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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

Rzekuń, ul. Kościuszki z nowym oświetleniem i dekoracjami światecznymi.

Niech wiara, miłość i nadzieja zagości w każdym domu  
podczas radosnych Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech pokój i radość tych Świąt towarzyszą nam wszystkim  
przez cały Nowy Rok 2012. 

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania,  
aby spełniły się zamierzenia zawodowe i społeczne  

oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

edward Gryczka
przewodniczący rady Gminy

Stanisław Godzina
wójt Gminy rzekuń
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Ostatnie miesiące obfitowały 
w Gminie Rzekuń w finalizację i od-
biór inwestycji drogowych, zarówno 
tych realizowanych przez gminę sa-
modzielnie, jak i we współpracy z Po-
wiatem Ostrołęckim.

6 października 2011 roku zosta-
ła oddana do użytku ulica Spokojna 
w  Rzekuniu. W  ramach przebudowy 
wykonano odcinek 118,5 mb. Wyko-
nano nawierzchnię bitumiczną wraz 
z  poboczami o  nawierzchni żwirowej 
oraz regulacja istniejącej infrastruktu-
ry technicznej. 

2 grudnia 2011 roku dokonano od-
bioru trzech inwestycji. Wszystkie 
obejmowały budowę lub przebudowę 
gminnych dróg:

– W  Nowej Wsi Wschodniej doko-
nano odbioru pierwszego etapu prze-
budowy drogi wraz z  jezdnią bitu-
miczną na odcinku o dł. 715,0 mb oraz 
nawierzchni żwirowej po śladzie ist-
niejącej nawierzchni gruntowej na od-
cinku o dł. 150,0 mb. Koszt inwestycji 
to 262.832,55 zł. 

– Kolejna dotyczyła drogi w  Susku 
Nowym. Prace polegały na utwar-
dzeniu nawierzchni drogi gruntowej 

na długości 210 mb. kostką brukową. 
Wartość inwestycji to 63. 283,50 zł.

– Trzecia inwestycja obejmowała 
remont odcinka o  dł. 760,0 mb drogi 
gminnej w miejscowości Borawe wraz 
z  przebudową i  regulacją istniejącej 
infrastruktury podziemnej. Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 258.224,91 zł.

Zakończono przebudowę drogi po-
wiatowej relacji Susk Nowy – Ławy 
– Ostrołęka w  msc. Susk Nowy (od-
cinek od drogi wojewódzkiej nr 627 
do przejazdu kolejowego o  długości 
ok. 1700 m). Była to wspólna inwe-
stycja Powiatu Ostrołęckiego i  Gmi-
ny Rzekuń, wartość zadania wyniosła 
ok. 1 mln 415 tys. zł, wkład finansowy 
Powiatu Ostrołęckiego wyniósł 49 %, 
Gminy Rzekuń 51 %. Przebudowa obej-
mowała: wykonanie nawierzchni bitu-
micznej ze ścieżką rowerową. Droga 
na całej długości została poszerzona 
do 6 m. Cały zmodernizowany od-
cinek odwodniono poprzez zasto-
sowanie tzw. drenażu francuskiego. 
W pasie drogi usytuowano studzienki 
i kratki kanalizacyjne. W ramach prac 
wykonano również oznakowanie pio-
nowe i poziome. Ścieżka pieszo-rowe-
rowa została dodatkowo oznakowana 
elementami odblaskowymi.

Zakończono przebudowę drogi po-
wiatowej relacji Rzekuń – Czarno-
wiec w  msc. Rzekuń. Była to wspól-
na inwestycja Powiatu Ostrołęckiego 
i Gminy Rzekuń. Wartość robót dro-
gowych wyniosła ok. 4 mln 500 tys. zł. 

DroGi nowe i wyremontowane 

Rzekuń, ul. Kościuszki

Droga w Nowej Wsi Wschodniej.
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wkład finansowy Powiatu Ostrołęc-
kiego wyniósł 36 %, Gminy Rzekuń 
64 %. Przebudowa obejmowała uli-
ce: Kościuszki i Mazowiecką o łącznej 
długości 1745,0 mb. W  ramach prze-
budowy wykonano konstrukcje dro-
gi, z kruszyw łamanych, nawierzchnią 
bitumiczną, kanalizacje deszczową, 

chodniki, zjazdy na posesje prywatne. 
Ponadto Gmina Rzekuń sfinansowała 
przebudowę sieci wodociągowej oraz 
budowę oświetlenia za łączna kwotę 
1 mln 200 tyś. złotych. Rzekuń wzbo-
gaci się także o nowy parking na skrzy-
żowaniu ul. Kościuszki i Słowackiego.

Trwają końcowe prace na wspól-
nej inwestycji Powiatu Ostrołęckiego 
i Gminy Rzekuń, obejmującej przebu-
dowę drogi relacji Rzekuń – Drwęcz. 
Więcej o  tej inwestycji w  następnym 
wydaniu kwartalnika Nasza Gmina 
Rzekuń.

25 listopada 2011 roku została odebrana inwestycja obej-
mująca budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miej-
scowości Rzekuń i  Czarnowiec – III etap. W  ramach 
inwestycji została wykonana kanalizacja sanitarna grawi-
tacyjno-ciśnieniowa o łącznej długości 5.189,0 m z przyłą-
czami do studzienek rewizyjnych w liczbie 115 szt. o łącznej 
długości 987,0 m. 

Dzięki inwestycji do sieci kanalizacyjnej zostaną przyłą-
czeni mieszkańcy ulicy Kościuszki, Cichej, Złotej, Sadowej, 
Srebrnej, Platynowej, Wiosennej, Jarzębinowej. 

8 grudnia został natomiast odebrany IV etap budowy sie-
ci kanalizacyjnej. W  ramach inwestycji została wykonana 
kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa o  łącznej 
długości 2.413,0 m z  przyłączami do studzienek rewizyj-
nych w liczbie 48 szt. o łącznej długości 585 m. Łączna war-
tość inwestycji to 4 735 012,08 zł.

Wkrótce wybudowane sieci kanalizacyjne z  istniejącym 
już I  etapem, zostaną oddane do użytku, co pozwoli na 
przyłączanie się indywidualnych odbiorców.

III i  IV etap budowy sieci kanalizacyjnej z  przyłączami 
w  miejscowości Rzekuń-Czarnowiec został dofinansowa-
ny w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Warszawie w  kwocie 
1 mln 630 tys. zł.

(nrz)

Sieć kanalizacyjna 

Rzekuń, ul. Spokojna.

Studzienka kanalizacyjna, obok skrzynka z monitoringiem pracy przepompowni.

Studzienka kanalizacyjna z przepompownią ścieków.

Droga w Borawem.
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Ławnicy 2012-2015

inweStycje 
woDne

Punkty PrzeDSzkolne już 
otwarte! 

Rada Gminy Rzekuń w  głosowaniu tajnym podczas sesji, która odbyła się 
27 października 2011 roku, po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego kan-
dydatów na ławników, wybrała następujących ławników do Sądu Rejonowego 
w Ostrołęce na kadencję 2012-2015:

Teresę Ewę Nadrowską,
Sławomira Kazimierza Sadowskiego,
Annę Sylwię Wojsz.

W tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wskazała:
Teresę Ewę Nadrowską,
Sławomira Kazimierza Sadowskiego.

DD

Gmina Rzekuń prowadzi projekt „Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń” 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej 
dzieci w wieku od 3 do 5 lat na obszarach wiejskich w Gminie Rzekuń. Zadanie 
będzie realizowane do sierpnia 2012 roku. W  ramach projektu wsparciem zo-
stało objętych około 67 dzieci. Punkty przedszkolne są prowadzone przy Szko-
łach Podstawowych w  miejscowościach: Borawe, Dzbenin, Laskowiec, Ołdaki 
i Drwęcz. Obecnie do wszystkich punktów zostały zakupione komplety zabawek 
oraz mebelki. Dzieci otrzymały upominki Mikołajkowe oraz otrzymają prezenty 
Bożonarodzeniowe.

Przedszkolaki oprócz zajęć z nauczycielami wychowania przedszkolnego, będą 
mieć także spotkania z logopedą i instruktorem tańca. W sierpniu 2012 r. odbędą 
się trzy pikniki równościowe.

Całkowita wartość realizowanego projektu to 496 191 złotych. Projekt będzie 
finansowany w 85 % ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego, w 13,5 % ze środków krajowych w ramach budżetu państwa, 
1,5 % stanowić będzie wkład własny gminy Rzekuń.

(nrz)

W październiku br. odebrano stud-
nie, które powstały w  Drwęczy. Za-
awansowane prace świadczą o  tym, 
iż rozwiązanie problemów z  wodą, 
z którymi boryka się Gmina Rzekuń 
są dla władz priorytetem. 

– Od dnia objęcia przeze mnie urzę-
du, były realizowane wszystkie pro-
cedury, żebyśmy mogli dojść do tego 
momentu, kiedy będziemy na pla-
cu budowy. Proces inwestycyjny przy 
realizacji tego typu inwestycji trwa 
ok. 3 lat. Mam nadzieję, że uda nam się 
go skrócić i zrealizować w ciągu dwóch 
lat i że za rok o tej porze, będziemy bu-
dować już samą stację, wprowadzać 
technologie uzdatniania – mówił Sta-
nisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń 
w  wywiadzie w  lipcowym numerze 
naszej gazety. 

Trwają intensywne prace, aby słowa 
Pana Wójta mogły się spełnić. Zakoń-
czono inwestycję pod nazwą „Wyko-
nanie dwóch otworów studziennych 
wodociągowego ujęcia wód podziem-
nych we wsi Drwęcz gm. Rzekuń.” 
Obejmowała ona: montaż urządzeń 
wiertniczych, urządzeń pomocniczych 
i  materiałów oraz zagospodarowa-
nia placu wierceń, demontaż wiertni-
cy oraz urządzeń i  maszyn pomocni-
czych oraz likwidację placu wierceń, 
prace wiertnicze – wywiercenie i  za-
filtrowanie dwóch otworów stu-
dziennych o  głębokości końcowej po 
84 m, próbne pompowanie pojedyncze 
dwóch otworów i pompowanie zespo-
łowe (dwa otwory). Aktualnie trwają 
prace projektowe nowej Stacji Uzdat-
niania Wody.

Zrealizowano też inwestycje wodo-
ciągowe w Dzbeninie, Czarnowcu, To-
bolicach, Ławach i w Rzekuniu. 

Zarówno wykonanie dwóch otwo-
rów studziennych w  Drwęczy, jak 
i  rozbudowa wodociągu w  miejsco-
wościach Czarnowiec-Tobolice zosta-
ło dofinansowane w  formie pożyczki 
z  Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w wysokosci 327 000 zł. 

Łączna wartość inwestycji to 
687 000 zł. 

DD

Studnie w Drwęczy.
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leGalizacja PrzyŁączy 

raDni Gminy rzekuń

Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu informuje, iż zgod-
nie z wymogami prawa budowlanego, prawa geodezyjnego 
i kartograficznego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, aby dokonać 
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej i/lub 
wodociągowej muszą być spełnione wszystkie formalności 
podane w ww. aktach prawnych.

Podstawowe formalności to m.in.:
§		opracowanie projektu budowlano – wykonawczego 

przyłącza, wykonanego na podstawie wydanych  wa-
runków technicznych i uzgodnienie go z ZOG w Rze-
kuniu jako właścicielem sieci, 

§		zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru wykonania 
przyłącza (tj. ZOG), 

§		dokonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego 
przyłącza oraz naniesienie go na zasób map geodezyj-
nych i kartograficznych. 

Wykonane i  włączone do sieci przyłącze kanalizacyjne 
i/ lub wodociągowe bez spełnienia wszystkich wymogów 
jest w świetle obowiązującego prawa nielegalne.

W  związku z  ujawnionymi w  ostatnim czasie przypad-
kami nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego wprowa-

dzania ścieków i wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, 
informujemy, iż za takie działania grożą dotkliwe sankcje 
finansowe.

Nielegalne jest także wprowadzanie wód opadowych do 
sieci kanalizacyjnej.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. umożliwia 
nałożenie kary na właściciela nieruchomości w  przypad-
ku wykonania przez niego nielegalnego przyłącza oraz od-
prowadzania ścieków bez zawartej umowy. W takich przy-
padkach grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny do 
10.000 zł, a dodatkowo organ orzekający może nałożyć obo-
wiązek zapłaty nawiązki na rzecz ZOG w wysokości 1.000 zł 
za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne wprowa-
dzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych ZOG. Niele-
galny pobór wody z urządzeń wodociągowych (dotyczy to 
także hydrantów) podlega karze grzywny do 5.000 zł.

Należy jak najszybciej uregulować stan prawny posia-
danych przyłączy. Osoby, które do końca stycznia 2012 r. 
same zgłoszą chęć legalizacji nie będą karane grzywną.

Norbert Kolanowski

Rada Gminy jest to organ stanowiący i kontrolny Gminy. 
Do właściwości Rady Gminy należą wszystkie sprawy po-
zostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie sta-
nowią inaczej. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata, licząc od 
dnia wyboru. Na czele Rady stoi Przewodniczący i  Wice-
przewodniczący w liczbie od 1 do 3. W Rzekuniu Przewod-
niczącym jest Edward Gryczka, zaś Wiceprzewodniczących 
jest dwóch: Jerzy Konopka i Janusz Kubeł. Rada Gminy li-
czy 15 radnych. Rada może powoływać stałe i doraźne ko-

misje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania 
oraz skład osobowy. Rada Gminy Rzekuń powołała trzy ko-
misje: Komisję Budżetu i Oświaty, Komisję Infrastruktury 
Technicznej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Komisję 
Rewizyjną.

Poniżej prezentujemy Radnych Gminy Rzekuń, wybra-
nych w podanych obwodach głosowania. 

(nrz)

Numer obwodu Granica obwodu głosowania Imię i nazwisko radnego

1 Sołectwa: Rzekuń, Czarnowiec

Wiesław Frydrych,  
Ewa Szatanek,  

Sławomir Wysocki,  
Małgorzata Żebrowska 

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

Kazimierz Jastrzębski,  
Zbigniew Piotr Małkowski,  

Janusz Zajkowski 

3 Sołectwa: Borawe, Kamianka Stanisław Dmochowski,  
Edward Gryczka, 

4 Sołectwa: Dzbenin, Korczaki Wojciech Rogoziński 

5

Sołectwa: Zabiele, Susk Stary, Rozwory,  
Przytuły Nowe, Przytuły Stare,  
Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki,  

Nowa Wieś Wschodnia – Osiedle Leśniewo

Beata Mierzejewska,  
Janusz Kubeł,  

Andrzej Pieńkowski

6 Sołectwa: Laskowiec, Teodorowo Andrzej Gierwatowski, Jerzy Konopka 
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1 lipca 2011 roku powstał Zakład Obsługi Gminy, którego 
siedziba mieści się w Rzekuniu przy ul. Kolonia 1 B. Zakład 
ten powstał przez połączenie jednostek budżetowych gmi-
ny: Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Zakładu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli. Połączenie nastąpiło zgodnie z Uchwałą 
nr XIII/73/2011 Rady Gminy Rzekuń z 30 czerwca 2011 r.

Bardzo ważną informacją jest to, iż wszyscy pracownicy, 
którzy byli zatrudnieni w obydwu zakładach automatycznie 
z dniem 1 lipca 2011 roku stali się pracownikami Zakładu 
Obsługi Gminy. Ogółem stan zatrudnienia w zakładzie wy-
nosi obecnie 18 osób. Zakład nie jest też już obciążony dłu-
gami po byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Gmina 
spłaciła długi w wysokości ok. 3 mln zł.

Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu zajmuje się:
 –  obsługą w  zakresie planowania i  statystyki placówek 

oświatowych,

 –  obsługą finansowo-księgową placówek tj. gimnazjów, 
szkół podstawowych i przedszkola,

 –  wypłacaniem stypendiów i zasiłków zgodnie z ustawą 
o systemie oświaty oraz rządowego programu pomocy 
uczniom w formie „wyprawki szkolnej”,

 –  dowozem uczniów do szkół na terenie gminy,
 – obsługą i konserwacją gminnego systemu kanalizacji,
 –  obsługą, konserwacją i  rozbudową gminnej sieci 

wodociągów,
 –  dokonywaniem rozliczeń za pobraną wodę i odprowa-

dzone ścieki,
 –  utrzymaniem i naprawą dróg gminnych, ulic i placów. 

(nrz)

Powstało pierwsze na terenie Gminy Rzekuń Koło 
Gospodyń Wiejskich. Założyły je Panie z Rozwór. 

31 sierpnia br. Koło Gospodyń Wiejskich w  Rozworach 
zostało zarejestrowane i  rozpoczęło swoją działalność. 
W  skład Zarządu Koła wchodzą: Renata Mierzejewska – 
Przewodnicząca, Grażyna Mierzejewska – Wiceprzewodni-
cząca, Teresa Szczepańska – Skarbnik, Magdalena Jasińska 
– Sekretarz, Aldona Budek – Członek. 

Koło Gospodyń Wiejskich jest niezależną organizacją 
społeczno-zawodową rolników. Celem Koła jest obrona 
praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz popra-
wy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich ro-
dzin, inicjowanie i podejmowanie różnorodnych działań na 
rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet, prowadzenie 
wśród kobiet wiejskich działalności społeczno-wychowaw-
czej i  oświatowo-kulturalnej. Koło Gospodyń Wiejskich 
korzysta z  pomocy organizacyjnej, finansowej i  prawnej 
Związków Rolników, Kółek, Organizacji Rolniczych. 

Do Koła należą dwadzieścia dwie panie z Rozwór i Przy-
tuł Nowych. 

– Do tej pory w  naszej miejscowości nic się nie dzia-
ło, a  mamy piękny budynek remizo-świetlicy, który moż-
na przecież wykorzystać dla dobra lokalnej społeczności 
– mówi Renata Mierzejewska, Przewodnicząca Koła Go-
spodyń Wiejskich w  Rozworach. – Chcemy robić coś dla 
młodych i dla starszych. Jedna osoba może mało zdziałać, 
choćby miała najlepszy pomysł, stąd nasza chęć zrzeszenia 
się. Chcemy, m.in. założyć koła zainteresowań dla młodzie-
ży, przekazać im tradycje, stare zanikające zawody. Chcemy 
też integrować starszych.

Jednym z najbliższych przedsięwzięć Koła jest organizacja 
Sylwestra. Panie zapraszają do remizo-świetlicy w Rozwo-
rach. Zapewniają m.in. ciepłe i zimne potrawy oraz zabawę 
przy zespole muzycznym. Koszt od pary to 220 zł. Informa-
cje można uzyskać pod numerem telefonu 668 497 171. Gra-
tulujemy pomysłu i chęci działania.

(nrz) 

Bez zwolnień i Bez DŁuGów 

GoSPoDynie zrzeSzone

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Rozworach, fot. Archiwum KGW
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Od czerwca 2011 r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej 
w  Rzekuniu działa Zespół Interdyscyplinarny, którego 
zadaniem jest podejmowanie działań pomocowych na 
rzecz ofiar przemocy w rodzinie oraz działań w stosunku 
do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W  skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego 
przez Wójta Gminy Rzekuń wchodzą przedstawiciele Sądu 
Rejonowego w Ostrołęce, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ko-
mendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Przychodni Lekarskiej 
w Rzekuniu, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w  Rzekuniu, Parafii Rzymskokatolickiej 
pw. Najświętszego Serca Jezusowego, gminnych placówek 
oświatowych. 

Działania Zespołu skierowane są do rodzin w kryzysie, 
niewydolnych wychowawczo i  ukierunkowane są na roz-
wiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest 
przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Inter-
dyscyplinarny są w szczególności:

– ofiary przemocy w rodzinie;
– sprawcy przemocy;

– świadkowie przemocy w rodzinie;
– przedstawiciele instytucji i  służb zobowiązanych do 

udzielania pomocy.
Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w  wyniku 

reakcji na:
1. prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny,
2. prośbę dziecka,
3.  informacje uzyskane od członków społeczności 

lokalnej,
4. informacje uzyskane z placówek oświatowych,
5.  informacje innych służb (pomocy społecznej, policji, 

Kościoła, organizacji pozarządowych, służby zdrowia).

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub oso-
ba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Cię i uważasz, że 
członkowie tej rodziny potrzebują naszej pomocy, zgłoś 
się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolo-
nia 1B, tel. 29 761 73 95.

Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarne-
go może być również anonimowe.

DD

StoP Przemocy w roDzinie!

27 września 2011 r. w Szkole Podstawowej im. Mieczy-
sława Czychowskiego w Dzbeninie odbyła się akcja cha-
rytatywna pod hasłem „ Pomóżmy głodującym dzieciom 
w Afryce”. Była to odpowiedź na apel MSWiA, który decy-
zją nr 171/2011 zwrócił się do wszystkich ludzi dobrej woli 
z prośbą o zbiórkę publiczną, której celem jest przeznacze-
nie zebranych środków na pomoc ofiarom głodu w Afryce 
Wschodniej.

Rodzice, uczniowie i  nauczyciele wykazali się wielkim 
zrozumieniem i wrażliwością na krzywdę ludzką. Przybyli 
na uroczystość goście dali piękny przykład miłości bliźnie-
go uczestnicząc w aukcji poprowadzonej przez panią Iwonę 
Olejniczak, podczas której każdy mógł nabyć pracę wyko-
naną przez uczniów i ich rodziców. 

Wśród dobroczyńców nie zabrakło Mariana Krupińskie-
go, Radnego Samorządu Województwa Mazowieckiego, 
Radnych Gminy Rzekuń – Wojciecha Rogozińskiego, Sta-
nisława Dmochowskiego, Kazimierza Jastrzębskiego, Sła-
womira Wysockiego i  Janusza Zajkowskiego. Obecna była 
Hanna Napiórkowska, Dyrektor Zakładu Obsługi Gminy, 
Krzysztof Żebrowski, Sekretarz Gminy Rzekuń, Stanisław 
Jastrzębski, Wójt Gminy Długosiodło, Danuta Orzołek, 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w  Rzekuniu oraz 
Barbara Pomacha, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Goworowie.

Nie zabrakło również gospodarzy terenu czyli sołtysów 
wsi – Beaty Kulas oraz Wojciecha Żerańskiego.

Gościem specjalnym był Danny Kenneth – nauczyciel 
języka angielskiego pochodzący z  Republiki Południowej 
Afryki wraz z małżonką, który przybliżył dzieciom proble-
my, z którymi borykają się mieszkańcy Afryki.

Uczniowie przygotowali wzruszającą część artystyczną, 
a rodzice podjęli wszystkich doskonałymi wypiekami.

Dzięki hojności całej społeczności szkolnej oraz przyby-
łych gości kwota 2.350,50 zł trafi na konto Polskiej Akcji 
Humanitarnej, a  następnie do potrzebujących w  Afryce 
Wschodniej.

Słowa przytoczone przez Małgorzatę Cichocką, Dyrektor 
Szkoły – „Pomóż nam położyć głodowi kres – wierzymy, że 
to możliwe” trafiły na podatny grunt, do wrażliwych ludz-
kich serc.

Szkoła Podstawowa w Dzbeninie

Pomóżmy GŁoDującym Dzieciom 
w afryce
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W  pierwszym numerze naszej gazety ogłosiliśmy kon-
kurs fotograficzny pod hasłem „Gmina Rzekuń jest pięk-
na”, nad którym patronat sprawował Wójt Gminy Rze-
kuń. Otrzymaliśmy blisko trzydzieści fotografii autorstwa 
uczniów szkół podstawowych i  gimnazjalnych. Nadesłane 
prace są dowodem na to, że Gmina Rzekuń naprawdę jest 
piękna!

– Cieszy mnie to, iż dostrzegacie piękno w  naszej gmi-
nie, w naszej małej ojczyźnie – mówił Stanisław Godzina, 
Wójt Gminy Rzekuń podczas wręczenia nagród zwycięz-
com konkursu. – To przywiązanie do małej ojczyzny, uczy 
miłości do naszego kraju – Polski. 

Decyzją komisji połączono dwie kategorie i  przyznano: 
dwa równorzędne pierwsze miejsca, jedno drugie, dwa trze-
cie, dwa wyróżnienia i jedną nagrodę specjalną.

I miejsce
1.  Anna Trzcińska, SP w Rzekuniu: „Ostatnie promyki lata”, 

miejsce wykonania: Rzekuń, okolice 
2.  Kinga Rybicka, SP w Rzekuniu: „Kwiatowa łódka”, miej-

sce wykonania: Susk Stary

II miejsce
Martyna Ciemiewicz, SP w Rzekuniu: „Kapliczka”, miejsce 
wykonania: Rzekuń

Gmina rzekuń jeSt 
Piękna! to Pewne!

Ostrołęcka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizu-
je projekt „Załóż firmę z WUP II”, realizowany w ramach 
Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia PO KL”. 

W  ramach projektu w  październik br. przeprowadzono 
już I nabór chętnych do założenia własnej działalności. Pla-
nowany jest jeszcze jeden nabór – styczeń/luty 2012 roku. 
W ramach każdego naboru zostanie wybrana grupa 39 osób 
(łącznie 78 osób), które zostaną skierowane na szkolenie 
i doradztwo ogólne. Wsparcie finansowe w formie podsta-
wowego wsparcia pomostowego w wysokości 1100 zł (otrzy-
mywane przez okres 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 
z WUP) i jednorazowej dotacji nie przekraczającej 40 tysięcy 
złotych na rozwój przedsiębiorczości, przewidziane jest dla 
35 osób wybranych po każdym naborze (łącznie 70 osób).

Informacji należy szukać w  siedzibie ostrołęckiej filii 
WUP, ul. Poznańska 17, w dni robocze od poniedziałku do 
piątku, w godzinach 8.30-15.30 oraz na stronie www.wup.
mazowsze.pl w zakładce: Filia Ostrołęka.

DD

Od 1 stycznia 2012 roku prawo do tzw. becikowego po-
nownie będzie uzależnione od przedłożenia zaświadczenia 
lekarskiego. Zaświadczenie takie musi wykazać, iż matka 
dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż 
od 10 tygodnia ciąży do porodu. Nie przewiduje się moż-
liwości zastąpienia zaświadczenia oświadczeniem. O wzór 
zaświadczenia można pytać w  Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w  Rzekuniu: ul. Kolonia 1B, e-mail: ops@rzekun.net,  
29 761 73 95, 29 643 20 80. 

(nrz)

zaŁóż firmę!

Becikowe 
z zaświaDczeniem 
oD lekarza

III miejsce
1.  Błażej Suchecki: „Piękno natury”, miejsce wykonania: 

Dzbenin 
2.  Patrycja Bałazy, SP w Rzekuniu: „Wierzby”, miejsce wy-

konania: Ławy

Wyróżnienie
1.  Angelika Dudziak, SP w Rzekuniu, „Łąka”, miejsce wy-

konania: Ławy.
2.  Anna Maria Gąska,”Rozlewiska na Ławach”, miejsce wy-

konania: Ławy
 
Nagroda specjalna od Wydawnictwa „ZIZ”

Kinga Rybicka, SP w Rzekuniu: „Tor”, miejsce wykonania: 
Czarnowiec

DD



9BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ    Nr 3/2011

Niezwykle podniosła i wzruszająca była uroczystość, 
poświęcona odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
a przygotowana przez nauczycieli i uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Rzekuniu. 

11 listopada co roku obchodzimy Narodowe Święto Nie-
podległości. Ma ono przypominać nam odzyskanie w 1918 
roku niezawisłości po 123. latach rozbiorów, dokonanych 
przez Austrię, Prusy i Rosję. Dzień 11 listopada ustanowio-
no Świętem Niepodległości w 1937 roku i obchodzono go 
zaledwie dwa razy w roku 1937 i 1938. Dopiero w 1989 roku 
święto obchodzone 11 listopada, zostało przywrócone pod 
nazwą Narodowe Święto Niepodległości. Główne uroczy-
stości, upamiętniające datę odzyskania przez Polskę suwe-
renności, odbywają się w Warszawie na placu Józefa Piłsud-
skiego, przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Również uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzekuniu po-
kazali, że bliska jest im historia naszego kraju oraz jego nie-
podległość. Wszyscy odświętnie ubrani, z przypiętymi ko-
tylionami, mogli posłuchać śpiewających i  recytujących 
kolegów. Uroczystej akademii towarzyszyła odpowiednia 
scenografia, a całości dopełniała prezentacja multimedial-
na. Hasłem jakie przyświecało uroczystości były słowa: 
„Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką 
jest dobrze żyć dla niej”. 

DD 

5 grudnia w Szkole Podstawowej 
w Laskowcu odbył się po raz 13. 
Dzień Kultury Kurpiowskiej. 

Dni poświęcone kulturze kurpiow-
skiej, odbywają się w  szkole w  La-
skowcu dwa razy w  roku – z  okazji 
świąt Bożego Narodzenia i Wielkano-
cy. Podczas grudniowego spotkania 
uczniowie wykonywali m.in. ozdo-
by choinkowe z  bibuły i  słomy pod 
okiem twórczyni ludowej Czesławy 
Lewandowskiej.

– Kiedyś, jak byłam w waszym wie-
ku, to na choince wieszało się ciast-
ka, jabłuszka – wspominała Pani Cze-
sława. – Wykonywało się też ozdoby 
z bibuły.

Dzieci przy pomocy nauczycieli wy-
konały łańcuchy i bombki, które ozdo-
biły szkolną choinkę. Na spotkanie 
zaproszono także mieszkańców La-
skowca i Teodorowa. 

 – Dni Kultury Kurpiowskiej są już 
tradycją w naszej szkole – mówiła Mał-
gorzata Pieczyńska, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Laskowcu. – Jest to też 
jedno z  założeń wychowawczych, aby 
o kulturę kurpiowską dbać, pielęgno-
wać ją i rozwijać. Pragniemy, żeby in-
formacje o tradycjach naszego regionu 
nie zaginęły wśród uczniów i młodzie-
ży, żeby mieli styczność z  kulturą re-
gionalną od najmłodszych lat. 

Spotkanie zakończyło się degusta-
cją potraw regionalnych. Można było 
spróbować pysznego chleba ze smal-
cem i placka kurpiowskiego. 

(nrz)

17 listopada 2011 roku w Bibliotece Pedagogicz-
nej w Ostrołęce odbył się finał konkursu plastycznego 
„Ekologiczny krajobraz”. Pierwsze miejsce zajęła Kry-
styna Podsiadlik ze Szkoły Podstawowej w Laskowcu. 

Konkurs był organizowany w  związku z  Tygodniem 
Edukacji Globalnej, który w  tym roku obchodzony był 
w  dniach 12-20 listopada. Mogli w  nim wziąć udział 
uczniowie szkół podstawowych. Prace konkursowe wyko-
nać należało z użyciem farb i kredek, ale także surowców 
wtórnych. Jury, oceniając prace, brało pod uwagę, m.in. wy-
korzystanie surowców wtórnych, zgodność z tematem, pomysłowość i estetykę. 

W  kategorii klas I-III zwyciężczynią została Krysia Podsiadlik, pokonując 
uczestników z gminy Lelis, Baranowo i Ostrołęki. 

Młodej artystce gratulujemy! 
(nrz)

naroDowe święto niePoDleGŁości

Po kurPiowSku w laSkowcu 

i miejSce Dla uczennicy 
z laSkowca

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rzekuniu i Marek Podolak, Dyrektor Szkoły.

Czesława Lewandowska z uczniami szkoły w Laskowcu.
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Święta Bożego Narodzenia należą 
do najbarwniejszych i  najbardziej lu-
bianych świąt w  Polsce. W  swym za-
sadniczym kształcie przeżywane i ob-
chodzone były w całym kraju w bardzo 
zbliżony sposób. Było to związane ze 
wzorami kulturowymi epoki staro-
polskiej, a nawet – w niektórych przy-
padkach – z  elementami zwyczajów 
przedchrześcijańskich.

Okres świąteczny na północno-
-wschodnim Mazowszu przebiegał 
podobnie jak w  całej Rzeczypospoli-
tej. Szereg obrzędów bożonarodzenio-
wych przetrwało także w południowej 
części powiatu ostrołęckiego.

Ziemie leżące po lewej stronie środ-
kowej Narwi, między Rużem a Orzem, 
posiadają swą specyfikę – zasiedlone 
dość wcześnie (XIV-XV w.), głównie 
przez osadników rycersko-szlachec-
kich z  zachodniego Mazowsza, któ-
rzy na nowym terenie kultywowali 
obrzędowość dziadów i  pradziadów. 
Z  tych też względów zachowało się 
szereg zwyczajów świątecznych zwią-
zanych z Bożym Narodzeniem i  choć 
wiele z nich zaczęło w ostatnim stule-
ciu odchodzić, warto niektóre z  nich 
przypomnieć.

Dni świąteczne poprzedzał ad-
went (adventus – przyjście [Chrystu-
sa]) – czas skupienia, powagi, postu, 
czas oczekiwania. Jego kulminacją 
był dzień wigilijny, do którego przy-
gotowywano się bardzo solennie. Jak 

wynika z  zapisów pamiętnikarskich, 
w  majątkach podostrołęckich na kil-
ka dni przed Wigilią pieczono ciasta 
– makowce, strucle, placki. W domach 
chłopskich wypiekano dużo i różnych 
rodzajów chleba, jak wynika z  badań 
pani E. Sikory, w  Rzekuniu niegdyś 
chleb nie był zjawiskiem powszednim, 
dlatego też powinno go być w  święta 
pod dostatkiem. Pieczono też placki 

i drobne bułeczki dla kolędników i dla 
dzieci. Jak wynika ze wspomnianych 
badań, w Rzekuniu istniał bardzo in-

teresujący zwyczaj, o którym opowie-
działa informatorka: „po wyrobieniu 
ciasta zostawiałam je do wyrośnięcia, 
sama szłam do ogrodu, obcierałam 
ubrudzone ciastem ręce o korę drzew”. 
Zabieg ten miał podnieść płodność 
drzew w nadchodzącym roku.

Szczególny charakter dnia wigilijne-
go podkreślał inny zwyczaj – w wigilię 
mężczyźni wybierali się nad rzekę, na 
połowy albo też na polowanie wierząc, 
że na pewno coś przyniosą do domu, 
a ubity wówczas np. szarak przyniesie 
szczęście w polowaniach na cały rok.

Bardzo starym zwyczajem, istnieją-
cym we wszystkich grupach społecz-
nych było ustawianie w domu snopów 
zbóż. Tak w  dworach szlacheckich, 
jak i  chałupach chłopskich w  kątach 
izby stawiano snopy zbóż: pszenicy, 
żyta, jęczmienia i prosa, mające jako-
by przypominać stajenkę betlejemską. 
Jak uważają badacze zwyczaj ten zwią-
zany jest jeszcze z czasami przedchrze-
ścijańskimi i  symbolizował wzrost 
plonów i dostatek.

Snop zboża funkcjonował w  Boże 
Narodzenie również w  domach 
i  dworkach podostrołęckich, a  zani-
kać począł na przełomie XIX i XX w., 
zaś choinka została spopularyzowa-
na tu w  okolicach I  wojny światowej 
i w okresie międzywojennym.

Boże naroDzenie na ziemi rzekuńSkiej
Gmina Rzekuń wraz z gminami: Troszyn, Goworowo i Czerwin leży na terenach, gdzie niegdyś znajdowały się liczne 

zaścianki szlacheckie. Panowały tu charakterystyczne zwyczaje i tradycje. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Naro-
dzenia, warto przypomnieć te związane z najpiękniejszym świętem w roku. 

Pocztówki ze zbioru autora.
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W  zachowanej do dziś w  polskim domu scenerii (biały 
obrus, siano pod obrusem, choinka, szopka – stajenka) roz-
poczynano kolację wigilijną. Przed wieczerzą starano się 
czytać fragment z  Pisma Świętego. Odbywało się to tylko 
w domach szlacheckich, bo ogół chłopów nie umiał czytać, 
odmawiano więc z tej okazji modlitwę.

Ważnym elementem było dzielenie się opłatkiem. Jest 
to zwyczaj typowo polski, choć opłatek jako forma chle-
ba eucharystycznego, znany był prawie od początku 
chrześcijaństwa.

W miejscowościach oddalonych od kościołów i  trudno-
dostępnych przełamywano się chlebem, który w  tym wy-
padku pełnił rolę opłatka. Sam zwyczaj dzielenia się opłat-
kiem powstał dopiero w  końcu XVIII w. wśród szlachty 
a potem przeszedł do innych warstw społecznych. Moment 
dzielenia się opłatkiem przynosił konieczność zapomnie-
nia o urazach, wyciągnięcie ręki do zgody i złożenie życzeń 
wszelkiego powodzenia w nadchodzącym roku.

Po złożeniu życzeń zasiadano do stołu. Warto w  tym 
miejscu podkreślić, że w sytuacji, gdy w bogatszym domu 
była jakaś służba, zasiadała ona również z „państwem” do 
wspólnej kolacji. Był to jedyny taki moment w roku, koń-
czyła się umowa o pracę, w święta wszyscy byli sobie równi, 
stąd powstało przysłowie „w  święty Szczepan każdy sobie 
pan”.

Różne są opinie co do liczby potraw, w jednych źródłach 
podają 12 dań, bo tylu było apostołów i jest miesięcy w roku, 
w większości jednak podaje się liczbę obowiązujących dań 
nieparzystą. W  tradycji staropolskiej przedstawiały się te 
wielkości następująco: magnaci – 13 potraw, szlachta – 11, 
mieszczanie – 9, chłopi – 5 do 7.

Zestaw potraw zależał od regionu kraju, na terenach nad-
narwiańsko-nadorzańskich na pewno były różnego rodza-
ju ryby różnie przygotowane (w niektórych domach nie po-
dawano śledzi, bo uznawano, że danie to może przynieść 
ciężki rok), następnie barszcz czerwony z uszkami lub zupa 
rybna, kapusta z grzybami, kluski z makiem, kompot z su-
szonych owoców, kisiel. Zestaw zależał od tradycji w danej 
rodzinie, jej zamożności i inwencji gospodyni.

Po wieczerzy wigilijnej istniał powszechny zwyczaj poda-
wania resztek opłatków i potraw z kolacji (zwykle zawinię-
tych w chleb) zwierzętom gospodarskim. Zwyczaj ten w du-
żej części funkcjonuje na omawianym terenie do dzisiaj.

Po kolacji śpiewano kolędy, przed północą wybierano się 
do najbliższego kościoła na mszę św. zwaną „Pasterką”.

Na terenach nadorzańskich, podobnie jak w całej Polsce, 
pierwszy dzień Bożego Narodzenia był świętem rodzinnym, 
dzień drugi – czasem wizyt rodzinno – sąsiedzkich, a oba te 
dni rozpoczynały wesoły okres zabaw i uciech karnawało-
wych, ale to już inna historia.

Bernard Kielak

Wykorzystano:
J. Guttakowska – Wspomnienia
E. Sikora – Zwyczaje, obrzędy…[w:] „Polszczyzna Region-

alna” cz. V.

Od red.: Bernard Kielak jest etnografem i  regionalistą. 
Napisał ponad sto artykułów, szkiców i rozpraw dotyczących 
historii i  kultury ludowej Kurpiów, muzealnictwa, ochrony 
zabytków i  problematyki ogólnokulturalnej. Jest autorem 
wielu książek, mówiących o polskich obrzędach i zwyczajach.

SuSk Stary
Gmina Rzekuń sprzedała w  drodze przetargu nieru-

chomość w  Susku Starym. Budynek jest murowany, dwu-
kondygnacyjny, wybudowany w 1939 roku. Nieruchomość 
położona jest na terenie przeznaczonym pod zakłady pro-
dukcyjne, działalność usługową, rzemieślniczą, bazy, składy 
i magazyny oraz handel, hurtownie, gastronomię z obiekta-
mi i urządzeniami towarzyszącymi. 

zmiana aDreSu BiBlioteki 
Swoją siedzibę zmieniła Gminna Biblioteka Publiczna 

w Rzekuniu. Mieści się ona obecnie przy ulicy Kolonia 1B. 
To nie jedyna zmiana dotycząca biblioteki. Po wieloletniej 
pracy, na emeryturę odeszła dotychczasowa dyrektor Kry-
styna Lambrych. Stanowisko dyrektora objęła Agnieszka 
Majdecka. Byłej Pani Dyrektor Wójt Gminy wręczył list 
z podziękowaniem, a nowej życzył sukcesów zawodowych. 

Numery telefonów do biblioteki: (29) 761 73 94 wew. 26, 
(29) 761 01 58 wew. 26.

świetlica w czarnowcu 
15 listopada br. zostały zakończone prace, związane ze 

zmianą konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w  Czarnow-
cu. Dzięki inwestycji, budynek zmienił dach z płaskiego na 
dwuspadowy. Remont wykonała firma PURBID z Rzekunia 
za kwotę 66 000 zł.

mikoŁajki 
6 grudnia w Szkole Podstawowej w Dzbeninie uczniowie 

oryginalnie świętowali Mikołajki. Oprócz tradycyjnych od-
wiedzin Mikołaja, który wręczył dzieciom prezenty, wszy-
scy mogli posłuchać opowieści o przygodach kilkuletniego 
chłopca Mikołajka, bohatera książek dla dzieci napisanych 
przez Rene Goscinnego, które czytał Stanisław Godzi-
na, Wójt Gminy Rzekuń. Czytanie zostało zorganizowane 
w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”. Ucznio-
wie mogli wziąć udział w grach i zabawach, a także wspo-
móc podopiecznych Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej w Ostrołęce.

orlik w rzekuniu
Trwają czynności odbiorowe kompleksu boisk sporto-

wych w Rzekuniu, budowanego w ramach programu „Moje 
boisko – Orlik 2012”. Kompleks znajduje się przy Szkole 
Podstawowej w Rzekuniu. W ramach inwestycji mieszkań-
cy gminy będą mieli do dyspozycji boisko do piłki nożnej 
oraz boisko wielofunkcyjne wyposażone do piłki koszyko-
wej i piłki siatkowej. Na budowę kompleksu Gmina Rzekuń 
pozyskała pieniądze z  Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Ministerstwa Sportu i  Tu-
rystyki w kwocie 666 000 zł. Łączna wartość inwestycji to 
1 098 388,25 zł. Był to pierwszy etap inwestycji, drugi etap 
planowany w 2012 r. obejmie budowę bieżni, monitoring 
i zagospodarowanie terenu.

BieG mikoŁajkowy 
4 grudnia odbył się Bieg Mikołajkowy w Czarnowcu. Do 

wspólnego biegania zaprosili sportowcy z „AG bez limitu 
Ostrołęka i  okolice”. Do przebiegnięcia wyznaczono trasę 
5 i 10 km. Na starcie stanęło 24 biegaczy w wieku od 8 do 
68 lat. Nie było klasyfikacji wiekowych ani mierzenia cza-
su, nie było także zwycięzców ani pokonanych. Jak przysta-
ło na Bieg Mikołajkowy, sportowcy zaopatrzyli się w worki 
z prezentami, czapki i płaszcze św. Mikołaja. 

(nrz)

co? GDzie? kieDy?
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Dziesiątki wolontariuszy, setka 
uczestników, hojni sponsorzy to po-
wód do wielkiej satysfakcji po orga-
nizacji wielkiej imprezy biegowej, 
która odbyła się w Rzekuniu 16 paź-
dziernika 2011r.

Z  okazji zakończenia sezonu bie-
gowego 2011 chcemy podziękować 
wszystkim, którzy przyłożyli swoją 
rękę do organizacji i  rozwoju imprez 
biegowych w  Gminie Rzekuń. 
Wiemy, że czasami stoicie w  cie-
niu, ale bez Was nie poradziliby-
śmy sobie z organizacją tak dużych 
imprez. Oddajecie nam swoje za-
miłowanie do sportu, poświęcacie 
wolny czas, pracujecie dla dobra 
Organizatora i właśnie za to chce-
my Wam serdecznie podziękować.

Organizator bez wsparcia finan-
sowego nigdy nie zostanie „do-
brym organizatorem”... a  w  na-
szym przypadku dzięki hojności 
Urzędu Gminy w Rzekuniu w oso-
bach Stanisława Godziny, Wójta Gmi-
ny oraz Edwarda Gryczki, Przewod-
niczącego Rady „V bieg AG bez limitu 
Ostrołęka i okolice” w ocenie większo-
ści zawodników wypadł znakomicie.

Sponsorzy to miłośnicy sportu, któ-
rzy znają potrzeby sportowców i dzięki 
Nim każdy zawodnik otrzymuje fajną 
niespodziankę za trud włożony pod-
czas pokonywania trasy. Chcemy bar-
dzo serdecznie podziękować firmom 
oraz ich przedstawicielom za wsparcie:

Agro-Metal-Jacek Dmochowski, Be-
stOffice-Jarosław Jakubiak, Centrum-
-Wiesław Sacharski, BGŻ S.A.-Ewa 
Kaczorowska, IZBUD-Józef Liberac-
ki, Kasa Stefczyka-Paweł Maciejewski, 
Kwadrans-Emilia Choromańska, MG 

SPORT-Grzegorz Kaczorowski, Mo-
jaOstroleka.pl-Krzysztof Chojnowski, 
PLAY-Filip Wasiński, Strauss Cafe-Ja-
cek Kołakowski.

Kolejnym bardzo istotnym elemen-
tem była lokalizacja imprezy, zabez-
pieczenie oraz specjalistyczna pomoc 
techniczna. Z tego miejsca dziękujemy 
Bożenie Jaskólskiej, Dyrektor Gim-
nazjum w Rzekuniu za udostępnienie 
obiektu szkoły, Wiesławowi Frydry-

chowi, Komendantowi OSP w Rzeku-
niu za zabezpieczenie trasy oraz Sabi-
nie Sienkiewicz i Januszowi Jaśkiewicz 
z MOSiR w Ostrołęce za pomiar czasu.

Dziękujemy Wam Nasi Drodzy! To 
był dobry BIEG!

Pierwsze miejsce z  czasem 35:13,92 
zajął Przemysław Dąbrowski z  Bo-
rawego, reprezentujący „Amatorską 
Grupę bez limitu Ostrołęka i okolice”.

Drugi na mecie zameldował się Da-
mian Świerdzewski z  Dzbenina, re-
prezentujący „Ostrołęcki Klub Lekkiej 
Atletyki” z  czasem 35:49,81, a  trzeci 
był Mateusz Zalewski z  Olszewa-Bo-

rek „Ostrołęcki Klub Lekkiej Atletyki” 
z czasem 36:12,67.

Z  pośród dziesięciu pań, które wy-
startowały, trasę najszybciej pokonała 
Halina Kavaliova z Białorusi z czasem 
47:29,04, druga dotarła Natalia Huba-
revich z  Białorusi z  czasem 50:16,32, 
a trzecia Dorota Rypina z „AG bez li-
mitu Ostrołęka i  okolice” z  czasem 
52:11,93

Gdy ostatni zawodnicy dotarli do 
mety okazało się, że 100% zawod-
ników pokonało trudy tej szybkiej, 
wyczerpującej trasy.

Nie mniej gorąca rywalizacja 
odbyła się w biegu towarzyszącym 
dla dzieci ze Szkół Podstawowych. 
Dzieci miały do pokonania jedno 
okrążenie trasy wokół szkół (Gim-
nazjum i  Szkoły Podstawowej) 
o  łącznej długości 1200m. Trzy-
dzieścioro dwoje młodych zawod-
ników poradziło sobie znakomicie 
z tym niekrótkim, jak dla tak mło-

dych biegaczy, dystansem.
Pierwszy na linii mety zameldo-

wał się Karol Rogoziński z Dzbenina, 
drugi Łukasz Kołakowski z Rzekunia, 
a trzecią zawodniczką okazała się naj-
szybsza dziewczynka – Magdalena Ol-
szewska z Białobieli.

Wszyscy zawodnicy na mecie (dzie-
ci i  dorośli) zostali uhonorowani 
pięknymi medalami okolicznościo-
wymi za udział w  biegu oraz słodką 
niespodzianką.

Po biegu w  świetlicy Gimnazjum 
odbył się poczęstunek pysznymi cia-
stami własnych wypieków oraz gorącą 
kawą i herbatą, owocami i grochówką.

Następnie w  obecności Stanisła-
wa Godziny, Wójta Gminy Rzekuń, 
Edwarda Gryczki, Przewodniczącego 
Rady Gminy i Bożeny Jaskólskiej, Dy-
rektor Gimnazjum odbyła się uroczy-
sta dekoracja zwycięzców poszczegól-
nych klasyfikacji.

Sponsorem głównym zawodów był 
Urząd Gminy w  Rzekuniu, a  organi-
zatorami członkowie „Amatorskiej 
Grupy bez limitu Ostrołęka i  okoli-
ce” w  osobach: Robert Biedka, Ma-
rek Karczewski, Mariusz Kubeł, Paweł 
Maciejewski, Sławomir Saj, Norbert 
Siemiątkowski.

Do zobaczenia za rok !!!
Marek Karczewski

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.

DoBry BieG !!!




