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9 września 2011 roku została od-
dana do użytku droga w  Nowej Wsi 
Wschodniej. W  ramach inwestycji 
wykonano nawierzchnię bitumiczną 
ul. Wrzosowej i  ul. Kochanowskie-
go na osiedlu Leśniewo. Do użytku 
oddano odcinek o  długości 238 mb. 
Drogę osobiście odbierał Stanisław 
Godzina, Wójt Gminy Rzekuń, a tak-
że Edward Gryczka, Przewodniczący 
Rady Gminy. 

Jezdnia w Nowej Wsi Wschodniej to 
nie jedyna drogowa inwestycja realizo-
wana na terenie gminy Rzekuń. Wie-
le z  nich jest na etapie podpisywania 
umów, w trakcie realizacji lub już od-
danych i  użytkowanych przez miesz-
kańców. Oto przykłady:
� Przebudowa drogi gminnej nr 

521 w Dzbeninie.
Droga została oddana do użyt-

ku. W  ramach inwestycji wykonano 
ok. 542 m drogi. Zbudowano jezdnię 
o nawierzchni bitumicznej wraz z po-

boczami o nawierzchni żwirowej oraz 
zjazdy na drogi boczne, posesje i pola. 
� Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Drwęcz. 
Trwają prace, które obejmują: wy-

konanie robót pomiarowych, zdjęcie 
gruntów nienośnych, wykonanie robót 
ziemnych, usunięcie krzewów, wyko-
nanie konstrukcji nawierzchni i pobo-
cza. Inwestycja ma zostać wykonana 
do końca października br. 
� Przebudowa drogi gminnej 

w  miej scowości Tobolice-Czarnowiec. 
Zakres robót obejmować będzie wy-

konanie podbudowy i  nawierzchni 
bitumicznej. Zostaną usunięte krze-
wy, wykonane pobocza, konstrukcja 
nawierzchni, oznakowanie poziome 
i  pionowe. Termin realizacji: do 28 
października 2011 roku. 
� Remont drogi w  miejscowości 

Borawe. 
Inwestycja obejmuje remont drogi 

gminnej na trzech odcinkach o  dłu-

gości 735 m oraz przebudowę i regula-
cję istniejącej infrastruktury podziem-
nej. Zostaną także wykonane pobocza 
i  rowy oraz oznakowanie pionowe. 
Droga zostanie oddana do użytku do 
30 listopada 2011 roku. 
� Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Nowa Wieś Wschod-
nia – I etap. 

W  pierwszym etapie przebudowy 
zostanie wykonana konstrukcja dro-
gi z  jezdnią bitumiczną. Zostaną od-
tworzone rowy, wykonane przepu-
sty, a także pobocza i zjazdy żwirowe, 
oznakowanie pionowe i poziome. Ter-
min realizacji: do 30 listopada 2011 
roku. 
� Bieżące utrzymanie dróg 

gminnych. 
Do 30 listopada br. na terenie gminy 

Rzekuń zostanie rozżwirowane ponad 
1300 m3 pospółki drogowej. 

(nrz)
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Działka o  numerze 139/1 położona 
w obrębie ewidencyjnym Drwęcz, o po-
wierzchni 50 360 m² stanowiła grunty 
IV i V klasy bonitacyjnej o użytkowa-
niu rolnym bądź łąkowym. Gmina jako 
właściciel prawny gruntu przez szereg 
lat pozyskiwała z niej kruszywo na żwi-
rowanie dróg gminnych. W wyniku tej 
działalności powstały wyrobiska, które 
były częściowo wypełnione wodą. Dzia-
łania te przyczyniły się do znacznej de-
wastacji terenu. W  związku z  tym, że 
teren ten nie był użytkowany, okoliczni 
mieszkańcy zaczęli na nim składować 
nielegalnie odpady. W  bezpośrednim 
sąsiedztwie działki nie występuje zabu-
dowa mieszkaniowa i obiekty użytecz-
ności publicznej. Zgodnie z  ustalenia-
mi obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rzekuń, uchwalonego uchwałą 
Rady Gminy Nr IV/19/2006 z 29 grud-
nia 2006 roku, teren ten oznaczony 
jest symbolem 2 PBS o  podstawowym 
przez naczeniu na:
� teren zakładów produkcyjnych,
� teren działalności usługowej,
� teren działalności rze mieśl niczych,
� teren baz, składów i magazynów,
�  teren handlu, hurtowni i  gastro-

nomii z  obiektami i  urządzeniami 
towarzyszącymi. 

Uzupełniające przeznaczenie terenu:
–  zabudowa mieszkalna związa-

na z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej,

–  teren przystosowany do startów i  lą-
dowań samolotów ultralekkich.
Ponadto na terenie oznaczonym sym-

bolem PBS ustala się lokalizację:
�  urządzeń komunikacji kołowej i pie-

szej dla potrzeb lokalnych,
�  urządzeń infrastruktury technicznej 

dla potrzeb lokalnych,
� zieleni urządzonej i izolacyjnej.

Zapis w MPZP dla gminy Rzekuń dla 
tego terenu określa również, że uciążli-
wości dla środowiska wywołane funk-
cjonowaniem obiektów i urządzeń usłu-

gowych oraz produkcyjnych nie mogą 
wykraczać poza granice działki. 

W 2009 roku gmina Rzekuń w dro-
dze przetargu zbyła przedmiotową nie-
ruchomość na rzecz osoby prywatnej. 
W  zawartym akcie notarialnym doko-
nano zapisu mówiącego o  tym, że na-
bywca nieruchomości w okresie 2 lat od 
dnia podpisania aktu, przeprowadzi re-
kultywacje terenu zgodnie z  wcześniej 
opracowaną dokumentacją.

W  dniu 16 grudnia 2010 roku do 
Urzędu Gminy w  Rzekuniu wpłynął 
wniosek Starosty Ostrołęckiego infor-
mujący o  wszczęciu postępowania ad-
ministracyjnego w  sprawie wydania 
zezwolenia na prowadzenie odzysku 
odpadów dla firmy MPK Sp z o.o., 07-
401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska 5. Wnio-
sek zawierał prośbę o wyrażenie opinii, 
czy planowana inwestycja zlokalizo-
wana na działce 139/1 w  miejscowości 
Drwęcz jest zgodna z przepisami prawa 
miejscowego. W  udzielonej odpowie-
dzi Urząd Gminy w Rzekuniu przesłał 
informację o przeznaczeniu ww. dział-
ki zgodnie z MPZP dla gminy oraz in-
formację o  niewykonaniu rekultywacji 
terenu w  narzuconym notarialnie ter-
minie. Wnios kował również o  wstrzy-
manie wydania pozwolenia do czasu 
zakończenia prac rekultywacyjnych.

W  toku dalszych czynności Staro-
sta Ostrołęcki zwrócił się z  prośbą do 
Urzędu Gminy w  Rzekuniu o  uzupeł-
nienie informacji w  zakresie przesła-
nia kopii aktu notarialnego zawartego 
na okoliczność zbycia przedmiotowej 
działki. Wymieniony dokument został 
przesłany. 

Mimo negatywnej opinii dotyczą-
cej lokalizacji planowanego przedsię-
wzięcia w dniu 9 lutego 2011 roku Sta-
rosta Ostrołęcki wydał decyzję znak 
ROŚ.7644/o/54/2010/2011, zezwalającą 
firmie MPK Sp z o.o. 07-401 Ostrołęka 
ul. Kołobrzeska 5, na prowadzenie dzia-
łalności w  zakresie wytwarzania i  od-
zysku odpadów na działce o  numerze 

ewidencyjnym 139/1 w  miejscowości 
Drwęcz gm. Rzekuń. 

W dniu 13 lipca 2011 roku do Urzędu 
Gminy w Rzekuniu został złożony pro-
test zbiorowy mieszkańców gminy Rze-
kuń przeciwko lokalizacji przedsięwzię-
cia. Wpłynęły również pisma z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego informujące o  złożeniu 
protestu mieszkańców gminy Rzekuń 
przeciwko inwestycji prowadzonej przez 
MPK Sp z  o.o. z  siedzibą w  Ostrołęce 
(Nr kanc. PŚ-IV.7011.1.6.2011.MŚ z dnia 
04.08.2011) oraz pismo adresowane do 
Starostwa Powiatowego w  Ostrołęce, 
mówiące m.in. o  wątpliwościach doty-
czących zgodności planowanej inwesty-
cji z Wojewódzkim Planem Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 
2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 
(Nr kanc. PŚ-IV.7011.1.6.2011.MŚ z dnia 
04.08.2011).

W piśmie z dnia 2 sierpnia 2011r. znak 
ROŚ.6233.9.2011 Starosta Ostrołęcki 
ponownie zwrócił się do Wójta Gmi-
ny Rzekuń o  wyrażenie opinii w  za-
kresie gospodarki odpadami i zgodno-
ści z  przepisami prawa miejscowego, 
dotyczącej zmiany warunków własnej 
decyzji nr ROŚ.7644/o/54/2010/2011 
z  dnia 09.02.2011r. Wójt Gminy Rze-
kuń w oparciu o wcześniejsze ustalenia 
oraz otrzymaną informację z  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego, jak również opinię urba-
nistyczną autora MPZP dla gminy 
Rzekuń, kolejny raz wydał negatywną 
opinię, co do miejsca lokalizacji i  skali 
przedsięwzięcia.

Skutkowało to tym, że Starosta 
Ostrołęcki w  wydanej decyzji znak 
ROŚ.6233.9.2011 z  dnia 21 września 
2011 r. odmówił zakładowi MPK Sp 
z o.o. w Ostrołęce wydania zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie 
odzysku odpadów organicznych w pro-
cesie R-3 w instalacji pryzm otwartych 
na działce nr 139/1 w m. Drwęcz. 

Przegląd zdarzeń dotyczących dzIałkI 
w drwęczy
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mamo, tato, ja chcę na 
Plac zaBaw!

Rodzice najmłodszych pociech na pewno niejednokrotnie słyszeli takie zda-
nie. Na terenie gminy Rzekuń mogą wybierać w trzech ogólnodostępnych pla-
cach. Wszystkie są nowe, bezpieczne i wyposażone w nowoczesne zabawki. Dwa 
z nich powstały w ramach programu „Radosna szkoła”. Plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Rzekuniu kosztował 246 739 złotych, w tym pozyskano dotację 
w wysokości 115 450 złotych. Kolejny plac mieści się przy Szkole Podstawowej 
w Laskowcu. Koszt całkowity wyniósł 146 793 złote, w tym dotacja opiewała na 
63 850 złotych. 

W  2011 roku został także urządzony i  wyposażony plac zabaw dla dzieci 
w  Dzbeninie. Znajduje się tam m.in. ścianka wspinaczkowa, karuzela, domki 
z kładkami i zjeżdżalniami. 

A więc, drodzy rodzice, nie dajcie się prosić i koniecznie złotą polską jesienią 
wybierzcie się z dziećmi na plac zabaw. 

DD

XV sesja 
rady gmIny

25 sierpnia 2011 roku odbyła się se-
sja Rady Gminy. Radni podjęli m.in. 
uchwałę w  sprawie zmiany uchwa-
ły budżetowej na 2011 rok. Do bu-
dżetu wprowadzono wydatki na 
programy i  projekty realizowane ze 
środków pochodzących z  funduszy 
strukturalnych. 

Podczas sesji podjęto uchwałę 
o nadaniu imienia Szkole Podstawowej 
w  Borawem. Od 1 września br. szko-
ła nosi imię Orła Białego. Pełna nazwa 
szkoły brzmi teraz: Szkoła Podstawo-
wa im. Orła Białego w Borawem. Rad-
ni uchwalili także nazwę jednej z ulic 
w  miejscowości Goworki. Będzie ona 
nazywała się: Wesoła. 

Na sierpniowej sesji Radni podjęli 
uchwałę w sprawie utworzenia odręb-
nego obwodu głosowania w wyborach 
do Sejmu i  Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na 9 paździer-
nika 2011 roku. Nowy obwód z nr 7, to 
obwód zamknięty na terenie Oddzia-
łu Zewnętrznego w  Przytułach Sta-
rych, podległy Aresztowi Śledczemu 
w Ostrołęce. 

Rada Gminy uchwaliła także regu-
lamin głosowania w wyborach ławni-
ków do sądów powszechnych na ka-
dencję od 2012 do 2015 roku. Radni 
wybierają jednego ławnika spośród 
dwóch kandydatów do Sądu Rejono-
wego w  Ostrołęce oraz dwóch ław-
ników spośród czterech kandydatów 
również do Sądu Rejonowego w Ostro-
łęce do orzekania w sprawach z zakre-
su prawa pracy. 

DD

zmIany w strategII lgd 
„zaścIanek mazowsza”

Od 10 do 24 sierpnia 2011 roku trwały społeczne konsultacje projektu aktu-
alizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru działania Stowarzyszenia Lo-
kalnej Grupy Działania „Zaścianek Mazowsza” na lata 2009-2015. 12 sierpnia 
spotkanie konsultacyjne odbyło się w Urzędzie Gminy w Rzekuniu. 

Głównym tema-
tem spotkania było 
omówienie zmian 
w p r o w a d z o n y c h 
w  Lokalnej Strate-
gii Rozwoju. Przy-
pomnijmy, iż gmi-
na Rzekuń należy do 
LGD „Zaścianek Ma-
zowsza” od marca br. 
Jej przystąpienie do 
Stowarzyszenia spo-
wodowało potrzebę 
wprowadzenia zmian 
do Strategii. Zosta-
nie zaktualizowany 
wykaz członków, do-
konana będzie wery-
fikacja informacji do-
tyczących Rady oraz 
aktualizacja danych 
statystycznych. Na spotkaniu poinformowano także, iż być może jeszcze w tym 
roku zostanie ogłoszony nabór wniosków na tzw. „małe projekty” do 25 tys. zło-
tych. Muszą one przyczyniać się do poprawy jakości życia, aktywizować miesz-
kańców na terenie obszaru działania LGD. Stowarzyszenie zapewnia pomoc 
w przygotowaniu oraz realizacji projektu. 

 – Od początku objęcia przeze mnie urzędu, czyniłem kroki, aby gmina Rze-
kuń wstąpiła do LGD „Zaścianek Mazowsza” – mówił na spotkaniu Stanisław 
Godzina, Wójt Gminy Rzekuń. – Zachęcam do korzystania z  możliwości, ja-
kie daje nam przynależność do Stowarzyszenia, zachęcam do pisania projektów 
i działania. 

Aktualnych informacji na temat naborów wniosków i działalności LGD „Za-
ścianek Mazowsza” należy szukać na stronie www.zascianekmazowsza.pl. 

(nrz)

Plac zabaw w Dzbeninie.

Spotkanie konsultacyjne LGD “Zaścianek Mazowsza”  
w Urzędzie Gminy w Rzekuniu, 12 sierpnia br.
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muje się domem i  ogrodem. Najchęt-
niej odpoczywa w Polsce nad morzem. 
Zachwycają ją walory przyrodnicze 
Czarnowca. Chce też odkrywać uroki 
Laskowca. 

Bożena Jaskólska pełniła obowiąz-
ki dyrektora Gimnazjum w Rzekuniu 
od 9 grudnia 2010 roku. Z Gimnazjum 
jest związana od roku 2000, uczy ma-
tematyki. Podkreśla, iż na barkach dy-
rektora spoczywa duża odpowiedzial-
ność, zarówno za stronę wychowawczą 

i  edukacyjną uczniów, ale także za 
sprawy administracyjne, gospodar-
cze. To również wspieranie nauczycieli 
i  współpraca z  różnymi instytucjami. 
W  wolnych chwilach pani dyrektor 
lubi słuchać muzyki, czytać, a  także 
wyszywać. Jej ulubioną miejscowością 
w  gminie jest Rzekuń. W  Polsce naj-
chętniej wypoczywa na Mazurach. 

 
Anna Lenkiewicz – Choinka do-

tychczas pełniła funkcję dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Ołdakach. Była 
też przez dwa lata dyrektorem Zespo-
łu Szkół w  Ołdakach, który później 
został rozwiązany. Teraz będzie peł-
niła tę funkcję ponownie. Jest nauczy-
cielem edukacji wczesnoszkolnej i  za-
jęć technicznych. Zna swoich uczniów 
od przedszkola i chociaż sama miesz-
ka w  Ostrołęce, jest bardzo związana 
z  lokalnym społeczeństwem. W  wol-
nym czasie słucha dobrej muzyki, czy-
ta i uprawia sport. Jej ulubionym miej-
scem w gminie Rzekuń jest tzw. Żółta 
Góra w Przytułach Starych. W Polsce 
najchętniej odpoczywa na Mazurach. 

(nrz)

9 sierpnia br. Stanisław Godzina, 
Wójt Gminy Rzekuń uroczyście wrę-
czył trzem nauczycielkom powołania 
na stanowiska dyrektorów szkół. Nową 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Ks. Antoniego Pęksy w  Laskow-
cu została Małgorzata Pieczyńska. 
Na stanowisko dyrektora Publicznego 
Gimnazjum im. Marsz. J. Piłsudskiego 
w Rzekuniu powołana została Bożena 
Jaskólska. Funkcję dyrektora Zespołu 
Szkół w Ołdakach pełnić będzie Anna 
Lenkiewicz-Choinka. Wszystkie pa-
nie zostały wyłonione na stanowiska 
przez Komisję Konkursową. Będą peł-
nić swoje funkcje od 1 września br. do 
31 sierpnia 2016 roku. 

Małgorzata Pieczyńska – nauczy-
ciel biologii, chemii i  wychowania do 
życia w rodzinie, dotychczas pracowa-
ła w  Publicznym Gimnazjum w  Rze-
kuniu. Niezwykle zaangażowana 
w swoją pracę, realizowała m.in. pro-
jekt Szkoła Marzeń. Sama podkreśla, 
że lubi być nauczycielem. Objęcie sta-
nowiska dyrektora szkoły w Laskowcu 
to dla niej ogromne wyzwanie. Zależy 
jej na nawiązaniu współpracy zarówno 
z gronem pedagogicznym, jak i rodzi-
cami uczniów. Jej pasją jest przyroda. 
Wolne chwile spędza z  rodziną, zaj-

Powołano dyrektorów szkół

Uroczyste powołanie dyrektorów szkół. Od lewej: Hanna 
Napiórkowska, Dyrektor ZOG, Małgorzata Pieczyńska,  

Anna Lenkiewicz-Choinka, Bożena Jaskólska, Stanisław 
Godzina, Wójt Gminy Rzekuń.

zmIany Planów  
zagosPodarowanIa 
Przestrzennego 
gmIny rzekuń

Od 2 do 30 września 2011 r. w  siedzibie Urzędu 
Gminy w Rzekuniu w pokoju nr 19 w godzinach od 
10.00 do 14.00 został wyłożony do publicznego wglą-
du projekt zmian miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Rzekuń. Zmiany obej-
mują tereny w obrębach wsi: Ławy, Goworki, Nowa 
Wieś Wschodnia i  Teodorowo. Do projektu zmian 
planów dołączono prognozę oddziaływania na śro-
dowisko i  przeprowadzeniu strategicznej oceny od-
działywania na środowisko. Każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planów miej-
scowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy skła-
dać na piśmie do Wójta Gminy Rzekuń z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyj-
nej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 17 
października 2011 r. 

DD 

orlIk 2012 
w BudowIe 

Trwa budowa kom-
pleksu boisk spor-
towych w  Rzekuniu 
w  ramach programu 
„Moje boisko – Orlik 
2012”. Orlik powstaje 
przy Szkole Podsta-
wowej w  Rzekuniu. 
Jest to pierwsze tego 
typu boisko na terenie 
gminy.  

W ramach inwesty-
cji powstanie:boisko 
do piłki nożnej, bo-
isko wielofunkcyjne 
wyposażone do piłki koszykowej i piłki siatkowej, ogrodzenie 
i oświetlenie terenu, chodniki, place manewrowe, oraz budy-
nek sanitarno-szatniowy. Na budowę kompleksu gmina Rze-
kuń pozyskała pieniądze z  Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w kwocie 666 000 złotych.

DD

Trwa budowa Orlika 2012.
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KLASA I A  
Wychowawca: Ewa Modzelewska
 1. Bieluch Wiktoria
 2. Brodzik Wiktoria
 3. Cymes Kalina
 4. Czaplicki Maciej
 5. Czartoryski Dominik
 6. Dobkowska Marta
 7. Glinka Szymon
 8. Gołębiewska Aleksandra
 9. Gumkowski Kamil
 10. Gut Julia
 11. Jastrzębowska Magdalena
 12. Jezierska Wiktoria
 13. Karlak Adrianna
 14. Lambrych Zuzanna
 15. Mieczkowski Kamil
 16. Mierzejewska Joanna
 17. Mierzejewski Michał
 18. Modzelewska Katarzyna
 19. Napiórkowski Olaf
 20. Siwik Mateusz
 21. Szatanek Laura
 22. Tyszka Jakub
 23. Wójcik Julia

KLASA I B 
Wychowawca: Ewa Czajkowska
 1. Antośkiewicz Seweryn
 2. Bazylak Klaudia
 3. Ciak Łukasz
 4. Czartoryska Patrycja
 5. Daniszewska Magdalena
 6. Dzwonkowska Julia
 7. Gocłowski Igor
 8. Gontarz Emilia
 9. Karczewska Barbara
 10. Grono Cezary
 11. Laska Krzysztof
 12. Mieczkowska Julia
 13. Mierzejewska Weronika
 14. Modzelewska Zuzanna
 15. Rupacz Krzysztof
 16. Szczubełek Kamil
 17. Więch Damian
 18. Załęski Jakub
 19. Załęska Olga
 20. Załęski Wiktor

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu 
Klasa I Wychowawca: Joanna Jezior
 1. Kubeł Maciej
 2. Murach Mateusz
 3. Murach Szymon
 4. Paczkowska Aleksandra
 5. Piechocińska Maja
 6. Podsiadlik Krystyna Julia

 7. Popieniek Arkadiusz
 8. Próchnicki Aleksander
 9. Siok Jakub
 10. Suplicka Julia
 11. Szabłowska Maria

wItamy 
PIerwszoklasIstów  
ze szkoły 
Podstawowej  
w rzekunIu 
I laskowcu! 
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Bema w Rzekuniu

zaPraszamy do 
BIeganIa!

16 października 2011 roku gmina Rzekuń oraz  „Ama-
torska Grupa bez limitu Ostrołęka i okolice” organizu-
ją bieg po ulicach miejscowości: Rzekuń, Czarnowiec 
i  Daniszewo. 

Bieg rozpoczyna się na ul. Szkolnej o godz. 11.00. Długość 
trasy – 10 km. Odbędzie się też bieg towarzyszący dla dzieci 
ze szkół podstawowych na trasie: ul. Szkolna, ul. Gen.Bema, 
ul. Ks. Skłodowskiego, ul. Nowa, ul. Szkolna – META.

W  V Biegu „AG bez limitu Ostrołęka i  okolice” prawo 
startu mają osoby pełnoletnie tj. takie, które w  dniu za-
wodów ukończą 18 lat, zaś młodsze – wyłącznie za zgodą 
rodzica, prawnego opiekuna, trenera. Wszyscy zawodnicy 
startujący w  biegu muszą zostać zweryfikowani w  Biurze 
Zawodów. Biuro będzie czynne od godz. 9.00. W Biurze Za-
wodów zawodnicy otrzymają numer startowy, agrafki. Do 
biegu można się zgłaszać na stronie www.turystyka.moja-
-ostroleka.pl i  wypełnić imienny formularz oraz u  Marka 
Karczewskiego, tel. 516 029 396, karolbiegacz@gmail.com. 
Zgłoszenia będą możliwe również w dniu zawodów w Biu-
rze Zawodów, które będzie usytuowane w Gimnazjum Pu-
blicznym w Rzekuniu, ul. Szkolna 1.

Osoby, które zgłoszą się do 10 października, otrzymają 
sportowy upominek.

Trzy pierwsze osoby w każdej kategorii wiekowej wśród 
kobiet i mężczyzn otrzymają puchary Wójta Gminy Rzekuń 
oraz Przewodniczącego Rady Gminy Rzekuń.

DD

Klasa I B, Szkoła Podstawowa w Rzekuniu

Klasa I A, Szkoła Podstawowa w RzekuniuKlasa I, Szkoła Podstawowa w Laskowcu



6 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ    Nr 2/2011

odPust 
w kamIance

Tradycyjnie, jak już od wielu, wielu 
lat, w niedzielę, 24 lipca w Kamian-
ce odbyły się uroczystości odpusto-
we ku czci św. Anny. Do niewielkiej 
miejscowości położonej nad Narwią 
przybyło kilka tysięcy osób.

Odpust w  Kamiance jest jednym 
z  największych odpustów w  powiecie 
ostrołęckim. Cieszy się każdego roku 
dużym zainteresowaniem, nie tylko 
parafian, ale także mieszkańców ca-
łej gminy Rzekuń, a  także gmin są-
siednich – Goworowa, Olszewa-Borek. 
Niektórzy z  uczestników pamięta-
ją jeszcze, jak na odpust przypływa-

li łódką z  drugiej strony Narwi. Do 
Kamianki przybywają całe rodziny 
od seniorów po najmłodszych. Wszak 
św. Anna – matka Najświętszej Ma-
ryi Panny, jest patronką szczęśliwego 
małżeństwa i  szczęśliwego dzieciń-
stwa. Patronuje także matkom, wdo-
wom, gospodyniom domowym, rów-
nież górnikom, tkaczom, stolarzom, 
młynarzom, żeglarzom czy krawcom. 
Św. Anna jest wzywana w  modlitwie 
o deszcz, o poprawę pogody, o  znale-
zienie rzeczy zgubionych. 

Odpust ku czci św. Anny w Kamian-
ce rozpoczął się uroczystą mszą świętą 
z procesją, w której uczestniczył m.in. 
Stowarzyszenie Sympatyków 5 Puł-
ku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. 
Następnie wszystkich gości ze sceny 
przywitała Beata Kulas, sołtys wsi.

 – Jest mi niezwykle miło gościć wszystkich w naszej pięknie położonej nad 
Narwią miejscowości – mówiła Sołtys Kamianki. – Starzy bywalcy wiedzą, że 
jest to jeden z największych odpustów w powiecie, co nas bardzo cieszy. Dziękuję 
serdecznie za dofinansowanie naszej uroczystości Urzędowi Gminy w Rzekuniu 
oraz strażakom za oprawę imprezy. 

W tym roku wśród uczestników odpustu był Krzysztof Parzychowski, Wice-
starosta Ostrołęcki i  Edward Gryczka, Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń. 
Podczas odpustu obchodzono 63-lecie istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kamiance, która jest jednym z głównych organizatorów uroczystości. 

Na uczestników odpustu czekało wiele atrakcji: stoiska z pamiątkami, przy-
smakami regionalnymi, przejażdżki na kucykach, występy kabaretu Spinacz, ze-
społu Kamraci, Talizman i Słoneczne Dziewczyny. I koniecznie, jak długoletnia 
tradycja każe, trzeba było przepłynąć się motorówką. 

(nrz)
Fot. M.Terlikowski 

Poroboszcz Parafii  Borawe  Ks. Andrzej Kowalewski

uBój zwIerząt na użytek 
własny 

Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina o wymaganiach weterynaryjnych 
przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny. 

W przypadku uboju zwierząt należy pamiętać o: 
–  powiadomieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii w  Ostrołęce na co naj-

mniej 24 godziny przed dokonaniem uboju,
–  uboju na terenie gospodarstwa może dokonywać osoba posiadająca 

uprawnienia,
–  w przypadku trzody chlewnej obowiązkowe jest badanie w kierunku włośni,
–  w  przypadku cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i  kóz powiadomienie 

musi zawierać oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materia-
łu SRM (w przypadku cieląt – migdałki, jelita od dwunastnicy do odbytni-
cy, krezka, inne odpady mające kontakt z SRM). Wymagany jest dokument 
handlowy z zakładu utylizacyjnego potwierdzający odbiór materiału SRM. 

Za dokonanie uboju zwierząt bez powiadomienia Powiatowego Lekarza Wete-
rynarii na co najmniej 24 godziny przed zamiarem dokonania uboju grozi kara 
w wysokości od 100 do 2000 złotych. 

Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Powiatowy Lekarz Weterynarii,  ul. 
Składowa 8 a, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 760 53 10. 

DD
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śwIęto Plonów
W niedzielę, 4 września odbył się 

festyn dożynkowy w Przytułach Sta-
rych. Atrakcji nie brakowało ani dla 
starszych, ani dla młodszych. 

Festyn rozpoczął się uroczystą mszą 
św., której przewodniczył Dziekan 
Ks. Kan. Jan Mrowca. Później wszyscy 
przenieśli się na plac obok kościoła. 

 – To wielka radość móc uczestni-
czyć w takich uroczystościach – mówił 
Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rze-
kuń, witając wszystkich na dożynkach. 
– Święto plonów ma długą tradycję, 
ale żeby były plony, najpierw musi być 
ciężka, mozolna praca. Życzę wszyst-
kim rolnikom satysfakcji z tej pracy. 

Podczas imprezy każdy znalazł coś 
ciekawego dla siebie. Do oglądania 
i  zakupów zachęcały różne stoiska. 
Można było nabyć miód z pasieki Gra-
żyny Małż z Przytuł Starych czy rzeźbę 
autorstwa Stanisława Dzwonkowskie-
go. Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko z  lokalnymi przyprzysma-
kami, w  przygotowanie których naj-
bardziej zaangażowały się panie z Roz-
wór i Przytuł Nowych. 

Przy wejściu na plac znajdowały się 
prace skazanych z  mieszczącego się 
w miejscowości Oddziału Zewnętrzne-
go Aresztu Śledczego w Ostrołęce. Ska-
zani nie tylko przygotowali wystawę 

swoich dzieł, ale także zaangażowali 
się w przygotowanie miejsca na festyn, 
jak również w organizowane konkurs. 
Ułożyli nawet pytania na konkursu 
z  wiedzy o  Parafii w  Przytułach Sta-
rych. W  konkursie tym zwyciężyła 
Aneta Kruczyk oraz Małgorzata Wię-
cek. Najsilniejsi w  przeciąganiu liny, 
okazali się panowie z Rozwór, w kon-
kurencji piłowania pieńka zwyciężył 
Jacek Kowalczyk i  Wiesław Milewski, 
zaś w  przerzucaniu opony najlepszy 
okazał się Mariusz Majewski.

Nagrody dla zwycięzców ufundo-
wał Poseł Arkadiusz Czartoryski, któ-
ry był również obecny na festynie oraz 
Ks. Bogusław Ofman, Proboszcz Pa-
rafii pw. Św. Antoniego Padewskiego 
w Przytułach Starych, który jest także 
kapelanem Aresztu Śledczego. Imprezę 
dofinansowała Gmina Rzekuń. Dzięki 
temu można było zobaczyć na scenie 
grupę Talizman, kapelę kurpiowską, 
zespół Wujka Cześka oraz zespół z Za-
kładu Karnego. 

Zabawa trwała do późnego wieczora.
(nrz)

wykaz oBwodowych komIsjI wyBorczych
9 października br. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale obwodowych komisji wy-

borczych na terenie gminy Rzekuń będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00. Osoby niepełnosprawne mogą głosować 
korespondencyjnie w obwodowej komisji wyborczej nr 2. Lokalami dostosowanymi do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych są lokale komisji nr 2, 3, 4, 5, 6.   

Prezentujemy wykaz obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Rzekuń. 

Podczas dożynek można było skosztować domowych 
przysmaków. 

Numer 
obwodu Granica obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Sołectwa: Rzekuń, Czarnowiec Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń 

2 Sołectwa: Tobolice, Daniszewo, Drwęcz, Susk Nowy, 
Ławy, Goworki 

Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu 
ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń 

3 Sołectwa: Borawe, Kamianka Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawem 
Borawe 107, 07-411 Rzekuń

4 Sołectwa: Dzbenin, Korczaki Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie
Dzbenin 6 a, 07-400 Ostrołęka 

5
Sołectwa: Zabiele, Susk Stary, Rozwory, Przytuły Nowe, 
Przytuły Stare, Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Nowa 
Wieś Wschodnia – Osiedle Leśniewo

Zespół Szkół w Ołdakach
Ołdaki 8 a, 07-411 Rzekuń

6 Sołectwa: Laskowiec, Teodorowo
Szkoła Podstawowa im. Księdza Antoniego Pęksy 
w Laskowcu 
ul. Długa 90, 07-401 Ostrołęka 

7 Odrębny obwód
Oddział Zewnętrzny w Przytułach Starych podległy Aresztowi Śled-
czemu w Ostrołęce
Przytuły Stare 13 a, 07-411 Rzekuń
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kamIanka
K a m i a n k a 

najbardziej jest 
znana w  powie-
cie ostrołęckim 
ze swych lipco-
wych odpustów. 
To wieś położona 
nad Narwią. Kie-
dyś wioska rybac-
ka, później typo-
wa miejscowość 
rolnicza. Dziś się zmienia. Ubywa rol-
ników, przybywa za to nowych miesz-
kańców, budujących piękne domy 
jednorodzinne, którzy pracują prze-
ważnie w Ostrołęce. Wiele osób szuka 
tu odpoczynku, ciszy. 

Sołtysem wsi jest Beata Kulas. Funk-
cję tę sprawuje po raz pierwszy. Wygra-
ła trzema głosami. Dlatego podkreśla, 
że teraz stara się zapracować na zaufa-
nie drugiej części mieszkańców wsi, tej 
która na nią nie głosowała. Beata Ku-
las jest rodowitą mieszkanką Kamian-
ki, dzięki temu dobrze zna problemy 
swojej miejscowości. Z  zawodu jest 

nauczycielką, pracuje w  Szkole Pod-
stawowej w pobliskim Dzbeninie. Jest 
żoną i matką 9-letniego syna. 

Bardzo lubi pracę z  ludźmi. Rok 
temu, razem z  najbliższymi koleżan-
kami, zapisała się do Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kamiance. To pierwsza 
drużyna strażacka w gminie, w której 
są kobiety. Dzięki obecności pań dzia-
łalność OSP znacznie się poszerzyła. 
Zaczęto organizować spotkania i  im-
prezy. Były już wspólne ostatki, sylwe-
ster, choinka dla dzieci. Wtedy to, ów-
czesny prezes straży, namówił Beatę 
Kulas do kandydowania na Sołtysa. 

Działania straży pożarnej są bardzo 
bliskie młodej Pani Sołtys. Jest w Za-
rządzie OSP w  Kamiance i  Komisji 
Rewizyjnej Gminnego Zarządu OSP 
w  Rzekuniu. Czuje sentyment do bu-
dynku, gdzie teraz mieści się remi-
za strażacka. Kiedyś była tu szkoła, 
w  której Beata Kulas uczyła. Chcia-
łaby, aby w  tym budynku powstała 
świetlica dla dzieci, taka z  prawdzi-
wego zdarzenia, żeby budynek służył 
mieszkańcom wsi. Udało się już wy-
mienić okna. Są piłkarzyki, bilard. 
Trzeba byłoby pomyśleć o  ogrzewa-

niu budynku. Z grupą bliskich współ-
pracowników i  znajomych Pani Soł-
tys zaczęła czynić pierwsze kroki, aby 
powstało stowarzyszenie, działające 
na rzecz Kamianki. Na razie działają 
nieformalnie. Przed Wielkanocą dzie-
ci wspólnie z  babciami robiły palmy 
kurpiowskie. Odbył się już Dzień Mat-
ki, Dzień Dziecka z zawodami i dysko-
teką dla dzieci, a na początku wakacji 
zorganizowano wspólnego wiejskie-
go grilla. Grupa planuje już andrzejki, 
na które będą mogli przyjść wszyscy 
mieszkańcy. 

W  Kamiance właśnie trwają pra-
ce przy wymianie oświetlenia. Pani 
Sołtys zbiera też wnioski, aby zało-
żyć we wsi gaz. Przypomina w powie-
cie o dziurawej drodze, przebiegającej 
przez miejscowość. Pojawił się też pro-
blem odwodnienia wsi, trzeba z  ludź-
mi rozmawiać, koordynować prace. 
Usiłuje pomagać tam, gdzie może, na-
pisać podanie, ułatwić kontakt z Urzę-
dem Gminy. Stara się dostrzegać po-
trzeby ludzi i służyć pomocą.

(nrz)

Przytuły stare
Anna Baczew-

ska została Sołty-
sem wsi Przytuły 
Stare w roku 2011. 
Pokonała dwóch 
kont rk a ndyd a-
tów. Razem z mę-
żem prowadzi go-
spodarstwo rolne. 
Ma dwoje dzie-
ci – córkę, któ-
ra uczy się w  pierwszej klasie liceum 
i  syna, który chodzi do szóstej klasy 
szkoły podstawowej. Jej poprzedni-
kiem na stanowisku Sołtysa była tak-
że kobieta. Do kandydowania skłoniło 
ją wrażenie, że w jej miejscowości nic 
się nie dzieje, że wszyscy o potrzebach 
mieszkańców zapomnieli i  że jedy-
ne co się rozwija, to Oddział Zamiej-
scowy Aresztu Śledczego w Ostrołęce, 
który wyrósł w środku wsi. Poza tym 
lubi coś robić, organizować, żeby było 
z pożytkiem dla ludzi. 

Pierwszy sukces ma już za sobą. Na 
początku września tego roku była jed-
nym z głównych organizatorów festy-

nu dożynkowego (od red.: piszemy 
o  nim na str. 7). Na imprezie bawili 
się zarówno młodsi, jak i starsi miesz-
kańcy Przytuł Starych i wsi sąsiednich. 
Okazało się też, że do pracy można za-
angażować więźniów. Wcześniej Pani 
Sołtys musiała rozmawiać z  dyrekcją 
zakładu o  niewłaściwym zachowaniu 
osadzonych w stosunku do mieszkań-
ców. Zależało jej na tym, aby miesz-
kańcy wsi czuli się w  niej komforto-
wo. Udało się. Współpraca zaczyna się 
rozwijać. 

Anna Baczewska podkreśla, że Soł-
tysem nie została po to, aby nosić ty-
tuł, tylko po to, żeby coś robić. Jej wiel-
kim marzeniem jest, żeby stworzyć 
miejsce wypoczynku dla mieszkań-
ców. Chciałaby, aby park, który kiedyś 
dziedziczka przekazała mieszkańcom 
wsi, a który znajduje się obok kościo-
ła, znowu służył mieszkańcom Przytuł 
Starych. Mogłyby się tam znaleźć ław-
ki, plac zabaw, boiska, może siłownia 
na świeżym powietrzu. Obecnie park 
jest własnością Miasta Ostrołęki. Pani 
Sołtys planuje założenie stowarzy-
szenia albo koła gospodyń wiejskich. 
Wtedy może jej pomysł będzie łatwiej 

zrealizować. 
Przytuły Stare rozwijają się, przyby-

wa domów. Pani sołtys chce namówić 
mieszkańców na przyłączenie do sieci 
wodociągowej. Poprzednio nie udało 
się, ma nadzieję, że teraz uda się zre-
alizować tę inwestycję. Chciałaby, aby 
w  jej wsi były porządne drogi, chod-
nik, który sprawiłby, że piesi byliby 
bezpieczniejsi. Troszczy się o  rolni-
ków. Problemem jest brak alternatyw-
nej drogi, którą mogliby przepędzać 
bydło. Trwają rozmowy nad wyty-
czeniem takiego traktu. Koordynuje 
oczyszczanie rowów melioracyjnych 
znajdujących się na łąkach. Musi dbać 
o to, aby odłowiono bobry, które budu-
ją tamy na Czeczotce i powodują zale-
wanie łąk, co utrudnia pracę rolnikom. 

Pani Sołtys cieszy się, że udało się 
zlikwidować dzikie wysypisko śmieci, 
które powstało niemal w  środku wsi. 
Stara się dostrzegać potrzeby miesz-
kańców swojej wsi, zastanawia się 
obecnie nad poprawą połączenia auto-
busowego z Ostrołęką. 

(nrz)

sołtysI gmIny rzekuń

Beata Kulas, 
Sołtys Kamianki.

Anna Baczewska,  
sołtys Przytuł Starych.
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zmIana na stanowIsku 
skarBnIka gmIny 

15 września br. odeszła na emeryturę Zofia Gumowska, długoletnia Skarbnik 
Gminy Rzekuń. 

Zofia Gumowska pracowała w Urzędzie Gminy od 1 października 1975 roku. 
Swoją karierę zaczynała na stanowisku referenta ds. handlu. W 1980 roku została 
główną księgową, zaś w 1989 roku Skarbnikiem Gminy. 

 – Przez ten czas zmieniali się naczelnicy i wójtowie – wspomina Zofia Gu-
mowska. – Zmienił się też sam Rzekuń. Kiedy przyjechaliśmy tu pierwszy raz, 
na drogach był bruk, było zdecydowanie mniej domów i mieszkańców. Przez te 
lata zmieniało się też prawo i przepisy, zwiększył się zdecydowanie zakres dzia-
łalności gminy. 

Zofia Gumowska przepracowała 44 lata. Teraz planuje odpoczywać 
i podróżować. 

Na stanowisko skarbnika Gminy Rzekuń została powołana Monika Teresa Mi-
chalska, która funkcję tę pełni od 16 września br. 

(nrz)

wsPomnIenIa z wakacjI
Wakacje to wymarzony i długo oczekiwany czas wypo-

czynku. Wypoczynek jednak nie może być wypoczynkiem 
od wartości, które trzeba ciągle pogłębiać i  pielęgnować. 
Podziwianie piękna otaczającego nas świata winno nas bo-
wiem doprowadzić do ukochania Jego Stwórcy – tak prze-
żywane wakacje tworzą właściwy klimat, zarówno ducho-
wego, jak i  kulturowego wzrastania. Takie też były nasze 
wakacje, o których słów kilka pragnę napisać.

We wtorek, 28 czerwca grupa dzieci i młodzieży z parafii 
Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu i z terenu gmi-
ny Rzekuń rozpoczęła swoje wakacje, spędzane w nadmor-
skiej miejscowości Karwia, słynącej z pełnych uroku miejsc, 
jak też typowej dla tego regionu kaszubskiej gościnności. 
I chociaż pogoda na ten czas miała swoje kaprysy, to jednak 
w żaden sposób nie przeszkodziło nam to spędzić tego cza-
su ciekawie i owocnie. 

Każdy dzień rozpoczynaliśmy i  kończyliśmy wspólną 
modlitwą wśród której centralnym wydarzeniem była Msza 
Święta – przygotowywana przez samych uczestników w jej 
muzycznej i  liturgicznej oprawie. Do niezapomnianych 
wspomnień na pewno należeć będą nasze wyjazdy do hi-
storycznego miasta Gdańska – kolebki Solidarności wraz 
z  jego przepiękną starówką z charakterystycznym dla niej 
żurawiem oraz typowym zabudowaniem cudownych ka-
mienic i mieszkań. Wiele uroków odkryło przed nami po-
bliskie Wejherowo ze znaną w całej Polsce i jedną z najstar-
szych Kalwarią, wzorowaną na jerozolimskiej topografii 
miejsc związanych ze zbawczą śmiercią Chrystusa. Gdy do-
pisała słoneczna pogoda z radością udawaliśmy się na piasz-
czystą plażę, aby zażywać morskich kąpieli i wylegiwać się 
w pełnym słońcu. Odwiedziliśmy również historyczne miej-
sce pamięci obrońców Westerplatte – to żywa lekcja historii 
oraz przykład tego, że dla największych wartości warto po-
święcić wszystko, nawet swoje życie. Idąc śladami historycz-
nego piękna naszej Ojczyzny nie omieszkaliśmy przybyć do 
katedry oliwskiej – jednego z najcenniejszych sakralnych za-
bytków w skali światowej. Grzechem byłoby nie wysłuchać 
w tym miejscu wspaniałego koncertu organowego, prezen-

tującego dorobek klasycznych mistrzów. W  pobliżu kate-
dry znajduje się muzeum botaniczne, mieliśmy więc okazję 
poznać wiele gatunków egzotycznych roślin. Krocząc dalej 
śladami bogactw natury, dotarliśmy do Słowińskiego Parku 
Narodowego, położonego w środkowej części polskiego wy-
brzeża, słynącego z piaszczystych wydm, rozciągających się 
nad jeziorem Łebsko. Podczas zwiedzania Gdyni, miłośni-
cy militariów mieli nie lada gratkę, mogli poznać dokładnie 
polski niszczyciel ORP BŁYSKAWICA – cennego świadka 
z dziejów polskiej floty.

Podziwiając bogactwo przyrodnicze i kulturowe północ-
nej części Polski, pogłębialiśmy również swoją wiedzę z za-
kresu liturgii i historii Kościoła, w których tajniki wprowa-
dzali nas klerycy łomżyńskiego seminarium. Doskonaląca 
nasze umiejętności muzyczne szkoła śpiewu, stworzyła nam 
okazję do poznania wielu religijnych pieśni, które następnie 
mogliśmy zaprezentować na wspólnej Mszy Świętej. Warto 
wspomnieć, że każdy spędzany przez nas dzień, miał swoje-
go patrona, od którego mogliśmy się uczyć, jak bardziej ko-
chać Boga i człowieka oraz przekonać się, że do bycia świę-
tymi jesteśmy zaproszeni my wszyscy.

Okres naszego dziesięciodniowego wypoczynku obfito-
wał w wiele ciekawych wydarzeń, wśród których te najważ-
niejsze rozgrywały się często na płaszczyźnie zawiązanych 
przyjaźni. Przebywając na co dzień blisko siebie, uczyliśmy 
się wzajemnego szacunku i postawy braterstwa. Kiedy po-
żegnań nadszedł czas, mogliśmy się przekonać, że każdy 
z tych ludzi stał się nam jakoś szczególnie bliski i w miejsce 
początkowej obcości weszła wzajemna sympatia.

To wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowania i po-
mocy materialnej ze strony Urzędu Gminy w  Rzekuniu. 
Środki przekazane przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych z pewnością zostały dobrze i po-
żytecznie wykorzystane. Nasze podziękowanie składamy 
tym wszystkim, którzy wsparli nasze wakacje darem swoje-
go serca. Pamiętamy o nich i dziękujemy.

Sławomir Sokołowski

Zofia Gumowska
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w hołdzIe marynarzom I ułanom 
Poległym na zIemI rzekuńskIej  
w 1920 roku

Przy dźwiękach orkiestry na cmentarz parafialny w Rze-
kuniu przemaszerowali uczestnicy uroczystości obchodów 
91. rocznicy kurpiowskiego akcentu wojny polsko-bolsze-
wickiej, którą potocznie nazywamy „Cudem nad Wisłą”. 
W uroczystościach wzięła udział delegacja Gdyńskiego Od-
działu Zabezpieczenia Marynarki Wojennej, której to de-
legacji przewodniczył Z-ca Dowódcy Jednostki Komandor 
Porucznik Krzysztof Haponiuk. Marynarze są historycz-
nymi spadkobiercami jednostki, która brała udział w wal-
kach na ziemi rzekuńskiej. Tradycyjnie organizatorem ob-
chodów tej rocznicy był Ksiądz Podpułkownik Jan Mrowca, 
proboszcz rzekuńskiej parafii pod wezwaniem Najświęt-
szego Serca Jezusowego. Na program obchodów złożyły się 
uroczystości patriotyczne przed rzekuńską świątynią, jaka 
także uroczysta koncelebrowana msza święta, którą odpra-
wili Kapelani Wojska Polskiego. Po mszy przemaszerowano 
na cmentarz, gdzie zostały złożone wieńce i kwiaty na gro-
bach marynarzy i ułanów. Organizację uroczystości wsparli 
i brali w niej udział przedstawiciele samorządu Gminy Rze-
kuń na czele z Wójtem Stanisławem Godziną oraz Komen-

dant WKU w Ostrołęce ppłk. Krzysztof Giemza. Na szcze-
gólne podkreślenie zasługuje duża liczba mieszkańców 
Rzekunia i okolic, którzy biorą corocznie udział w uroczy-
stościach. Mimo wakacji, nie zabrakło też licznej reprezen-
tacji młodzieży.

Mariusz Kubeł 
Fot. M.Kubeł

cmentarz ParafIalny w rzekunIu
Kaplice cmentarne, pomniki, nagrobki, samotne mogiły 

przemawiają do nas, odkrywając minione wydarzenia.
Cmentarze parafialne, nekropolie, a  także samotne le-

śne mogiły poległych w walce za ojczyznę, są szczególnym 
świadectwem historycznej przeszłości, dziejów regional-
nych oraz miejscem pamięci żyjących w przeszłości ludzi. 
Wędrując alejkami rzekuńskiego cmentarza, z każdego za-
kątka wołają do nas historie spoczywających tam osób i ich 
rodzin.

Dzieje cmentarza w Rzekuniu sięgają daleko, w głąb XV 
wieku, kiedy to od 1413 roku, przy nowopowstałym koście-
le parafialnym utworzonym dzięki staraniom trzech braci, 
Pawła – kanonika płockiego, Wojciecha – kanonika war-
szawskiego oraz rycerza Jana, założono zgodnie z tradycją 
pierwszy cmentarz. Istniał w  tym miejscu przez przeszło 
400 lat, kiedy to w 1842 roku ksiądz proboszcz Michał No-
wak podjął starania o pozwolenie założenia nowego cmen-
tarza parafialnego, usytuowanego poza placem kościelnym. 
Sześć lat później poświęcono ziemię, przeznaczoną na nowe 
miejsce pochówku tutejszych parafian. W  roku 1851, był 
on już urządzony i otoczony kamiennym murem, a szcząt-
ki wiernych pogrzebanych na cmentarzu przykościelnym, 
systematycznie przenoszono w  nowe miejsce wiecznego 
spoczynku.

Z dziejami cmentarza w Rzekuniu ściśle wiążą się nazwi-
ska kilku znaczących w tym regionie rodzin szlacheckich, 
m.in. Celińskich, Suchodolskich, Fiszerów oraz w  szcze-
gólności kolatora cmentarza i  inicjatora budowy pierwszej 
kaplicy, Mikołaja Glinki. To właśnie on już w  1856 roku 
zaproponował przebudowanie jednego z podziemnych gro-
bowców i zaadoptowanie go na kaplicę cmentarną, służącą 
celom kultowym. Rok później poświęcono nową, neoklasy-

cystyczną kaplicę, pod wezwaniem Świętego Krzyża. Wy-
budowana została na planie krzyża greckiego. 

Cmentarz z upływem lat i w związku z potrzebami roz-
rastającej się wspólnoty parafialnej był systematycznie po-
większany. Obejmując w  początkach swojego istnienia 
blisko hektar powierzchni, dzięki czterem rozbudowom 
w latach 1951, 1978, 1980 oraz 1997, zajmuje dziś obszar po-
nad 3,54 hektara.

Ciągłe prace remontowe i konserwatorskie mają na celu 
zachowanie zabytkowej substancji cmentarnej oraz podnie-
sienie estetyki nekropolii. Szczególnymi zasługami odzna-
cza się na tym polu ksiądz prałat Piotr Łada. To jego inicja-
tywa zapoczątkowała budowę przycmentarnego parkingu, 
remont bram, budowę murów okalających tzw. nowy cmen-
tarz parafialny, oraz remont istniejącego już dotychczas ka-
miennego ogrodzenia otaczającego starszą część obiektu.

Nekropolia w  Rzekuniu jest szczególnym miejscem do-
kumentującym dzieje historii regionalnej, bliskiej każdemu 
tutejszemu mieszkańcowi. W jego obrębie spoczywają licz-
ne pokolenia parafian, a także ludzie zasłużeni w walkach 
o  wolność ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej 
w 1920 roku, a także polegli w II wojnie światowej.

Krótka historia miejsca szczególnej pamięci o minionych 
wiekach, niech będzie okazją do patrzenia na przyszłość 
nie tylko z perspektywy dnia dzisiejszego. Pamiętajmy za-
tem, że „gdy gaśnie pamięć ludzka – mówią dalej kamienie”, 
a każdy z nich przypomina nam nie tylko o minionych ist-
nieniach, ale także wywołuje tak potrzebne w życiu każde-
go chrześcijanina refleksje na temat sensu naszej ziemskiej 
wędrówki i przemijaniem.

Emilia Chowańska
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Punkty 
Przedszkolne 

20 września br. Zarząd Województwa Ma-
zowieckiego zaakceptował ostateczną listę 
projektów rekomendowanych do dofinanso-
wania z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach PO KL Poddziałanie 9.1.1 „Zmniej-
szenie nierówności w stopniu upowszechnie-
nia edukacji przedszkolnej”. Wśród zareko-
mendowanych projektów znalazł się projekt 
Gminy Rzekuń pt.: „Punkty Przedszkolne 
w Gminie Rzekuń”. Głównym celem projektu 
jest wzrost upowszechnienia edukacji przed-
szkolnej dzieci w wieku od 3 do 5  lat na ob-
szarach wiejskich w Gminie Rzekuń.  Projekt 
przewiduje zorganizowanie punktów przed-
szkolnych w miejscowościach: Borawe, Dzbe-
nin, Laskowiec, Ołdaki, Drwęcz. Wartość 
całkowita projektu wynosi 496 191,00 PLN.  
Projekt będzie finansowany w  85% ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego, w 13,5 % ze środ-
ków krajowych w  ramach budżetu państwa, 
1,5 % stanowić będzie wkład własny Gminy 
Rzekuń.

DD

mecze drużyn 
młodzIeżowych

W piątek, 23 września i sobotę, 24 września obie drużyny Rzekunianki 
Rzekuń zagrały w roli gospodarzy.

Drużyna orlików w swoim pierwszym turnieju ligowym zaprezento-
wała się bardzo przyzwoicie. Chociaż w pierwszym spotkaniu nie potra-
filiśmy sprostać Narwianom, to w  kolejnych dwóch meczach walczyli-
śmy, jak równy z równym i pokazaliśmy kilka ciekawych akcji.

W  sobotnie popołudnie z  kolei młodziki 2000 podejmowały go-
ści z  Krasnosielca. Od początku spotkania dyktowaliśmy warunki gry 
i orientacyjnie przez 80% czasu gry, byliśmy w posiadaniu piłki. Druga 
połowa, to okres wyrównanej gry, w której obie drużyny stwarzały sy-
tuacje. W obu połowach mieliśmy zupełnie inaczej zestawioną drużynę, 
a jedynym zawodnikiem, który został na placu gry po przerwie był nasz 
bramkarz Janek Krzyna. Oprócz znakomitej postawy w pierwszej poło-
wie, również chłopcy grający po przerwie pokazali, że przykładają się do 
pracy i dają nadzieję na przyszłość.

Na kolejne mecze młodzików zapraszam chłopców trenujących w rocz-
niku 2002, bo jest z kogo brać przykład. Nie tylko umiejętności piłkar-
skie, ale w ostatnim czasie także postawa na boisku i podejście do tre-
ningu, uległy znacznej poprawie, czego należy oczekiwać też w młodszej 
grupie.

Łukasz Załęski

IndywIdualI zacja 
Procesu naucza-
nIa w szkołach 
Podstawowych 
gmIny rzekuń

Projekt złożony przez Gminę Rzekuń do 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 w ramach Priorytetu IX, Poddzia-
łanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans eduka-
cyjnych uczniów z  grup o  utrudnionym do-
stępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic 
w jakości usług edukacyjnych” uzyskał pozy-
tywną oceną Komisji Oceny Projektów Sys-
temowych. Projektem zostanie objętych 269 
uczniów klas I-III szkół podstawowych Gmi-
ny Rzekuń w  zakresie indywidualizacji pro-
cesu nauczania. Celem głównym projektu jest 
wsparcie w  okresie realizacji projektu indy-
widualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół 
podstawowych w  Rzekuniu, Drwęczy, Dzbe-
ninie, Ołdakach, Borawem, Laskowcu, gminy 
Rzekuń dostosowanego do zdiagnozowanych 
potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich 
możliwości psychofizycznych. W  projekcie 
uczestniczyć będzie 6 szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Rzekuń.

DD 

Terminarz rozgrywek ligowych

2011-10-02   
UkS moja ostrołęka – lUkS rzekUnianka rzekUŃ 
2011-10-08    
lUkS rzekUnianka rzekUŃ – narew ostrołęka 

2011-10-16     
kurpik kadzidło – lUkS rzekUnianka rzekUŃ 
2011-10-21 
lUkS rzekUnianka rzekUŃ – 
oTS korona hiD ostrołęka

załóż 
PrzedsIęBIorstwo! 

Od 26 września do 7 października 2011 roku Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie prowadziła nabór wniosków o 
przyznanie pomocy unijnej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mi-
kroprzedsiębiorstw”. Pomoc przeznaczona jest dla zlokalizowanych na 
obszarach wiejskich, powstających albo rozwijających się mikroprzedsię-
biorstw (przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób). 

Warunkiem otrzymania pomocy jest, by realizacja inwestycji prowa-
dziła do utworzenia, co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu 
na pełne etaty średnioroczne. 

Pomoc polega na refundacji do 50% poniesionych kosztów kwalifi-
kowalnych operacji, w tym kosztów: budowy lub modernizacji obiek-
tów budowlanych, z wyłączeniem wykonania budynków mieszkalnych, 
zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz częściowej refundacji 
kosztów ogólnych, bezpośrednio związanych z przygotowaniem i reali-
zacją inwestycji. 

Więcej informacji:
– bezpłatna infolinia ARiMR 800 38 00 84
–  Informacja Prezesa ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomo-

cy: www.arimr.gov.pl
–  Formularze, wzory dokumentów aplikacyjnych, aktualne informacje: 

www.arimr.gov.pl
– Centrum Doradztwa Rolniczego: www.cdr.gov.pl

(nrz)



12 BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ    Nr 2/2011

sPortowo I PożarnIczo
W niedzielę, 18 września w Rze-

kuniu odbyły się zawody sportowo-
-pożarnicze. Zwieńczeniem imprezy 
był mecz pomiędzy samorządow-
cami Ostrołęki a samorządowcami 
Rzekunia. 

Zawody odbyły się na boisku pił-
karskim przy ulicy Miłej w Rzekuniu. 
W ostatnich miesiącach boisko wzbo-
gaciło się o trybuny z ławkami i krze-
sełkami. Spełnia ono wymogi licen-
cyjne, uprawniające do rozgrywek Ligi 
Okręgowej Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. 

W  niedzielnych zawodach wzięły 
udział drużyny Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych z  Rzekunia, Borawe-
go, Dzbenina, Kamianki, Zabiela 
i Rozwór. 

– Zawody mają sprawdzić kondycję 
strażaków, ich przygotowanie do dzia-
łań bojowych – mówił Wiesław Fry-
drych, Komendant Zarządu Gminne-
go Ochotniczych Straży Pożarnych. 
– Chcemy też rozpropagować wśród 
mieszkańców gminy działalność stra-
ży pożarnej. 

Zawody zostały rozegrane w dwóch 
konkurencjach: ćwiczenia bojowe 
i  sztafeta pożarnicza z  przeszkodami. 
Najlepsza okazała się drużyna OSP 
z Dzbenina, za nią uplasowała się OSP 

Borawe, trzecie miejsce zajęła OSP 
w  Kamiance. Zwycięzcom gratulo-
wał Stanisław Godzina, Wójt Gminy 
Rzekuń, Edward Gryczka, Przewod-

niczący Rady Gminy oraz Jarosław 
Wilga, Komendant Straży Pożarnej 
w Ostrołęce. 

Na zakończenie imprezy można 
było obejrzeć mecz piłki nożnej, pod-

czas którego zmierzyli się samorzą-
dowcy Ostrołęki z  samorządowcami 
Rzekunia. W  obydwóch drużynach 
zagrali przewodniczący Rad: Miasta 
Ostrołęki – Dariusz Maciak i  Gminy 
Rzekuń – Edward Gryczka. Spotkanie 
zakończyło się remisem 0:0. 

(nrz)

ważne Informacje 

urząd gminy w rzekuniu 
ul. kościuszki 33
07-411 rzekuń
tel. (29) 761 73 01

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

ośrodek Pomocy społecznej w rzekuniu 
tel. (29) 761 73 95, (29) 643 20 80

urząd stanu cywilnego w rzekuniu 
tel. (29) 761 73 84 

Posterunek Policji 
tel. (29) 761 01 38

awarie sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej 
awarie sieci wodociągowej lub kanali-
zacyjnej na terenie gminy rzekuń moż-
na zgłaszać do zakładu obsługi gminy 
w rzekuniu, ul. Kolonia 1b, tel. (29) 761 
73 78 (w dni powszed nie, w godz. 7-15). 
poza godzinami pracy i w dni wolne od 
pracy – tel. 660 588 477, 660 326 054.

zwycIęzcy konkursów,  
które towarzyszyły zawo-
dom sPortowo-PożarnIczym: 

I. konkurs plastyczny:
 Starszaki:
   1. zuzanna Frydrych 
  Maluchy:
   1. Julia Kupis
 
II. tor przeszkód:
  Starszaki:
   1. dominik rańko
  Maluchy:
   1. damian więch 
 
III. ringo
  Starszaki:
   1. Jan Krzyna
  Maluchy
   1. Michał Mierzejewski
 
IV. warcaby
  Starszaki
   1. Jan Krzyna 
  Maluchy
   2. Mariusz Mierzejewski
 
V. worki:
  Starszaki
   1. ola Jaskólska 
  Maluchy
   1. andżelika więch

Drużyna OSP Dzbenin.

Samorządowcy Rzekunia i Ostrołęki przed meczem.




