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

 Edward Gryczka Stanisław Godzina
 Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń Wójt Gminy Rzekuń

6 grudnia wszystkie dzieci z gminy Rzekuń świętowały Mikołajki. Na zdj. uczniowie SP w Rzekuniu – tradycyjnie w czapkach Mikołaja.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia  
pragniemy życzyć  

wszystkim mieszkańcom gminy Rzekuń  
zdrowia, niegasnącej radości, ciepłej rodzinnej 

atmosfery, która pozwoli na oderwanie się 
od codziennych trosk i zabiegania oraz 

spełnienia marzeń – zarówno tych dotyczących 
życia osobistego, jak i zawodowego.

W Nowym 2013 Roku życzymy realizacji 
planów, postanowień i zamierzeń. Mamy też 
nadzieję, że również dla naszej Gminy będzie 
to rok realizacji wielu inwestycji, aby nasze 

miejscowości wzbogacały się o bezpieczne drogi, 
infrastrukturę oraz piękniały i rozwijały się.
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Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391), z dniem 
1 stycznia 2012 r. gminy są zobowiązane objąć 
wszystkich mieszkańców systemem gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. Nowa ustawa 
wymusza na samorządach gruntowną przebu-
dowę dotychczasowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. System powinien za-
cząć funkcjonować w gminach nie później niż 18 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W prak-
tyce oznacza to, że od 1 lipca 2013 r. Gmina bę-
dzie odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, a mieszkaniec – wła-
ściciel nieruchomości będzie obowiązany ponosić 
na rzecz gminy, na terenie której położona jest 
jego nieruchomość, opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Gmina w zamian za 
uiszczoną opłatę będzie miała za zadanie również 
sprawować nadzór nad prawidłowym zagospo-
darowaniem i unieszkodliwianiem odebranych 
od mieszkańców odpadów komunalnych. Nowe 
przepisy w sposób zupełnie odmienny od dotych-
czasowego regulują zasady gospodarowania od-
padami komunalnymi. Aktualnie nasza Gmina 
jest w trakcie przygotowań do wdrożenia nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

red. 

radni oBradowali
29 listopada br. odbyła się XXXI zwy-

czajna sesja Rady Gminy Rzekuń. Pod-
czas sesji radni rozpatrywali m.in. zmia-
ny w budżecie oraz Gminny Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych na 2013 rok.

Przed sesją radni udali się do Drwę-
czy, aby zobaczyć ukończoną Stację 
Uzdatniania Wody. Przypomnijmy, iż 
budowa Stacji, która trwała około półto-
ra roku, dobiegła właśnie końca. Dzięki 
temu odejdą w zapomnienie problemy 
mieszkańców gminy Rzekuń związane 
z brakiem wody.

Na sesji radni rozpatrywali, m.in. 
projekty uchwał w sprawie: zmian 

w budżecie Gminy na 2012 rok, zmian 
w wieloletniej prognozie finansowej, 
przyjęcia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2013 rok, przyjęcia 
„Programu współpracy gminy Rzekuń 
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na 2013 
rok”, uchwalenia wieloletniego progra-
mu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy Rzekuń na lata 2012-
2018, zatwierdzenia planów pracy ko-
misji Rady Gminy Rzekuń na 2013 rok, 

uchwalenia planu pracy Rady Gminy 
Rzekuń na 2013 rok.

O swojej działalności między sesjami 
mówił Stanisław Godzina, Wójt Gmi-
ny Rzekuń. Wśród wielu działań wy-
mienił podpisanie aktu notarialnego 
z Miastem Ostrołęką i sfinalizowanie 
sprawy zamiany gruntów pod cmen-
tarz komunalny w zamian za grunty 
w Przytułach Starych. Łącznie jest to 
prawie 18 hektarów ziemi, na których 
zlokalizowany jest park – pozostałość 
po dworze w tej miejscowości.

DD

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzekuń,
uprzejmie proszę o sprawdzenie zasad rozwiązania dotychczas obo-
wiązujących umów na odbiór odpadów komunalnych i odpowiednio 
wcześniejsze ich wypowiedzenie, by uniknąć konieczności ponosze-
nia opłat po 30 czerwca 2013 roku.

 Z poważaniem
 Stanisław Godzina
 Wójt Gminy Rzekuń

wywóz śmieci na nowych zasadach!
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co, Gdzie, kiedy?
Wykonanie dokumentacji sieci 

kanalizacyjnej
Informujemy, iż obecnie trwają uzgod-

nienia związane z projektowaniem sieci 
kanalizacyjnej i przyłączy do działek 
budowlanych (w msc. Tobolice, Dzbe-
nin, Czarnowiec, Laskowiec-Teodorowo, 
Rzekuń) przez pracowników Zakładu 
Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD. 
Zakres projektowanych przyłączy bę-
dzie obejmował:

– odcinek od sieci do budynku,
– w przypadku braku budynku do 

granicy nieruchomości.
Projekt przewiduje wykonanie przy-

łączy do działek budowlanych uwzględ-
nionych w ewidencji geodezyjnej na 
dzień 07.08.2012 r. Ponadto informu-
jemy, że wykonanie projektu przyłącza 
nie jest równoznaczne z obowiązkiem 
likwidacji istniejącego szamba. Wszelkie 
zapytania w sprawie uzgodnień przy-
łączy prosimy kierować do Wykonaw-
cy dokumentacji projektowej tj. Zakład 
Obsługi Inwestycji KOMPLEX-BUD, ul. 
Królowej Jadwigi 18C/4, 11-500 Giżyc-
ko, tel. 87 428-50-13 lub Marta Stańczyk 
tel. 503-061-185. Projekt przyłączy i ich 
budowa należy do właściciela nierucho-
mości.  Projekty przyłączy są wykony-
wane w celu ułatwienia mieszkańcom 
podłączenia się do sieci kanalizacyjnej 
poprzez obniżenie kosztów.

Wykonanie dokumentacji sieci 
wodociągowej

Informujemy, iż obecnie trwają 
uzgodnienia związane z projektowa-
niem sieci wodociągowej i przyłączy do 
działek budowlanych (w msc. Przytuły 
Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia, 
Drwęcz) przez pracowników firmy „Pro-
jektowanie i usługi techniczne w budow-
nictwie mgr inż. Krzysztof Pękalski”. 
Zakres projektowanych przyłączy będzie 
obejmował:

– odcinek od sieci do budynku,
– w przypadku braku budynku do 

granicy nieruchomości.
Projekt przewiduje wykonanie przy-

łączy do działek budowlanych uwzględ-
nionych w ewidencji geodezyjnej na 
dzień 07.08.2012 r. Wszelkie zapytania 
w sprawie uzgodnień przyłączy prosimy 
kierować do Wykonawcy dokumenta-
cji projektowej tj. firmy Projektowanie 
i usługi techniczne w budownictwie mgr 
inż. Krzysztof Pękalski, ul. Pogodna 3/9, 
23-210 Kraśnik, tel. 81 826-16-41 lub tel. 
660-684-806. Należy dodać, że projekt 
przyłączy i ich budowa jest po stronie 

właściciela nieruchomości.  Projekty 
przyłączy są wykonywane w celu uła-
twienia mieszkańcom podłączenia się 
do sieci wodociągowej poprzez obniże-
nie kosztów.

Kapliczka w Goworkach
14 listopada br. zakończono prace 

związane z położeniem krawężników 
oraz ułożeniem kostki wokół kaplicz-
ki w miejscowości Goworki. Zadanie 
zostało wykonane w ramach funduszu 
sołeckiego. 

Chodnik w Teodorowie
Również z funduszu sołeckiego wyko-

nano chodnik w Teodorowie. Oddano 
go do użytku 14 listopada br. Chodnik 
mierzy 150 m i jest szeroki na 1 metr. 
Ustawiono także krawężniki betono-
we oraz obrzeża betonowe. Wykonano 
podbudowy pod wjazdy bramowe oraz 
ułożono kostkę betonową. 

Zaprojektuj herb Gminy!
Wójt Gminy Rzekuń ogłosił kon-

kurs na wykonanie projektów gra-
ficznych herbu, flagi i banera gminy 
Rzekuń oraz pieczęci gminnej, wój-
towskiej oraz radzieckiej wraz z opisem 
użytej symboliki, kolorów i kontekstu 
historyczno-heraldycznego.

Konkurs skierowany jest do osób, któ-
re posiadają już doświadczenie w przygo-
towywaniu tego typu projektów. Każdy 
zgłaszający się do konkursu musi wyka-
zać się opracowaniem w ciągu ostatnich 
3 lat co najmniej jednego herbu, który 
uzyskał pozytywną opinię właściwego 
ministra i uchwalony został przez zle-
cający samorząd.

(nrz)

K O N K U R S  „ E N E R G I A 
PRZYSZŁO ŚCI”

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Rzekuniu wzięli udział w konkursie 
plastyczno – konstrukcyjnym „Energia 
Przyszłości” realizowanym w ramach 
projektu Łańcuch Pozytywnej Energii. 
Na konkurs nadesłano 60 prac ze szkół 
Ostrołęki i okolic. W kategorii prac 
zbiorowych chłopcy z klasy VI: Alek-
sander Siemiątkowski, Wiktor Nickiel 
i Maciej Dąbkowski zostali laureatami 
I nagrody. W kategorii plastyki płaskiej 
i przestrzennej uczennice: Julia Zalewska 
i Natalia Pupek z klasy V oraz Julia Ko-
peć z klasy IV otrzymały wyróżnienia. 
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Małgorzata Kowalczyk

Pasowanie na ucznia
Początek roku szkolnego to czas, kie-

dy wielu przedszkolaków rozpoczyna 
edukację szkolną, zaś starsi uczniowie 
zaczynają naukę w gimnazjach lub szko-
łach średnich. Przyjęcie nowych uczniów 
odbywa się przeważnie bardzo uroczy-
ście. Tak też było w szkole w Ołdakach 
oraz Laskowcu. 

 – Jest to szczególny dzień, który prze-
żywają dzieci, nauczyciele i wychowaw-
cy, ale chyba najbardziej rodzice, którzy 
bezgranicznie obdarzają swoje dzieci 

wielkim uczuciem miłości – mówił 
uczeń prowadzący uroczystość ślubo-
wania i pasowania pierwszoklasistów 
w Ołdakach.

Uroczystość odbyła się 19 październi-
ka br. Ślubowanie złożyli zarówno gim-
nazjaliści, jak i uczniowie pierwszej klasy 
Szkoły Podstawowej. 

Pasowanie pierwszoklasistów w Szkole 
Podstawowej im. Ks.A.Pęksy w Laskow-
cu odbyło się 30 października. 

– Od dziś oficjalnie będziecie należeli 
do naszej szkoły, a waszym najważniej-
szym obowiązkiem będzie nauka – mó-
wiła Małgorzata Pieczyńska, Dyrektor 
Szkoły. – Życzę wam, jak najwięcej suk-
cesów, zaś rodzicom wiele radości ze 
swoich dzieci. 

Święto Niepodległości 
9 listopada w Szkole Podstawowej im. 

Mieczysława Czychowskiego w Dzbe-
ninie z okazji 94. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości odbył się 
V Przegląd Pieśni Patriotycznych. Na 
Przegląd oprócz odświętnie ubranych 
uczniów, przybyli mieszkańcy Dzbe-
nina, Korczak i Kamianki. Wśród go-
ści byli przedstawiciele Stowarzyszenia 
Miłośników V Pułku Ułanów Zasław-
skich oraz weteran wojenny Pan Ryszard 
Karwacki oraz Stanisław Godzina, Wójt 
Gminy Rzekuń oraz Edward Gryczka, 
Przewodniczący Rady Gminy.  red.

Pierwszoklasiści z Laskowca z nauczycielami, rodzicami 
i zaproszonymi gośćmi.
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Prawo jazdy za unijne środki
22 osoby biorą udział w bezpłatnym 

kursie na prawo jazdy kategorii B. Kurs 
został zorganizowany przez gminę Rze-
kuń, która pozyskała środki w ramach 
projektu „Oddolne inicjatywy w Gmi-
nie Rzekuń” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego.

31 października w Urzędzie Gminy 
w Rzekuniu odbyło się spotkanie in-
formacyjne dla uczestników kursu. Ofi-
cjalnego otwarcia dokonał Stanisław 
Godzina, Wójt Gminy Rzekuń. Obecni 
też byli: Natalia Majewska, Koordyna-
tor Projektu oraz przedstawiciele Ligi 
Obrony Kraju Ośrodka Szkolenia Za-
wodowego Kierowców, którzy prowa-
dzą szkolenie.

W początkowej fazie projekt przewi-
dywał udział 15 uczestników. Po wyło-
nieniu firmy szkoleniowej, okazało się, 
że można zakwalifikować więcej osób. 
W związku z tym w kursie bierze udział 
15 kobiet i 7 mężczyzn– bezrobotnych 
mieszkańców gminy Rzekuń.

W ramach projektu uczestnicy mają 
bezpłatnie zagwarantowane: 30 godzin 

przygotowania do egzaminu teoretycz-
nego + 1 godzina przeprowadzenia egz. 
wewnętrznego, tyleż samo godzin przy-
gotowania do egzaminu praktycznego, 
badanie lekarskie, opłatę za pierwszy eg-

zamin zarówno teoretyczny, jak i prak-
tyczny, materiały szkoleniowe i catering. 
W ramach projektu uczestnicy otrzy-
mają również gadżety promujące EFS.

(nrz)

w Gminnej BiBliotece PuBlicznej 
w rzekuniu...

...przez cały rok nie zabrakło okazji 
do różnego rodzaju spotkań zarówno 
dla młodszych, jak i starszych. 

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął 
się cykl spotkań pod nazwą „Twórcze 
spotkania”, które były okazją do zgłę-
biania tajników z zakresu różnych form 
rękodzieła artystycznego. W ramach 
tych spotkań odbywały się warsztaty 
z wykonywania wiosennych kwiatów 
z bibuły, papieru oraz jesienią z liści klo-
nu; zdobienia kartek okolicznościowych 
techniką decoupage, warsztaty z ha-
ftu oraz szydełkowania a także ostatnie 
w tym roku przedświąteczne warszta-
ty wykonywania ozdób choinkowych. 
Spotkaniom towarzyszyła ciepła i miła 
atmosfera. Były one okazją do rozmów, 
wymiany doświadczeń, twórczych in-
spiracji, a przy okazji również do zapo-
znania się z ofertą czytelniczą biblioteki, 
nowościami.

W ramach współpracy z przedszko-
lem odbywały się cykliczne „Spotkania 
z bajeczką”, podczas których maluchy 
zabierane były w świat bajek i baśni, 

uczestniczyły w zabawach oraz prezen-
towały twórczość plastyczną. 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek w maju do biblioteki zawitali 
uczniowie z klas 1-3 Szkoły Podstawowej 
w Rzekuniu wraz z wychowawcami oraz 
zaproszeni goście. Każda klasa miała 
okazję szczegółowo zwiedzić bibliotekę 
i zapoznać się z księgozbiorem. Zapro-
szeni goście czytali dzieciom wybrane 
historyjki o Kubie i Bubie autorstwa 
Grzegorza Kasdepke, po czym dzieci 
dzieliły się wrażeniami, a następnie za-
proszony gość opowiadał o swojej pracy 
i zawodzie jaki wykonuje. 

W tym samym czasie również w Fi-
lii Bibliotecznej w Laskowcu odbywały 
się spotkania z dziećmi w wieku przed-
szkolnym oraz ze Szkoły Podstawowej 
promujące czytelnictwo. Podczas tych 
spotkań dzieci poznawały bibliotekę, 
słuchały bajek, baśni i opowiadań, a tak-
że wyzwalały swoją ekspresję twórczą 
poprzez wykonywanie prac plastycz-
nych. W bibliotekach było gwarno 
i wesoło. 

W murach biblioteki gościli autorzy 
książek dla dzieci: Marcin Brykczyński, 
który inspirująco opowiadał o swojej 
twórczości otwierając głębsze ścieżki 
do swoich wierszy i opowiadań podczas 
spotkania autorskiego z uczniami klasy 
II i III Szkoły Podstawowej w Rzekuniu 
oraz Wiesław Drabik, który w zabawny 
sposób prezentował młodym słucha-
czom wiersze i bajki podczas spotka-
nia autorskiego z dziećmi klas I – III 
w Szkole Podstawowej w Laskowcu oraz 
z dziećmi z przedszkola w Rzekuniu. 

Bibliotekę w Rzekuniu odwiedzali 
również uczniowie ze Szkoły Podsta-
wowej w Laskowcu i Ołdakach, a także 
uczniowie Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Rzekuniu. 

Uczniowie Gimnazjum uczestniczyli 
w warsztatach tworzenia kwiatów z liści 
klonu, czego wynikiem było powstanie 
przepięknych kolorowych jesiennych 
bukietów. 

Bardzo wesoło i twórczo przebiegały 
w bibliotece zajęcia pod hasłem „Waka-
cje z biblioteką” z pomocą pani Mar-

Spotkanie informacyjne z uczestnikami kursu na prawo jazdy kategorii B.
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tyny Bębenek, która odbywała w bi-
bliotece praktyki studenckie. Podczas 
wakacyjnych spotkań dzieci rysowa-
ły, malowały, słuchały bajek, uczyły się 
formować z masy papierowej oraz mo-
delowały z masy solnej. Nie zabrakło 
również zabaw i oglądania bajek. Dla 
wytrwałych na zakończenie spotkań 
czekała niespodzianka w postaci drob-
nych upominków. 

Podczas dożynek w Przytułach Sta-
rych oraz Festynu „Pożegnanie lata” 
w Rzekuniu, młodsi czytelnicy mieli 
okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat 
zdarzeń i bohaterów bajek, baśni i opo-
wiadań poprzez udział w konkursach 
przygotowanych przez bibliotekę. 

Poza popularyzacją czytelnictwa, pro-
mocją książki i twórczymi spotkania-
mi w ramach warsztatów, w bibliotece 
były prezentowane również wystawy 
prac z zakresu rękodzieła artystyczne-
go. Przedstawiały one efekt czasochłon-
nych, ale jakże inspirujących zmagań rę-
kodzielniczych w postaci przepięknych 
barwnych prac wykonanych techniką 
haftu krzyżykowego i na szydełku, przez 
osoby pochłonięte pasją tworzenia. Swo-
je dzieła prezentowały dotychczas: Jo-
anna Ciborowska, Agnieszka Minota, 
Aldona Stepnowska i Aldona Morawska, 
Hanna Olkowska, Urszula Maciejewska 
i Halina Załęska.

Można było również oglądać wysta-
wę zdjęć z konkursu fotograficznego 
z 2011 r. pod patronatem Wójta Gmi-
ny Rzekuń „Gmina Rzekuń jest pięk-
na”, które odsłaniały przepiękne zakąt-
ki uchwycone przez uczniów z terenu 
gminy. Zaprezentowane były też prace 
wykonane przez uczestników warszta-
tów fotografii, malowania, szydełko-
wania oraz rzeźby w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków EFS 
pt.: „Warsztaty sztuki ludowej w Gmi-
nie Rzekuń”. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rze-
kuniu uczestniczyła w kampanii „Biblio-
teka miejscem bezpiecznego Internetu” 
prowadzonej przez Fundację Dzieci Ni-
czyje, Fundację Orange, Fundację Roz-
woju Społeczeństwa Informacyjnego 
i Microsoft. Za pośrednictwem kampa-
nii uczniowie z klas IV-VI, Gimnazjum 
oraz dorośli mogli skorzystać z dostępu 
do platformy e-learningowej i ukończyć 
kurs o tematyce bezpiecznego korzy-
stania z Internetu. Za pośrednictwem 
biblioteki dostęp do kursu otrzymały 
szkoły z terenu Gminy. 

Biblioteka jako instytucja kultury 
zgłosiła również swój udział w projekcie 

„Link do przyszłości. Młodzi. Kariera. 
Internet.” Projekt jest realizowany przez 
Fundację Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego, skierowany do młodzie-
ży klas III gimnazjum oraz młodzieży 
ponadgimnazjalnej. 

W ramach projektu odbyło się spo-
tkanie z Pawłem Stempniakiem, który 
opowiadał młodzieży o swoim zawo-
dzie, pracy z Internetem, którą wyko-
nuje, a przede wszystkim o marketingu 
w Internecie. Było to pierwsze spotkanie 
z młodym profesjonalistą, kolejne mogą 
być realizowane w pierwszym kwartale 
przyszłego roku.

 W dobie nowoczesnych technologii 
czytelnictwo i biblioteki są wypiera-
ne przez Internet i inne media dlate-
go współczesne biblioteki wychodząc 

naprzeciw społeczeństwu, poszerza-
ją oferty i działania, które mogą być 
przez nie realizowane w zależności od 
potrzeb społeczności lokalnej. Takim 
właśnie miejscem są placówki w naszej 
Gminie. Są miejscem, w którym można 
wypożyczyć książkę, ale również rozwi-
nąć swoje zainteresowania, zaczerpnąć 
nowych inspiracji, również skorzystać 
z Internetu czy zwyczajnie spotkać się 
w gronie znajomych i aktywnie spędzić 
czas w miłej, ciepłej atmosferze. Podej-
mowanie różnych działań w bibliotece 
sprzyja również popularyzacji czytelnic-
twa, bywa często początkowym etapem 
rozbudzania zainteresowań lekturowych 
czytelników.

Agnieszka Majdecka

Wystawa Pani Haliny Załęskiej.

Wakacje w bibliotece.
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fundusz sołecki 2012
Fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących po-

prawie życia mieszkańców. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy 
warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy i być zgodne ze strategią rozwoju gminy. 
W roku 2012 w gminie Rzekuń z Funduszu Sołeckiego zrealizowano następujące inwestycje:

aktywna Gmina rzekuń ii
Gmina Rzekuń w okresie od 2 sierpnia 

2012 r. do 30 listopada 2012 r. realizowa-
ła projekt „Aktywna Gmina Rzekuń II” 
współfinansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Działania 
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej 
integracji, Priorytet VII Promocja inte-
gracji społecznej.

Kwota dofinansowania z Europej-
skiego Funduszu Społecznego wynio-
sła 49.485,00 zł. Projekt był skierowany 
do osób bezrobotnych z terenu gminy 
Rzekuń. Głównym celem projektu było 
podniesienie poziomu aktywności zawo-
dowej i kwalifikacji mieszkańców tere-
nów wiejskich.

W ramach projektu w październiku 
i listopadzie przeprowadzono kurs na 
prawo jazdy kategorii „C” w sumie dla 
19 osób (16 mężczyzn i 3 kobiet). Dodat-
kowo uczestnicy skorzystali ze wsparcia 
i cennych porad jakie udzielił im doradca 
zawodowy w zakresie: pisania CV i po-
dania o pracę, przygotowania do rozmo-
wy kwalifikacyjnej oraz różnych form 
wsparcia dostępnych przy zakładaniu 
własnej działalności gospodarczej czy 
spółdzielni. Żadna z osób nie zrezygno-
wała z udziału w projekcie i wszyscy 

uczestnicy kursu wykorzystali zaplano-
waną dla nich formę wsparcia. Kończąc 
udział w projekcie wszyscy zyskali coś 
bardzo cennego: wzrost poczucia pew-
ności siebie i wiarę we własne możliwości 
i lepsze jutro. Optymizmem napawa fakt, 
że w życiu tych osób coś zmieniło się na 
lepsze. Wszyscy uczestnicy pozytywnie 
ukończyli szkolenie. W dniu 20 listopada 
2012 r. odbyło się spotkanie podsumo-
wujące projekt, na którym uczestnicy 
otrzymali certyfikaty ukończenia szko-
lenia oraz gadżety promujące Europejski 
Fundusz Społeczny. Mamy nadzieję, że 
uzyskanie nowych, praktycznych kwali-

fikacji pomoże uczestnikom w uzyskaniu 
zatrudnienia.

Realizatorzy projektu dziękują Ostro-
łęckiemu Centrum Kształcenia Kie-
rowców Antoni Ścibek-Rejmontowski 
za sprawne i profesjonalne przygotowa-
nie uczestników do kursu teoretycznego 
i praktycznego na prawo jazdy kategorii 
„C” oraz doradcy zawodowemu Sylwii 
Malinowskiej za przygotowanie uczestni-
ków do rozmów z przyszłym pracodawcą.

Katarzyna Brzuzy  
– kierownik projektu

Borawe:  żwirowanie-kruszywo łamane 
oraz mieszanka żwirowa, wymiana 
lamp oświetleniowych

Daniszewo:  żwirowanie 200m3 mieszanki 
żwirowej oraz 16 m3 mieszanki 
kruszywa łamanego 0/31,50 mm

Dzbenin: żwirowanie 187 m3 mieszanki żwirowej 
i 16m3 mieszanki kruszywa łamanego

Goworki:  zakup i montaż krawężników, zakup 
i montaż 3 lamp oświetleniowych

Kamianka:  zakup materiałów do wykonania 
ogrzewania budynku OSP

Korczaki:  żwirowanie 16 m3 mieszanki 
kruszywa łamanego 0/31,50 mm, 
164 m3 mieszanki żwirowej

Laskowiec:  żwirowanie 490 m3 pospółki, 48 m3 
mieszanki kruszywa łamanego 0/31,50 mm

Ławy: żwirowanie: mieszanka żwirowa 142 m3, 
mieszanka kruszywa łamanego 14 m3

Nowa Wieś 
Wschodnia: 

żwirowanie 236 m3 mieszanki 
żwirowej, 23 m3 mieszanki kruszywa 
łamanego 0/31,50mm.

Ołdaki:  żwirowanie 162 m3 mieszanki żwirowej, 16 m3 
mieszanki kruszywa łamanego 0/31,50 mm

Przytuły Nowe: remont dróg, 192 m3 mieszanki żwirowej
Przytuły Stare: wymiana lamp oświetleniowych
Rozwory: wykonanie ogrodzenia remizo-świetlicy
Rzekuń:  żwirowanie – kruszywo łamane 

oraz mieszanka żwirowa
Susk Nowy:  żwirowanie 264 m3 pospółki, 24 m3 

mieszanki kruszywa łamanego 0/31,50 mm
Susk Stary: żwirowanie: 20 m3 mieszanki kruszywa 

łamanego, 209 m3 mieszanki żwirowej
Teodorowo: budowa chodnika 150 mb
Tobolice:  żwirowanie – kruszywo łamane oraz 

mieszanka żwirowa, wymiana lamp 
oświetleniowych i zainstalowanie 
nowych punktów świetlnych

Zabiele:  zakupiono krzesła do świetlicy, żwirowanie 
16 m3 mieszanki kruszywa łamanego 
0/31,50 mm, 168 m3 mieszanki żwirowej

Uczestnicy kursu z Wójtem Gminy Rzekuń oraz Kierownikiem Projektu.
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SOłTYSI GMINY RZEKUŃ 

ławy 
W 1860 roku w majątku Ławy koło Ostrołęki w rodzi-

nie Teresy z domu Glinczanki i Józefa Fiszerów urodził się 
Franciszek Fiszer. W okresie międzywojennym Fiszer stał się 
najbardziej znaną postacią warszawskiej śmietanki towarzy-
skiej, bohaterem niezliczonych spotkań i balów. Przyjaźnił 
się z większością tamtego okresu polskich pisarzy, poetów, 
artystów i polityków, wśród nich byli Bolesław Leśmian, Ste-
fan Żeromski, Władysław Reymont, Julian Tuwim, Artur Ru-
binstein. Znany był ze swoich egzystencjalnych monologów 
i anegdot. Odziedziczona przez niego rodzinna posiadłość, 
folwark Ławy, zaniedbany, wkrótce został zlicytowany za 
długi. Po dworze i jego właścicielu zostały tylko opowieści 
i wspomnienia, ale nadal istnieje i rozwija się w szybkim 
tempie wieś Ławy. 

Sołtysem miejscowości Ławy jest Henryk Serowiec. Sta-
nowisko to piastuje od 1987 roku. Tylko jeden z sołtysów 
gminy Rzekuń ma dłuższy staż w sprawowaniu tej funk-
cji. W czerwcu tego roku Henryk Serowiec świętował swoje 
osiemdziesiąte urodziny. Zanim został sołtysem był radnym, 
funkcję tę sprawował przez wiele lat. Za swoją działalność 
został wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Henryk Serowiec pochodzi z Żerania, w Ławach zamiesz-
kał w 1966 roku. Z sentymentem wspomina swoją pracę na 
kolei. Najpierw przez dziesięć lat pracował w Szczytnie, póź-
niej w Grabowie. Ze smutkiem patrzy na to, iż kolej niemalże 
przestała w naszym regionie istnieć. 

 – Na każdej stacji kolejowej kiedyś był ruch, tętniło życie, 
przewijało się mnóstwo ludzi – opowiada Henryk Serowiec. 
– Dziś już tego nie ma. Kiedyś jechałem przez Szczytno, to 
kłódki wisiały, budynek stacji został zamknięty. 

Pamięta też słynną, szczególnie w części kurpiowskiej po-
wiatu ostrołęckiego, kolejkę wąskotorową. 

 – Kolejka wąskotorowa dojeżdżała do Grabowa, jeździła 
przez Myszyniec, Kadzidło. W Grabowie wszystkie przesyłki 
były przeładowywane z wagonu towarowego do kilku wago-
ników kolejki. A ilu tam ludzi pracowało, ile osób jeździło 
kolejką, jak było gwarno… Wagony były wypchane po brzegi. 
Kolejka była bardzo powolna – jak do szkoły młodzi jechali, 
to na zakręcie przy Fortach wszyscy w biegu wysiadali. Teraz 
to można tylko powspominać. 

Przez 25 lat sprawowania funkcji sołtysa Henryk Serowiec 
obserwował zmiany, jakie zachodziły w Ławach, starał się, 
aby było to miejsce przyjazne dla mieszkańców i żeby mie-
li zapewnione podstawowe udogodnienia. Miejscowość się 
rozrasta. Ławy są rozrzucone, jest tu sześć dzielnic, dlatego 
też jest sześciu członków Rady Sołeckiej. Powstaje już nowe 
osiedle z pięknymi nowymi domami, wszyscy nazywają je 
„zielonym osiedlem”. Obecnie wieś liczy 806 mieszkańców. 

Kiedy Henryk Serowiec został sołtysem, nawet główna 
droga biegnąca z Ław do Ostrołęki, była nieprzejezdna. Pa-
mięta, jak drogi budowało się w czynie społecznym. Najpierw 
żwirowe, później asfaltowe. 

 – Drogi były robione po kawałku, w etapach. W ostatnim 
czasie już za kadencji nowego Wójta zaczęło się coś dziać – 
mówi sołtys. – W tym roku odebrano pięknie wyasfaltowaną 
ulicę Osiedlową, Składową i Objazdową. Ostatnio zrobionych 
zostało na osiedlu Zarośle pięć ulic: Sienkiewicza, Reymonta, 
Szymborskiej, Brzozowa i Lipowa. Oczywiście chcielibyśmy 

dalszych inwestycji np. w ulicę 
Miłosza i Zarośla. Potrzeby są 
coraz większe, gdyż mieszkań-
cy chcieliby mieć zapewnione 
podstawowe wygody – dobrą 
drogę, kanalizację, wodociągi. 

W tym roku zakończono 
w Ławach dużą inwestycję 
w sieć kanalizacyjną. Dzię-
ki złożonemu wnioskowi do 
PROW Gmina uzyska zwrot 
z tej inwestycji w wysokości 
ok. 600 tysięcy zł.

 – Na Zaroślach już jest ka-
nalizacja, na osiedlu za torami 
też jest kanalizacja i jeszcze w części koloni numer jeden tak-
że – wylicza sołtys. – Ubiegamy się, aby w pozostałej części 
Ław również powstała.

Jak każda miejscowość, również Ławy ma do dyspozycji 
tzw. fundusz sołecki. W ostatnich latach jest on przeznaczany 
na rozwój oświetlenia oraz żwirowanie dróg. W roku 2013 
do wykorzystania jest 32 914 zł. Zostały one przeznaczone 
na 11 lamp i bieżące żwirowanie dróg. 

Sołtys widzi także inne potrzeby. 
 – Chcielibyśmy, aby w naszej miejscowości powstała świe-

tlica, miejsce, w którym mogliby się spotkać zarówno starsi, 
jak i młodsi. Z boiskiem, zagospodarowanym placem. Nie 
ma u nas w Ławach takiego miejsca. Problemem jest też to, 
że nie ma gminnego placu, działki w centrum wsi. Wcześniej 
tak bardzo się o to nie staraliśmy, bo potrzeby były inne, 
bardziej podstawowe takie jak drogi, ale teraz możemy już 
o tym myśleć. 

Henryk Serowiec z podziwem mówi o współpracy i zgod-
ności w Radzie Gminy.

 – Kiedyś tak nie było, zawsze były jakieś nieporozumienia 
– mówi sołtys. – Teraz Rada Gminy wraz z Wójtem działa 
wspólnie i to jest dobre, bo przecież służy mieszkańcom, 
a kłótnie nigdy do niczego dobrego nie prowadziły.

Iwona Choroszewska-Zyśk

Henryk Serowiec

Odbiór ulicy Osiedlowej, Składowej i Objazdowej w Ławach.
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LUdZIE Z pASJą MIESZKAJą w GMINIE RZEKUŃ 

naGrody starosty dla sPortowca 
z BoraweGo i rzeźBiarza z dzBenina 

30 listopada Stanisław Kubeł, Starosta Ostrołęcki wręczył 
doroczne nagrody, przyznawane za całokształt działalno-
ści lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr 
kultury, kultury fizycznej i sportu oraz promocji powia-
tu. Nagrody otrzymało sześć osób. Dwie z nich trafiły do 
mieszkańców gminy Rzekuń: Przemysława Dąbrowskiego 
z Borawego i Grzegorza Jana Krupy z Dzbenina. 

Przemysław Dąbrowski to młody, utalentowany sportowiec. 
Jego pasją są biegi. Mieszkaniec Borawego – tu chodził do 
Szkoły Podstawowej, później było Gimnazjum w Rzekuniu, 
gdzie wówczas dyrektorem szkoły był Stanisław Godzina, któ-
rego młody sportowiec miło wspomina. Po ukończeniu Gim-
nazjum rozpoczął naukę w technikum w Ostrołęce i tam na 
początku trzeciej klasy zaczęła się jego przygoda z bieganiem. 

 – Zauważyła mnie pani Marianna Pędzich, której jestem 
bardzo wdzięczny – opowiada Przemysław Dąbrowski. – Wpro-
wadziła mnie w tajniki biegania, zaczęła trenować. 

Idolem młodego biegacza jest Waldemar Pędzich, pocho-
dzący także z powiatu ostrołęckiego. Przemysław Dąbrow-
ski zna jego wszystkie wyniki, obserwował go i podziwiał na 
wielu mistrzostwach. 

Obecnie mieszkaniec Borawego jest studentem pierwsze-
go roku studiów magisterskich na Akademii Wychowania 
Fizycznego w Białej Podlaskiej. Reprezentuje klub AZS AWF 
Biała Podlaska, został brązowym medalistą Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, a także został po-
wołany do kadry Polski na Akademickie Mistrzostwa Świata. 
Biega na dystansach od 5 do 21 kilometrów. Maratony jeszcze 
przed nim, na razie jest za młody, bo im dłuższy dystans tym 
dłuższe przygotowanie, trening, praca nad wytrzymałością. 

 – Nagroda Starosty jest dla mnie motywacją do dalszych 
działań, treningów i bardzo za nią dziękuję – mówił lekko-
atleta. – Dziękuję także Wójtowi Gminy Rzekuń. Od niego się 
wszystko zaczęło, on pierwszy mi pomógł w zakupie sprzętu 
sportowego.

Przemysław Dąbrowski chciałby po studiach wrócić do swo-
jej rodzinnej miejscowości, tu znaleźć pracę w kierunku w ja-
kim studiuje, mieszkać i przekazywać swoją wiedzę młodszym.

Grzegorz Jan Krupa mieszka i tworzy w Dzbeninie. Jego 
specjalność to: rzeźba, płaskorzeźba, metaloplastyka. Wiele 
lat spędził poza regionem, ale w końcu wrócił na „ojcowiznę” 
i tutaj założył rodzinę. Jego najwcześniejsze zainteresowania 
pokrywają się z tym, co robi dzisiaj. Najbardziej pociągała go 
muzyka, sport i poezja. W związku z zainteresowaniem poezją 
trafił na kurs instruktorów teatralnych w Mielnie. Był wtedy 
kierownikiem Domu Kultury w Jastrowiu i miał dwadzieścia 
kilka lat. Obok jego zajęć odbywały się warsztaty plastyczno-
-rzeźbiarskie. W ciągu kilkutygodniowego kursu był słucha-
czem i uważnym obserwatorem. To był początek jego przygody 
z rzeźbą, który trwa do dzisiaj. Oprócz rzeźby artysta zajmuje 
się również metaloplastyką. Jego dziadek – Paweł Krupa był 
kowalem, dlatego artysta podkreśla, że ma to w genach. Dzia-
dek rzeźbiarza zakładał z doktorem Józefem Psarskim pierw-
szą szkołę zawodową w Ostrołęce. Wyrabiał różne przedmio-

ty użytkowe: pługi, ale także 
bramy kościelne i cmentarne. 
Spod dłuta Grzegorza Jana 
Krupy wyszły setki rzeźb. Na 
podwórku artysty znajduje 
się pracownia, obok jest kuź-
nia, w której powstają różne-
go rodzaju świeczniki, latar-
nie, lampy. Najbardziej artysta 
lubi rzeźbić w dębie. Wiele jego 
prac poświęconych jest tema-
tyce religijnej. Zafascynowała 
go ona podczas pracy na Wy-
brzeżu. Zetknął się tam z repa-
triantami ze wschodu i sztuką prawosławną. Był pod wielkim 
wrażeniem ikon, co widać i w dzisiejszych jego pracach. Pomy-
słem autora było, aby ikonę nie namalować, tylko wyrzeźbić. 
Dzieła te osiągają niejednokrotnie ponadmetrowe rozmiary. 
Oprócz tematyki religijnej wśród prac rzeźbiarza znajdują się 
również bardziej świeckie: m.in. płaskorzeźby końskich głów, 
figury wojowników. Najbardziej zagadkowymi pracami Grze-
gorza Jana Krupy są tzw. „dziady”. Są to postaci zakonników, 
mężczyzn z brodami. Pod okiem Grzegorza Jana Krupy swo-
je prace wykonują synowie, którzy osiągają w tej dziedzinie 
coraz większy kunszt. Rzeźbiarz bierze udział w warsztatach 
sztuki ludowej i swoje umiejętności przekazuje nie tylko sy-
nom, ale także dzieciom i młodzieży z powiatu ostrołęckiego. 
Na wyróżnienie zasługują tutaj plenery w Charcibałdzie czy 
też współpraca ze Związkiem Kurpiów. W latach 2001-2005 
projektował i wykonywał statuetki Kurpika do nagród Pre-
zesa Związku Kurpiów. Rzeźby Grzegorza Jana Krupy zdobią 
między innymi miejscowość Dzbenin. Podziwiać tam można 
m.in. piękną kapliczkę jego autorstwa. 

Obydwóm laureatom Nagrody Starosty Ostrołęckiego z gmi-
ny Rzekuń serdecznie gratulujemy! 

(nrz)

Grzegorz Jan Krupa

Przemysław Dąbrowski
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tradycje wiGilijne
W każdej relacji o świętach Bożego Narodzenia w naszym 

kraju znajduje się stwierdzenie, iż jest to najpiękniejsze, naj-
uroczyściej obchodzone, najweselsze, a jednocześnie najbar-
dziej rodzinne wśród polskich świąt dorocznych.

Wyjątkowy czas, pełen cudownej mocy, która ma nadejść, 
czyli przyjście na świat małego Syna Bożego nadaje temu 
okresowi specjalny wymiar.

Podkreśleniem tego szczególnego i radosnego wydarzenia 
jest wyjątkowe świętowanie przez Polaków czasu oczekiwa-
nia czyli wigilii. Jak pisze B. Ogrodowska – obchodzono ją 
w sposób najbardziej uroczysty w każdych warunkach i cza-
sach: w dostatku i biedzie, w radości, stabilizacji i w czasie 
różnych życiowych 
zawirowań, podczas 
pokoju i w najgor-
szych momentach 
naszej historii.

Właśnie nawiązy-
wanie do staropol-
skiej tradycji i for-
my obchodów świąt 
Bożego Narodzenia 
stało się być może 
sposobem stosowa-
nym przez znaczną 
część naszego spo-
łeczeństwa zacho-
wywania i podkre-
ślania tożsamości 
narodowej. Duża 
też była w tym rola 
średniej i drobnej szlachty mazowieckiej, tu również nado-
rzańskiej, która tradycje swych przodków łączyła z nowymi, 
a dziś jednymi z najpiękniejszych symboli tych świąt.

Musi budzić zastanowienie, dlaczego choinka w swej dzi-
siejszej formie – pełnego drzewka, stojącego na podłodze 
w specjalnym stojaku, znanej w Europie już od XVI w. , trafiła 
na ziemie polskie dopiero na przełomie XVIII i XIX w. czyli 
w momencie utraty przez Rzeczpospolitą bytu państwowego.

Podobnie przedstawia się sprawa ze znanym już od czasów 
wczesnochrześcijańskich białym, cienkim opłatkiem, symbo-
lem „chleba eucharystycznego”, który wypiekany w klaszto-
rach, dopiero w latach 30-tych XVII w. polecono rozdawać 
parafianom przez kolędujących księży. Rozdawnictwo widać 
szło niesporo, jeśli pierwsze udokumentowane dane o dziele-
niu się u nas opłatkiem pochodzą dopiero z końca XVIII w.

Podkreślić należy, że zarówno stosowanie choinki w miej-
sce snopa, jak i opłatek oraz dzielenie się nim przed kolacją 
wigilijną, w pierwszym rzędzie przyjęła arystokracja i bogata 
szlachta, inteligencja i mieszczaństwo, w tym zapewne Ostro-
łęka, potem majątki i zaścianki podostrołęckie, a następnie 
ludność wiejska.

Wraz z tzw. „nowościami” pozostało szereg bożenarodze-
niowych zwyczajów staropolskich kontynuowanych, być może 
w trochę uproszczonej formie, zachowując się, na szczęście, 
do chwili obecnej.

Dzień wigilijny miał zawsze ogromne znaczenie: nastro-
je, zachowania, postawy itp. występujące w tym dniu, miały 
rzutować na zachowania i ich efekty w całym nadchodzącym 
roku; tak w tradycji jak i dziś, obowiązywał w wigilię post 
jakościowy (do północy) i ilościowy (do pierwszej gwiazdki 

na niebie); uroczysty charakter kolacji wigilijnej podkreśla 
niezmiennie biały obrus, symboliczne pod nim siano, ustro-
jona choinka, zestaw potraw ze zdecydowaną przewagą dań 
rybnych, ale i z innych płodów ziemi. Dawnym zwyczajem jest 
pozostawianie wolnego nakrycia dla… i tu pozostają różne 
interpretacje: dla członka rodziny, który nie mógł dotrzeć na 
święta, dla nieznanego, strudzonego wędrowca, dla dusz zmar-
łych przodków, które w tym dniu są z nami (święta wypadają 
w czasie dawnych, przedchrześcijańskich jeszcze, uroczystości 
zaduszkowych). Ostatnią interpretację doskonale charakte-
ryzuje fragment poematu W. Pola „Pieśń o ziemni naszej”:

Trzy krzesła polskim strojem koło stołu stoją próżne,
I z opłatkiem każ-

dy swoim idzie do 
nich spłacić dłużne

I pokłada na ta-
lerzu anielskiego 
chleba…

Nikt nie pyta 
o kim mowa, wszy-
scy wiedzą co się 
święci

I dla kogo serce 
chowa winną pa-
mięć w tej pamięci.

Do najważniej-
szych cech wieczo-
ru wigilijnego na-
leży radość i zgoda, 
a osoby skłócone 
i pogniewane nie 

powinny wspólnie zasiadać do takiej kolacji. Dlatego też bo-
gatsi gospodarze, znający sytuację zapraszali na wigilię (po-
tajemnie) obu zwaśnionych sąsiadów, aby pogodzili się przy 
opłatku i zapomnieli o urazach.

Trudno powiedzieć jakie efekty przynosiły takie zabiegi, ale 
musiało ich być sporo, bo przecież drobna szlachta mazowiec-
ka, w tym rzekuńska, troszyńska czy czerwińska do łagod-
nych nie należała, zaś wizyty w sądach nie były rzadkością.

Po wieczerzy wigilijnej rodzina, sąsiedzi, goście, pogodzeni 
i radośni śpiewali kolędy oczekując wyjazdu na nocną mszę 
św. zwaną Pasterką.

Oprócz śpiewania pieśni był to również czas na wręczanie 
prezentów. Oczywiście, pierwszymi i głównymi adresatami 
były dzieci, które zwykle otrzymywały słodycze i inne drob-
ne podarki.

Do powszechnego zwyczaju świątecznego należało obda-
rowywanie przez właścicieli majątków (np. Suska, Ław, Czar-
nowca) pracujących tam mieszkańców okolicznych wiosek 
i choć nie były to prezenty duże (np. szal, materiał na sukien-
kę), każdy musiał coś dostać, a sam ten fakt był jakby konty-
nuacją dawnej, magnackiej tradycji obfitego obdarowywania 
każdego zaproszonego gościa.

Bez względu na otrzymany podczas wigilii prezent, Boże 
Narodzenie przez swą wyjątkowość, radość i czarodziejską 
moc, dla dzieci i młodszej młodzieży zawsze pozostaje w pa-
mięci. Kojarzyć się będzie przez całe życie z symbolem bez-
pieczeństwa, spokojnych czasów w gronie rodzinnym i życzyć 
trzeba, by wszystkim zostały takie wspomnienia!

Bernard Kielak

Br. Rychter-Janowska mal.
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Bardzo wiele udało się zroBić,  
a jeszcze więcej zostało do zroBienia…

O planach, inwestycjach i przyszłości 
gminy Rzekuń ze Stanisławem Godzi-
ną, Wójtem Gminy Rzekuń rozmawia-
ła Iwona Choroszewska-Zyśk. 

Dwa lata upłynęło od objęcia przez 
Pana stanowiska wójta. Na pewno, kie-
dy zdecydował się Pan kandydować na 
to stanowisko miał Pan swoje obser-
wacje, plany. Co udało się zrealizować 
przez te dwa lata?

Bardzo wiele udało się zrobić, a jesz-
cze więcej zostało do zrobienia. Przede 
wszystkim mamy przejezdny Rzekuń. 
Brak przejezdnych dróg był dużym 
utrudnieniem, które udało nam się 
w znacznej części, bo niestety jeszcze 
nie w całości, opanować. Trwają jeszcze 
w tej chwili prace na ulicy Ogrodowej. 
Należy zwrócić uwagę na to, że jest to in-
westycja powiatowa, na którą my mamy 
ograniczony wpływ. Nasza współpraca 
ze Starostwem Powiatu Ostrołęckiego 
układa się bardzo dobrze, a opóźnie-
nia w realizacji tej inwestycji wynikają 
z problemów wykonawcy. Zarówno my 
jaki i Starostwo jesteśmy zainteresowani 
tym, żeby szybko zakończyć prace. I tak 
po przebudowie drogi do Czarnowca 
wraz z ulicą Ogrodową kręgosłup komu-
nikacyjny Rzekunia będzie w wysokim 
standardzie. Budujemy infrastrukturę 
towarzyszącą, podziemną – to czego 
nie widać gołym okiem, a co jest bar-
dzo, bardzo kosztowne. Przykładem 
może być choćby zrealizowany w ulicy 
Ogrodowej i południowej części Rzeku-
nia II etap kanalizacji, którego wartość 
wyniosła ok. 2,5 mln zł.

Zamknęliśmy wiele inwestycji 
o mniejszym wymiarze. W ostatnim 
czasie odebraliśmy pięć ulic na osiedlu 
Zarośle w Ławach. Pamiętam, jak poje-
chałem na to osiedle na początku 2011 
roku i zadawałem sobie pytanie: jak ci 
ludzie tam żyją? 

Wtedy już wiedziałem, że jeżeli coś 
możemy zrobić, to musimy zbudować 
ulice, żeby mieszkańcy mogli normal-
nie funkcjonować. I tak udało się zbu-
dować kanalizację, sieć wodociągową, 
trzy ulice wiosną 2012 roku: Składową, 
Objazdową i Osiedlową oraz pięć ulic 
jesienią 2012r.: Szymborskiej, Sienkie-
wicza, Reymonta, Lipową i Brzozową. 

 Zakończyliśmy inwestycję w Nowej 
Wsi Wschodniej. Była to przebudowa 
drogi gminnej wraz z odwodnieniem. 
Do użytku oddano dwie nowe drogi 

w Borawem, w Rzekuniu – ulicę Spo-
kojną, maleńką uliczkę, ale dla miesz-
kańców bardzo ważną. W tym roku zo-
stała wykonana przebudowa kanalizacji 
i wodociągu w ulicy Kościuszki. Wy-
budowano też kanalizację deszczową 
oraz nowe oświetlenie uliczne, a także 
parking i nową nawierzchnię jezdni.

 Ukończono też inwestycję drogową 
w Przytułach Nowych – na którą wszy-
scy tak długo czekali. 

W zeszłym i tym roku zrealizowali-
śmy duże inwestycje wodociągowe o nie-
bagatelnym znaczeniu Czarnowiec-To-
bolice i na osiedlu w Tobolicach oraz 
dwa odcinki w samym Czarnowcu. Wy-
konaliśmy również – myślę, że to ważne 
zadanie – budowę kanalizacji deszczo-
wej w miejscowości Tobolice, gdzie były 
podtopienia.

Oświetlenie uliczne
W 2011 i 2012 roku prowadziliśmy 

istotną modernizację oświetlenia ulicz-
nego, gros tych prac skupiło się w roku 
2012. Modernizacja obejmuje wymia-
nę dużej części lamp – tych nie ekolo-
gicznych, rtęciowych na lampy sodo-
we z uzupełnieniem brakujących lamp 
tam, gdzie mieszkańcy zgłaszali taką 
potrzebę. W niektórych miejscach bu-
dujemy nowe obwody oświetleniowe, są 
to bardzo kosztowne inwestycje, które 
potrwają jeszcze rok albo nawet dwa. 
Na przyszły rok mamy też zaplanowaną 

modernizacje sterowania oświetleniem 
ulicznym, ponieważ tracimy duże ilości 
pieniędzy na energię. Oświetlenie dzia-
łające na fotokomórki powoduje, że przy 
pochmurnych dniach lampy załączają 
się za wcześnie. Pragniemy zastosować 
nowoczesne rozwiązania, takie które 
zapewniają także oszczędności. Mak-
simum zysku przy minimum nakła-
du. W przyszłym roku chcemy w całej 
Gminie dokonać wymiany sterowania 
z czujników zmierzchowych na stero-
wanie astronomiczne, to powinno nam 
przynieść realne oszczędności. 

W dwóch inwestycjach oświetlenio-
wych, tj. w ulicy Ogrodowej i ulicy Ko-
ściuszki od ulicy Ostrowskiej aż do ulicy 
Cichej zastosowaliśmy właśnie najno-
wocześniejsze z możliwych rozwiązań, 
a mianowicie tzw. reduktory mocy, któ-
re w godzinach od 23 do 4 nad ranem 
będą redukowały pobór energii o 40 
proc. – lampy będą się świeciły, ale mniej 
jasno. Są to najnowocześniejsze rozwią-
zania. Znaczące oszczędności przynio-
sła nam wyłonienie dostawcy energii 
w drodze przetargu nieograniczonego 
co pozwoliło uzyskać niższe ceny na 
energię elektryczną. 

Zaopatrzenie w wodę
Wszyscy pamiętamy, jak ogromnym 

problemem były dla mieszkańców prze-
rwy w dostawie wody. Obecnie też zda-
rzają się przerwy, ale nie są już tak do-

Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń fot. UG w Rzekuniu
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tkliwe, jak były wcześniej. W znacznej 
części udało się zwiększyć wydajność 
istniejącej stacji uzdatniania wody. Uda-
ło nam się uregulować stosunki z Mia-
stem Ostrołęka dotyczące dodatkowego 
zasilenia w wodę, którą bierzemy tylko 
wtedy, kiedy jest taka konieczność. Na 
ukończeniu jest budowa naszej nowej 
Stacji Uzdatniania Wody, tej która po-
winna rozwiązać mieszkańcom naszej 
gminy problemy z wodą na bardzo długi 
czas. Razem obydwie stacje będą miały 
wydajność 2400 m3 na dobę. Dodatko-
wym atutem jest duża retencja. Naj-
wyższe zapotrzebowanie mieszkańców 
Gminy na wodę wynosi ok. 1800 m3. 
Stacja jest też tak zaprojektowana, że 
w każdym momencie można ją rozbu-
dować. W grudniu br. powinna zostać 
przekazana do eksploatacji. 

Wiele inwestycji jest jeszcze w fazie 
realizacji lub projektowania.

W trakcie realizowania są bardzo 
ważne inwestycje – trwa projektowanie 
sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: 
Czarnowiec, Tobolice, Dzbenin, Teodo-
rowo, Laskowiec i Rzekuń. Podobnie 
bardzo daleko zaawansowane są pra-
ce projektowe nad siecią wodociągową 
w jedynej miejscowości, która nie ma 
wodociągu to jest Przytuły Stare. Jed-
nocześnie trwa rozbudowa wodociągów 
w innych miejscowościach, tam gdzie 
takie potrzeby wynikają. Nie mówię 
o drobnych rozbudowach wodociągów 
po 200 czy 300 m. Wykonujemy je prak-
tycznie na bieżąco siłami Zakładu Ob-
sługi Gminy. W tej chwili na ukończeniu 
jest spory wodociąg w Laskowcu w ulicy 
Energetycznej, który wykonuje również 

ZOG. Niestety część sieci wodociągowej 
jest w złym stanie technicznym i cały 
czas pracujemy nad jej modernizacją.

Ważną inwestycją w Laskowcu jest też 
kolejna inwestycja drogowa. Mamy już 
pozyskany pas drogowy, projekt uzyskał 
pozwolenie na budowę. Czekamy tylko, 
kiedy Nadleśnictwo Łomża, z którym 
bardzo dobrze nam się współpracuje, 
przekaże nam pas drogowy po usunięciu 
drzew. Trwają także dyskusje nad kon-
cepcją budowy sali gimnastycznej wraz 
z salami do nauki, biblioteką i świetlicą 
socjoterapeutyczną w Laskowcu. Chciał-
bym, żeby na koniec 2014 roku sala za-
częła funkcjonować i mogła służyć mło-
dzieży i wszystkim mieszkańcom. 

W trakcie realizacji jest droga Nowa 
Wieś – Goworki, mamy już pozwolenie 
na budowę.

W opracowaniu są już projekty na 
ulice w Rzekuniu, gdzie została wybu-

dowana kanalizacja sanitarna oraz na 
drogę do mostu kolejowego w Dzbeninie 
oraz ulic Miłosza i Zarośla w Ławach. 
Zamierzamy w 2013r. wybudować na 
nich nawierzchnię asfaltową. 

Świetlice w naszej gminie
Inwestujemy też cały czas w świetlice, 

czy to mniejsze czy większe środki. Po-
wstało częściowe ogrodzenie świetlicy 
w Rozworach. Mamy już zatwierdzony 
projekt i pozwolenie na budowę świetli-
cy w Susku Starym. Pomimo trudności, 
jakie się tam pojawiły przez protest są-
siada, przygotowywana jest działka. Za 
sprzedany budynek, który wymagałby 
kosztownego remontu, uzyskaliśmy ok. 
150 tys. zł. Złożyliśmy ponadto wniosek 
o dofinansowanie do Lokalnej Grupy 
Działania „Zaścianek Mazowsza” i już 
projekt został zaakceptowany na kwo-
tę 216 tys. zł. Obok świetlicy powsta-

Punkt Przedszkolny w Dzbeninie. Pięć Punktów Przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń wzbogaciło się o nowe meble 
i zabawki.

Ulica Ogrodowa w Rzekuniu (droga powiatowa)
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nie także wielofunkcyjny plac z częścią 
rekreacyjną. 

Kolejna świetlica to świetlica w Czar-
nowcu – inwestycja większa niż na po-
czątku myślałem. Uważałem, że jak wy-
datkujemy tam 100 tys. zł, to będzie 
inwestycja zrealizowana. Okazało się 
jednak, że niestety inwestycja ta jest 
sporo droższa. Jednak na koniec wrze-
śnia przyszłego roku mamy mieć piękny 
budynek z elewacją, ładnym wnętrzem 
i pięknym ogrodzonym i zagospodaro-
wanym placem. W tym roku zrobiliśmy 
też mały remont świetlicy w Drwęczy. 
Na drugi rok planujemy zrobić elewację, 
zagospodarować budynek na zewnątrz 
i zrobić instalację grzewczą. Podobną 
sytuację mamy w Daniszewie i Tobo-
licach. Chciałbym, abyśmy w Danisze-
wie w przyszłym roku dobudowali do 
świetlicy niewielką część sanitarną, po-
nieważ nie ma tam żadnego zaplecza. 
W Tobolicach natomiast nastąpi ada-
ptacja budynku po byłej zlewni mleka 
na potrzeby mieszkańców. 

Środki unijne i krajowe
Podjęliśmy działania o pozyskanie 

środków unijnych oraz krajowych na 
realizację zadań inwestycyjnych oraz 
społecznych.

Udało się otrzymać prawie 1 milion 
złotych na prowadzenie pięciu punktów 
przedszkolnych przez dwa lata dla 75 
dzieci. Była to duża inwestycja w roz-
wój małych mieszkańców naszej gminy 
i pomoc dla rodziców tych dzieci.

Pozyskaliśmy też ok. 200 tys. zł. na 
projekty miękkie: kurs na prawo jazdy 
kat C i B dla 59 bezrobotnych kobiet 
i mężczyzn mieszkańców naszej gminy 
oraz 40 kobiet i mężczyzn na warsztaty 
sztuki ludowej, które odbyły się w wa-
kacje. Cieszę się, że da to możliwość ła-
twiejszego znalezienia pracy zwłaszcza 
kurs kat C. Z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich otrzymaliśmy dofi-
nansowanie na świetlicę w Czarnowcu 
20 tys. zł., wartość całkowita: 230 tys. zł.

Ze środków tzw. krajowych z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki oraz budżetu 
Województwa Mazowieckiego udzielo-
no wsparcia na budowę kompleksu boisk 
sportowych w ramach programu MOJE 
BOISKO-ORLIK 2012 na kwotę 666 tys. 
zł, wartość całkowita: ok. 1,5 miliona zł. 
Na przebudowę drogi w Przytułach No-
wych gmina otrzymała dotację ze środ-
ków związanych z wyłączeniem z pro-
dukcji gruntów rolnych w wysokości 
40 tys. zł, wartość całkowita ponad 600 
tys. zł. Udało się rozliczyć z Urzędem 
Marszałkowskim dużą inwestycję jaką 
była ,,Budowa sieci kanalizacji sanitar-

nej grawitacyjno-ciśnieniowej w obrębie 
wsi Ławy i tym samym odzyskać ok. 630 
tys. zł. wartość inwestycji: 1.120.656, 75 
zł. W chwili obecnej mamy zaakcep-
towane wnioski na ,,Budowę sieci-ka-
nalizacyjnej z przyłączami w obrębie 
miejscowości: Rzekuń, Tobolice, Czar-
nowiec”, w ocenie są: „Budowa świetlicy 
wiejskiej w Susku Starym”, ,,Przebu-
dowa ulicy Cichej w Rzekuniu”, Utwo-
rzenie placów zabaw przy ZS. Ołdaki, 
SP. Borawe i Drwęcz-Program Radosna 
Szkoła. Pozyskujemy również środki na 
inwestycje wodociągowe i kanalizacyj-
ne w postaci częściowo umarzalnych 
pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Warszawie: Bu-
dowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami 
w msc. Rzekuń-Czarnowiec-III etap, 
Wykonanie dwóch otworów studzien-
nych wodociągowego ujęcia wód pod-
ziemnych we wsi Drwęcz, Rozbudowa 
wodociągu Czarnowiec-Tobolice, Bu-
dowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami 
w miejscowości Rzekuń-Czarnowiec-IV 
etap, Budowa stacji uzdatniania wody 
w msc. Drwęcz. 

Czy w ciągu tych dwóch lat natra-
fił Pan na jakieś szczególne trudności, 
przeszkody?

Zaskoczę Panią, ale wcale nie była to 
praca. Parafrazując słowa Ireny Kwiat-
kowskiej: „ ja żadnej pracy się nie boję”. 
Najtrudniejsze było znoszenie uporczy-
wych ataków również ad personam, do-
tyczących mojej osoby, mojej rodziny. 
Nieustanne obelgi, pomówienia i in-
synuacje. Nie chcę powiedzieć, że boję 
się krytyki, ta ma zawsze pozytywny 
wpływ, o ile jest konstruktywna i odnosi 
się do podejmowanych działań i decy-
zji. To czego doświadczyłem było dalece 
niemerytoryczne, a bardzo często ubli-
żające i uwłaczające godności. Każdy 
z nas ma swoją wrażliwość i tego typu 
ataki nie pozostają obojętne.

Najbardziej uciążliwe, muszę to po-
wiedzieć z przykrością jako przedsta-
wiciel administracji, są procedury ad-
ministracyjne. Zanim doświadczyłem 
tego z bliska, wydawało mi się, że są to 
prostsze rzeczy. Natomiast po zderze-
niu się z problemami, widzimy często 
ścianę niemożności administracyjnej. 
Mówię to z całą otwartością. Często 
niestety bywa tak, że proces przygoto-
wania inwestycji, który kończy się po-
zwoleniem na budowę trwa dłużej niż 
sama budowa. Przykładem może tu być 
nasza sztandarowa inwestycja – budo-
wa Stacji Uzdatniania Wody. Budowa 
jest realizowana od czterech miesięcy, 
natomiast przygotowanie inwestycji 

uzyskanie pozwolenia na budowę do 
momentu przetargu zajęło nam prawie 
półtora roku. I tak poszło to w tempie 
błyskawicznym, bo fachowcy mówili, że 
może to zająć nawet cztery lata. Dwa lata 
upłynęło od momentu podjęcia przeze 
mnie tematu i stacja uzdatniania wody 
jest prawie gotowa.

 Drugim takim problemem i zasko-
czeniem był temat remontu budynku 
Urzędu Gminy. Staram się we wszyst-
kich działaniach, podejmowanych na 
rzecz Gminy działać otwarcie i w spo-
sób transparentny. Nie przewidziałem 
problemu z bankiem i fakt, iż sytu-
acja nie została unormowana jest dla 
mnie ogromnym zaskoczeniem. Gdy-
by nie bank, to teraz bylibyśmy albo na 
ukończeniu albo po remoncie budynku. 
Wszystkie postępowania, które teraz się 
toczą i toczyły wcześniej, zarówno ad-
ministracyjne, jak i sądowe w sprawie 
uregulowania własności zostały zaini-
cjowane przez bank. One cały czas trwa-
ją. Czekamy na drugą decyzję Ministra 
Administracji i Cyfryzacji. Moim obo-
wiązkiem jest bronić stanowiska Gmi-
ny, to jest dobro wszystkich mieszkań-
ców. Wójt był jeden, drugi, jest trzeci, 
za jakiś czas będzie czwarty, a to dobro 
wspólne, jakim jest ten budynek – zo-
stanie. To nie wójt sobie chce wybudo-
wać nowy budynek. Wspominany tak 
często z dużym szacunkiem Pan Sa-
kiewicz podjął trud budowy obecnego 
budynku. Dziś ten budynek jest w bar-
dzo złym stanie technicznym, od dachu 
począwszy. Dokonujemy drobnych ko-
niecznych napraw. Budynek ten jednak 
wymaga kapitalnego remontu. Nie stać 

Parking przy cmentarzu na ul. Kościuszki w Rzekuniu.
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nas na to, aby wykładać po kilkaset tys. 
zł na byle jakie doraźne remonty, aby za 
chwilę robić nowe. Należy zrobić kapi-
talny remont i zapomnieć na kolejne 
35 lat, że są jakieś potrzeby związane 
z tym budynkiem. Cieszę się, że udało 
się udostępnić teren za Urzędem Gminy, 
który był nie wykorzystany i zamknię-
ty. Dzisiaj może tam zaparkować wiele 
samochodów.

Myślę, że podjęcie remontu budynku 
Urzędu Gminy to będzie jedno z trud-
niejszych zadań, z tych które są reali-
zowane. Po pierwsze trzeba zapewnić 
normalne funkcjonowanie Urzędu i ob-
sługę mieszkańców, a po drugie trzeba 
realizować bardzo szeroki katalog inwe-
stycji, które na rok 2013 są zaplanowane 
i robić to trochę na wygnaniu, gdzieś 
w zastępczych lokalach. 

Z jakiej inwestycji jest Pan najbar-
dziej zadowolony?

Przed wyborami i zaraz po mówiłem 
o trzech kierunkach działania: drogi, 
kanalizacja i wodociągi. Budowa in-
frastruktury wodociągowej i kanaliza-
cyjnej oraz drogowej była priorytetem, 
realizujemy ją w bardzo szybkim tempie 
i dalej ona dla naszej Gminy priorytetem 
musi pozostać. Oczywiście cieszę się 
bardzo, że powstaje stacja uzdatniania 
wody, że gmina Rzekuń będzie mia-
ła zapewnioną dostawę własnej wody. 
Chcę jednak zwrócić uwagę, że to nie do 
końca rozwiązuje nasze problemy, po-
nieważ dalej musimy inwestować w sieć 
wodociągową. Teraz jeżeli będą jakieś 
przerwy w dostawie wody, będzie to 
wynikało ze złego stanu technicznego 
sieci, którą cały czas w sposób planowy 
modernizujemy.

Udało nam się zbudować przez te dwa 
lata ok. 9 kilometrów dróg asfaltowych 
jako inwestycje własne za kwotę ok. 7 
mln zł. Starostwo powiatowe na inwe-
stycje: ,,Przebudowa drogi powiatowej 
realcji Susk Nowy-Ławy-Ostrołęka”, 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2550 
Rzekuń-Czarnowiec i ul. Ogrodowej 
wraz z dojazdami”, „Przebudowa cią-
gu komunikacyjnego Rzekuń-Drwęcz, 
Daniszewo” otrzymała w formie dota-
cji ok. 5,5 mln zł. Nawieziono ok. 6000 
m3 kruszywa łamanego i pospółki za 
kwotę ok. 540 tys. zł oraz uzupełniono 
ubytki częściowe w asfalcie, wykonano 
przepusty.

 Zastałem 137 przyłączy kanalizacyj-
nych, na dzisiaj mamy ich już prawie 
600. Jednym z tematów poruszanych 
przeze mnie przed i zaraz po wybo-
rach był ośrodek kultury. Wiem, że jest 
on nam potrzebny i kultura jest bar-
dzo ważna dla społeczeństwa, jednak 
realizacja naszych planów przeciągnie 
się w czasie. Funkcje sportowe w tym 
momencie spełnia świetnie Orlik, na 
którym od wiosny do jesieni młodzież 
i dorośli mogą aktywnie spędzać czas. 
Nowe lokum zyskała także Gminna Bi-
blioteka Publiczna, która działa niezwy-
kle aktywnie. Mieliśmy warsztaty sztuki 
ludowej, wystawy, spotkania, zachęcamy 
do czytania, jest oferta dla dzieci i do-
rosłych. Cieszą mnie też oddolne inicja-
tywy mieszkańców. Tradycja ma swoją 
siłę. Powstają Koła Gospodyń Wiejskich, 
odbywają się dożynki, festyny. Sukcesem 
byłoby, gdyby w tej kadencji udało się 
zrobić projekt ośrodka kultury. W mar-
cu 2011 r. Gmina Rzekuń przystąpiła 
do LGD ,,Zaścianek Mazowsza” tym 
samym także otworzyła sobie ostatnią 

drogę do funduszu unijnych. W lipcu 
2011 z połączenia Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej oraz Zakładu Obsłu-
gi Szkół i Przedszkoli powstał Zakład 
Obsługi Gminy. Wszyscy pracownicy, 
którzy byli zatrudnieni w obydwu za-
kładach stali się pracownikami ZOG. 
Zakład nie jest też już obciążony dłu-
giem po byłym Zakładzie Gospodar-
ki Komunalnej. Gmina spłaciła długi 
w wysokości ok. 3 mln zł. 

 Pozyskaliśmy również samochód dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej za kwotę 
216 tys. zł.

Jakie plany ma Pan na kolejne dwa 
lata swojej kadencji?

Plany są takie: drogi, wodociągi i ka-
nalizacja. Nic się nie zmieniło. Chciał-
bym, aby w 2013 roku, do czego bardzo 
solidnie już się przygotowujemy, wy-
asfaltować wszystkie drogi tam, gdzie 
została w tym roku zbudowana kana-
lizacja. Zadań do realizacji mamy bar-
dzo wiele, w tej chwili już trwają prace 
projektowe dla kilkunastu dróg. Chcie-
libyśmy w miarę wcześnie, na początku 
2013 roku rozpoczynać ich budowę. 

Chcielibyśmy też m.in. powrócić do 
tematu działki, która jest przy kościele, 
a która jest własnością parafii. Byłaby 
to inwestycja w przyszłość, zapewnili-
byśmy gminie, Rzekuniowi przestrzeń 
publiczną, której tak bardzo brakuje. 
Jest to przecież bardzo leciwa miejsco-
wość, w 2013 roku parafia będzie obcho-
dzić 600-lecie istnienia. Utworzyliby-
śmy wtedy w połączeniu z tzw. ,,czarną 
dróżką” centrum Rzekunia. 

Dziękuję za rozmowę.

Stacja Uzdatniania Wody w Drwęczy
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Budynek Urzędu Gminy w Rzekuniu.

Szanowni Państwo,
od pewnego czasu trwają rozważania na temat wła-

sności budynku administracyjnego Gminy Rzekuń. Są 
też tacy, którzy chcą stworzyć z tego konflikt między 
Gminą a Bankiem i wykorzystać go dla własnych celów.

Pragnę przedstawić Państwu stan faktyczny i praw-
ny według posiadanych dokumentów.

W 1983 r. Gmina uzyskała pozwolenie na budowę 
budynku administracyjno – biurowego. Z posiadanej 
szczątkowej dokumentacji wynika, że w kosztach bu-
dowy partycypował BS w Ostrołęce w wysokości 20 %.

W 1995 r. Wojewoda Ostrołęcki dokonał komuna-
lizacji budynku, według której właścicielem budynku 
stała się Gmina Rzekuń. W okresie tym bank ponosił 
7% kosztów eksploatacyjnych.

W związku z bardzo złym stanem technicznym 
budynku Rada Gminy Rzekuń w 2011 r. wprowadziła 
zadanie inwestycyjne zakładające kapitalny remont 
budynku Urzędu Gminy. Po opracowaniu projektu 
remontu Gmina wystąpiła do Starosty Ostrołęckiego 
o uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę, którą 
uzyskała w dniu 8 marca 2012 r. (GBN.6740.1196.2011)

Bank skorzystał z przysługującego mu prawa i za-
skarżył decyzję starosty do Wojewody Mazowieckiego 
ten decyzję o udzieleniu Gminie Rzekuń pozwolenia 
na budowę podtrzymał w mocy. Następnie bank za-
skarżył decyzje wojewody do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, który skargę banku oddalił. Na-
stępnie bank złożył skargę kasacyjną do Naczelnego 
Sądu Administracyjnego sprawa jest w toku. Równole-
gle z postępowaniem w sprawie pozwolenia na budowę 
bank wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji 
o unieważnienie decyzji komunalizacyjnej.

Minister wydał decyzję w której potwierdził, że 
właścicielem budynku jest Gmina Rzekuń. Zgodnie 
z przysługującym mu prawem bank ponownie odwo-
łał się do Ministra Administracji i Cyfryzacji, sprawa 
jest w toku.

Szanowni Państwo,
obowiązkiem Wójta Gminy jest dbanie o dobro 

wspólne mieszkańców gminy. Wójt nie może w spo-
sób dowolny oddać praw własności na rzecz innego 
podmiotu. Działanie takie byłoby niezgodne z ustawą 
o gospodarce nieruchomościami.

Nikt nie neguje poniesionych przez bank wkładów, 
ale czym innym jest prawo do nakładów, a czym in-
nym jest prawo własności potwierdzone w księdze 
wieczystej. Nikt też nie ma zamiaru usunięcia banku 
z zajmowanych pomieszczeń.

Zapewniam, że po zakończeniu toczących się po-
stępowań zarówno administracyjnych, jak i przed są-
dami administracyjnymi Gmina będzie respektowała 
ostateczne rozstrzygnięcie.

Z poważaniem

Stanisław Godzina
Wójt Gminy Rzekuń

Becikowe od 2013 
roku wyższe, ale nie 
dla wszystkich

Od stycznia 2013 r. becikowe będzie wynosiło 1200 zł, jednak do-
staną je tylko te rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę 
nie przekroczy kwoty 1922 zł.   

6 listopada 2012 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy 
o świadczeniach rodzinnych. Dotyczy ona przede wszystkim jed-
norazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Od 1 stycznia 
2013 roku rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli złożyć od-
powiednie zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach. 

Do wniosku o becikowe w 2013 roku należy dołączyć:
1. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka 
2. oświadczenie stwierdzające, że na to dziecko nie było jeszcze po-

bierane becikowe (na przykład przez drugie z rodziców) 
3. kserokopię dowodu osobistego 
4. zaświadczenie lekarskie o pozostawaniu ciężarnej pod opieką 

lekarską 
Wniosek o becikowe składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Należy to zrobić w ciągu roku od urodzenia dziecka. Pieniądze na 
podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku są wypłacane w cią-
gu 30 dni od jego złożenia.

Red.

informacja o stanie Prawnym  
Budynku urzędu Gminy
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dalszy rozwój sieci 
kanalizacyjnej

8 grudnia odbyły się spotkania informacyjne z miesz-
kańcami Tobolic i Czarnowca na temat projektowania sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. 

Ok. 80 osób z Tobolic i Czarnowca wzięło udział w spo-
tkaniach, aby dowiedzieć się szczegółów dotyczących prac 
projektowych sieci kanalizacyjnej. 

 – Mam nadzieję , że inwestycja ta przebiegnie szybko, 
sprawnie , bez większych uwag i zastrzeżeń, czego Państwu 
i sobie życzę – powiedziała Anna Wojsz, Sołtys Tobolic.

O zadaniu mówił Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń, 
projektantka sieci oraz pracownicy Urzędu Gminy. 

 – Jesteśmy właśnie na etapie projektowania kanalizacji, 
a ta część inwestycji trwa zazwyczaj dużo dłużej, niż sama 
budowa – mówił Wójt Gminy Rzekuń. – Założeniem zada-
nia jest wykonanie projektu sieci wraz z przyłączami. Aby 
ograniczyć koszty mieszkańców, projektujemy także przy-
łącza do budynku lub granicy posesji, jeżeli domu na dział-
ce jeszcze nie ma. Gmina nie pobiera opłat za przyłączenie 
do sieci. Staramy się za to pozyskiwać na wszelkie zadania 
środki z zewnątrz. 

Projektowanie sieci ma zakończyć się do 28 lutego 2013 
roku. W obydwóch miejscowościach ma powstać sieć grawi-
tacyjno-ciśnieniowa. W całym systemie będzie funkcjonować 
kilka przepompowni. Projekt uzależniony jest od uwarun-
kowań naturalnych, poziomu, spadków czy też położonych 
już wcześniej sieci.

Wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązuje się do 
zgłoszenia rozpoczęcia robót na 14 dni przed planowanym 
terminem początku prac budowlano-montażowych. Wykop 
na terenie działki zostanie wykonany ręcznie lub mecha-
nicznie małą koparką, będzie on wąski, umocniony i w wy-
niku jego realizacji nie zostaną uszkodzone żadne obiekty, 
drzewa i krzewy znajdujące się na działce. Teren zostanie po 
zakończeniu prac uporządkowany i przywrócony do stanu 
pierwotnego. 

Korzystając z obecności Wójta Gminy, mieszkańcy mieli 
wiele pytań. Zebranych interesowała współpraca z Elektrow-
nią, budowa dróg i inne inwestycje na terenie Gminy. Najbar-
dziej nurtującym problemem, okazały się zmiany dotyczące 
wywozu śmieci. Obowiązujące dotychczas zasady, zmieniają 
się z dniem 1 lipca 2013 roku i ciężar dotyczący wywozu nie-
czystości od mieszkańców indywidualnych spada na Gmi-

turniej Piłki 
halowej

27 października 2012 r. w hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Rzekuniu odbył się I Turniej Piłki Halowej Chłop-
ców rocznik 2004 i młodszych. W zawodach odbywających się 
pod patronatem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rzekuniu 
rywalizowały wszystkie szkoły podstawowe gminy Rzekuń. 
W turnieju nie było przegranych. Liczyła się dobra zabawa, 
aktywne spędzenie wolnego czasu oraz gra w duchu fair play. 
Dla większości uczniów były to pierwsze zawody w ich życiu, 
dlatego towarzyszyły im duże emocje. Wszystkie drużyny 
otrzymały pamiątkowe medale oraz dyplomy.

Dyrektor Marek Podolak wręczając młodym piłkarzom 
medale dziękował sportowcom za ogromne zaangażowanie 
w grę oraz opiekunom za przybycie i przygotowanie uczniów 
do zawodów. Turniej miał za zadanie pokazać dzieciom, że 
piłka nożna to ciekawy i budujący trwałe relacje sport ze-
społowy. Mamy nadzieję, że młodzi sportowcy połknęli pił-
karskiego bakcyla.

Organizatorami turnieju byli: Edyta Morawska i Łukasz 
Załęski.

DD

Spotkanie z mieszkańcami Czarnowca.

Spotkanie z mieszkańcami Tobolic.

nę. Do końca tego roku Rada Gminy podejmie odpowiednie 
Uchwały, które określą sposób wywozu śmieci, terminy i naj-
bardziej interesujące zagadnienie czyli opłaty. 

(nrz)
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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.

Rzekuń stroi się na Święta!

Misiowe 
święto

Od kilku lat, zawsze pod koniec listo-
pada w Szkole Podstawowej w Rzeku-
niu trwają obchody Dnia Pluszowego 
Misia. W tym roku 23 listopada w hali 
sportowej dzieci z klas I – III spotkały 
się z niezwykłym gościem – wielkim 
i pociesznym misiem. Zaprezentowały 
mu przygotowane przez siebie występy 
– piosenki, tańce i wiersze. Chwaliły się 
przyniesionymi z domu Przytulankami 
– niedźwiadkami wszelkiej wielkości, 
koloru i kształtu. Mówiły o przywią-
zaniu, serdeczności i miłości do swoich 
futrzaków. Zaproszeni przez maluchy 
goście z wójtem Stanisławem Godzi-
ną, czytali fragmenty „Misie kształt-
ne” Cz. Janczewskiego, przenosząc się 
do świata pełnego życzliwości, dobroci 
i ciepła. Na koniec uczniowie otrzymali 
nagrody za najciekawsze prace zgłoszo-
ne do konkursów „Czarodziejskie drze-
wo” i „Drzewo z historią”. Wśród wielu 
świąt, większej i mniejszej rangi, Dzień 
Pluszowego Misia wydaje się jednym 
z najbardziej sympatycznych. Wystarczy 
popatrzeć na zdjęcia, aby zauważyć ile 
przynosi emocji i radości najmłodszym 
uczniom „bemówki”.

Marek Podolak

A oto jeden z wierszyków ułożonych 
przez Wiktorię Bieluch, uczennicę kla-
sy II a.

„Mój Puchatek”
Mój pluszowy miś,
jest słodki jak ptyś.
Nazywa się Puchatek,
i ma na sobie dużo łatek.
Ma grube futerko
i brązowe bolerko.
Jest malutki, grubiutki
i bardzo fajniutki.
Przytulać się lubimy
i często się razem bawimy.
A w nocy, kiedy śnię,
mówi mi do ucha „Kocham Cię”.




