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Szanowni Państwo!

W  związku z  rozpowszechnianiem nie-
prawdziwych informacji, dotyczących 
opłat za odbiór i  zagospodarowanie od-
padów komunalnych, uprzejmie informu-
ję, że w obecnym stanie prawnym opłaty 
wnoszone przez mieszkańców muszą po-
kryć wszystkie koszty związane z  funk-
cjonowaniem systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Nie ma praw-
nych możliwości dofinansowania z  bu-
dżetu gminy tego zadania.

Niestety, koszty odbioru odpadów nie-
segregowanych na stacjach segregacji 
ostatnio drastycznie wzrosły. Firma od-
bierająca odpady wprowadziła podwyżkę 
z 219,7 zł netto do 320 zł netto za tonę. 
Zauważyć również wypada, że mieszkań-
cy naszej gminy mieli dotychczas jedną 
z najniższych opłat w stosunku do sąsied-
nich gmin.

Obecnie rozważana jest nowa stawka 
opłat za gospodarowanie w  wysokości 
20  zł od gospodarstwa jednoosobowego 
i 30 - 35 zł od pozostałych gospodarstw. 
Dotyczy to odpadów segregowanych.

Istotą gospodarowania odpadami jest ich 
segregacja u źródła, czyli przez mieszkań-
ców. Odgórne przepisy narzucają gmi-
nom konieczność uzyskania bardzo rygo-
rystycznych wskaźników segregacji, które 
można osiągnąć tylko wtedy, jeśli wszy-
scy mieszkańcy będą segregować odpady 
w domu, tak jak to robi większość miesz-
kańców naszej gminy. Nieosiągnięcie 
wskaźnika odzysku powoduje, że gmina 
jest obciążana karami. W związku z tym 
wszyscy: i Ci co segregują, i Ci co nie se-
gregują muszą owe kary zapłacić. Należy 
tu wspomnieć, że mieszkańcy wytwarzają 
ok. 2 tys. ton odpadów rocznie.

Dlatego za śmieci niesegregowane pro-
ponujemy znacznie wyższe opłaty, tj. 60 
i 70 zł tak, aby w sposób ekonomiczny za-
chęcić mieszkańców do segregacji, przez 

co finanse za odpady nie będą dodatko-
wo obciążane karami za nieosiągnięcie 
wskaźników odzysku.

W myśl obowiązującej ustawy gmina nie 
ma dużych możliwości wpływania na 
cenę odpadów, gdyż koszty są generowane 
głównie przez opłatę za odbiór i transport. 
Wykonawca tej usługi został wyłoniony 
w  drodze przetargu, który ogłaszany był 
dwukrotnie oraz za zagospodarowanie 
na stacji segregacji - tu wynegocjowałem 
zniżkę dla naszych mieszkańców na po-
ziomie 270 zł netto za tonę.

Jednocześnie pragnę Państwa poinformo-
wać, że w tych opłatach, w których wójt 
ma znaczący wpływ np. za wodę czy po-
datki lokalne, w obecnym stanie prawnym 
nie przewiduję żadnego wzrostu opłat.

Z poważaniem
Wójt Gminy Rzekuń

Stanisław Godzina

KOMUNIKAT

Z  okazji  Świąt  Wielkanocnych  składamy  Państwu 

najserdeczniejsze  życzenia  spokoju,  radości,  miłych 

spotkań  w  gronie  rodziny  i  przyjaciół  oraz  nadziei 

w życiu i wiary w dobro. Niech ten czas stanie się dla 

nas  wszystkich  okazją  do  pojednania  i  okazywania 

sobie miłości i szacunku.

Edward Gryczka
Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń

Stanisław Godzina
Wójt Gminy Rzekuń
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Radni obradowali

30 listopada 2015 r.

XII zwyczajna sesja 
Rady Gminy Rzekuń
Rada Gminy Rzekuń podjęła następujące 
uchwały:
•	 w  sprawie zmian w  wieloletniej pro-

gnozie finansowej na lata 2015-2024;
•	 w  sprawie zmian w  budżecie gminy 

Rzekuń na 2015 rok;
•	 w  sprawie określenia wysokości sta-

wek podatku od nieruchomości na 
terenie gminy Rzekuń oraz wprowa-
dzenia zwolnień;

•	 w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych 
na terenie gminy Rzekuń oraz wpro-
wadzenia zwolnień w tym podatku;

•	 w  sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej jako pod-
stawa obliczania podatku rolnego;

•	  w sprawie określenia wzorów formu-
larzy informacji i  deklaracji w  spra-
wach podatkowych;

•	 w  sprawie wyrażenia woli zawarcia 
umowy partnerskiej pomiędzy gmi-
ną Rzekuń a  gminą Troszyn, któ-
rej przedmiotem będzie inwestycja 
polegająca na budowie oświetlenia 
ulicznego wzdłuż drogi powiatowej 
biegnącej przez Susk Nowy do skrzy-
żowania z  drogą wojewódzką W627 
na odcinku 91 m na terenie gminy 
Troszyn;

•	 w sprawie poboru podatków w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wyna-
grodzenia za inkaso;

•	 w  sprawie określenia zasad przyzna-
wania diet przewodniczącym organów 
wykonawczych jednostek pomocni-
czych gminy;

•	 w sprawie ustalenia wysokości diet dla 
radnych Rady Gminy Rzekuń;

•	 w  sprawie ustalenia wynagrodzenia 
Wójta Gminy Rzekuń;

•	 w  sprawie ustalenia zasad użytkowa-
nia świetlic wiejskich i remizo-świetlic 
będących własnością gminy Rzekuń;

•	 w sprawie wyrażenia zgody na odda-
nie w  dzierżawę nieruchomości na 
okres powyżej 3 lat;

•	 w  sprawie przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych z mieszkańcami wsi 
Nowa Wieś Wschodnia dotyczących 
podziału miejscowości Nowa Wieś 

Wschodnia na dwie niezależne miej-
scowości i  ustalenia dla nowej miej-
scowości nazwy urzędowej;

•	 w  sprawie wyrażenia woli zawarcia 
umowy partnerskiej pomiędzy Gminą 
Rzekuń a  Miastem Ostrołęka, której 
przedmiotem będzie inwestycja, po-
legająca na przebudowie alei Armii 
Krajowej na terenie gminy Rzekuń 
oraz ul. Czarnej na terenie miasta 
Ostrołęki;

•	 w sprawie przystąpienia Gminy Rze-
kuń do uczestnictwa w  projekcie re-
alizowanym przez Powiat Ostrołęcki 
w  ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020;

•	 w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Rzekuń: ul. Rubinowa;

•	 w  sprawie przekazania skargi pani 
Krystyny L. do Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Rzekuń.

29 grudnia 2015 r.

XIII zwyczajna sesja 
Rady Gminy Rzekuń
Rada Gminy Rzekuń podjęła następujące 
uchwały:
•	 w  sprawie powołania do składu oso-

bowego Komisji Budżetu i  Oświaty 
(powołano radnego Piotra Suchtę);

•	 w  sprawie powołania do składu oso-
bowego Komisji Infrastruktury Tech-
nicznej, Rolnictwa i Ochrony Środo-
wiska (powołano radnego Antoniego 
Smolińskiego);

•	 w  sprawie zmian w  wieloletniej pro-
gnozie finansowej na lata 2015-2024;

•	 w  sprawie zmian w  budżecie gminy 
Rzekuń na 2015 rok;

•	 w  sprawie przyjęcia Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie 
Rzekuń na 2016 rok;

•	 zmieniająca uchwałę nr XII/88/2015 
Rady Gminy Rzekuń z  dnia 30 li-
stopada 2015  r. w  sprawie określenia 
zasad przyznawania diet przewodni-
czącym organów wykonawczych jed-
nostek pomocniczych gminy Rzekuń;

•	 zmieniająca uchwałę nr XII/89/2015 
Rady Gminy Rzekuń z dnia 30 listo-
pada 2015 r. w sprawie ustalenia wy-
sokości diet dla radnych Rady Gminy 
Rzekuń;

•	 w  sprawie wyrażenia woli konty-
nuacji członkostwa Gminy Rzekuń 

w  Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Działania „Zaścianek Mazowsza” 
z siedzibą w Troszynie;

•	 w sprawie rozpatrzenia skargi na dzia-
łalność Wójta Gminy Rzekuń;

•	 w  sprawie nadania nazwy ulicy 
w  miejscowości Dzbenin (ul. Cypry-
sowa) i Goworki (ul. Pogodna);

•	 w sprawie nadania nazwy ulicy w miej-
scowości Rzekuń (ul. Przyjazna);

•	 w sprawie zatwierdzenia planów pracy 
Komisji Rady Gminy Rzekuń na 2016 
rok;

•	 w  sprawie uchwalenia planu pracy 
Rady Gminy Rzekuń na 2016 rok;

•	 w sprawie pomocy finansowej udzielo-
nej z budżetu gminy Rzekuń w formie 
dotacji celowej Powiatowi Ostrołęc-
kiemu na realizację zadań w  zakresie 
drogownictwa (przebudowa mostów 
w  miejscowości Ławy i  miejscowości 
Ołdaki na rzece Czeczotka wraz z do-
jazdami - dwa miliony złotych);

•	 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej na lata 2016-2025;

•	 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Rzekuń na 2016 r.;

•	 w sprawie ustalenia programu wspie-
rania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży w dziedzinie nauki, spor-
tu i kultury oraz zasad przyznawania 
nagród Wójta Gminy Rzekuń w tym 
zakresie dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Rzekuń;

•	 w sprawie Regulaminu przyznawania 
nagród i  wyróżnień dla osób fizycz-
nych za osiągnięte wyniki sportowe 
i innych osób wyróżniających się osią-
gnięciami w  działalności sportowej 
zamieszkałych na terenie gminy Rze-
kuń;

•	 uchwała w sprawie przyznawania na-
gród Wójta Gminy Rzekuń za osią-
gnięcia w dziedzinie twórczości arty-
stycznej, upowszechniania i  ochrony 
kultury.

29 lutego 2016 r. 

XIV zwyczajna sesja 
Rady Gminy Rzekuń
Przedstawiono Radzie Gminy Rzekuń 
projekty następujących uchwał:
•	 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-

cie porozumienia pomiędzy Gminą 
Rzekuń a Województwem Mazowiec-
kim w  sprawie przekazania zadania 
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Podziękowania 
strażakom za pełnione 
funkcje w OSP 
w Dzbeninie i Kamiance

Na XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 
Rzekuń, która odbyła się w dniu 29 lutego 
2016 r. 

Wójt Gminy Rzekuń Stanisław Godzina 
złożył podziękowania Panu Stanisławowi 
Rogozińskiemu, który 39 lat pełnił funk-
cję Naczelnika OSP w  Dzbeninie oraz 
Panu Sławomirowi Zacharek – 10 lat 
w Zarządzie, 5 lat jako Prezes i Naczel-
nik OSP w Kamiance.

Pan Wójt złożył również życzenia licz-
nych sukcesów w życiu osobistym i satys-
fakcji płynącej z poczucia dobrze wypeł-
nionego obowiązku.   

zarządzania częścią drogi wojewódz-
kiej nr 627 od km 7+215 do km 7+265 
w miejscowości Rzekuń;

•	 w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie porozumienia pomiędzy Gminą 
Rzekuń, Miastem Ostrołęka i Powia-
tem Ostrołęckim w sprawie wykona-
nia włączenia ul. Sosnowej w Toboli-
cach zlokalizowanej na dz. geod. 144 
do drogi powiatowej nr 4403W;

•	 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Gminy Rzekuń na lata 2016-2025;

•	 w  sprawie określenia kryteriów obo-
wiązujących na drugim etapie postę-
powania rekrutacyjnego do publicz-
nego przedszkola oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Rzekuń;

•	 w  sprawie określenia kryteriów obo-
wiązujących w  postępowaniu rekru-
tacyjnym do pierwszej klasy szkoły 
podstawowej, dla której organem 
prowadzącym jest Gmina Rzekuń, 
10. rozpatrzenie projektu uchwały 
w  sprawie określenia kryteriów obo-
wiązujących w postępowaniu rekruta-
cyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, 
dla którego organem prowadzącym 
jest Gmina Rzekuń;

•	 w sprawie ustalenia programu wspie-
rania edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży w dziedzinie nauki, spor-
tu i działalności artystycznej, określe-
nia w nim szczegółowych warunków, 
form i  zakresu pomocy udzielanej 
uzdolnionym uczniom, trybu postę-
powania w  tych sprawach oraz okre-
ślenia zasad przyznawania nagród 

Wójta Gminy Rzekuń, dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów, zamieszkałych 
na terenie Gminy Rzekuń;

•	 w  sprawie określenia szczegółowych 
zasad, warunków i  trybu przyznawa-
nia wyróżnień i wysokości nagród pie-
niężnych dla zawodników za osiągnię-
cie wysokich wyników sportowych dla 
trenerów i innych osób fizycznych wy-
różniających się osiągnięciami w dzia-
łalności sportowej, zamieszkałych na 
terenie Gminy Rzekuń; 

•	 w  sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z  nieruchomości za-
mieszkałych oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty;

•	 w  sprawie ustalenia wzoru deklaracji 
o  wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi składanej 
przez właścicieli nieruchomości.

Głosami Klubu Radnych „Porozumie-
nie i  Szacunek” przedstawione projekty 
uchwał zostały odrzucone. 
Rada Gminy Rzekuń przyjęła następujące 
uchwały:
•	 w sprawie zaliczenia drogi do katego-

rii dróg gminnych;
•	 w  sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze, z  wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz szczegółowych warunków czę-
ściowego lub całkowitego zwolnienia 
z opłat oraz trybu ich pobierania;

•	 w sprawie nadania nazw ulic w miej-
scowościach: Rzekuń, Dzbenin, To-
bolice.    

Inwestycje Gminy Rzekuń

I. Wójt Gminy w Rzekuniu złożył wnio-
sek o dotacje na przebudowy dróg gmin-
nych w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
działanie pn. „Budowa lub modernizacja 
dróg lokalnych”. Wnioskiem objęto na-
stępujące zadania inwestycyjne: 1. „Prze-
budowa drogi gminnej nr geodezyjny 427 
w Czarnowcu – Kolonia”; 2. „Przebudowa 
drogi gminnej nr geodezyjny 317/2, 221 
w  Przytułach Starych”; 3. „Przebudowa 
ul. Nowej w  Laskowcu z  uzupełnieniem 
brakującej infrastruktury technicznej”; 
4.  „Przebudowa ul. Kościelnej w  La-
skowcu z  uzupełnieniem brakującej in-
frastruktury technicznej”; 5. „Przebudowa 
i  rozbudowa ulicy Miłej i  Jana Pawła II 
w  Rzekuniu z  uzupełnieniem brakującej 
infrastruktury technicznej wraz z  oświe-
tleniem”; 6. „Przebudowa ul. Sosnowej 
w Tobolicach z uzupełnieniem brakującej 

infrastruktury technicznej”. Całkowita 
wartość zadań inwestycyjnych ok. 4,4 mln 
złotych, wnioskowane dofinansowanie 
wyniesie 2,65 mln złotych. Planowany 
termin realizacji zadań inwestycyjnych 
przewidziano na 2017 rok. Warunkiem 
uzyskania dofinansowania jest podjęcie 
stosownych uchwał przez Radę Gminy. 

II. Wójt Gminy w Rzekuniu ogłosił prze-
targ na budowę boiska wielofunkcyjnego 
w  Borawem oraz złożył wniosek o  do-
finansowanie tej inwestycji w  ramach 
Programu Rozwoju Regionalnej Infra-
struktury Sportowej wdrażanego przez 
Ministerstwo Sportu i  Turystki. Łączna 
wartość inwestycji szacowana jest na 410 
tys. złotych, wnioskowana kwota dota-
cji to 135 tys. złotych. Planowany ter-
min realizacji zadania przewidziano na 
31.08.2016 r.

III. Trwają przygotowania do ogłoszenia 
przetargu na budowę kanalizacji sanitar-
nej w ul. Ostrowskiej w Rzekuniu. Wójt 
Gminy na prośbę mieszkańców podjął 
starania związane z wykonaniem brakują-
cego odcinka sieci w ul. Ostrowskiej, bę-
dącej równocześnie drogą wojewódzką nr 
627. Efektem tych działań jest pozytywna 
decyzja Mazowieckiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie, umożliwja-
jąca budowę sieci, tym samym po wielu 
latach mieszkańcy będą mogli przyłączyć 
się do istniejącej sieci kanalizacji sanitar-
nej w Rzekuniu. Planowany termin reali-
zacji robót przewidziano na padziernik br.

IV. Rozpoczęto prace projektowe na prze-
budowę dróg gminnych, tj. ul. Cisowej 
w Czarnowcu, ul. Przygranicznej, Zacisz-
nej i Poligonowej w Ławach, drogi ozn. nr 
geod. 1351 w Borawem.

Wręczenie podziękowań za długoletnią pracę strażakom gminy Rzekuń.
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„Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa” – debata społeczna w Rzekuniu

Pod tym hasłem w dniu 23 lutego 2016 r. 
w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Rzekuniu odbyła się pierw-
sza debata społeczna poświęcona bezpie-
czeństwu mieszkańców gminy. Rozpoczął 
ją gospodarz - Wójt Gminy Rzekuń Sta-
nisław Godzina. Następnie Komendant 
Miejski Policji w  Ostrołęce insp. Stani-
sław Szcześniak przedstawił stan bezpie-
czeństwa na terenie gminy, odnosząc się 
do efektów pracy ostrołęckich policjan-
tów. Podkreślił udział dzielnicowych z re-
wirów znajdujących się na terenie gminy: 
asp.szt. Stanisława Oleksiaka oraz st.asp. 
Sławomira Bączkowskiego. Komendant 
na zakończenie przygotowanej prezenta-
cji przedstawił sztandarowy projekt Po-
licji na nadchodzące lata, czyli Krajową 
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jak sam 
podkreślił, każdy z  mieszkańców może 
wnieść swój własny wkład w  jej powsta-
nie.  W  drugim etapie debaty odbyła się 
dyskusja, w której wzięli udział m.in. za-
proszeni goście: Wicestarosta Ostrołęcki 
Krzysztof Parzychowski, Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego Miro-
sław Augustyniak, Komendant Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce 
st. bryg. Jarosław Wilga, Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Ostrołęka Zdzisław Ga-
domski oraz Zastępca Dyrektora Zakładu 

Karnego w Przytułach Starych ppłk To-
masz Dąbrowski. Zasadnicza część pytań 
dotyczyła ruchu drogowego. Podkreślić 
jednak należy, że szczególną uwagę po-
święcono bezpieczeństwu w  rejonach 
szkół w Borawem, Ołdakach czy samym 
Rzekuniu. Padły też wnioski o  wprowa-
dzenie stref ruchu na poszczególnych 
ulicach Rzekunia. Apelowano również do 
ogółu kierowców o  kulturę jazdy, która 

V. Wójt Gminy Rzekuń podpisał umowy na:
•	 Przebudowę ul. Dębowej i Brzozowej 

w Czarnowcu z uzupełnieniem braku-
jącej infrastruktury technicznej. Wy-
konawcą robót jest firma: Przedsię-
biorstwo Budowy i Utrzymania Dróg 
Sp. z  o.o. ul. Brokowska 37, Ostrów 
Mazowiecka, wartość kontraktu: 
245.432,01 zł. Planowany termin za-
kończenia robót: 31.08.2016 r.

•	 Przebudowa dr. ozn. nr ewid. 667 
w Rzekuniu z uzupełnieniem brakującej 
infrastruktury technicznej. Wykonaw-
cą robót jest firma: BIK-PROJEKT 
Sp. z o.o. z Łomży, wartość kontraktu: 
50.955,83 zł. Planowany termin za-
kończenia robót: 29.07.2016 r.

•	 Przebudowa drogi gminnej ozn. nr 
ewid. nr 186 w  msc. Przytuły Sta-
re, wartość kontraktu: 614.763,79 zł. 
Wykonawcą robót jest firma: Przed-
siębiorstwo Robót Drogowo-Mosto-
wych „OSTRADA” Sp. z o.o. Ostro-
łęka. Planowany termin zakończenia 
robót: 29.07.2016 r.

•	 Budowa kanalizacji sanitarnej w  La-
skowcu IV i V etap” wartość kontrak-
tu: 697.410,00 zł. Wykonawcą robót 
jest firma: BRUKTIM Usługi Bu-
dowlano - Projektowe Sylwester Ba-
rański z Ostrołęki. Planowany termin 
zakończenia robót: 17.10.2016 r.

•	 Budowa kanalizacji sanitarnej w  To-
bolicach - III , IV i  V etap, wartość 
kontraktu: 768.135.00 zł. Wykonawcą 
robót jest firma: BRUKTIM Usługi 
Budowlano - Projektowe Sylwester 
Barański z Ostrołęki. Planowany ter-
min zakończenia robót: 31.08.2018 r.

•	 Odbiór i  transport odpadów komu-
nalnych z  terenu Gminy Rzekuń od 
marca 2016 r. do końca lutego 2017 r. 
wartość kontraktu: 438 964,53 zł. 
Wykonawcą usługi jest firma: MPK 
PURE HOME Sp. z o. o., Spółka ko-
mandytowa z Ostrołęki.

VI. Wójt Gminy Rzekuń w  dniu 
30.12.2015 r. podpisał umowę partnerską 
pomiędzy Miastem Ostrołęka a  Gminą 

Rzekuń, której przedmiotem będzie in-
westycja polegająca na wspólnej prze-
budowie ul. Czarnej na terenie miasta 
Ostrołęki oraz alei Armii Krajowej na te-
renie gminy Rzekuń tzw. „Czarnej Dróż-
ki” Planowany termin zakończenia prac 
ustalono na 29.06.2018 r.

VII. Trwają prace projektowe związane 
rozbudową istniejącej stacji uzdatnia-
nia wody w  Rzekuniu. W  ramach robót 
wykonane zostaną 2 studnie głębinowe, 
które zastąpią wyeksploatowane istnie-
jące studnie, z  której jedna uległa awarii 
uniemożliwiając jej dalszą eksploatację. 
Planowany termin wykonania prac na 
październik br.

VIII. Urząd Gminy rozpoczął prace 
związane z  urządzeniem placów zabaw 
w  miejscowościach Czarnowiec, Dani-
szewo, Teodorowo, Tobolice, Susk Stary 
oraz siłowni napowietrznych w  miejsco-
wościach: Kamianka, Przytuły Stare, Roz-
wory, Tobolice, Ołdaki, Laskowiec.        

zdecydowanie poprawiłaby bezpieczeń-
stwo na drodze. Podjęto też zagadnienia 
dotyczące cyberprzestępczości, hejtu, za-
śmiecania lasów. Podczas debaty uczest-
nicy wypełnili anonimowe ankiety, które 
przeanalizują policjanci. W  spotkaniu 
uczestniczyło około 100 osób.  

Uczestnicy debaty społecznej w Rzekuniu.
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Nowa część Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu oficjalnie otwarta

Mszą św. w kościele pw. NSPJ w Rzeku-
niu odbyła się w  dniu 27 lutego 2016  r. 
uroczystość otwarcia nowo dobudowa-
nej części Przedszkola Samorządowego 
w  Rzekuniu. Celebrował ją wysłannik 
biskupa łomżyńskiego ks. infułat dr Jan 
Sołowianiuk. Następnie dokonano po-
święcenia obiektu oraz symbolicznego 
przecięcia wstęgi. Po przywitaniu licznie 
zgromadzonych gości Danuta Dąbrowska 

Dyrektor Przedszkola przedstawiła jego 
historię, sięgającą 1973  r. Wielu spośród 
zebranych przeniosło się w  czasie do lat 
przedszkolnej edukacji, wspominając wy-
chowawców, kolegów i  koleżanki. Punk-
tem kulminacyjnym uroczystości był 
występ artystyczny dzieci. Choć bardzo 
przejęte, stanęły na wysokości zadania 
i z ogromnym wdziękiem przywitały gości 
i  przedstawiły baśniową historię o  Kró-
lowej Śniegu. Ich występ został przyjęty 
aplauzem publiczności. Nie zabrakło też 
istotnych przy takim spotkaniu przemó-
wień. Wójt Gminy Rzekuń Stanisław 
Godzina na początku zwrócił uwagę na 
wagę edukacji dziecięcej w  przedszkolu, 
krok po kroku włączającej młodych lu-
dzi do życia społecznego: „Będąc na dwa 
dni przed zbliżającym się ważnym Świę-
tem Żołnierzy Wyklętych nie sposób nie 

wspomnieć o ich wartościach 
– podstawach wychowania 
młodego człowieka. One 
powinny być wzorcami, bo 
wracamy do społeczeństwa 
obywatelskiego, a idea kształ-
towania postaw jest podsta-
wą funkcjonowania placówki 
oświatowej”. Dalej Pan Wójt 
omówił etapy powstawania 
inwestycji wartej 1mln 800 
tys. zł. Podziękował także 
wszystkim, którzy przyczynili 

się do jego powstania, m.in. projektantom 
budynku i  wykonawcy obiektu, radnym 
obecnej oraz minionej kadencji, jak rów-
nież Pani Dyrektor i  zaangażowanej ra-
dzie pedagogicznej. Przypomniał moment 
początku inwestycji – przedstawienie te-
atralne zaprezentowane przez rodziców 
dzieciom w małej świetlicy przedszkolnej 
i obietnicę wsparcia pomysłu rozbudowy 
przedszkola. Decyzja zapadła pod koniec 
roku 2014, w grudniu 2015 r. już nastąpiło 
oddanie obiektu do użytku. Obecnie po-
wierzchnia przedszkola liczy łącznie po-
nad 900 m2 (wcześniej 330 m2), a dodat-
kowo znajduje się tu parking i plac zabaw 
o łącznej powierzchni 2200 m2. Pięknego 
obiektu gratulowali władzom gminy Rze-
kuń i  społeczności przedszkola zapro-
szeni goście. W tym miejscu społeczność 
Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu 
pragnie podziękować za wszystkie dobre 
słowa, które padły w trakcie uroczystości, 
jak również w kuluarach spotkania.  

Jasełka z Klubem Seniora „Uśmiech”

Do pięknej tradycji kolędowania i  wy-
stawiania jasełek z  okazji Nowego Roku 
nawiązali 23 stycznia 2016  r. mieszkań-
cy Suska Nowego. Z  inicjatywy Klubu 
Seniora „Uśmiech” już po raz drugi spo-
łeczność tej miejscowości podjęła się re-
alizacji zadania, które wypływa z  pasji 
artystycznych. W  przedstawieniu wzięło 
udział 20 osób, które wywodzą się z ww. 
Klubu czy są jego sympatykami. W przy-
gotowanie tegoroczne zaangażowała się 
też młodzież i  dzieci z  Suska Nowego. 
Najmłodsze z nich: Emilka Pawłowska – 
aniołek i Julka Ferenc – nawrócony diabeł 
doskonale wcieliły się w  swoje role. Na 
uwagę zasługuje humorystyczny charak-
ter jasełek, które nie tylko przypomniały 
biblijną walkę dobra ze złem, ale też roz-
bawiły publiczność nawiązaniem do ludz-
kich wad, złych skłonności i codziennych, 
niezbyt chlubnych zachowań. 

Po występie wspól-
nota mieszkańców 
Suska Nowego oraz 
zaproszeni goście – 
z  Panem Wójtem na 
czele - biesiadowali 
przy akompaniamen-
cie kapeli. Poczę-
stunek przygotowali 
mieszkańcy, a  muzykę zapewnił 
zespół w  składzie: Czesław Chorą-
żewicz (harmonia pedałowa, Susk 
Nowy), Bogdan Lipiński (akordeon, 
Laskowiec), obaj seniorzy z  Koła 
Seniora „Uśmiech” oraz gościnnie 
Roman Parzych (harmonia pedało-
wa), Edward Kędzierski (perkusja). 
Warto wspomnieć, że jasełka zostały 
zaprezentowane również mieszkań-
com Zabiela. Gratulujemy przedsię-
wzięcia! 

Poświęcenie placu zabaw Przedszkola Samorządowegow Rzekuniu.

Część artystyczna w wykonaniu dzieci 
uczęszczających do rzekuńskiego przedszkola.

Otwarcie nowej części Przedszkola Samorządowegow Rzekuniu.

Aktorzy występujacy w jasełkach w Susku Nowym.

Kapela muzykująca podczas jasełek w Susku Nowym.
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WYWIADY Z RADNYMI

Co Pana skłoniło do podjęcia decyzji 
o kandydowaniu na Radnego gminy 
Rzekuń?
Od lat jestem zaangażowany w  pra-
cę społeczną na terenie gminy Rzekuń. 
Dla mieszkańców Rzekunia prowadzę 
bezpłatne porady prawne i  organizuję 
zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci 
z najuboższych rodzin. Zdecydowałem się 
na kandydowanie do Rady Gminy, ponie-
waż praca społeczna jest mi bliska i daje 
dużo satysfakcji. Jako radny mam bowiem 
większe możliwości pomocy moim sąsia-
dom i mieszkańcom gminy. Uważam, że 
nasza gmina powinna nadal się rozwijać 
infrastrukturalnie, ale także zadbać o sfe-
rę rozwoju kulturalnego. Moim zdaniem 
radny to osoba, która przede wszystkim 
kieruje się dobrem swoich mieszkańców, 
pracuje dla nich, słucha podpowiedzi, bo 
to oni są najważniejsi. 

W jaki sposób realizuje Pan swój 
program wyborczy? Jakie propozycje  
ma Pan dla mieszkańców swojego 
okręgu wyborczego?
Realizacja mojego programu wyborczego 
jest możliwa dzięki współpracy z  innymi 
przedstawicielami samorządu. Swój pro-
gram przedstawiłem wyborcom w ulotce 
przed wyborami, a  wkrótce będę chciał 
przedstawić im sprawozdanie z  jego wy-
konania. Cieszę się, że duża część już zo-
stała wykonana, ale pracy jest jeszcze wie-
le. W zeszłym roku udało się rozbudować 
Przedszkole Samorządowe w  Rzekuniu 
oraz sąsiadujący z nim plac zabaw, przez 
co możliwe jest zapewnienie większej 
liczby miejsc dla dzieci. Zainstalowaliśmy 
też siłownię napowietrzną w Czarnowcu. 
Cieszy wybudowanie boiska wielofunk-
cyjnego przy gimnazjum w  Rzekuniu. 
Stałej poprawie ulega infrastruktura dro-
gowa, np. ul. Jarzębinowa i ulica Ławska, 

Od urodzenia mieszkaniec Rzekunia, ma 30 lat. 
Dyrektor Centrum Kultury w Lelisie, wykładowca 
prawa, redaktor, prawnik. Znany działacz lokalny 
i społecznik. Przede wszystkim mąż i ojciec dwójki 
dzieci. Wybrany do Rady Gminy po raz pierwszy, 
jego okręg wyborczy obejmuje: ul. Kościuszki nr 28 
do 86, Armii Krajowej, Bema, Sienkiewicza, Mazo-
wiecką bez bloków, Ławską, Kwiatową, Kopernika. 

na której wykonano korytowanie. W tym 
roku już przygotowujemy się do pierw-
szych inwestycji drogowych, budowy tak 
zwanego Kapuśniaka w  Rzekuniu oraz 
ul. Dębowej i  Brzozowej w  Czarnowcu. 
Prócz zaplanowanych w moim programie 
inwestycji są również inne, które wynikają 
z konieczności poprawy bytu codziennego 
mieszkańców. Z tego powodu w zeszłym 
roku doszło do naprawy gwarancyj-
nej wierzchniej warstwy asfaltowej oraz 
przebudowy studzienek na ul. Kościuszki 
w Rzekuniu, zamontowanie lustra popra-
wiającego bezpieczeństwo przy ul. Bema 
i Kościuszki. Wspólnie z radnymi podję-
liśmy decyzję o zakupie ciągnika FENDT 
z pługiem śnieżnym oraz kosiarki bijako-
wej tylno-bocznej do wykaszania pasów 
zieleni. Realizując swój program wyborczy 
wsłuchuję się w  potrzeby mieszkańców, 
dlatego też wykraczam poza jego ramy.

Jakie potrzeby zmian na lepsze widzą 
według Pana mieszkańcy gminy 
Rzekuń?
Moim zdaniem Gmina Rzekuń może 
być dumą powiatu, ma ku temu poten-
cjał i możliwości. Jest świetnie położona, 
dysponuje stosunkowo wysokimi docho-
dami, stale wzrasta liczba jej mieszkań-
ców. Niestety, nie rozwija się harmonijnie. 
W  chwili obecnej mamy miejscowości 
bardzo dobrze zurbanizowane, z  boga-
tym zapleczem szkolnym, przedszkolnym 
i sportowym. Ale są też tereny zaniedbane 
i  pomijane inwestycyjnie, dlatego trzeba 
na to spojrzeć dwutorowo. W  jednych 
miejscowościach mieszkańcy oczekują 
działań miękkich, takich jak zwiększe-
nie oferty edukacyjnej placówek oświa-
towych, poprawa opieki nad seniorami, 
zwiększenie działań opiekuńczych dla 
dzieci itp. Mniejsze i bardziej zaniedbane 
wsie głównie czekają na skanalizowanie, 

poprawę infrastruktury drogowej, lampy 
oświetleniowe, żwirowanie dróg, wymia-
nę przestarzałych wodociągów. Gmina 
powinna inwestować we wszystkie miej-
scowości. W Rzekuniu udało się już dużo 
zrealizować, ale też jest wiele do zrobie-
nia. Od początku tej kadencji mocno za-
biegam o  remont „Czarnej dróżki” oraz 
zagospodarowanie placu przy kościele 
w Rzekuniu. Jest to zadanie długo wycze-
kiwane. Myślę, że dzięki rozmowie i dia-
logowi uda się je sfinalizować, bo takie są 
oczekiwania mieszkańców. Marzy mi się 
również powołanie do życia gminnego 
ośrodka kultury.

Jak układa się współpraca 
z mieszkańcami Pana miejscowości, 
radnymi gminy Rzekuń? Z jakimi 
problemami zwracają się do Pana?
Staram się dużo rozmawiać ze swoimi 
mieszkańcami, bo tylko tak mogę być 
skuteczny i pomocny. Myślę, że współpra-
ca układa się dobrze, gdyż zwracają się do 
mnie z różnymi bolączkami. Każdą spra-
wę traktuję priorytetowo, jednak nie za-
wsze udaje się ją szybko zrealizować, dla-
tego część rozmów jest trudna. Dziękuję 
wszystkim za to, że w pewnych kwestiach 
są wyrozumiali i rozważni, bo wiedzą, że 
nie wszystko można zrealizować „od ręki. 
Spełnienie niektórych oczekiwań było 
poza zasięgiem moich możliwości. Myślę, 
że w radzie również odnajduję się dobrze. 
Obecnie jestem członkiem klubu radnych 
„Porozumienie i  Szacunek”, rozmawiam 
ze wszystkimi radnymi i  wójtem gminy, 
staram się budować pozytywne relacje. 

Jak, według Pana, będzie wyglądała 
gmina Rzekuń za 15-20 lat? Jakie 
zamierzenia, plany uda się zrealizować? 
Myślę, że możemy osiągnąć naprawdę 
wiele, ponieważ nasza gmina ma taką 
perspektywę. Mam nadzieję, że gmina 
Rzekuń będzie wyglądała tak, jak marzą 
o  tym mieszkańcy. Istotne jest to, aby 
była atrakcyjna, przyciągała nowe rodziny, 
młodzież, dzieci. Dzięki temu będziemy 
mogli utrzymać bazę szkolną i  przed-
szkolną, która obecnie pięknieje. Najważ-
niejsze jest zminimalizowanie bezrobocia. 
Ważne są kolejne działania na rzecz po-
prawy jakości infrastruktury oraz pomoc 
seniorom i osobom potrzebującym. Sądzę 
też, że za 15-20 lat będziemy nadal ob-
serwować stopniowe tracenie charakteru 
wiejskiego przez naszą gminę na rzecz 

Bartosz Podolak
Radny Gminy Rzekuń
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Reprezentuje mieszkańców sołectwa Dzbenin. Ma 
36 lat, żonaty, jedno dziecko. Wykształcenie wyższe, 
techniczne. Na co dzień pracuje w Państwowej Stra-
ży Pożarnej. Interesuje się polityką, motoryzacją oraz 
sportem. Czas wolny lubi spędzać aktywnie.

terenów osiedlowych. Musimy dążyć do 
tego, aby uczynić gminę Rzekuń na tyle 
atrakcyjną, by nie stwarzać pokus przeno-
szenia części aktywności życiowej miesz-
kańców do pobliskiej Ostrołęki. Niechby 
była ona np. miejscem pracy, ale opieka 
zdrowotna, zakupy, edukacja dzieci i mło-
dzieży, kościół czy bank były tu, na terenie 
gminy.

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, 
na co należałoby je przeznaczyć 
w pierwszej kolejności?
Nasza gmina już raz dostała taki bonus, 
kiedy w  związku z  przygotowaniami do 

Co Pana skłoniło do podjęcia decyzji 
o kandydowaniu na Radnego gminy 
Rzekuń?
Zdecydowałem się kandydować za namo-
wą mieszkańców, którym nie podobały 
się rządy władzy poprzedniej kadencji, 
pomijającej miejscowość Dzbenin w  in-
westycjach przez ostatnie kilka lat. Znam 
potrzeby i problemy, z jakimi borykają się 
mieszkańcy Dzbenina od lat, byłem rad-
nym Rady Gminy Rzekuń w latach 2006-
2010 i starałem się w miarę możliwości je 
rozwiązywać. Myślę, że skoro mieszkańcy 
obdarzyli mnie zaufaniem po raz kolejny, 
to nie mogę ich zawieść. Będę ciężko pra-
cował i  godnie reprezentował mieszkań-
ców sołectwa Dzbenin.

W jaki sposób realizuje Pan swój 
program wyborczy? 
Trudno mi mówić o  realizacji moje-
go programu wyborczego, ponieważ po 
uzyskaniu mandatu zostałem postawio-
ny przez Wójta Gminy Rzekuń w  bar-
dzo trudnej sytuacji. Podczas spotkań 

Piotr Suchta
Radny Gminy Rzekuń

budowy elektrowni duży zastrzyk finan-
sowy pojawił się w budżecie. Tamte środki 
zostały wykorzystane racjonalnie, wzmoc-
niły inwestycje infrastrukturalne. Myślę, 
że nasza obecna Rada Gminy także nie 
roztrwoniłaby dodatkowych środków, ale 
rozsądnie je zainwestowała. Potrzeb na 
terenie gminy jest nadal niemało.

Jakie są Pana marzenia jako radnego?
Moim największym marzeniem, jest re-
mont „Czarnej dróżki” oraz zagospoda-
rowanie placu przy Kościele w  Rzeku-
niu. Od urodzenia widzę, jak zmienia się 
moja miejscowość i  znam jej potrzeby. 
Na koniec kadencji chciałbym spełnić 

prośby mieszkańców Rzekunia i zostawić 
im piękny prezent. Nie porzucam też ma-
rzenia o instytucji kultury, ale to już bar-
dziej odległe plany. Mam też nadzieję na 
to, że nasza gmina będzie bez podziałów, 
jedna, silna i  dla wszystkich - bo gmina 
Rzekuń to jej mieszkańcy, sołtysi, radni 
i wójt. Marzę o tym, by współpraca opar-
ta była na wzajemnym szacunku, otwar-
tości i zrozumieniu, bez podziału na „nas 
i was”, „swoich i obcych”, lepszych i gor-
szych. Pragnę realizować potrzeby miesz-
kańców wszystkich miejscowości, gdzie 
jedynym kryterium byłaby ich zasadność 
i możliwości budżetowe gminy, a nie siła 
radnego lub poparcie udzielone kandyda-
tom na wójta.   

i  zebrań z mieszkańcami mojego okręgu 
wyborczego Pan Wójt twierdził, iż to 
radny nie chce współpracować z wójtem 
i  radą, a  wynikiem tego jest brak inwe-
stycji w  miejscowości Dzbenin. Ponadto 
dodatkowo popsuł klimat w radzie, nasta-
wiając radnych przeciwko mojej osobie, 
w  wyniku czego przez pierwszy rok nie 
pracowałem w żadnej stałej komisji Rady 
Gminy. Uważam, iż gmina jest dobrem 
wspólnym. Tworzymy niewielką społecz-
ność i nie powinno być w niej miejsca na 
sztucznie wywoływane podziały. 

Jakie potrzeby zmian na lepsze widzą 
według Pana mieszkańcy gminy 
Rzekuń?
Na pewno będzie to skanalizowanie całej 
gminy, oświetlenie każdej ulicy oraz budo-
wa dróg, chodników i ścieżek rowerowych 
tak, by mieszkańcy mogli bezpiecznie do-
cierać do pracy czy szkoły. Według mnie 
niczego nowego i wymyślnego mieszkań-
cy nie oczekują, takie są dziś standardy. 
Kolejną potrzebą, jaką zauważam, jest 
poprawa komunikacji miedzy urzędem, 

a  właśnie mieszkańcami. Na zebrania 
wiejskie, takie jak choćby dotyczące po-
działu funduszy sołeckich, przychodzi 
zaledwie kilkanaście osób z danego sołec-
twa. Taka sytuacja jest po prostu szkodli-
wa i nie integruje gminnej społeczności. 

Jak układa się współpraca 
z mieszkańcami i przedstawicielami 
gminy Rzekuń? 
Współpraca z mieszkańcami i pracowni-
kami gminy Rzekuń układa się dobrze. 
Trochę gorzej jest ze współpracą z Panem 
Wójtem, ale myślę, że wszystko jest na 
dobrej drodze. Według mnie brakuje tyl-
ko odrobiny chęci i zrozumienia ze stro-
ny Pana Wójta, iż Rada Gminy to ludzie 
wybrani w wyborach demokratycznych do 
realizowania spraw mieszkańców. Jasno 
w kampanii o tym mówiłem, nie obiecu-
jąc przy tym, że w przypadku wejścia do 
rady, będę ulegał władzy wykonawczej. 
Uważam, że Rada Gminy, będąc orga-
nem kontrolnym, nie powinna wchodzić 
w  zbyt bliskie kontakty z  władzą wyko-
nawczą, której działania kontroluje. Za-
znaczam, że dotyczy to relacji z  każdym 
wójtem. Moim zdaniem głos radnego ma 
ogromną wagę, a radny nie jest tylko „ma-
szynką do głosowania”.

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, 
na co należałoby je przeznaczyć 
w pierwszej kolejności w Pana okręgu 
wyborczym?
Jest jeszcze w Dzbeninie bardzo dużo do 
zrobienia, najważniejsze to: budowa ka-
nalizacji, sali gimnastycznej przy Szkole 
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Podstawowej im. Mieczysława Czychow-
skiego w  Dzbeninie oraz oświetlenie 
i  poprawa stanu nawierzchni nowo po-
wstałych dróg i  ulic. Ale nie da się tego 
dokonać jednocześnie. Uczynię wszystko, 
aby w  naszej miejscowości żyło się lu-
dziom jak najlepiej.

Jak, według Pana, będzie wyglądała 
gmina Rzekuń za 15-20 lat? Jakie 
zamierzenia, plany uda się zrealizować?
Wszystko będzie zależało od środków, 

Co Pana skłoniło do podjęcia decyzji 
o kandydowaniu na Radnego gminy 
Rzekuń?
Pochodzę z  rodziny o korzeniach samo-
rządowych. Mój ojciec przez lata pełnił 
funkcję sołtysa i radnego w gminie Rze-
kuń, dlatego zagadnienia związane z pra-
cą samorządowca są mi bliskie. Ponadto 
od wielu lat działam społecznie w Ochot-
niczej Straży Pożarnej w  Zabielu. Przez 
te lata poznałem problemy, z  jakimi bo-
rykają się nasi mieszkańcy oraz potrzeby 
miejscowości Zabiele i Susk Stary. Zdecy-
dowałem się na kandydowanie, ponieważ 
chcę się aktywnie przyczyniać do rozwoju 
gminy Rzekuń, a w szczególności Zabiela 
i  Suska Starego. Uważam, że gmina po-
winna proporcjonalnie inwestować w po-
szczególne miejscowości tak, aby rozwój 
był widoczny również w  mniejszych 
wsiach. 

W jaki sposób realizuje Pan swój 
program wyborczy? Jakie propozycje ma 
Pan dla mieszkańców swojego okręgu 
wyborczego? 
Mój program wyborczy jest dostosowa-
ny do potrzeb mieszkańców. Miejscowo-
ści, które reprezentuję są zróżnicowane 

jakie gmina pozyska z zewnątrz oraz dal-
szych decyzji odnośnie budowy nowego 
bloku elektrowni na terenie naszej gminy. 
Chciałbym, aby wszyscy mieszkańcy gmi-
ny Rzekuń byli szczęśliwi i dumni z tego, 
że zamieszkują w pięknej, atrakcyjnie po-
łożonej gminie. Pragnę, aby wszędzie była 
dobra infrastruktura, żeby inwestowali 
przedsiębiorcy, powstawały nowe miejsca 
pracy. Tak, by poziom bezrobocia spadł do 
zera.

Jakie są Pana marzenia jako radnego?
Moim marzeniem jest to, żeby powstała 
sala gimnastyczna przy Szkole Podsta-
wowej im. Mieczysława Czychowskiego 
w Dzbeninie, o której budowę zabiegam 
od kilku lat. Chciałbym również, aby 
mieszkańcy Gminy Rzekuń doczekali 
się wójta pochodzącego z Rzekunia, któ-
ry okaże się wspaniałym gospodarzem. 
Uważam, że obecny wójt z racji, iż miesz-
ka na terenie innej gminy, naszej po prostu 
„nie czuje”. 

infrastrukturalnie i  gospodarczo, przez 
co oczekiwania mieszkańców są również 
inne. Przede wszystkim realizacje moich 
założeń są możliwe dzięki dobrej współ-
pracy z  radnymi gminy Rzekuń oraz 
sołtysami. W  chwili obecnej mocno za-
biegam o  utworzenie miejsca do zabaw 
dla dzieci, które znajdowałoby się przy 
świetlicy wiejskiej w Susku Starym. W tej 
miejscowości staram się również poprawić 
codzienny komfort życia poprzez montaż 
lamp oświetleniowych. Zabiele to moja 
rodzinna miejscowość, gdzie potrzeb 
jest znacznie więcej. Przede wszystkim 
skupiam się nad realizacją zadania pole-
gającego na przebudowie wodociągu, co 
będzie miało na celu poprawę ciągłości 
zaopatrzenia Zabiela oraz ościennych 
miejscowości w  wodę. Po przebudowie 
wodociągu będzie przebudowana droga 
z poszerzeniem przez Zabiele, łącząca tę 
miejscowość z  Rozworami, Przytułami 
i  Łątczynem. Obecnie mocno zabiegam 
o ogrodzenie remizy w Zabielu oraz za-
gospodarowanie terenu po byłej hydro-
forni. Ma to wpłynąć na poprawę bezpie-
czeństwa dzieci oraz ogólny wizerunek 
miejscowości. Przede wszystkim staram 
się rozmawiać ze swoimi mieszkańcami 
i działać na ich rzecz.

Jakie potrzeby zmian na lepsze widzą 
według Pana mieszkańcy gminy 
Rzekuń?
Nasi mieszkańcy w  pierwszej kolejności 
oczekują poprawy inwestycji drogowych, 
kanalizacyjnych i  wodociągowych. Bo-
rykają się również z  problemem dużego 
bezrobocia i w tym kierunku również po-
winna działać gmina. Ważne są też dzia-
łania zmierzające do poprawy zaplecza 
szkolnego oraz rozwoju zajęć pozalekcyj-
nych.

Jak układa się współpraca 
z mieszkańcami Pana miejscowości, 
radnymi gminy Rzekuń? Z jakimi 
problemami zwracają się do Pana?
Zabiele i  Susk Stary to moje rodzinne 
miejscowości, gdzie ludzie od lat dobrze 
się znają. Urodziłem się tu i wychowałem. 
Od dzieciństwa znam lokalnych działa-
czy, strażaków i wszystkich mieszkańców. 
Uważam, że współpraca układa się nam 
bardzo dobrze i jest owocna. Mieszkańcy 
na bieżąco zgłaszają się do mnie z pomy-
słami i  problemami, na które staram się 
reagować jak najszybciej. Myślę, że moja 
współpraca z radnymi jest równie owocna. 
Obecnie jestem członkiem klubu więk-
szościowego „Porozumienie i  Szacunek”. 
Współpracuję ze wszystkimi radnymi 
oraz wójtem gminy i mam nadzieję, że ta 
współpraca będzie owocna.

Jak, według Pana, będzie wyglądała 
gmina Rzekuń za 15-20 lat? Jakie 
zamierzenia, plany uda się zrealizować?
 Nasza gmina ma bardzo duże możliwo-
ści rozwojowe i  środki własne, dlatego 
myślę, że będzie wyglądała i  prospero-
wała znacznie lepiej niż obecnie. W  tej 
chwili dużo inwestujemy w  infrastruk-
turę drogową, kanalizację, wodociągi, 

WYWIADY Z RADNYMI

Ma 35 lat. Właściciel gospodarstwa rolnego, strażak. 
Mąż i ojciec dwójki dzieci. Wybrany do Rady Gmi-
ny po raz pierwszy. Jego okręg wyborczy obejmuje 
Zabiele oraz Susk Stary. Interesuje się nowinkami 
rolniczymi i motoryzacją.

Bronisław Młodzianowski
Radny Gminy Rzekuń
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budynki użyteczności publicznej. Staramy 
się zapewnić podstawowy komfort życia 
naszym mieszkańcom i  przyciągnąć do 
gminy nowych, co zapewni nam dalszy 
rozwój i stałe wpływy do budżetu gminy. 
Poprawa infrastruktury na pewno skróci 
czas dojazdu do miasta, co również po-
winno przełożyć się na osiedlanie ludzi 
na obszarach wiejskich. Myślę, że może 
to również wpłynąć na zatrzymanie 
mieszkańców w  ich rodzinnych miejsco-
wościach i powstrzymać migrację ze wsi. 
Mam nadzieję, że w niedługiej perspekty-
wie uda się skomunalizować i odtworzyć 
stawy podworskie znajdujące się na tere-
nie Zabiela. Uważam, że jeżeli uda się po-
prawić infrastrukturę techniczną, będzie 
trzeba zadbać o rozwój kultury i sportu na 
naszym terenie. 

WYWIADY Z RADNYMI

Gdyby udało się pozyskać dodatkowe, 
nieprzewidziane środki finansowe, 
na co należałoby je przeznaczyć 
w pierwszej kolejności?
Przede wszystkim na zapewnienie odpo-
wiedniego standardu życia w naszej gmi-
nie. W  następnej kolejności ważny jest 
rozwój naszych dzieci i młodzieży, dlate-
go trzeba zainwestować w rozbudowę za-
plecza sportowego w każdej miejscowości, 
stosownie do jej potrzeb. Trzeba też sku-
pić się na zorganizowaniu czasu wolnego 
młodzieży oraz seniorom.

Jakie są Pana marzenia jako radnego?
Moim marzeniem jest przede wszyst-
kim poprawa stanu technicznego dróg, 
wodociągów oraz poprawa bezpieczeń-
stwa dzieci w mojej miejscowości, co jest 

zadaniem priorytetowym. Marzy mi się 
również miejsce, w  którym nasze dzieci 
mogłyby się bezpiecznie bawić i spotykać 
razem z  rodzicami. Idealnym miejscem 
jest tu remiza wraz z terenem przyległym 
w  Zabielu. Marzy mi się również rewi-
talizacja stawów podworskich w  Zabielu 
z  zagospodarowaniem terenu, co może 
stanowić w przyszłości wizytówkę naszej 
miejscowości.

Marzy mi się, aby współpraca z wójtem, 
radnymi i  sołtysami opierała się na sza-
cunku oraz wzajemnym zrozumieniu bez 
podziałów i  nieporozumień. To ważne, 
abyśmy ze sobą dużo rozmawiali, budując 
przy tym pozytywne relacje. 

Kartki z historii Laskowca

Pierwsza wzmianka o Laskowcu pochodzi 
z dokumentu erekcyjnego parafii w Rze-
kuniu z 1413 roku. Prawdopodobnie jego 
założycielem był rycerzJan z  Zakrzewa 
herbu Pomian, właściciel Suska. Pierwot-
nie nazwa wsi brzmiała Susko Laskowice 
i  pochodziła od słowa „laska” czyli lesz-
czyna. Prawdopodobnie dla miejscowości 
charakterystyczne były tereny porośnięte 
gajem leszczynowym. W 1578 r. majątek 
w Laskowcu posiadał zagospodarowane 4 
i 1/2 włóki ziemi (ok. 76,5 ha) i 4 ogrody. 
Właściciele Laskowca, zgodnie z ówcze-
sną zasadą, od nazwy swoich dóbr przy-
jęli nazwisko Laskowscy. Losy rodziny 
były zawiłe. Wiadomo, że w XVII wieku 
folwarkiem zarządzał Laskowski herbu 
Dąbrowa, podczaszy i  sędzia kapturowy 
łomżyński, ale już w 1783 r. ziemie te na-
leżały do rodzin: Dzwonkowskich i Kor-
czakowskich. 

W  1827  r. w  Laskowcu było 7 domów 
i  62 mieszkańców.Właścicielami folwar-
ku w  1865  r. byli spadkobiercy Tomasza 
Dzwonkowskiego.Stały tu wówczas 2 
domy murowane i 5 domów drewnianych. 
Wieś miała 21 osad. Ogółem mieszkało 
tu 142 mieszkańców. W 1882 r. został on 
rozparcelowany (na podst.: „Rzekuń. Mo-
nografia Gminy” Jerzego Dziewirskiego).

Natomiast według I  Powszechnego 
Spisu Ludności w  1921  r. w  miejsco-
wości tej było już 59 budynków i  321 

osób, w  tym wyznania rzymskokato-
lickiego 314, mojżeszowego 7. Wszy-
scy ludzie byli polskiej narodowości. 
Po odzyskaniu niepodległości przez Pol-
skę i  zwycięskim zakończeniu wojny 
z  bolszewikami Laskowiec i  cała gmina 
Rzekuń znalazły się w województwie bia-
łostockim, a po zmianach administracyj-
nych w województwie warszawskim. 

W 1939  r. po klęsce wrześniowej ZSRR 
i  Niemcy dokonały podziału ziem pol-
skich. Ostrołęka i  okolice znalazły się 
pod okupacją niemiecką, a Laskowiec pod 
okupacją radziecką.

Szczególnych zniszczeń wieś doznała 
w  1944r., gdy na jej terenie stacjonowa-
ła Armia Czerwona i przez pół roku stał 
front na Narwi. Mieszkańcy na około pół 
roku byli wysiedleni do okolicznych wsi, 
gdzie najczęściej mieszkali w  ziemian-
kach. Po drugiej stronie rzeki stali Niemcy 
i trwało ostrzeliwanie. Wieś uległa całko-
witemu zniszczeniu.

Szkoła Podstawowa w Laskowcu

W roku 1920 zorganizowano w Laskow-
cu szkołę, w której realizowano program 
klas I-IV. Jej pierwszym nauczycielem był 
Mieczysław Sokołowski. W czasie okupa-
cji radzieckiej szkoła nie funkcjonowała, 
gdyż w latach 1939 - 1941 wieś, jak i część 
gminy Rzekuń przyłączono do ZSRR. 
Sowieci wysiedlili mieszkańców wsi, tłu-
macząc to bliskością granicy z Niemcami. 

W czerwcu 1941 r. zaplanowano wywie-
zienie mieszkańców Laskowca w  głąb 
ZSRR, lecz w przeddzień zaplanowanych 
wywózek Niemcy hitlerowskie napadły na 
ZSRR. Szkołę reaktywowano 1 września 
1947  r. Wówczas zorganizował ją Mie-
czysław Falkowski, przedwojenny oficer 
5. Pułku Ułanów Zasławskich, a mieściła 
się w  wynajmowanych od mieszkańców 
izbach. Zajęcia w  nowowybudowanym 
obiekcie szkolnym rozpoczęły się w roku 
1963. Obecnie Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Laskowcu jest nowoczesnym obiektem, 
który modernizowany, a  następnie prze-
budowywany doczekał się w 2015 r. nowej 
części dydaktyczno - sportowej. 

Dawny budynek Szkoły Podstawowej w Laskowcu.

Budynek Szkoły Podstawowej w Laskowcu z 2004 r.
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Ks. Antoni Pęksa - 
 budowniczy kaplicy w Laskowcu

Powstanie kaplicy w Laskowcu dokonało 
się dzięki staraniom Ks. Antoniego Pęksy, 
proboszcza parafii w  Wojciechowicach, 
jak również przy pomocy mieszkańców 
Laskowca.Najpierw został tu wybudo-
wany Dom Katechetyczny. Po wprowa-
dzeniu religii do szkół przekształcono 
go w Ośrodek Duszpasterski, a następnie 
w  Kaplicę, w  której rozpoczęto odpra-
wianie nabożeństw. 1 września 1997  r. 
zamieszkał tu jego budowniczy, ks. Pęksa. 
Tu planował spędzić resztę swojego ży-
cia po przejściu na emeryturę. Niestety, 

stało się inaczej. Po niespełna miesiącu 
pobytu w Laskowcu ks. A. Pęksa umiera 
w wieku 69 lat. Został pochowany w Alei 
Zasłużonych na cmentarzu komunalnym 
w  Ostrołęce. Był to wyjątkowy kapłan, 
który swoje powołanie realizował wśród 
dzieci, młodzieży oazowej, młodych za-
gubionych ludzi, przebywających w  Za-
kładzie Poprawczym w Laskowcu, wete-
ranów 5. Pułku Ułanów Zasławskich i ich 
rodzin oraz swoich ukochanych parafian. 
Dostrzegając jego ogromne serce społecz-
ność Szkoły Podstawowej w  Laskowcu 
w 2004 r. wybrała ks. Antoniego Pęksę na 
swego patrona.

Laskowiec współcześnie

Obecnie Laskowiec liczy około 1145 
mieszkańców. Z  danych z  2013  r. wyni-
ka, że miejscowość zamieszkuje 568 ko-
biet i 577 mężczyzn. Tu znajduje się filia 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzeku-
niu, która wspiera działalność edukacyjną 
i kulturową szkoły. W Laskowcu również 
od 1977 r. znajduje się Zakład Poprawczy 
i Schronisko dla Nieletnich, przyjmujące 
chłopców. 

Do najważniejszych inwestycji ostatnich 
lat należy niewątpliwie zaliczyć budowę 
sali gimnastycznej z pomieszczeniami dy-
daktycznymi i  infrastrukturą techniczną 
przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. A. 
Pęksy w Laskowcu. Dokonano też remon-
tu i budowy ulic: Granicznej, Wrzosowej, 
Leśnej, natomiast wkrótce rozpocznie się 
remont ul. Kościelnej. Wykonano i rozbu-
dowano oświetlenie uliczne ul. Brzozowej 
i Jasnej. Długo wyczekiwana przez miesz-
kańców budowa kanalizacji sanitarnej zo-
stała przeprowadzona w kolejnych trzech 
etapach. Plany na przyszłość to budowa 
wielofunkcyjnego boiska sportowego przy 
szkole podstawowej, chodników przy-
ulicznych oraz siłowni napowietrznej. 

Klub radnych Porozumienie i Szacunek

W  Radzie Gminy Rzekuń powstał klub 
radnych Porozumienie i  Szacunek. Jest 
to rozwiązanie zgodne ze Statutem Rady 
Gminy, a wynikające z ustawy o samorzą-
dzie gminnym. 

Klub liczy ośmiu radnych. Są to:
•	 Zbigniew Piotr Małkowski  

Przewodniczący, Susk Nowy
•	 Bartosz Podolak 

Wiceprzewodniczący, Rzekuń
•	 Rafał Pupek  

członek, Laskowiec
•	 Stanisław Dmochowski  

członek, Kamianka
•	 Zbigniew Wilkowski  

członek, Rozwory
•	 Bronisław Wiktor Młodzianowski  

członek, Zabiele
•	 Piotr Suchta  

członek, Dzbenin
•	 Antoni Smoliński  

członek, Ławy

Członkowie klubu reprezentują różne 
miejscowości, a  w  wyborach samorządo-
wych w  2014 roku startowali z  różnych 
komitetów wyborczych. Najczęściej były 

to własne komitety wyborców, ale nie-
którzy wywodzą się z  komitetu Piotra 
Liżewskiego, a  inni Stanisława Godziny, 
obecnego Wójta Gminy Rzekuń.

Powodem zawiązania Klubu była niezgo-
da jego członków na dotychczasowy tryb 
pracy Rady Gminy Rzekuń. Mają zastrze-
żenia dotyczące nierównego traktowania 
radnych, niedostatecznego konsultowania 
projektowanych uchwał, niewłaściwego 
prowadzenia obrad komisji rady gminy, 
braku szerszych konsultacji dotyczących 
kierunków rozwoju gminy i  istotnych 
inwestycji, procedowania nad rozwiąza-
niami przyjmowanymi w drodze uchwały 
bez zapewnienia możliwości wnikliwego 
ich zbadania.

Klub jest otwarty na współpracę z  całą 
Radą Gminy oraz Wójtem Stanisławem 
Godziną. Członkowie rozumieją, że 
przed gminą Rzekuń stoi wiele wyzwań 
i  ciężkiej pracy, która ma służyć wszyst-
kim mieszkańcom, przyczyniać się do po-
prawy warunków życia w poszczególnych 
miejscowościach oraz całej gminie. Dla-
tego też, w  celu zapewnienia płynności 

i  efektywności funkcjonowania gminy, 
członkowie Klubu głosowali za przyję-
ciem uchwały budżetowej w kształcie za-
proponowanym przez Wójta. 

Porozumienie i  Szacunek stawia sobie 
za cel podniesienie jakości pracy Rady 
Gminy, wyeliminowanie dotychczaso-
wych braków, wprowadzenie rozwiązań 
w pełni realizujących ideę demokracji. Jest 
otwarte na nowych członków oraz kon-
takty z wyborcami, także z miejscowości 
reprezentowanymi przez radnych spoza 
Klubu. Nazwa zobowiązuje - istotne jest 
Porozumienie (ze wszystkimi) i Szacunek 
(dla każdego).  

Szkoła Podstawowa im. Ks. A. Pęksy w Laskowcu współcześnie.

Klub Radnych Porozumienie i Szacunek.
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„Szlachetna paczka” w Szkole Podstawowej w Rzekuniu

W  grudniu ubiegłego roku społeczność 
Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Bema 
w Rzekuniu po raz pierwszy spróbowała 
swoich sił w ogólnopolskiej akcji charyta-
tywnej pt. „Szlachetna Paczka”.

Pierwszym krokiem darczyńców był wy-
bór osób, które potrzebowały pomocy. 
Szkoła zdecydowała, że wesprze wielo-
dzietną rodzinę z  terenu gminy Rzekuń. 
Sytuacja Rodziny była trudna, ponieważ 
zarobkował tylko Tata, natomiast po-
trzeby czworga dzieci stawały się coraz 
większe i  trudniejsze do zaspokojenia. 
Niekiedy brakowało na zakup podstawo-
wych produktów. W projekt chętnie zaan-
gażowały się wszystkie dzieci, zwłaszcza 
Samorząd Uczniowski. Dzieci rozumiały, 
że mogą włączyć się w coś dobrego i cen-
nego. Niektóre maluchy chciały oddać 
nieznajomym dzieciom ulubione zabaw-
ki. Uczniowie stworzyli plakaty i  ulotki, 
w  których zawarli informacje na temat 
asortymentu, jakiego najbardziej potrze-
buje Rodzina, oraz podali termin zbiór-
ki. Szkolnej akcji towarzyszyło hasło 
„Zostań darczyńcą! Ten mały gest może 
spełnić wielkie marzenia”. Chęć niesienia 
pomocy oraz zaangażowanie ze strony 
rodziców, uczniów i  nauczycieli przeszły 

najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
Codziennie w  szkole zjawiali się ludzie, 
którzy chcieli pomóc. Wśród przynie-
sionych przez nich darów znalazły się m. 
in. odzież, obuwie, artykuły spożywcze, 
chemiczne, szkolne, pampersy, kołdry, po-
ściele, zabawki, drobny sprzęt AGD, itp. 
Wspólnymi siłami udało się także zakupić 
mikrofalówkę, buty zimowe oraz wyma-
rzone zabawki dla dzieci. Organizatorzy 
z dumą policzyli spakowane paczki: łącz-
nie było to aż 36 kartonów z darami. Naj-
większą paczką był... tapczan, używany, 
ale w świetnym stanie.

Kilka dni po wręczeniu paczki Rodzinie, 
do szkoły dotarł list, w którym rodzice po-
dziękowali wszystkim za ogromne wspar-
cie, przyznali, że nigdy nie spodziewali się 

tak wielkiej pomocy. Szkoła otrzymała 
również prezent - rysunki szczęśliwych 
dzieci. List i rysunki znalazły się na stro-
nie internetowej Szkoły.

Akcja przyniosła wiele dobra wszystkim 
uczestnikom: Rodzina oprócz pomocy 
materialnej zyskała przekonanie, że jest 
dla kogoś ważna, natomiast uczniowie 
przeżyli radość wynikającą z  możliwości 
zrobienia czegoś dobrego dla bliźnie-
go będącego w  potrzebie i  włączenia się 
w  dzieło pomocy. Zaś nauczyciele i  ro-
dzice mogli mieć satysfakcję, że kształtują 
młodych ludzi na osoby dobre i wrażliwe. 
Z tego powodu piękny pomysł „Szlachet-
nej paczki” zostanie wpisany do kalen-
darza stałych imprez i  wydarzeń Szkoły 
Podstawowej w Rzekuniu.    

Dary społeczności SP w Rzekuniu w akcji Szlachetna Paczka.

Prace artystyczne dzieci uczestniczących 
w feryjnych zajęciach świetlicowych w Rzekuniu

Ferie Zimowe w Świetlicy w Rzekuniu

Ferie zimowe już za nami. W  świetlicy 
w Rzekuniu upłynęły pod znakiem twór-
czej zabawy i  różnorodnych gier oraz 
warsztatów. Choć zimowe były tylko z na-
zwy, bo za oknem niestety zimy nie zoba-
czyliśmy, ale dzieci pięknie przywołały ją 
w  swoich pracach w  konkursie plastycz-
nym pt. „Moje wymarzone ferie”. Powstały 
niezwykłe prace pełne zimowych śnieżek 
i bałwanków. Najlepsze prace zostały na-
grodzone, a  wszyscy uczestnicy konkursu 
dostali dyplomy.  Czas w  świetlicy mijał 
nam niezwykle szybko i  miło podczas 
codziennych gier, zabaw i  warsztatów 
plastycznych. Przeróżne gry planszowe, 
bilard, piłkarzyki, stół tenisowy, kącik cie-
kawskiego czytelnika  oraz oczywiście gry 
komputerowe to nie jedyne atrakcje. Rano 
dzieci witał „poranek filmowy”, a  w  nim 
ciekawe filmy. Były też i zawody sportowe 
(w  rzucaniu do celu, skokach na skakan-
ce i  kręceniu obręczami), a  turniej tenisa 
stołowego przeprowadzony pod czujnym 
okiem trenera i  sędziego - p. Tadeusza 
Kowalczyka, przyniósł wiele emocji. Nie 

było też dnia bez tworzenia (malowania, 
rysowania, kolorowania, wycinania, wy-
klejania. Zrobiliśmy m. in. kolorowe ma-
ski karnawałowe i  wyjątkowe pudełeczka 
skarbów oraz wyszywane walentynkowe 
serduszka. Ostatniego dnia ferii bardzo 
kreatywnie tworzyliśmy stworki, potworki 
i  laleczki z drucików - wiciorów. Powsta-
ły fantastyczne pająki i  lale,  bransoletki, 
kwiatki  a  także sowa i  skorpion.  Na za-
kończenie ferii zimowych każdy uczest-
nik dostał dyplomik oraz upominek 
z  podziękowaniem za wspólną zabawę.  
Wszystkim uczestnikom Ferii Zimowych 
w świetlicy w Rzekuniu serdecznie dzięku-
ję i zapraszam już po feriach każdego dnia, 
po szkole w godzinach od 13.00 do 17.40.

Serdeczne podziękowania  za współpracę 
dla: Pani Danuty Dąbrowskiej - Dyrek-
tor Przedszkola Samorządowego w Rze-
kuniu za użyczenie szarf, skakanek, obrę-
czy i woreczków, dzięki którym mogliśmy 
ćwiczyć swoją celność, zwinność i  szyb-
kość; Pani Joanny Zielińskiej ze Szkoły 

Języka Angielskiego w Rzekuniu za prze-
kazane materiały, dzięki którym mogliśmy 
tworzyć niezwykłe stworki/potworki, pa-
jąki  i  laleczki z  kreatywnych drucików; 
Pani Agnieszki Majdeckiej - Kierownik 
Biblioteki Gminnej w Rzekuniu, za udo-
stępnienie na czas Ferii zimowych mnó-
stwa ciekawych i inspirujących książek do 
naszego kącika ciekawskiego czytelnika 
oraz dla  Pana Tadeusza Kowalczyka  za 
wspólną grę i  zabawę, cenne wskazówki 
i sędziowanie w turnieju tenisowym. 

Opiekun świetlicy: Agnieszka Minota
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Żywa lekcja historii w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Borawem 

Półkolonie w Gimnazjum w Rzekuniu

Dnia 27 stycznia 2016 r. W naszej szkole odbyła się niecodzienna 
lekcja historii pod hasłem: „Życie i kultura w średniowieczu”. Za-
prezentowała ją grupa Artystyczna „Rekonstrukto”. Dla uczniów 
naszej szkoły była cennym doświadczeniem, gdyż dowiedzieli 
się wielu ciekawych informacji na temat tego okresu historycz-
nego. Mieli okazję zobaczyć, jak wyglądało rycerskie uzbrojenie 
i  ekwipunek. Zapoznali się także ze średniowiecznym prawem 
i  karami. Na własnej skórze mogli się przekonać, jak były one 
dotkliwe. Byli świadkami pasowania na rycerza kolegi i wysłu-
chania kodeksu rycerskiego. Niektórzy uczniowie – ochotnicy 
przeszli próbę „ciężkiego miecza”. Mogli również zobaczyć, do-
tknąć i wypróbować używaną przez rycerzy broń. Wszyscy byli 
zadowoleni i  podekscytowani. Możliwe, że niektórzy chłopcy 
wezmą przykład z rycerzy.         

W  pierwszym tygodniu ferii zimowych 
odbyły się półkolonie „Radość wiary 
2016”, zorganizowane kolejny raz przez 
miejscową Parafię i  Gimnazjum w  Rze-
kuniu pod kierunkiem ks. Wojciecha 
Rzepy.

Półkolonie – zgłoszone i  zatwierdzone 
przez Kuratora Mazowieckiego – zgro-
madziły 45 gimnazjalistów, którzy razem 
z  wychowawcami Małgorzatą Lubecką, 
Agnieszką Majewską i  Justyną Soko-
łowską, aktywnie i  interesująco spędzili 
wspólnie pięć dni. Wśród wielu zajęć ofe-
rowanych uczestnikom tego wypoczyn-
ku był wyjazd do Białegostoku na tor 
kartingowy, wyjazd na basen, kręgielnię 
i do McDonald’s w Ostrołęce, wyjazd do 
Olsztyna do Obserwatorium i  Planeta-
rium, dyskoteka oraz zajęcia moderowane 
przez harcerzy ZHR dwu rzekuńskich 
drużyn.

Ogromna ilość emocji i  wrażeń towa-
rzyszyła gimnazjalistom wsiadającym na 
gokarty na krytym torze kartingowym 
w  Białymstoku, który usytuowany jest 
na dolnym parkingu galerii handlowej 
na Zielonych Wzgórzach w  tym mie-
ście. Huk silników, zapach spalin, a także 
prędkość i wiraże wykonywane na trasie, 
nawet u najbardziej wyważonych i wzoro-
wych uczennic – nie mówiąc już o chło-
pakach – wywoływały wypieki na twarzy 
i szybsze bicie serca.

Wtorek to wyjazd na basen oraz kręgiel-
nię w  Parku Wodnym „AQUARIUM” 
w Ostrołęce. Dwugodzinny pobyt w tym 
ośrodku miejskim przyniósł odpoczynek 
i  relaks. Jego zwieńczeniem był wspólny 

wyjazd całej grupy do 
restauracji.

Kolejny dzień to au-
tokarowy wyjazd do 
Olsztyna, gdzie naj-
pierw w  Obserwato-
rium obejrzeliśmy wy-
stawę astronomiczną, 
zawierającą m.in. zegar 
radiowy odbierający 
sygnały czasu słonecz-
nego, zegar wahadłowy 
Shortta oraz pracow-
nię promieniowania 
kosmicznego. Następnie w  niedalekim 
Planetarium wzięliśmy udział w  poka-
zie nieba nad Warmią oraz obejrzeliśmy 
fulldomowy film „Nasz Wszechświat”, 
będący kosmiczną podróżą, rozpoczętą 
w  najbliższym otoczeniu Ziemi, aby 
następnie udać się dalej, do obszarów, 
w  których rodzą się i  umierają gwiazdy 
i  jeszcze dalej - aż poza krańce Drogi 
Mlecznej.

Tłustoczwartkowe popołudnie, którego 
głównym motywem była dyskoteka, roz-
poczęliśmy od oficjalnego podziękowania, 
wypróbowanym już od lat, dobroczyńcom 
i  sponsorom półkolonii. Dokonał tego – 
w  imieniu uczestników i  organizatorów 
– Ks. Bp Tadeusz Bronakowski. Wręczył 
on także Dyplomy Uznania dla szczegól-
nie zasłużonych wolontariuszy Szkolnego 
Koła Caritas działającego przy Gimna-
zjum.

Ostatni dzień półkolonii to zajęcia mo-
derowane przez harcerskich profesjonali-
stów z dwu rzekuńskich drużyn Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej. Już sama 
obecność umundurowanych druhów 
wniosła jakieś poczucie solidności i pew-
ności na dobrą zabawę. I tak rzeczywiście 
się stało. Trzygodzinne zajęcia, wśród któ-
rych były zabawy integracyjne, gry zespo-
łowe czy podchody dostarczyły naprawdę 
dużo niezapomnianych wrażeń. Nie był to 
w żadnym wypadku czas zmarnowany.

Uczestnictwo w  półkoloniach – z  całą 
wielością atrakcji – było dostępne dzię-
ki życzliwości wielu ludzi. To właśnie 
wsparcie osób prywatnych oraz instytucji 
pozwoliło na zrealizowanie tak atrakcyj-
nego programu. W  imieniu uczestników 
półkolonii szczerze dziękujemy Wójtowi 
Gminy Rzekuń, Prezydentowi Miasta 
Ostrołęka, Galerii Bursztynowa w Ostro-
łęce, a także Panu Krzysztofowi Rychar-
skiemu oraz Państwu Irenie i Zbigniewo-
wi Bałazym. Dzięki zaangażowaniu ludzi 
dobrej woli uczestnicy mogli nie tylko 
aktywnie spędzić czas, ale także otrzymać 
coś do jedzenia w czasie pobytu na półko-
loniach i „na wynos” do domu.

Serdecznie dziękujemy.  

Uczestnicy żywej lekcji historii w SP w Borawem.
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Szkoła daltońska w Dzbeninie

Nowoczesny świat, z jego szybkim dostę-
pem do różnych technologii komunika-
cyjnych, otwiera nowe możliwości w za-
kresie pozyskiwania informacji z różnych 
źródeł. Sytuacja ta wymusza na współ-
czesnej edukacji konieczność zmian, gdyż 
jej hierarchiczny model z  autorytatywną 
władzą nauczyciela zwyczajnie przestaje 
się sprawdzać. Konieczność ta dostrzega-
na jest także w kierunkach polityki oświa-
towej. 

Widząc potrzebę zmian Szkoła Podsta-
wowa w Dzbeninie w 2012 roku rozpo-
częła wprowadzanie inno-
wacji pedagogicznej – planu 
daltońskiego. Pedagogika 
planu daltońskiego nie jest 
kierunkiem nowym, pierwsza 
tego typu placówka powsta-
ła w  1919 roku w  Dalton, 
w USA. Jednak to właśnie ge-
nialni twórcy humanistycznej 
myśli pedagogicznej z począt-
ku XX wieku tworzyli idee, 
które czyniły edukację funk-
cjonalną i  otwartą na życie. 
Taki też jest plan daltoński. Największą 
jego zaletą jest indywidualizacja procesu 
nauczania, a  co za tym idzie – usamo-
dzielnianie ucznia, przez co to on czuje się 
odpowiedzialny za swoją edukację. Jest to 
niezwykle ważne we współczesnym dyna-
micznie zmieniającym się świecie, w któ-
rym trzeba umieć stale się uczyć i  przy-
stosowywać do nowych realiów, a  także 
dokonać refleksji nad swoją pracą. Jednak 
plan daltoński nie zamyka dziecka na 
drugiego człowieka, gdyż kolejnym jego 

filarem jest współpraca, pomaganie sobie 
i  uczenie się od siebie wzajemnie. Peda-
gogika planu daltońskiego łączy również 
elementy oceniania kształtującego oraz 
uwzględnia indywidualne profile inteli-
gencji wielorakich, rozumiejąc, że każdy 
jest inny i przyswaja wiedzę w różny spo-
sób.

Trzyletni proces certyfikacyjny dla naszej 
placówki był czasem zmian i  wytężonej 
pracy, która zaowocowała tym, że 20 li-
stopada zostaliśmy pierwszą publiczną 

„Choinka” w Szkole Podstawowej w Drwęczy

29 stycznia 2016  r. w Szkole Podstawowej im. Armii Krajo-
wej w  Drwęczy odbyła się zabawa choinkowa. Jest ona jed-
nym z najbardziej oczekiwanych i przyjemnych wydarzeń dla 
dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnej. Sala przystrojona 
w  karnawałową dekorację zapełniła się bajkowymi i  filmowi 
postaciami. Dyskotekowe rytmy porwały do tańca: Annę i Elzę 
z Krainy Lodu, Śnieżkę, piratów, dinozaury, wróżki, czarowni-
ce, biedronki, motylki i wiele innych niezwykłych bohaterów. 
Najbardziej oczekiwanym momentem było przybycie Świętego 
Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Czas zabawy szybko 
minął. Wszystkim uczestnikom dopisywał wspaniały humor 
i kondycja fizyczna. Sił do zabawy nikomu nie brakowało, a do-
datkowej radości dodawał fakt, że od poniedziałku zaczynały 
się ferie. To wydarzenie z pewnością na długo zapadnie w pa-
mięci uczestników choinki.    

Certyfikat odbiera dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Czychowskiego 
w Dzbeninie pani Małgorzata Cichocka oraz koordynator planu daltońskiego 
pani Anna Siemiątkowska.

Pamiątkowe zdjęcie z przedstawicielami Polskiego Stowarzyszenia Dalton.
Od lewej: Anna Siemiątkowska- Koordynator planu daltońskiego w Szkole 
Podstawowej im. M. Czychowskiego w Dzbeninie, Roel Röhner- Prezydenta 
Dalton International, Katarzyna Dryjas - Prezes i konsultant Polskiego Sto-
warzyszenia Dalton , Anna Wróbel- konsultant i członek Zarządu Polskiego 
Stowarzyszenia Dalton, Ewa Lewandowska - Wice prezes Polskiego Stowa-
rzyszenia Dalton, Małgorzata Cichocka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
M. Czychowskiego w Dzbeninie.

Podziękowania dla Roela Röhnera Prezydenta Dalton International.

Baśniowi bohaterowie zabawy karnawałowej w SP w Drwęczy

szkołą podstawową w  regionie i  drugą 
w Polsce, która otrzymała certyfikat szko-
ły daltońskiej z  rąk Polskiego Stowarzy-
szenia Dalton. Uroczystość wręczenia 
certyfikatu miała miejsce podczas ogól-
nopolskiej konferencji dla dyrektorów 
i  koordynatorów placówek daltońskich, 
w  której uczestniczył Roel Röhner - od 
1999 Prezydent Dalton International. 

Uzyskanie certyfikatu wpisuje naszą 
szkołę w sieć atrakcyjnych pedagogicznie 
placówek edukacji alternatywnej, jednak 
jest dla nas jedynie kolejnym etapem na 
drodze dalszego rozwoju ku nowoczesnej 
edukacji, która zaspokaja potrzeby współ-
czesnego dziecka.  

red. Anna Siemiątkowska 
i Dorota Kołakowska
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Ferie z bilioteką w Rzekuniu i w Laskowcu

Podczas ferii w  bibliotece 
w Rzekuniu i w Laskowcu 
zarówno dorośli, jak i dzie-
ci lubiące przestrzenie wy-
pełnione książkami, mogli 
uczestniczyć w różnych ak-
tywnościach.

W  filii w  Laskowcu od-
bywały się warsztaty folk-
lorystyczne dla dorosłych, 
które były okazją do zgłę-
biania różnych technik rę-
kodzieła artystycznego i wymiany 
doświadczeń, natomiast dzieci 
zaprzyjaźniały się z bohaterami książek.

W bibliotece w Rzekuniu odbyło się spo-
tkanie autorskie z Anną Nosek i promocja 

Spotkanie kolędowe z Ks. Biskupem w Szkole Podstawowej w Laskowcu

W dniu 26 stycznia 2016 r. w Szkole Pod-
stawowej Nr 1 im. Księdza Antoniego 
Pęksy w  Laskowcu odbyło się spotkanie 
kolędowe Biskupa Tadeusza Bronakow-
skiego z  kapłanami, władzami samo-
rządowymi, przedstawicielami instytu-
cji oświaty, dyrektorami, nauczycielami, 
wychowawcami i  katechetami z  terenu 
dekanatu św. Antoniego w  Ostrołęce. 
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, 
celebrowaną przez Jego Ekscelencję w ka-
plicy w  Laskowcu pw. św. Wincentego 
Pallottiego, a kontynuowana była w nowej 
części obiektu sportowo – dydaktycznego 
szkoły podstawowej. Spotkanie przebie-
gało w szczególnej atmosferze kolędowa-
nia, którego wartość artystyczną pięknie 
przekazali młodzi aktorzy - uczniowie SP 
w Laskowcu, prezentując barwne jasełka 
– „Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy”. 
Spektakl został przygotowany przez Pa-
nie: Ewę Białobrzeską i Katarzynę Grzy-
bowską, a piękną oprawę świetlną zapew-
nił Pan Łukasz Groda. Zasadniczą częścią 

spotkania stanowiło dzielenie się słowem. 
Dyrektor Szkoły Małgorzata Pieczyńska 
szczególną uwagę zwróciła na oczekiwa-
nia współczesnej rodziny wobec szkoły 
w ukształtowaniu młodej istoty na czło-
wieka intelektu i  serca pełnego szlachet-
ności: „Stąd posługa nauczyciela jest dziś 
niełatwa, gdy wszystko się rozchwiało, gdy 
padły autorytety, a młodzież mamiona jest 
ideałami pseudowolności. Nam, Nauczy-
cielom, potrzebny jest kodeks wartości, na 

którym będziemy mogli opierać 
swoje działania wychowawcze.” 

Ks. Biskup Tadeusz Bronakow-
ski na ręce Pani Dyrektor złożył 
podziękowania nauczycielom 
za wyraz troski o  wychowanie 
i  edukację młodego człowieka. 
Jednocześnie zaapelował o kon-
tynuację tych działań ze zwró-
ceniem szczególnej uwagi na 
rolę rodziny silnej wartościami 
chrześcijańskimi: tradycją, miło-
ścią, autorytetami, trzeźwością. 

Swoimi refleksjami chętnie 
dzielili się też zgromadzeni na 
uroczystości goście: Wójt Gmi-
ny Rzekuń Stanisław Godzina, 
Wicestarosta Powiatu Ostrołęc-
kiego Krzysztof Parzychowski, 
Przewodniczący Rady Miasta 
Ostrołęka Jerzy Grabowski, Za-
stępca Dyrektora Delegatury 
w Ostrołęce Kuratorium Oświa-

ty w  Warszawie Teresa Pajka, 
Proboszcz Parafii św. Wojciecha 

w  Wojciechowicach Ks. Michał Borow-
ski. Wielokrotnie podkreślono, że war-
tość tego spotkania jest wyrazem troski 
nauczycieli o  wychowanie dzieci i  mło-
dzieży w duchu wartości chrześcijańskich. 
Społeczności Szkoły Podstawowej Nr 1 
w Laskowcu gratulowano stworzenia kli-
matu staropolskiego kolędowania, pełne-
go życzliwości i szczególnego ciepła.      

książki „Poszarpane nasze losy”, warsztaty 
szydełkowania oraz zabawy i zajęcia pla-
styczno artystyczne dla dzieci inspirowa-
ne postaciami z bajek.   

Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski głoszący Słowo Boże w SP w Laskowcu.Jasełka w wykonaniu uczniów SP w Laskowcu.

Dyrektor SP w Laskowcu Małgorzata Pieczyńska składa podziękowania Księdzu Biskupowi.

Ferie zimowe w bibliotece.

Spotkanie autorskie z panią Anną Nowak.
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III Gala Klubu Kolarskiego 24 h

I Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Rzekuń

W sobotę 9 stycznia 2016  r. w  sali ban-
kietowej „Wioletta” w  Ostrołęce odbyła 
się III Gala Kolarska organizowana przez 
Klub Kolarski 24h. Prezes klubu Marek 
Karczewski po raz kolejny mógł zapre-
zentować największe sukcesy zawodni-
ków ostrołęckiego zespołu. 
KK 24h to nie tylko kolarstwo, ale i bie-
ganie - członkowie klubu biorą udział 

W sobotę 20 lutego 2016 r. na sali gim-
nastycznej Gimnazjum im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu odbył 
się I Turniej Piłki Siatkowej Chłopców 
o Puchar Wójta Gminy Rzekuń. Na za-
proszenie trenera Wiesława Ciak odpo-
wiedziały jedne z najmocniejszych drużyn 
sąsiednich miejscowości: Zespołu Szkół 
Nr 3 w Ostrołęce, Gimnazjum w Dylewie 
i Gimnazjum w Kadzidle. Celem turnieju 
było promowanie zasad współzawodnic-
twa, zdrowej rywalizacji oraz podnoszenie 
umiejętności technicznych w piłce siat-
kowej. Patronat nad imprezą objął Wójt 
Gminy Rzekuń Stanisław Godzina, który 
był fundatorem nagród. Mecze rozgrywa-
ne były systemem ,,każdy z każdym’’ do 
dwóch wygranych setów. Okrzyki i doping 
dostarczały zawodnikom wielu emocji, co 
budowało odpowiednią atmosferę spo-
tkań. Wszystkie drużyny dzielnie walczyły 
o każdy punkt, przyznawany przez sędziu-
jącą panią Justynę Sokołowską. Dwa wy-
grane mecze z Dylewem i Kadzidłem da-
wały chłopcom z rzekuńskiego gimnazjum 
szansę gry o zdobycie kompletu punktów, 
a tym samym zwycięstwo. Po bardzo za-
ciętej walce w pierwszym secie (25:23), w 

w  biegach krótko i  długodystansowych, 
w  tym maratonach. Członkowie klubu 
zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplo-
mami i statuetkami. A w sezonie 2015 KK 
24h Ostrołęka zorganizował cztery duże 
imprezy sportowe: LeŚny BieG w Czar-
nowcu (marzec), Kurpie MTB w Przysta-
ni (czerwiec), jazda indywidualna na czas 
w Rzekuniu (sierpień) oraz Kurpie MTB 

w  Lelisie (wrzesień). Oprócz tego klub 
podjął inicjatywy rajdów rowerowych 
z  Ostrołęki do Kamianki (w  kwietniu) 
i z Ostrołęki do Laskowca (w październi-
ku). Dodatkowo w listopadzie zorganizo-
wano leśny spacer w Lelisie. 

Prezes Marek Karczewski przedstawił 
także plan imprez sportowych, organizo-
wanych przez klub w 2016 roku. W marcu 
odbędzie się III LeŚny BieG w Czarnow-
cu lub Przystani. W  czerwcu i  wrześniu 
odbędą się wyścigi kolarskie z cyklu Kur-
pie MTB - w Przystani oraz w Dąbrówce. 
Z kolei 15 sierpnia to data wyścigu kolar-
skiego na czas - tradycyjnie już po trasach 
gminy Rzekuń. 

W  podsumowaniu sezonu 2015 wzięli 
udział m.in. Wójt Gminy Rzekuń Sta-
nisław Godzina, Przewodniczący Rady 
Miasta Ostrołęki Jerzy Grabowski oraz 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów 
Sportowo - Turystycznych i Infrastruktu-
ry Technicznej Robert Juchniewicz.       

drugim, niestety rywale nie unieśli presji 
spotkania i Rzekuń wygrał znaczną prze-
wagą punktową (25:13). Tym samym stał 
się liderem turnieju. Po ostatnim gwizdku 
zapanowała wielka radość zarówno zwy-
cięzców, trenera jak i wiernych kibiców. Po 
zakończonej rywalizacji drużyny otrzy-
mały dyplomy oraz puchary z rąk Wójta 
Stanisława Godziny. Zawodnicy z trzech 
pierwszych zespołów zostały wyróżnione 
medalami, a dekoracji dokonała Pani Se-
kretarz Bożena Jaskólska. 

Wyniki turnieju: 
Rzekuń – Dylewo 2:1  
(25:15) (22:25) (15:6) 

Kadzidło – ZS Nr 3 Ostrołęka 2:0 
(25:15) (25:21) 

ZS Nr 3 Ostrołęka – Dylewo 2:1  
(29:27) (23:25) (15:13)

Rzekuń – Kadzidło 2:0  
(25:19) (25:21)

Kadzidło – Dylewo 2:0  
(25:23) (25:23) 

Rzekuń – Nr 3 Ostrołęka 2:0  
(25:23) (25:13)  

Kolejność drużyn w turnieju:
1 miejsce  

Gimnazjum w Rzekuniu 6 pkt.  
2 miejsce  

Gimnazjum w Kadzidle 5 pkt. 
3 miejsce  

Gimnazjum Nr 3 w Ostrołęce 4 pkt. 
4 miejsce  

Gimnazjum w Dylewie 3pkt.

Skład drużyny Gimnazjum w Rzekuniu: 
Paweł Piendak, Hubert Księżyk, Bartło-
miej Jarnutowski, Łukasz Olszewski, Ma-
ciej Dąbkowski, Wiktor Nickiel, Dawid 
Pawłowski, Michał Cherubin, Jakub Tra-
wiński, Kacper Szwed, Jakub Bednarczyk, 
Bartosz Małkowski.   

Drużyna Gimnazjum w Rzekuniu zwycięzcą I Turnieju Piłki Siatkowej.

III Gala Kolarska - nagrodzeni współorganizatorzy imprez sportowych KK24h.



BIULETYN  INFORMACYJNY  GMINY  RZEKUŃ  |  NUMER  20/201616

VII Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy Rzekuń

Ważne informacje

Klub Rzekunianka był organizatorem VII 
Turnieju Piłki Halowej o  Puchar Wójta 
Gminy Rzekuń.

Zawody odbyły się 10 stycznia 2016 r. 
w hali sportowej przy SP w Rzekuniu. Do 
rywalizacji przystąpiło siedem zespołów. 
Kibice obejrzeli kilkanaście emocjonu-
jących spotkań. W  zawodach zabrakło 

Szanowni mieszkańcy gminy Rzekuń,
Od dnia 1 marca 2016 r. za odbiór odpadów komunalnych odpowiedzialna jest firma 

MPK PURE HOME Sp. z o. o. Spółka komandytowa ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.

PONIŻEJ PODANY HARMONOGRAM JEST JEDNAKOWY DLA WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCI NA TERENIE GMINY RZEKUŃ. 

MIESIĄC WYWOZU ZMIESZANE SELEKTYWNE SZKŁO BIO GABARYTY
Marzec 10, 24 29 31 24

Kwiecień 7, 21 18 21 23
Maj 5, 19 30 19

Czerwiec 2, 16, 30 27 23 2, 16
Lipiec 14, 28 25 14, 28

Sierpień 11, 25 22 11, 25
Wrzesień 8, 22 19 29 8, 22

Październik 6, 20 31 20
Listopad 3, 17 28 17 19
Grudzień 1, 15, 29 30 22 1, 15

Dane kontaktowe: MPK PURE HOME –  tel. 665-301-140   URZĄD GMINY W RZEKUNIU – tel. (29) 761 73 01 wew. 138

sukcesów dwóch 
zespołów gospo-
darzy. Podopiecz-
ni trenera Pawła 
Samsela zajęli od-
powiednio piąte 
i  siódme miejsce 
w turnieju. Piłkarze 
ostrołęckiej Korony 
HiD uplasowali się 
na czwartej pozycji 
w  zawodach, prze-
grywając spotkanie 
o  miejsce na naj-
niższym stopniu 
podium z  Fortami 

Piątnica w  rzutach karnych. W  regula-
minowym czasie gry mecz zakończył się 
wynikiem 1:1. 

Największe emocje towarzyszyły spotka-
niu finałowemu, w którym piłkarze Narwi 
Ostrołęka pokonali Orzeł Sypniewo 3:2. 
Dwie bramki dla niebiesko-czerwonych 

strzelił Piotr Strzeżysz. Jedno trafienie 
zaliczył Kamil Gontarz. Dla zawodników 
z  Sypniewa dwie bramki zdobył Paweł 
Kowalkowski, który został najlepszym 
strzelcem zawodów. 

Miano najlepszego bramkarza organiza-
torzy przyznali Danielowi Woźniakowi 
z  Rzekunianki Rzekuń. Z  kolei najlep-
szym zawodnikiem turnieju wybrano Pa-
tryka Wysockiego z  ostrołęckiej Korony 
HiD. 

Zwycięska drużyna Narwi Ostrołęka 
w turnieju wystąpiła w składzie: Andrzej 
Łyziński, Kamil Rymek - Piotr Dawidz-
ki, Jakub Zalewski, Piotr Strzeżysz, Piotr 
Kubat, Paweł Gawrych, Kamil Gontarz. 

Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. MKS 
Narew Ostrołęka, 2. Orzeł Sypniewo, 
3. Forty Piątnica, 4. Korona HiD Ostro-
łęka, 5. Rzekunianka I Rzekuń, 6. KS CK 
Troszyn, 7. Rzekunianka II Rzekuń.       

Zwycięska drużyna MKS Narew Ostrołęka.

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Godziny otwarcia :
poniedziałek, środa, czwartek: 7.45-15.45
wtorek 7.45-17.00
piątek 7.45-13.00
tel.: 29 761 73 01, 29 761 73 02, 29 643 20 45
faks 29 643 20 93

Awarie sieci wodociągowej na terenie  gminy 
Rzekuń można zgłaszać do Zakładu Obsługi 
Gminy w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, 
tel.: 29 761 73 94 (w dni powszednie w godz. 7-15).
Poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy 
tel.: 660 326 054
Awarie sieci kanalizacyjnej można zgłaszać do 
OPWiK Sp. z o.o., ul. Kurpiowska 21, 
07-410 Ostrołęka. 
Pogotowie kanalizacyjne tel. 994

Awarie oświetlenia ulicznego (w godz. 8-16)
„BEMAR” tel. 504 138 578 lub 29 761 79 61,
marek.bebenek@bemarrzekun.pl
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 


