowych, weekendów ze sportem 
i turystyką.

Inwestycja została zakończona w ter-
minie, rozliczona, a obiekt oddany do 
użytku 16 lutego 2012 r.

Koszt całkowity zadania to 
1.098.388,52 zł w tym:
•	 333.000,00	zł	z	dotacji	celowej	z	bu-

dżetu państwa (Ministerstwo Sportu 
i Turystyki),
•	 333.000,00	zł	z	dotacji	celowej	z	bu-

dżetu Województwa Mazowieckiego,
•	 432.388,52	zł	środki	własne	z	bu-

dżetu gminy Rzekuń.

II etap

11 maja 2012 r. została odebrana in-
westycja pn. „Budowa kompleksu bo-
isk sportowych w Rzekuniu w ramach 
programu ,,Moje boisko ORLIK 2012 
– Etap II”.

W ramach inwestycji została wykona-
na bieżnia okólna wraz ze skocznią w dal 
i trójskoku, budowa zjazdu i chodników 
z kostki brukowej, nasadzenia roślinne, 
trawniki rekreacyjne oraz wykonano 
system monitoringu kompleksu boisk 
sportowych w Rzekuniu. Wartość in-
westycji	to	344.315,88	zł.	Środki	w	100%	
pochodziły z budżetu Gminy

Łączna wartość Orlika uroczy-
ście otwartego 26 maja 2012 roku to 
1 442 704,4	zł.

(nrz)

Październik 2011

Październik 2011

Maj 2012
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zakończeNie 
sezoNu 
RzekuNiaNki

16 czerwca swoje zakończenie sezonu zorganizowała Szkół-
ka Rzekunianki. Impreza odbyła się na boisku przy ulicy Miłej. 
Na wspólnym świętowaniu zebrało się blisko 100 osób, głów-
nie zawodnicy trenujący w klubie i ich rodzice. Nie zabrakło 
też gości zaproszonych w osobie Stanisława Godziny, Wójta 
Gminy Rzekuń i Edwarda Gryczki, Przewodniczącego Rady 
Gminy Rzekuń. Nasze spotkanie plenerowe było mieszanką 
sportowych emocji z błogim leniuchowaniem przy potra-
wach z grilla. Co ciekawe, amatorzy smażonej karkówki nie 
byli tego dnia grupą przeważającą. Zdecydowana większość 
uczestników stanęła do sportowej rywalizacji. Ozdobą so-
botniego wieczoru okazał się mecz: Mamy kontra drużyna 
żaków Rzekunianki. Choć młodzi zawodnicy byli w przewa-
dze liczebnej, to Panie poradziły sobie zadziwiająco dobrze, 
co nie umknęło też uwadze władz gminy. Po rozegranych 
grach zawodnicy przystąpili do konkursów, a na zakończe-
nie dnia chętni obejrzeli we wspólnym gronie mecz Polska-

-Czechy. Inicjatywa spędzania wolnego czasu w ten sposób, 
znalazła wielu zwolenników. Będziemy, więc kontynuować 
tego typu integrujące imprezy, aby stały się dobrą praktyką 
naszej społeczności. 

Łukasz Załęski
Fot. Monika Domian

PoRaNek WielkaNocNy W szkole 
PodstaWoWej W laskoWcu
4	kwietnia	2012	roku	w	Szkole	Podstawowej	nr	1	im.	Księ-

dza Antoniego Pęksy w Laskowcu odbył się Poranek Wiel-
kanocny pt. „A tu już Wielkanoc” oraz wręczenie nagro-
dy uczennicy, która wygrała gminny konkurs na plakat 
profilaktyczny, ogłoszony przez Gminny Interdyscypli-
narny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Uczniowie oddziału przedszkolnego pod kierunkiem wycho-
wawczyni Marianny Zalewskiej przygotowali inscenizację, 
której tematem były tradycje i zwyczaje wielkanocne. Dziel-
ne maluchy z uśmiechem na twarzach recytowały wiersze, 
fragmenty prozy, śpiewały radosne piosenki, opowiadające 
o tradycjach Wielkiej Nocy. Soliści: Aleksandra Janczewska, 
Bartłomiej Jakacki, Natalia Karpińska, Patrycja Kupis, Maria 
Zawadzka swoim śpiewem starali się oczarować zebranych wi-
dzów, wśród których liczną grupę stanowili zaproszeni goście: 
Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń, Hanna Napiórkow-
ska, Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy w Rzekuniu, ksiądz 
Andrzej Misiun, Marek Podolak, Dyrektor SP w Rzekuniu, 
twórczyni ludowa i przyjaciółka naszej szkoły Czesława Le-
wandowska, Andrzej Gierwatowski, Sołtys i Radny Laskowca, 
Teresa Sagała z Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu, 
Danuta Orzołek, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Bożena Piersa i Mariusz Żebrowski, policjanci 
z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce oraz przedstawiciele 
Rady Rodziców – Krystyna Podsiadlik, Agnieszka Suska, Mo-
nika Kupis. Swoją obecnością zaszczycili nas także wszyscy 
rodzice i dziadkowie dzieci, które przygotowały uroczystość. 
Popisy najmłodszych uczniów szkoły sprawiły, że twarze 
widzów rozjaśnił uśmiech i zadowolenie. Rodzice dzieci nie 
kryli wzruszenia i dumy ze swoich pociech. Po przedstawieniu 
głos zabrał przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu do 
Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Rzekuniu – 

Marek Podolak i ogłosił, że uczennica klasy III naszej szkoły 
Magdalena Machnik wygrała gminny konkurs na plakat pro-
filaktyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjów naszej gminy. Zwyciężczyni odebrała ogromne 
pudełko z wartościową niespodzianką w środku w postaci 
drukarki. Krótką prelekcję związaną z tematyką konkursu 
wygłosili obecni na uroczystości przedstawiciele policji. Wójt 
Gminy Rzekuń skierował słowa podziwu i uznania dla ma-
łych artystów i podziękował za to, że tak pięknie opowiedzieli 
o tradycjach związanych ze zbliżającymi się świętami, złożył 
też serdeczne życzenia całej społeczności szkolnej. 

Małgorzata Pieczyńska

Fot. Archiwum szkoły

Jednym z gości był Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń

Koniec sezonu dla młodych piłkarzy
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dzień PatRoNa W szkole 
PodstaWoWej W RzekuNiu

23 kwietnia Szkoła Podstawowa 
w Rzekuniu obchodziła uroczyście dzień 
swojego Patrona – generała Józefa Bema. 
Placówka wzbogaciła się o Kącik Patro-
na, urządzony w holu głównym przed 
sekretariatem. Obchody zgromadziły 
dostojnych gości, z Posłem Arkadiuszem 
Czartoryskim i władzami samorządo-
wymi różnych szczebli.

Ubrani na galowo uczniowie zgro-
madzili się tłumnie na hali, aby wziąć 
udział w niecodziennej uroczystości. 
Obejrzeli występy swoich kolegów z klas 
drugich, którzy zaprezentowali taneczny 
pokaz poloneza oraz wzruszający pro-
gram słowno – muzyczny w wykonaniu 
klas szóstych.

Największą atrakcją była niezwykła 
lekcja historii poprowadzona przez Posła 
na Sejm RP Arkadiusza Czartoryskiego. 
Poseł, ubrany w mundur oficera Czwar-
tego Pułku Piechoty z czasów bitwy pod 
Ostrołęką, przybliżył uczniom realia 
powstania listopadowego oraz posta-
ci generała Józefa Bema. Opowiedział 
o używanym w tamtym okresie uzbro-
jeniu oraz działalności Stowarzyszenia 
Miłośników Czwartego Pułku Piechoty. 
Prawdziwy aplauz wzbudził wystrzał 
ze strzelby skałkowej, który wykonał 
towarzyszący Posłowi żołnierz w mun-
durze fizyliera.

Obecni na uroczystości przedstawi-
ciele Starostwa Powiatowego w Ostro-
łęce – Starosta Stanisław Kubeł, wice-
starosta Krzysztof Parzychowski oraz 
radny Piotr Liżewski przekazali Szko-
le efektowne popiersie generała Józefa 

Bema, które zostało umieszczone w Ką-
ciku Patrona. Starosta wykazał znako-
mitą znajomość historii rodzimej ziemi, 
a w swoim wystąpieniu zawarł – oprócz 
podziękowań i gratulacji – wiele intere-
sujących szczegółów dotyczących bitwy 
pod Ostrołęką.

Wójt Gminy Stanisław Godzina, z wy-
kształcenia nauczyciel historii, zwraca-
jąc się do uczniów podkreślił obowiązek 
młodych Polaków poznawania trud-
nych i chwalebnych dziejów ojczystych. 
Życzył także odkrywania i rozwijania 
swoich pasji – takich, jakie wykazywa-
li dawni bohaterowie, a dziś prezentują 
tacy ludzie jak Poseł Czartoryski, za-
angażowany w realizację rozmaitych 
projektów niezwiązanych z jego pracą.

Zgromadzeni wysłuchali także ese-
ju, napisanego i wygłoszonego przez 
uczennicę klasy czwartej Żanetę Gaw-
rych pt. „Czego mogę się nauczyć od 
Patrona Szkoły”. Nagrodę i gratula-
cje Żaneta przyjęła z rąk Arkadiusza 
Czartoryskiego.

Następnie zaproszeni goście w towa-
rzystwie samorządów klasowych zwie-
dzili efektownie urządzony Kącik Pa-
trona. Podświetlony ręcznie malowany 
portret generała Józefa Bema, kunsztow-
nie upięte flagi Polski i Węgier, ozdob-
ne pachołki i sznur oraz galeria zdjęć 
i reprodukcji stworzyły imponującą ca-
łość, która wywarła duże wrażenie na 
zwiedzających.

Marek Podolak 

zdjęcia (u góry i u dołu) w Kąciku Patrona szkoły – gen. Bema. Fot. Archiwum SP w Rzekuniu

Józef Bem	(ur.	14	marca	1794	r.,	
zm. 10 grudnia 1850 r.) – polski ge-
nerał, dowódca artylerii Wojska Pol-
skiego w czasie powstania listopado-
wego, feldmarszałek armii tureckiej, 
naczelny wódz powstania węgier-
skiego	1848-1849	i	zastępca	wodza	
drugiej rewolucji wiedeńskiej. Dał 
się poznać jako odważny dowódca 
w powstaniu listopadowym. Wal-
czył, m.in. pod Ostrołęką, gdzie po-
pisał się śmiałą szarżą artyleryjską, 
zmniejszając znacznie rozmiary pol-
skiej porażki. W Ostrołęce znajduje 
się plac jego imienia, na którym jest 
pomnik generała. 
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dla mamy, taty i dziecka
10 czerwca 2012r. w Szkole Podstawowej im. Armii Kra-

jowej w Drwęczy, odbył się Festyn Rodzinny dla uczczenia 
przypadających w maju i czerwcu świąt: Dnia Matki, Dnia 
Dziecka i Dnia Ojca.

W bieżącym roku festyn odbył się nie tylko dzięki inicjaty-
wie, pracy i zaangażowaniu uczniów, nauczycieli i rodziców 
Szkoły Podstawowej im. AK w Drwęczy, ale również członkiń 
Koła Gospodyń Wiejskich z Drwęczy, Suska Nowego oraz 
Tomasza Kaczyńskiego, Sołtysa wsi Drwęcz. 

Dzieci recytowały wiersze, śpiewały piosenki oraz prezento-
wały swoje zdolności artystyczne w hołdzie swoim rodzicom.
Zaproszone	zespoły	kurpiowskie	„Świtanki”	z	miejsco-

wości Przedświt oraz „Chudkozianki” z Chudka zadbały 
o przepyszną zabawę wszystkich uczestników festynu oraz 
wspaniałą atmosferę całej uroczystości.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Susku 
Nowym prezentowały piękne obrazy i szkatuły, 
będące wytworem ich własnej pracy, zaś Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Drwęczy poka-
zały się od strony kulinarnej, częstując wszyst-
kich przepyszną grochówką, plackiem ziem-
niaczanym, smalcem i piwem własnej roboty.

Z zaproszonych gości specjalnych w festynie 
uczestniczyli: Barbara Gałązka, Prezes Regio-
nalnego Związku Rolników, Kółek i Organi-
zacji Rolniczych, Marian Krupiński, Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia 
w Ostrołęce, Stanisław Godzina, Wójt Gminy 
Rzekuń, Hanna Napiórkowska, Dyrektor Za-
kładu Obsługi Gminy w Rzekuniu oraz dyrek-
torzy sąsiedzkich szkół podstawowych.

Słowa ogromnej wdzięczności i podziękowania należą się 
sponsorom, którzy w znacznym stopniu przysłużyli się do 
zorganizowania festynu, a mianowicie: Stanisławowi Godzi-
nie, Wójtowi Gminy, Kazimierzowi Jastrzębskiemu, Radnemu 
ze wsi Drwęcz, Zbigniewowi Truskolaskiemu, właścicielowi 
firmy „Smak” w Troszynie, Jarosławowi Cwalinie, właści-
cielowi sieci sklepów „Kabanos” oraz Danucie i Andrzejowi 
Pyskło, właścicielom sklepu „Niezapominajka” w Drwęczy.

Bardzo dziękujemy naszym ofiarodawcom i już teraz ser-
decznie zapraszamy wszystkich za rok.

Joanna Przygoda
Fot. Archiwum SP w Drwęczy

Pamięci mieczysłaWa czychoWskieGo
24	maja	2012	roku	w	Szkole	Podstawowej	w	Dzbeninie	

odbyła się XIV edycja Międzyszkolnego Konkursu Recyta-
torskiego im. Mieczysława Czychowskiego.

Naczelną ideą przyświecającą organizatorom jest rozpo-
wszechnianie piękna ojczystego języka i dbałości o kulturę 
słowa. Nie mniej ważne jest kultywowanie tradycji, dostrze-
ganie piękna małej ojczyzny i przybliżanie postaci Mieczy-
sława Czychowskiego, malarza, poety i rzeźbiarza urodzo-
nego na Kurpiach, w Dzbeninie. Tego dnia wokół młodych 
recytatorów skupili się regionalni poeci – przyjaciele Pana 
Mieczysława – Teresa Kupiszewska, Alfred Sierzputowski, 
Mieczysław Romanik. W szkole gościli także radni z Dzbe-
nina i Kamianki, sołtysi miejscowości, rodzice i Wójt Gminy 
Rzekuń – główny fundator nagród.

Gościem honorowym jest zawsze siostra poety – pani Zo-
fia Sagalska.

W tym roku szkolnym do udziału w konkursie zgłosiło się 
43	recytatorów	ze	szkół	gminy	Rzekuń	oraz	Szkoły	Podsta-
wowej nr 1, nr 6 oraz Zespołu Szkół STO w Ostrołęce.

Uczniowie z oddziału przedszkolnego, klasy I, II, III przed-
stawiali wiersz dowolnego autora, natomiast dzieci z klas IV-
-VI interpretowały utwory regionalnych twórców. Komisja 
konkursowa w składzie Iwona Choroszewska – Zyśk, Mał-

gorzata Zaremba, Piotr Grzyb po długich obradach wyłoniła 
zwycięzców:

 – wyróżniono wszystkich recytatorów z oddziału 
przedszkolnego:
� Krzysztofa Cholewę z Zespołu Szkół STO w Ostrołęce
� Patrycję Kupis ze SP w Laskowcu
� Dawida Kossowskiego ze SP w Dzbeninie

 – w kategorii klas O-III:
� miejsce I Aleksandra Zyśk – SP w Dzbenine
� miejsce II Maciej Kubeł – SP w Laskowcu
� miejsce III Paulina Ochtera – SP w Borawem
� wyróżnienie: Jakub Gniazdowski – SP w Dzbeninie

 – w kategorii klas IV-VI:
� miejsce I Eliza Jasińska – SP w Ołdakach
� miejsce II Paulina Czaplicka – SP w Rzekuniu
�	miejsce	 III	 Szymon	 Ślusarz	 –	 Zespół	 Szkół	 STO	

w Ostrołęce
� wyróżnienie: Natalia Mróz – SP w Laskowcu.

Opracowały:
Małgorzata Cichocka
Iwona Olejniczak
Dorota Kołakowska

Występ uczniów
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BiBlioteka W RzekuNiu  
– co Było, co jest i co Będzie

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu tętni życiem. 
Odbywają się w niej warsztaty, wystawy i spotkania, zarów-
no dla dzieci, jak i dorosłych. 

Od 8 do 15 maja rzekuńska biblioteka świętowała z całą 
Polską IX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIOTEK pod 
hasłem „Biblioteka ciągle w grze”. Głównym celem tego 
ogólnopolskiego programu jest promocja czytelnictwa, po-
pularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć, jako ważnego 
elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Pola-
ków. W roku 2012 imprezy Tygodnia Bibliotek poprzedziły 
czerwcowy turniej piłkarski EURO 2012. Hasło „Biblioteka 
ciągle w grze!” jest m.in. aluzją i nawiązaniem do piłkarskiego 
EURO. W ramach Tygodnia Bibliotek placówkę w Rzekuniu 
odwiedzały dzieci, aby otrzymać kartę czytelnika i posłuchać 
ciekawych książek, czytanych przez różne osoby. 

Czerwiec w bibliotece  był również pracowity. 15 czerwca 
odbyło się kolejne spotkanie poświęcone twórczym pasjom. 
Doskonalono się w wykonywaniu kartek okolicznościowych za 
pomocą techniki decoupage. Spotkanie było także okazją do 
podzielenia się swoimi indywidualnymi zainteresowaniami. 

Obecnie zaś w GBP można oglądać wystawę prac Joan-
ny Ciborowskiej, która inspiruje swoim zamiłowaniem do 
haftu. Wystawa prezentuje piękne prace wykonane haftem 
krzyżykowym. Kolorowe obrazki „malowane igłą” przedsta-
wiają różną tematykę. 

Wakacje w bibliotece również zapowiadają się ciekawie. 
 – W wakacje w bibliotece będą przeznaczone dwa dni 

w tygodniu dla dzieci i chętnej młodzieży. Będą to wakacyjne 

twórczo – zabawowe wtorki i środy w bibliotece, które będą 
odbywały się w godzinach przedpołudniowych – powiedziała 
Agnieszka Majdecka, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Rzekuniu. 

Wszystkich, którzy nie chcą się nudzić w wakacje, zapra-
szamy więc do biblioteki. Szczegółów odnośnie spotkań, za-
jęć i warsztatów letnich należy szukać w samej bibliotece i na 
stronie www.rzekun.pl

DD

Czytamy dzieciom

zamiast żWiRóWki 
asfalt

Nawet ulewny deszcz nie przeszkodził w odbiorze no-
wych ulic w Ławach. 16 maja br. oddano oficjalnie do 
użytku ulicę Składową, Objazdową i Osiedlową w tej 
miejscowości. 

 – Czekaliśmy na tę drogę kilkanaście lat – mówił Pan 
Michał, który pomimo deszczu porządkował teren przed 
ogrodzeniem swojego domu.

Wcześniej w tym miejscu przebiegały drogi żwirowe, 
uciążliwe w lecie z powodu kurzu, z wybojami. 

 – O wyasfaltowanie tych dróg staraliśmy się szereg dłu-
gich lat – mówił Henryk Serowiec, Sołtys Ław. – Mamy 
jeszcze dużo dróg do zrobienia, ale cieszymy się z tych 
wykonanych. Trochę było zastoju, ale teraz jest nowy wójt 
i stara się uzupełniać. Powstało trochę tych asfaltów, nie 
tak jak kiedyś. 

W ramach inwestycji w Ławach wykonano roboty ziem-
ne, podbudowę i nawierzchnię bitumiczną o szer. od 3 
do 5 m. Zrobiono zjazdy żwirowe, wykonano pobocza 
żwirowe, dokonano regulacji istniejącej infrastruktury 
podziemnej (skrzynki wodociągowe, gazowe, telekomu-
nikacyjne, włazy kanalizacji sanitarnej). Cała inwestycja 
kosztowała	ponad	470 000	zł.	

(nrz)
Odbiór ulic w Ławach – 16 maja br.
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ŚladaMi rzeKUŃSKiCh zabytKów 
czaRNoWiec

Wieś Czarnowiec została za-
łożona	 przed	 1400	 rokiem	 lub	
w pierwszych latach XV wieku. 
Można przypuszczać, że w swoich 
początkach była osadą jednodwor-
czą. W przeszłości należała do róż-
nych właścicieli. Między innymi 
byli nimi Narzymscy, a w okresie 
I wojny światowej Iżyccy. Pani Iżyc-
ka po śmierci męża wraz z synem, 
pod naciskiem wojsk rosyjskich 
musiała wyjechać z dworku naj-
pierw do Suska Starego, a potem 
do rodziny na Podole. 

W okresie międzywojennym 
Czarnowiec należał do Wyszo-
mirskich. Dziedzic majątku Maciej 
Roman Wyszomirski urodził się 
w Zdzieborzu w gminie Somianka 
w powiecie pułtuskim. Pieniądze 
na zakup ziemi zarobił na uprawie 
pszenicy. Zarobił ich na tyle dużo, 
że stać go było na zakup tzw. „resz-
tówek	(70	hektarów	ziemi	z	lasem)	
w Czarnowcu”. Wyszomirski był szano-
wanym gospodarzem, żarliwym kato-
likiem i dobrym ojcem rodziny. Zmarł 
na zawał serca w 1935 roku. Był synem 
Aleksandra oraz Marianny z Gadom-
skich. Został pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Rzekuniu. Miał czwór-
kę dzieci: Zygmunta, Jana, Zofię 
i Ludwikę.

Zygmunt Wyszomirski był po-
rucznikiem Wojska Polskiego. Po 
śmierci ojca zajmował się gospo-
darstwem i rodziną. Był lubiany 
przez okolicznych chłopów wśród 
których prowadził szkolenia doty-
czące nowoczesnych form gospo-
darowania. Sam był absolwentem 
wyższej szkoły rolniczej. W sierp-
niu 1939 r. zgłosił się do 33 Pułku 
Piechoty w Łomży. Prawdopodob-
nie w okolicach Czerwonego Boru 
dostał się do niewoli radzieckiej. 
Został internowany przez wojska 
rosyjskie i osadzony w obozie. Zgi-
nął	w	1940	r.	w	Katyniu.	Był	kawa-
lerem. Brat Jan uczestniczył w Powstaniu 
Warszawskim, dostał się do niewoli i zo-
stał zamordowany na Pawiaku. Siostra 
Ludwika wyszła za mąż za Zygmunta 
Trzaskę z Przeczek, również walczyła 
w powstaniu, za zasługi bojowe otrzy-
mała Krzyż Walecznych. Zmarła nagle 
po wojnie w Warszawie. Miała dwóch 
synów. Jeden osiadł we Francji, drugi 
w Warszawie. Zofia Wyszomirska praw-

dopodobnie przed II wojną światową 
poślubiła Żyłowskiego, który jako oficer 
pracował w wojsku. Potem, jak twier-
dzą mieszkańcy Czarnowca, wyjechała 
do Wielkiej Brytanii i tam się osiedliła.

W okresie okupacji hitlerowskiej mat-
ka Zygmunta oraz siostry przebywa-

ły w Warszawie. Wdowa po Romanie 
Wyszomirskim wróciła do Czarnow-
ca	w	1946	r.	Próbowała	ratować	swój	
majątek. Jednak po interwencji służ-
by folwarcznej Urząd Bezpieczeństwa 
w Ostrołęce wydał Wyszomirskiej po-
lecenie opuszczenia majątku. Okoliczną 
ziemie rozparcelowano.

Mijały lata budynek nie był remonto-
wany. Nie było właścicieli. Lokatorzy nie 

dbali o jego stan. Wreszcie władze 
gminy postanowiły odremonto-
wać obiekt. Jednak widząc, że jest 
on mocno zniszczony zaniechały 
jego renowacji. W 1960 roku zo-
stał rozebrany. Do naszych czasów 
nie zachowały się też zabudowania 
gospodarcze. 

O historii tego miejsca obecnie 
mogą jedynie świadczyć niewiel-
kie fragmenty dworskiego parku. 
Na jego terenie znajduje się niesa-
mowicie urokliwa i jedyna w swym 
rodzaju grupa 18 lip drobnolistnych 
(Tilia cordata Mill.) – tzw. „Alta-
na”, w której część drzew uległa 
naturalnemu zniszczeniu i całość 
wymaga prac konserwatorskich. 
Dawne czasy pamięta też okazały 
kasztanowiec biały (Aesculus hip-
pocastanum) i modrzew polski (La-
rix polonica). Wszystkie te drzewa 
są pomnikami przyrody. 

W tak dostojnym sąsiedztwie 
znajduje się też aleja utworzona ze sta-
rych pięknych kasztanowców białych 
(Aesculus hippocastanum), które nie są 
objęte ochroną, a poważnie zagrożone 
obumarciem. Wymagają natychmiasto-
wej ochrony przed szrotówkiem kaszta-
nowcowiaczkiem (Cameraria ohridella). 

Sposobem ratowania naszych pol-
skich kasztanowców przed szkod-
nikem są grabienie i utyliazacja liści 
oraz pułapki feromonowe, które 
jednak w zaawansowanym stadium 
choroby drzewa nie są skutecz-
ne. Wtedy mogą już tylko pomóc 
iniekcje do pnia, czyli endoterapia 
potocznie zwana szczepieniami. 
Niestety jest to zabieg kosztowny. 
Kasztanowce w Czarnowcu mają 
ogromną wartość przyrodniczą, 
estetyczną, a przede wszystkim są 
świadkami przeszłości historycznej 
tego miejsca. Czyż więc wszyscy nie 
powinniśmy zadbać o ich zachowa-
nie dla przyszłych pokoleń? 

Opracowanie: Małgorzata Pieczyńska 

Wykorzystane materiały:
„Herbarz szlachty ostrołęckiej”, Jan 

Boguski 
„Rzekuń i okolice”, J. Dziewirski 
Kronika Parafialna ks.Piotra Łady
Wywiady przeprowadzone z miesz-

kańcami Czarnowca

Dworek w Czarnowcu. Źródło: „Herbarz szlachty ostrołęckiej”

Aleja kasztanowców. Fot. Małgorzata Pieczyńska
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uNijNie W GmiNie Rzekuń
Od początku 2012 roku gmina Rze-

kuń rozpoczęła (lub jest w trakcie 
realizacji) kilka projektów współfi-
nansowanych przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Mieszkańcy Gminy mogą 
wziąć bezpłatnie udział w warsztatach, 
kursach zawodowych lub zdobyć prawo 
jazdy. I warto raz jeszcze podkreślić, 
że udział we wszystkich projektach jest 
zupełnie bezpłatny, a uczestnicy zdo-
bywają niezbędną wiedzę i otrzymują 
zarówno materiały, jak i wyżywienie.  

Punkty przedszkolne 
31 sierpnia 2012 roku gmi-

na Rzekuń będzie kończyła 
projekt „Punkty Przedszkol-
ne w Gminie Rzekuń”. W ra-
mach projektu powstało pięć 
punktów przedszkolnych 
przy Szkołach Podstawo-
wych w: Drwęczy, Dzbeninie, Ołda-
kach, Borawem, Laskowcu. Z projektu 
skorzystało	67	dzieci	w	wieku	3-5	lat,	
mieszkających na terenie gminy Rzekuń. 
Na zakończenie projektu w trzech miej-
scowościach odbędą się pikniki równo-
ściowe (w ramach pikniku dzieci będą 
mogły skorzystać ze zjeżdżalni dmucha-
nych, dwupoziomowych placów zabaw 
tzw. „małpi gaj”, trampolin z siatki, sa-
mochodów akumulatorowych, kucyka 
pod siodło). Udział w trzech piknikach 
jest bezpłatny dla mieszkańców gminy 
Rzekuń. Współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Terminy pikników:
 – 5 sierpnia 2012 r. (niedziela) w Bora-

wem, plac przy Szkole Podstawowej, 
Borawe	107,

 – 12 sierpnia 2012 r. (niedziela) w La-
skowcu, plac przy Szkole Podstawo-
wej, Laskowiec, ul. Długa 90, 

 – 19 sierpnia 2012 r. (niedziela) 
w Ołdakach, plac przy Zespole Szkół, 
Ołdaki 8a.

Ze sztuką w tle
1 czerwca 2012 roku gmina Rze-

kuń przystąpiła do realizacji projektu: 
„Warsztaty sztuki ludowej w Gminie 
Rzekuń” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach” Działanie 9.5 ,,Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich”. W ramach projektu odbę-

dzie	się	bezpłatne	szkolenie	dla	40	osób,	
w tym 35 kobiet i 5 mężczyzn, w zakre-
sie: malowania, rzeźby, szydełkowania, 
fotografowania. Do udziału w projekcie 
zapraszamy mieszkańców gminy Rze-
kuń w tym: młodzież (osoby uczące lub 
kształcące się); osoby zatrudnione.

Rekrutacja uczestników odbędzie się 
w okresie od 11 czerwca 2012 r. do 25 
lipca 2012 r. Regulamin rekrutacji do-
stępny jest na stronie www.rzekun.pl 
i w Biurze Projektu, ul. Kościuszki 33, 
07-411	Rzekuń,	pokój	nr	20,	w	Bibliotece	
Gminnej,	ul.	Kolonia	1B,	07-411	Rzekuń.

Prawo jazdy kategorii C
1 sierpnia 2012 roku gmina Rzekuń 

przystępuje do realizacji projektu: „Ak-
tywna Gmina Rzekuń II” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludz-
ki, Priorytet VII Priorytet Promocja  
integracji	społecznej,	Działanie	7.3	Ini-
cjatywy lokalne na rzecz aktywnej inte-
gracji. W ramach projektu odbędzie się 
bezpłatne szkolenie dla 15 osób, w tym 3 
kobiet i 12 mężczyzn, w zakresie: „Pra-
wo jazdy kat. C”. Do udziału w projekcie 
zapraszamy: osoby pełnoletnie,osoby 
długotrwale bezrobotne, zamieszkałe 
na terenie gminy Rzekuń.

Rekrutacja uczestników odbędzie się 
w okresie od sierpnia 2012 r. do 25 wrze-
śnia 2012 r.

Prawo jazdy kategorii B
1 września 2012 r. gmina Rzekuń 

przystąpi do realizacji projektu: „Od-
dolne inicjatywy w Gminie Rzekuń” 
współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach, Działanie 9.5 ,,Oddolne 
inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich”. W ramach projektu odbę-
dzie się bezpłatne szkolenie dla 15 osób, 
w tym 10 kobiet i 5 mężczyzn, w za-
kresie: prawa jazdy kategorii ,,B”. Do 
udziału w projekcie zapraszamy: osoby 
pełnoletnie, osoby bezrobotne, zamiesz-
kałe na terenie gminy Rzekuń.

Rekrutacja uczestników odbędzie się 
w okresie od września 2012 r. do paź-
dziernika 2012 r.

Przedszkoli ciąg dalszy
1 września 2012 r. gmina Rzekuń 

przystąpi do realizacji projektu: „Punkty 
przedszkolne w Gminie Rzekuń” współ-
finansowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wy-
kształcenia i kompetencji w regionach, 
Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.1. Zapra-

szamy do udziału w projekcie dzieci 
w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na 
terenie gminy Rzekuń.

Regulaminy rekrutacji dostęp-
ne będą na stronie www.rzekun.pl 
i w Biurze Projektu, ul. Kościuszki 33, 
07-411	Rzekuń,	pokój	nr	20.	Szcze-

gółowe informacje o naborach moż-
na uzyskać pod numerem telefonu (29) 
761	73	01	wew.	149	w	godzinach	pracy	
Urzędu Gminy w Rzekuniu.

(nrz)

NaBóR 
Na NoWy 
sezoN

W szkółce Rzekunianki na skutek 
dużego zainteresowania zajęciami 
sportowymi, następuje reorganizacja 
szkolenia, abyśmy mogli pracować 
z dziećmi na jak najwyższym pozio-
mie. W sezonie 2012/2013 zawodnicy 
będą trenować w pięciu grupach, po-
dzielonych według wieku i umiejęt-
ności. Szkolenie obejmie zawodników 
i zawodniczki urodzonych w latach 
2000-2007.	Treningi	będą	odbywały	
się	w	grupach	maksymalnie	14-oso-
bowych i będą prowadzone przez 
dwóch trenerów. Poza tym chętnie 
nawiążemy współpracę z osobami 
zainteresowanymi pomocą przy tre-
ningach drużyn dziecięcych na za-
sadzie wolontariatu (mile widziani 
rodzice). Obecnie w ten sposób po-
maga nam trzech panów. Informacje 
na temat naboru będą pojawiały się 
na stronie szkółki rzekun.futbolowo.
pl oraz u trenera na Orliku.

Łukasz Załęski

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ    Nr 5/2012
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kuRPioWskie Piaski
Wyścig
17	czerwca	2012	roku	„2	wyścig	ko-

larski MTB KURPIOWSKIE PIASKI” 
przeszedł do historii.

O „błysk szprychy” ubiegłoroczny 
zwycięzca Piotr Żebrowski z PTR Doj-
lidy Białystok przegrał pasjonujący fi-
nisz ze swoim rywalem, który zacho-
wał więcej sił na końcowych metrach 
wyścigu. Adam Więcko z Suwałk UKS 
Wygoda	potrzebował	aż	01:28:17	aby	
zwyciężyć na trudnej technicznie trasie, 
która	liczyła	34km.	Trzeci	na	mecie	za-
meldował się kolega klubowy zwycięzcy 
z UKS Wygoda – Rafał Augustynowicz 
z Augustowa, który stracił do zwycięzcy 
ponad	4	minuty.	Kolejni	zawodnicy	do-
jeżdżali do mety ze stratą ponad 6, 10, 
20 minut. Ostatni zawodnik dotarł na 
metę po 3 godz. 8 min., a jego wytrwa-
łość zasługuje na wielkie gratulacje, bo 
pokonując trasę wyścigu na zwykłym 
rowerze (takim na zakupy) udowod-
nił, że jeśli ktoś bardzo chce się spraw-
dzić w walce z profesjonalistami, może 
i w taki sposób. Pokazało to, jak duża 

rozpiętość czasowa może wystąpić na 
tak wymagającej trasie w terenie.

 Wśród pań najlepiej z trasą pora-
dziła sobie Aneta Maciejewska z OCT, 
która „dołożyła” koleżance z drużyny 
Marii Kamińskiej aż 31 minut i trze-
ciej na mecie Agacie Kocyła z Limber 
Przasnysz	34	minuty.	Wielkie	uznanie	
dla wszystkich pań, które pokonały ten 
trochę długi, jak na takie warunki dy-
stans	34	km.	Tych	„najtwardszych”	pań	
było tylko, a może aż pięć co pokazuje, 
że i panie bardzo chętnie rywalizują ra-
mię w ramię z męskim towarzystwem.

 Wyścig MINI dla dzieci ze szkół 
podstawowych na dystansie 6 km oka-
zał się nie mniej pasjonujący, jak wyścig 
„elity” i udowodnił, że dzieci ze szkoły 
podstawowej bardzo chętnie wsiadają na 
rowery. Wyścig w terenie był dla wielu 
zaskoczeniem, gdyż dzieci nie mają-
ce wprawy w poruszaniu się po piasku 
i korzeniach były trochę przestraszo-
ne trudnością trasy. Niemniej jednak 
wszystkie dzieciaki docierające do mety, 
były bardzo uśmiechnięte i szczęśliwe, 
że udało się im dojechać. 

Impreza
Start i metę wyścigu zlokalizowano 

przy Remizie Strażackiej wsi Kamian-
ka. W biurze zawodów uśmiechnięte 
panie bardzo sprawnie przyjmowały 
zgłoszenia zawodników, których organi-
zatorzy nie spodziewali się aż tak wielu, 
a okazało się, że ubiegłoroczny rekord 
frekwencji został pobity. Gospodarze 
Kamianki i Urzędu Gminy w Rzekuniu 
sprawili miłą niespodziankę kolarzom, 
zaszczycając ich swoją obecnością, a nie-
którzy z nich, tak jak Pani Sołtys Beata 
Kulas wystartowała na dystansie MINI, 
aby pokazać, że po leśnych wertepach 
nawet niewprawiony rowerzysta poradzi 
sobie jeśli tylko chce.

„Droga na Ostrołękę” zagrała dla 
uczestników swoje przeboje, a Wojtek 
Dudkowski (lider zespołu) zabawiał pu-
bliczność oraz komentował zmagania 
zawodników na trasie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamian-
ce wystąpiło ze swoim recitalem pod ty-
tułem	„Śpiewać	każdy	może”	i	wywołało	
wielkie pozytywne poruszenie wśród 

źródło: Ministerstwo Ochrony Środowiska

co dalej ze śmieciami?
Od 1 stycznia 2012 roku weszła 

w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach oraz niektó-
rych innych ustaw. 

Od tego dnia gmina ma 18 miesię-
cy na wprowadzenie nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, 
polegającego na przejęciu odpowiedzial-
ności  przez gminę za odpady i ustaleniu 
stawek opłat dla mieszkańców za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. 

Do 30 czerwca 2013 roku można za-
chować dotychczasową umowę na od-
bieranie odpadów komunalnych i nie 
wnosić opłaty do gminy. Należy jednak 
przekazać do Urzędu Gminy informa-
cję oraz kopię umowy z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady komunalne we 
wskazanym przez urząd terminie. 

Jak będzie działał system gminny?
Rada Gminy ustali stawkę i sposób 

naliczania opłaty za odbieranie odpa-
dów, a także tryb, sposób i częstotliwość 
jej wnoszenia.

 – Stawka opłaty będzie zależała od: 
liczby mieszkańców lub od powierzch-
ni nieruchomości lub od ilości zużytej 
wody lub będzie stawką ryczałtową dla 
gospodarstwa domowego – określi to 
Uchwała Rady Gminy..

 – Opłata za odpady posegregowane 
będzie niższa, opłaca się więc segrego-
wać odpady.

 – Przedsiębiorca wybrany przez gmi-
nę, odbierze odpady zmieszane i selek-
tywnie zebrane od mieszkańców.

 – Gmina będzie sprawować nadzór 
nad prawidłowym zagospodarowaniem 
odpadów przez odbierającego. 

 – Powstaną punkty selektywnego 
zbierania odpadów, do których wszyscy 
mieszkańcy będą mogli oddać zebrane 
odpady – gmina poinformuje cię o miej-
scach lokalizacji punktów, godzinach 
ich działania oraz jakie odpady będą 
odbierane. 

(nrz)

Na podst. infomacji Ministerstwa 
Ochrony	Środowiska	

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzekuń,
Uprzejmie proszę o sprawdzenie zasad rozwiązania dotychczas 

obowiązujących umów na odbiór odpadów komunalnych i odpo-
wiednio wcześniejsze ich wypowiedzenie, by uniknąć konieczno-
ści ponoszenia opłat po 30 czerwca 2013 roku.

Z poważaniem
Wójt Gminy Stanisław Godzina
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publiczności i zawodników. Krzyczano... 
BIS-BIS-BIS !!!

Ciasto własnych wypieków „schodzi-
ło” ze stołów jak ciepłe bułeczki. Ciasta 
upiekły mieszkanki Kamianki oraz żony 

organizatorów.

Dekoracja i nagrody
Nikt z imprezy nie wyjechał bez na-

grody. Zwycięzcy otrzymali piękne pu-
chary a podczas losowania nagrody „nie 
chciały się skończyć”.

Trasa
Dzięki współpracy organizatora ze 

Stowarzyszeniem Rowerowym OCT za-
wodnicy mogli podziwiać uroki tras, 
które członkowie Stowarzyszenia wy-
tyczyli. Mirek Dziurawiec, Aneta Ma-
ciejewska, Przemek Rakowski to osoby, 
którym należą się podziękowania za 
solidne przygotowanie tras. W opinii 
kolarzy trasy były bardzo wymagają-
ce, ale i doskonale przygotowane, za co 
wszyscy dziękują.

Wolontariat
Nieoceniona pomoc wielu ludzi, któ-

rzy niosą pomoc innym musi być także 
podkreślona, bo bez wolontariuszy nie 
ma dobrych imprez. Harcerze pod ko-
mendą Krzysztofa Falkowskiego i Jacka 
Kołakowskiego, mieszkańcy Kamianki 
pod dyrekcją Beaty Kulas, żony organi-
zatorów, fotografowie, którzy wspania-
le uwieczniają imprezę i wiele innych 
bezimiennych osób, które przyczyniają 
się do sukcesu organizatora to ludzie 
dobrych serc.

Podziękowania
Dzięki Urzędowi Gminy w Rzekuniu, 

który dofinansował imprezę uczestnicy 
mogli doświadczyć, że promocja poprzez 
sport jest strzałem w dziesiątkę. Władze 
gminy w osobach Pana Wójta Stanisła-
wa Godziny, Pana Przewodniczącego 
Edwarda Gryczki oraz Radnych Gminy 
zasługują na wielkie podziękowania za 
wspieranie działań sportowych.

 Wielu sponsorów, których lista jest 
bardzo długa postawiła także na sport 
i dzięki nim można było w bardzo pro-
fesjonalny sposób przeprowadzić za-
wody. Wszyscy sponsorzy zasługują na 
wyróżnienie, lecz należy podkreślić, 
że jeden z nich, który bardzo prężnie 
wspiera kolarstwo w Polsce otrzymuje 
od organizatorów piątkę z plusem, gdyż 
pomógł w sposób szczególny w orga-
nizacji. Jest to Bank BGŻ S.A. z Panią 
Ewą Kaczorowską – Dyrektor oddziału 
w Ostrołęce.

Szczególne wyróżnienie i gorące po-
dziękowania należą się strażakom z OSP 
Kamianka, bez których impreza nie mo-
głaby się odbyć. Znamy wielkie zna-
czenie Straży Pożarnej podczas imprez 
sportowych, gdy potrzebne jest solidne 
zabezpieczenie trasy. Brygada strażaków 
pod komendą Pana Prezesa Mirosława 
Drabota stanęła na wysokości zadania 
(a nawet wyżej), gdyż przy pewnych po-
tknięciach organizatora potrafiła wspa-
niale koordynować ruch pojazdów ludzi, 
a przede wszystkim zawodników na tra-
sie. Składamy w tym miejscu dla OSP 
Kamianka serdeczne wyrazy uznania 
i gorące podziękowania.

Na koniec chciałbym podkreślić, że 
moje nazwisko używane wielokrotnie 
podczas zawodów jako dyrektora im-

prezy nie może nikomu kojarzyć się tyl-
ko z jedną osobą. Pod tym nazwiskiem 
kryje się wielu wspaniałych ludzi, którzy 
nazywają się „ORGANIZATORAMI”, 
o których to nie wszyscy uczestnicy oraz 
kibice wiedzą. Gdyby nie było Sław-
ka Saja, Norberta Siemiątkowskiego, 
Jacka Kołakowskiego, Roberta Biedki, 
Pawła Maciejewskiego z „AG bez limi-
tu Ostrołęka i okolice”, Łukasza Choj-
nackiego z „Rzekunianki Rzekuń” oraz 
członków „Ostrołęka Cycling Team”, to 
pewne jest, że sam Karczewski nie zro-
biłby tej wspaniałej imprezy. Serdecznie 
Wam dziękuję.

Do zobaczenia na 3-ciej edycji „Kur-
piowskich Piasków”!

Marek Karczewski

Wręczanie trofeów

Występ Koła Gospodyń Wiejskich w Kamiance
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czy W RzekuNiu PoWstaNą 
stoWaRzyszeNia?

16 kwietnia w Urzędzie Gminy w Rzekuniu odbyło się 
szkolenie „Zakładamy stowarzyszenie i co dalej?”, zorga-
nizowane przez Zaścianek Mazowsza. 

Na szkolenie przybyli mieszkańcy Kamianki, Rzekunia, 
Korczaków, Nowej Wsi Wschodniej, byli przedstawiciele 
miejscowości Rozwory, Zabiele i Tobolice. Przybyły panie 
z Kół Gospodyń Wiejskich, zainteresowane rozwojem i posze-
rzeniem działalności, a także osoby niezrzeszone, planujące 
dopiero założenie organizacji. Mieszkańcy zainteresowani 
byli działaniami na rzecz dzieci i młodzieży, rozwoju swoich 
miejscowości, czy już bardzo konkretnie – tak, jak przedsta-
wicielki Tobolic, które chcą przekształcić budynek po starej 
mleczarni na świetlicę.

 – Zależy nam na tym, aby aktywizować mieszkańców naszej 
gminy, dlatego cieszy mnie Państwa obecność na szkoleniu – 
mówił	Stanisław	Godzina,	Wójt	Gminy	Rzekuń.	–	Świadczy	to	
też o tym, że w naszej gminie mieszkają przedsiębiorcze osoby. 

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z aktami prawnymi, do-
tyczącymi stowarzyszeń i fundacji. Poznali obowiązki i zasady 
ich funkcjonowania oraz terminy, których organizacje muszą 
przestrzegać. Ważnymi zagadnieniami była współpraca z wła-

dzami i samorządami. To, co interesowało najbardziej zgro-
madzonych, to finansowanie działań i projektów, możliwość 
pozyskiwania dotacji oraz informacja, gdzie szukać wsparcia. 

Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Główną trenerką była Barbara Kuczyń-
ska, prezes Lokalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza”. 
Szkolenie stanowiło jedną z części działań, jakie Zaścianek 
prowadzi dla mieszkańców gmin: Rzekuń, Troszyn, Gowo-
rowo i Czerwin. Obecnie prowadzone są liczne spotkania in-
formacyjne, szkolenia i warsztaty, które mają wspierać miesz-
kańców w realizacji zadań, zmierzających do poprawy życia 
na terenie wspomnianych wcześniej gmin. Szczegółowych 
informacji na temat aktualnych projektów należy szukać na 
stronie www.zascianekmazowsza.pl 

Warto odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule artykułu. 
Do tej pory jeszcze żadne stowarzyszenie nie powstało. Jedno 
jest pewne, jeżeli ktoś zdecyduje się powołać do życia taką or-
ganizację, będzie to miało wartość historyczną, gdyż powstanie 
wówczas pierwsze stowarzyszenie na terenie gminy Rzekuń. 

DD

Vii WalNe zeBRaNie człoNkóW lGd
W poniedziałek, 25 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Gminy w Rzekuniu odbyły się obrady VII Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działa-
nia „Zaścianek Mazowsza”.

W spotkaniu wzięło udział 35 członków Stowarzyszenia, 
wśród których znaleźli się przedstawiciele gmin Czerwin, 
Goworowo, Troszyn oraz Rzekuń na czele z Wójtami Gmin 
– Panem Ryszardem Gocłowskim, Panią Małgorzatą Marią 
Kuleszą, Panem Edwinem Mierzejewskim, Panem Stanisła-
wem Godziną. 

Obrady rozpoczęła Pani Barbara Kuczyńska, Prezes Za-
rządu, która przywitała wszystkich uczestników spotkania 
oraz przeprowadziła wybory Przewodniczącego zebrania.

Na Przewodniczącą jednogłośnie wybrana została Pani 
Małgorzata Maria Kulesza, która poprowadziła dalszą część 
spotkania. VII Walne Zebranie Członków dla zapewnienia 
sprawnego przebiegu obrad powołało również Sekretarza – 
Pana Krzysztofa Żebrowskiego oraz Komisję Skrutacyjną, 
w skład której weszli: Pani Marzena Borkowska, Pan Jacek 
Dobrzyński oraz Pan Kazimierz Jastrzębski.

Obrady VII Walnego Zebrania Członków dotyczyły głównie 
zagadnień sprawozdawczych. Zatwierdzono sprawozdania fi-
nansowe oraz merytoryczne za 2011 rok oraz udzielono abso-
lutorium Zarządowi Stowarzyszenia, o co wystąpiła Komisja 
Rewizyjna we wniosku, przedstawionym przez Pana Antonie-
go Mulawkę – Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Z przedstawionych sprawozdań wynikało, że Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” prawi-
dłowo realizowała misję Stowarzyszenia, podejmując różnego 
rodzaju działania promocyjne, informacyjne, edukacyjne. 
LGD realizowała Lokalną Strategię Rozwoju, ogłaszając na-
bory wniosków. Najistotniejszym jednak wydarzeniem ubie-
głego roku było rozszerzenie obszaru działania LGD o gmi-

nę Rzekuń, w związku z czym rozszerzono składy osobowe 
organów Stowarzyszenia oraz zaktualizowano LSR.

Przedstawiając sprawozdanie Pani Barbara Kuczyńska – 
Prezes Zarządu LGD podziękowała Wójtom reprezentują-
cych gminy członkowskie za terminowe wpłacanie składek 
członkowskich oraz za wsparcie finansowe gminy Goworowo, 
podkreśliła, że to właśnie dzięki temu, Stowarzyszenie może 
realizować swoje zadania statutowe. Prezes podkreśliła, że 
wsparcie samorządów jest bardzo istotne i zapewnia lepsze, 
skuteczniejsze funkcjonowanie Stowarzyszenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zebrania 
zamknęła VII Walne Zebranie Członków, dziękując jedno-
cześnie za przybycie wszystkim członkom LGD „Zaścianek 
Mazowsza”.

Anna Tyszka

Wójtowie gmin (od prawej): Rzekuń, Troszyn, Czerwin, Goworowo oraz Prezes LGD 
„Zaścianek Mazowsza”. 
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lUdzie z paSJą praCUJą w rzeKUNiU
cieRPliWość, ćWiczeNia i taleNt 

Jak była mała podpatrywała babcię, 
która najpierw przędła wełnę na ko-
łowrotku, a potem robiła na drutach 
swetry, szaliki i czapki dla całej rodzi-
ny. W rodzinie Edyty Morawskiej była 
też niezwykle zdolna ciocia, która szy-
dełkiem wyczarowywała nawet rajsto-
py kabaretki. Potem spotkała Aldonę 
Stepnowską, która na jednej z wycieczek 
szkolnych zaraziła ją pasją tworzenia. Po 
powrocie z wycieczki pierwszą rzeczą, 

jaką zrobiła była wizyta w pasmanterii, 
gdzie kupiła szydełko. Zaczęła z wy-
sokiego pułapu i pierwszą rzeczą jaką 
zrobiła, była spódnica z niezwykle trud-
nym wzorem. 

Spotykamy się w Szkole Podstawowej 
im. gen. Józefa Bema w Rzekuniu, w ko-
lorowym pomieszczeniu, gdzieś w piw-
nicy gmachu. Na parapetach pousta-
wiane są zdjęcia dziewczyn w czapkach 
i szalach. Okazuje się, że są to uczennice, 
które przychodzą na zajęcia Koła Ar-
tystycznego, założonego w 2009 roku 
przez Edytę Morawską. 

 – Zajęcia służą poznaniu różnych 
technik rękodzieła oraz wzbogaceniu 
kontaktu ze sztuką – opowiada artyst-

ka. – Ideą spotkań jest rozwijanie twór-
czej inicjatywy uczennic, pomysłowości, 
a przede wszystkim wiary we własne 
możliwości. Wraz z uczennicami za-
adaptowałyśmy puste pomieszczenie 
znajdujące się w piwnicy szkoły. Stwo-
rzyłyśmy własną pracownię, w której 
spotykamy się raz w tygodniu.

Edyta Morawska jest nauczycielką 
w rzekuńskiej podstawówce. Pracę za-
częła w 2002 roku od nauczania indywi-

dualnego, po kilku latach za-
częła prowadzić zajęcia w-f. 
Później zaczęła się przygo-
da z Kołem Artystycznym. 
Są to zajęcia dodatkowe dla 
uczniów z klas IV – VI. Teraz 
na wspólne dzierganie przy-
chodzi sześć dziewczyn. 

 – Na początku zajęć za-
wsze jest dużo osób, nawet 
ponad dwadzieścia – mówi 
Edyta Morawska. – Nieste-
ty szybko się zniechęcają, bo 
jednak z szydełkiem trzeba 
ćwiczyć, mieć cierpliwość. 
Zostają te najbardziej zain-
teresowane osoby. Zawsze 
staram się uczniów przeko-
nywać, że skoro ja nauczy-
łam się w takim wieku, to 
oni tym szybciej poznają taj-
niki szydełkowania. Najważ-
niejsze to ćwiczyć i ćwiczyć, 
aby wpaść w rytm. W dzisiej-
szych czasach półki uginają 
się od towarów, ale gdy ktoś 
ma osobowość, pasję woli 
stworzyć coś niepowtarzal-

nego, oryginalnego.
Zaczynają od najprostszych rzeczy 

i ćwiczeń z szydełkiem. A potem po-
wstają opaski, szaliki, chusty i czapki. 
Dodatkowym atutem Koła jest, iż w zro-
bionej przez siebie czapce można póź-
niej chodzić w chłodne dni, że można 
przypiąć sobie wydziergany kwiat do 
torby, albo zarzucić na plecy chustę. Pod 
okiem Edyty Morawskiej dziewczyny 
robiły też biżuterię. Mogły się później 
pochwalić ręcznie zrobionymi branso-
letkami czy kolczykami. Próbowały też 
robić naszyjniki, ale nie były zadowolo-
ne z efektu. Zawsze na półrocze i koniec 
roku szkolnego, grupa wychodzi w ple-
ner, gdzie odbywa się sesja fotograficz-

na w zrobionych przez siebie rzeczach. 
Stąd zdjęcia poustawiane w pracowni, 
chociaż większość fotografii modelki 
zabierają do domu na pamiątkę. 

Robienie na szydełku to dla Edyty 
Morawskiej sposób na spędzanie wol-
nego czasu, chwila na odpoczynek, ze-
branie myśli. Czasami, aż trudno jej się 
oderwać od zaczętego dzieła. „Jeszcze 
dwa rządki” – myśli. A potem kolejne 
dwa i kolejne…

Dzięki tej pasji powstają płaszcze, 
tuniki, golfy, sukienki, czapki i szale. 
I tak, jak Aldona Stepnowska – Edyta 
Morawska uwielbia kolory zdecydowa-
ne, widoczne. Jak każdy artysta nie lubi 
robić czegoś pod dyktando, ale najbliż-
sza rodzina może cieszyć się zrobionymi 
przez nią rzeczami. Szydełkuje ubranka 
dla wszystkich nowonarodzonych dzieci 
w rodzinie na chrzest. Wzory podpatruje 
w czasopismach, internecie, u koleżanek. 
Nigdy jednak nie kopiuje ich dokładnie. 
Zawsze dodaje coś od siebie, zmienia, 
po swojemu łączy. 

Od września zaczynają się kolejne 
zajęcia w Kole Artystycznym. Edyta 
Morawska już się cieszy, że będzie mo-
gła swoją pasją, dzielić się z nowymi 
uczennicami. 

Iwona Choroszewska-Zyśk 

Edyta Morawska

Edyta Morawska fot. Radosław Śledzik
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co, Gdzie, kiedy?
Za wodę i ścieki bez zmian
30 maja Rada Gminy Rzekuń podjęła uchwałę o przedłu-

żeniu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków. Mieszkańcy gminy Rzekuń tyle samo za ścieki i za 
wodę zapłacą na pewno do 30 czerwca 2013 r. 

Opłata za wodę (ceny z VAT):
 – Gospodarstwa domowe, odbiorcy produkcyjni i pozosta-

li odbiorcy – cena za dostarczoną wodę – 2,32 zł/m3 , opłata 
abonamentowa	–	1,70	zł	za	okres	rozliczeniowy.	

Opłata za ścieki (cena z VAT):
 – Gospodarstwa domowe, dostawcy przemysłowi i pozo-

stali	odbiorcy	–	cena	odebranych	ścieków	–	7,05	zł/m3 .
 

Czarnowiec z nową ulicą i świetlicą
W miejscowości Czarnowiec przybędzie nowa ulica. Będzie 

się nazywała Cisowa. Nowa ulica sąsiaduje z ulicą Leśną. To 
nie jedyna informacja dotycząca tej miejscowości. Wyłonio-
no bowiem wykonawcę na remont budynku świetlicy wiej-
skiej w Czarnowcu. Kapitalny remont ma obejmować m.in. 
roboty rozbiórkowe, budowę ścianek działowych, posadzki, 
stolarkę okienną i drzwiową, instalacje sanitarne, gazowe. 
I	etap	zadania	ma	być	realizowany	w	ramach	działania	413	
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projek-
tów, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich. Koniec remontu (realizację I i II etapu) zaplanowano 
na 30 sierpnia 2013 r. 

Pojazdy rozpoznawczo-ratownicze
Gmina	Rzekuń	dofinansowała	sumą	7 000	zł	zakup	dwóch	

pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych z wyposażeniem, 
z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczania skutków 
zdarzeń chemicznych. Z pojazdów będzie korzystał Miejski 
Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce. W razie po-
trzeby pojazdy będą mogły być wykorzystywane również na 
terenie gminy Rzekuń. 

Wybór ławnika
30 maja Rada Gminy Rzekuń podjęła uchwałę w sprawie 

wyboru ławnika w kadencji 2012-2015 do Sądu Okręgowego 
w Ostrołęce w wyborach uzupełniających. Po zapoznaniu 
się z opinią Zespołu opiniującego kandydatów na ławników, 
w głosowaniu tajnym wybrano na ławnika Małgorzatę Budną. 

Droga w Przytułach Nowych 
21 marca br. gmina Rzekuń podpisała umowę z wykonawcą 

wyłonionym w przetargu nieograniczonym na ,,Przebudowę 
drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowo-
ści Przytuły Nowe”. Wykonawca w pierwszym etapie sporzą-
dzi projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyska niezbędne 
decyzje i pozwolenia, zaś w drugim etapie wykona roboty 
budowlane na podstawie opracowanej i zatwierdzonej do-
kumentacji projektowej. Zakończenie prac zaplanowano na 
28	września	2012	roku.	Wartość	inwestycji	to	590	136,78	zł.

Sieć wodno-kanalizacyjna
10 kwietnia br. rozpoczęły się roboty w zakresie budowy 

sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami w obrębie miej-
scowości Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec.

 

Roboty obejmują m.in. w miejscowościach :
 – Tobolice – rozbudowę sieci wodociągowej w technolo-

gii	PVC	i	PE	o	łącznej	długości	2	624,0	mb.,	z	przyłączami	
do granic posesji 

 – Czarnowiec – rozbudowę sieci wodociągowej w techno-
logii PVC o łącznej długości 1 803,0 mb.

 – Rzekuń – rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej gra-
witacyjno – ciśnieniowej w technologii PVC i PE o łącznej 
długości	4	341,0	mb	z	przyłączami	zakończonymi	studzienką	
rewizyjną	w	ilości	172	szt.	i	długości	1	304,0	mb.

Zakończenie prac zaplanowano na 31 października 2012 r. 
Wartość inwestycji to 2 283 168,81 zł.

Droga w Borawem
24	kwietnia	br.	gmina	Rzekuń	podpisała	umowę	z	wy-

konawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym na 
,,Przebudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Borawe”. Niniejsze zadanie obejmuje: prace 
pomiarowe i przygotowawcze, usunięcie krzaków i zarośli, 
roboty ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni bitu-
micznej	o	szer.	od	3,00	m	do	4,50	m,	wykonanie	poboczy	
z	kruszywa	naturalnego	o	szer.	0,75	m,	regulacje	istniejącej	
infrastruktury podziemnej (regulacja pionowa studzienek dla 
zaworów wodociągowych, hydranty przeciwpożarowe nad-
ziemne do przestawienia). Zakończenie prac zaplanowano 
na	31	sierpnia	2012	roku.	Wartość	inwestycji	to	697	615,53	zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2250 
w Rzekuń-Czarnowiec

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg nieograniczo-
ny na przebudowę drogi powiatowej nr 2550 W relacji Rze-
kuń-Czarnowiec (ul. Kościuszki na odcinku od ul. Cichej 
do ul. Goworowskiej) o łącznej długości 2.2 km oraz drogi 
powiatowej nr 2568 W relacji Rzekuń – Daniszewo (ul. Ogro-
dowej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Cichej) o łącznej 
długości	767	m.	Termin	realizacji	podzielono	na	dwa	eta-
py. I etap obejmuje wykonanie przebudowy ul. Ogrodowej 
i ul. Kościuszki do torów kolejowych w msc. Czarnowiec do 
31.10.2012 r. II etap wykonania odcinka od torów kolejo-
wych do ul. Goworowskiej od 31.06.-31.08.2013 r. W chwili 
obecnej gmina Rzekuń na ulicy Ogrodowej układa kanali-
zację i w najbliższym czasie wykona oświetlenie. Całkowita 
wartość	inwestycji	to	ok.	4.000.000,00	zł.	Wkład	finansowy	
gminy Rzekuń to 2.560.000,00 zł.

W gminie po angielsku 
21 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w 

Borawem odbył się po raz dziesiąty gminny konkurs języka 
angielskiego pod patronatem Wójta Gminy Rzekuń. W kon-
kursie brali udział uczniowie szkół podstawowych w Bora-
wem, Dzbeninie, Drwęczy, Ołdakach, Rzekuniu i Laskowcu. 
Wyniki konkursu : I miejsce – Dominika Pożarowska – SP 
w Rzekuniu;  II miejsce – Wiktoria Markowska – SP w Bo-
rawem;  III miejsce – Julia Tofel – SP w Borawem. Nagrody 
zostały ufundowane przez Wójta Gminy Rzekuń oraz przez 
wydawnictwo Macmillan.

(nrz)
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kolejNy PRzetaRG 
zakończoNy

25 czerwca br. został wyłoniony 
wykonawca na remont ul. Kościuszki 
w Rzekuniu wraz z przebudową i roz-
budową infrastruktury technicznej. 

W zakres zadania wchodzi remont 
drogi gminnej od drogi wojewódzkiej 
– ul. Ostrowskiej do drogi powiatowej 
– ul. Mazowieckiej. Inwestycja obej-
muje także budowę miejsc parkingo-
wych, oświetlenia ulicznego, oświetlenia 
parkingu przy cmentarzu parafialnym 

oraz przebudowę i rozbudowę sieci wo-
dociągowej z przyłączami, kanalizacji 
deszczowej i uzupełnieniem brakującej 
infrastruktury technicznej, tj. przyłączy 
kanalizacji sanitarnej. 

Utrudnienia związane z remontem 
drugiego odcinka ulicy Kościuszki po-
trwają do końca listopada tego roku.

(nrz)

stacja 
uzdatNiaNia 
Wody 
W BudoWie 

15 czerwca br. Rada Gminy Rzekuń 
podjęła uchwałę o zaciągnięciu pożycz-
ki na budowę Stacji Uzdatniania Wody 
w miejscowości Drwęcz. Postanowio-
no zaciągnąć pożyczkę w wysokości 
2 000 000 zł z Wojewódzkiego Fundu-
szu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	
Wodnej w Warszawie. Pożyczka zosta-
nie spłacona w latach 2013-2018, a wszel-
kie koszty dotyczące zobowiązania, zo-
staną pokryte z podatku dochodowego 
od osób fizycznych. 

Do końca czerwca miał zostać wy-
łoniony wykonawca na budowę Stacji 
Uzdatniania Wody. Są to dalsze prace 
przy tej kosztownej inwestycji, które 
trwają nieprzerwanie od roku. Zaczną 
się prace przy budowie budynku stacji. 
Powstaną fundamenty zbiorników wy-
równawczych, ogrodzenie, place, chod-
niki, schody oraz zostanie zagospoda-
rowany cały teren. Odnośnie części 
technologiczno-sanitarnej, powstanie 
między innymi wewnętrzna instala-
cja kanalizacji ścieków chemicznych 
i sanitarnych, wewnętrzna instalacja 
wodociągowa, wentylacja, studnie głę-
binowe, zostaną położone rurociągi. 
Zostanie także wykonana sieć i insta-
lacje elektryczne. 

Zakończenie prac zostało przewidzia-
ne na połowę grudnia tego roku.

(nrz) Ulica Kościuszki w Rzekuniu. Tak wyglądała w ubiegłym roku, niedługo zmieni zupełnie swój wygląd

Występ najmłodszych uczniów szkoły w Ołdakach

RodziNNie, sPoRtoWo i aRtystyczNie
W niedzielę, 17 czerwca br. odbył się 

przy szkole w Ołdakach po raz drugi 
Piknik Rodzinny. Były występy, kon-
kursy i zmagania sportowe. 

Głównym organizatorem pikniku 
była Rada Rodziców z Beatą Mierze-
jewską, Przewodniczącą i jednocze-
śnie Radną Gminy Rzekuń oraz Ze-
spół Szkół w Ołdakach z Dyrektor Anną 
Lenkiewicz-Choinką.

Na scenie można było podziwiać bar-
dzo zróżnicowane występy – od wy-
stępów najmłodszych uczniów szkoły, 
koncertu zespołu z więzienia w pobli-
skich Przytułach Starych, zespołu kur-
piowskiego, hip-hopowego, aż po występ 
formacji Droga na Ostrołękę. 
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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.

Uwaga 
konkUrs! 
najładniejsza 
posesja gminy 
rzekUń w 2012 
rokU

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do 
udziału w konkursie na „Najładniejszą 
posesję gminy Rzekuń w 2012 roku” 
wszystkich właścicieli prywatnych po-
sesji z terenu gminy Rzekuń. 

Zapraszamy do udziału wszystkich 
mieszkańców, którzy dbają o swoje naj-
bliższe otoczenie. Miło jest popatrzeć 
przejeżdżając przez miejscowości Gmi-
ny na kolorowe rabaty, zagospodaro-
wane ogrody, piękne krzewy, zaplano-
wane podwórka. Dlaczego się nimi nie 
pochwalić? 

Czas trwania konkursu: od 1 do 31 
lipca br. Warunkiem udziału w konkur-
sie jest dokonanie pisemnego zgłoszenia 
nieruchomości do konkursu do 20 lipca 
2012 r. Karta zgłoszenia dostępna jest na 
stronie www.rzekun.pl

Karty zgłoszenia należy złożyć w se-
kretariacie Urzędu Gminy.

Po terminie zgłoszeń, zostanie po-
wołana specjalna Komisja, która będzie 
oceniała posesje.

 Na zwycięzców czekają atrakcyjne 
nagrody!

DD

Nie brakowało konkursów, zabaw, 
możliwości pomalowania twarzy czy 
poskakania na dmuchanych zabawkach 
– to dla najmłodszych oczywiście. 

Kibice sportowi również byli usa-
tysfakcjonowani, gdyż mogli dopingo-
wać młodych piłkarzy, którzy walczyli 
w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prze-
wodniczącego Rady Gminy Rzekuń. 
Okazało się, że najlepszą drużyną jest 
zespół z Ołdak i tak Puchar trafił w ręce 
gospodarzy. 

 – Jesteśmy bardzo wdzięczni za 
wsparcie finansowe pikniku: Gmi-
nie Rzekuń, Starostwu Powiatowemu 
w Ostrołęce i naszym sponsorom – po-
wiedziała Anna Baczewska z Rady Ro-
dziców, Sołtys Przytuł Starych.

DD Goście z przyjemnością podziwiali występy

LUBISZ DBać O SWOJE OTOCZENIE?  
POśWIęCaSZ CZaS I POMySŁOWOść Na ZaGOSPODaROWaNIE 

SWOJEGO PODWóRKa? ZGŁOś SIę Na KONKURS 
“NaJŁaDNIEJSZa POSESJa GMINy RZEKUń W 2012 ROKU”.




