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Życzenia Świąteczne

Historyczne wydarzenie - gmina Rzekuń ma swoje symbole
11 listopada 2013 roku Rada Gminy oficjalnie zatwierdziła 
herb, flagę, baner oraz pieczęcie gminy Rzekuń. 
Od tej pory data 11 listopada mieszkańcom gminy Rzekuń 
będzie nie tylko kojarzyła się z dniem odzyskania przez 
Polskę niepodległości, ale także z przyjęciem symboli 
Gminy.  

Uroczystą sesję Rady Gminy Rzekuń poprzedziła Msza 
św., której przewodniczył ksiądz proboszcz Jan Mrowca, 
została odprawiona w intencji Ojczyzny i jej obrońców  
w kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. 
Na uroczystość przybyło wielu gości reprezentujących 
samorządy szczebla wojewódzkiego, powiatowego, 
przedstawiciele służb mundurowych, jednostek gminnych, 

mieszkańcy gminy Rzekuń.  Sesję otworzył Edward Gryczka, 
Przewodniczący Rady Gminy. 
- Cieszy nas fakt, że jesteśmy tu dzisiaj, by wspólnie 
przeżywać tak ważną dla naszej Gminy chwilę – mówił 
Przewodniczący. - To dla naszej Gminy święto, lekcja 
poczucia więzi i  poszanowania dziedzictwa.  

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu Gminie 
symboli: herbu, flagi, baneru oraz pieczęci gminnej, 
wójtowskiej i radzieckiej. 

Symbole zostały poświęcone przez księdza ppłk. Jana 
Mrowcę oraz wszystkich zgromadzonych księży z księdzem 
prałatem Piotrem Ładą. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim mieszkańcom gminy Rzekuń 
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości. Niech te święta 
upłyną w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz przyniosą upragniony 
odpoczynek i wytchnienie. 

W Nowym Roku niech się spełnią nasze marzenia i niechaj 
będzie jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija. 

Edward Gryczka    Stanisław Godzina  
Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń Wójt Gminy Rzekuń
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W niezwykle uroczysty sposób Przewodniczący Rady 
przekazał symbole Wójtowi, który następnie wręczył je 
dyrektorom jednostek organizacyjnych – Gminnej Biblioteki 
Publicznej, Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu Obsługi 
Gminy oraz szkołom, reprezentowanym przez dyrektorów, 
rodziców i uczniów.   

- W roku 600-lecia naszej rzekuńskiej parafii oraz w święto 
niepodległości dokonała się rzecz historyczna - Rzekuń 
uzyskał swoje symbole – mówił Stanisław Godzina, Wójt 
Gminy Rzekuń. – Symbole te będą służyły wychowaniu 
młodzieży, rozwijaniu uczuć do swojej małej, ale także i tej 
wielkiej Ojczyzny oraz kształtowaniu postaw patriotycznych.  

Radni podjęli podczas sesji jeszcze jedną uchwałę. Dotyczyła 
ona nadania imienia rondu w Rzekuniu, które odtąd będzie 
się nazywać rondem im. Marynarzy i Ułanów. 

Podczas spotkania można było wysłuchać dwóch 
interesujących wykładów. Pierwszy wygłosiła dr Małgorzata 
Lubecka na temat historii miejscowości i parafii. Następnie 
wystąpił Robert Fidura, współautor rzekuńskich symboli,  
a który opowiedział o znaczeniu symboliki heraldycznej.     
  
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Gimnazjum 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu pod 
kierunkiem Pani Agnieszki Majewskiej. Wszyscy mieli 
między innymi okazję sprawdzić swoją znajomość hymnu 
Polski, gdyż Chór odśpiewał wszystkie zwrotki. 

Z okazji tak uroczystego dnia szkoły wraz z Gminną Biblioteką 
Publiczną przygotowały wystawy okolicznościowe związane 
z historią jednostek oświatowych oraz ciekawymi miejscami 
znajdującymi się na terenie Gminy. 

DD

Rondo im. Marynarzy i Ułanów

Kierownicy gminnych jednostek, rodzice i uczniowie przyjmują symbole od Wójta Gminy

Radni gminy Rzekuń. Drugi rząd od lewej: Janusz Kubeł, Andrzej Pieńkowski, Sławomir Wy-
socki, Zbigniew Małkowski, Andrzej Gierwatowski, Stanisław Dmochowski, Janusz Zajkow-
ski, Wiesław Frydrych, wolne miejsce Przewodniczącego Rady, Jerzy Konopka, Kazimierz 
Jastrzębski, Małgorzata Żebrowska, Beata Mierzejewska, Ewa Szatanek, Wojciech Rogoziński



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ    Nr 11/2013 3

Jubileusze Par Małżeńskich
1 października 2013 roku odbył się Jubileusz 50-lecia, 
60-lecia i 25-lecia pożycia małżeńskiego par z gminy 
Rzekuń.
W uroczystości wzięło udział dwanaście par, które 
obchodziły Złote Gody, 
cztery pary, które świętowały 
60 lat pożycia małżeńskiego 
oraz 28 par 25-lecie pożycia 
małżeńskiego.Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą Św. w 
kościele w Rzekuniu. Wokół 
najważniejszych osób tego dnia 
– Jubilatów zgromadziły się 
rodziny, przyjaciele, sąsiedzi. 
Byli także przedstawiciele 
lokalnego samorządu: Stanisław 

Godzina, Wójt Gminy Rzekuń oraz Edward Gryczka, 
Przewodniczący Rady Gminy, Krzysztof Żebrowski, 
Sekretarz Gminy, ks. dr Wojciech Rzepa. Wyróżnionym 
parom Wójt w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

wręczył medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie. Medal 
ma kształt sześcioramiennej 
gwiazdy, w środku której  
z jednej strony widnieje napis: 
„Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”, zaś z drugiej 
widnieją dwie srebrzyste róże. 
Oprócz medali były kwiaty, 
prezenty, toast, gromkie „Sto 
lat” i życzenia. Agata Rybicka

  Medal z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego otrzymali:
• Zofia i Eugeniusz Bloch - Nowa Wieś Wschodnia
• Krystyna i Stanisław Buguscy - Drwęcz
• Aniela i Tadeusz Chojnowscy - Rzekuń
• Teresa i Tadeusz Chrzanowscy – Susk Stary
• Wanda i Alfred Cichoccy - Nowa Wieś Wschodnia
• Halina i Telesfor Gąsiorowscy - Kamianka
• Marianna i Stanisław Małkowscy - Nowa Wieś 

Wschodnia
• Halina i Stefan Piątak - Dzbenin
• Pelagia i Stanisław Poręba - Laskowiec
• Gabriela i Antoni Różańscy - Susk Stary
• Hanna i Edward Wielgolewscy – NWW o. Leśniewo
• Marianna i Wincenty Zabielscy - Rzekuń

   60-lecie Pożycia Małżeńskiego:
• Lucyna i Witold Balkiewicz - Borawe
• Stanisława i Zygmunt Drobnica - Ławy
• Jadwiga i Marian Grudowscy - Susk Stary
• Teresa i Franciszek Kałętek - Borawe

  25- lecie Pożycia Małżeńskiego:
• Anna i Jan Boryszewscy - Ławy
• Teresa i Wojciech Broniek - Susk Nowy
• Agata i Wiesław Brzóska - Laskowiec
• Barbara i Krzysztof Dąbrowscy - Borawe

• Anna i Adam Dobek - Kamianka
• Maria i Janusz Dumalewscy - Susk Nowy
• Danuta i Zbigniew Gołębiewscy - Tobolice
• Iwona i Jarosław Kamińscy - Rzekuń
• Jolanta i Stanisław Kobus - Laskowiec
• Barbara i Jerzy Komor - Laskowiec
• Ewa i Marek Laska - Rzekuń
• Wioletta i Krzysztof Lenkiewicz - Borawe
• Agnieszka i Ryszard Lewiccy - Korczaki
• Beata i Andrzej Makowieccy - Korczaki
• Bożena i Andrzej Mierzejewscy - Ławy
• Wiesława i Tadeusz Milewscy - Czarnowiec
• Teresa i Stanisław Mydło - Korczaki
• Hanna i Krzysztof Orzołek - Rzekuń
• Marzena i Mirosław Polak - Rzekuń
• Marzena i Sławomir Późniewscy - Susk Stary
• Halina i Mirosław Siwik - Rzekuń
• Małgorzata i Janusz Szarwaccy - Czarnowiec
• Jolanta i Ireneusz Szok - Rzekuń
• Bożena i Sławomir Walentowicz - Rzekuń
• Krystyna i Henryk Zacharek - Kamianka
• Małgorzata i Andrzej Załęscy - Susk Stary
• Alina i Tadeusz Zaorscy - Rzekuń
• Bogumiła i Bogdan Żelakowscy - Borawe

Wójt Gminy wręcza medale Państwu Halinie i Stefanowi Piątak

Złoci jubilaci

http://www.rzekun.pl/z-gminy/2605-jubileusz-50-lecia.html
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Place zabaw otwarte 

Żywa lekcja historii 

Siłownia w Rzekuniu

10  i 11 października br. w Rzekuniu gościli przedstawiciele 
Oddziału Zabezpieczenia Marynarki Wojennej w Gdyni. 
Opowiadali uczniom o historii i teraźniejszości polskich 
marynarzy. 

Do gminy Rzekuń przyjechał komandor podporucznik 
Rafał Kopyt oraz starszy chorąży sztabowy Leszek 
Kuchniak. Spotkali się z uczniami szkół z Ołdak, Laskowca, 
Rzekunia, Drwęczy, Dzbenina i Borawego. Opowieści  
o walkach Pułku Morskiego przybliżyły dzieciom  
i młodzieży również historię ich małej ojczyzny, bo 
przecież na tych ziemiach Marynarze 1. Batalionu Pułku 
Morskiego walczyli w 1920 roku. Na rzekuńskim cmentarzu 
spoczywa 53 marynarzy. Wykład uzupełniała prezentacja 
multimedialna. Uczniowie z uwagą słuchali przedstawicieli 
Marynarki Wojennej. Nie szczędzili też pytań o współczesną 
służbę w tej formacji, a także związanych z historią  
i tradycjami. 
- Cieszę się, że wzięliście udział w tej żywej lekcji historii – 
mówił Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń, dziękując 
jednocześnie marynarzom za przybycie i chęć podzielenia 
się swoją wiedzą z młodszymi mieszkańcami gminy Rzekuń. 

(nrz)

W październiku br. oddano oficjalnie do użytku 
place zabaw, które powstały w ramach rządowego 
programu Radosna Szkoła.
 
Nowe place będą służyć dzieciom w Ołdakach, 
Drwęczy i Borawem. Place zabaw, które powstały  
w gminie Rzekuń spełniają wymagania postawio-
ne przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, któ-
re wdraża program Radosna Szkoła. Aby otrzy-
mać takie dofinansowanie, należało spełnić sze-
reg warunków, m.in.: zapewnić wkład własny  
w co najmniej takiej samej wysokości co Minister-
stwo, a także przeznaczyć przyszkolny teren o od-
powiedniej wielkości.Łączny koszt budowy trzech 
placów zabaw na terenie gminy Rzekuń to blisko 
350 tysięcy złotych. Na terenach przeznaczonych 
na place zabaw wykonano nawierzchnię poliu-
retanową. Zostały one ogrodzone, wyposażone  
w bezpieczne zabawki i urządzone. 

(nrz)

20 listopada 2013 r. wniosek gminy Rzekuń na budowę 
siłowni zewnętrznej został pozytywnie rozpatrzony przez 
LGD „Zaścianek Mazowsza”. 

Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony  
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie 
LGD „Zaścianek Mazowsza” w ramach działania 
413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju-Małe 
Projekty. Dotyczy on dotacji na budowę siłowni 
zewnętrznej -miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku 

w miejscowości Rzekuń. Uznany został za zgodny  
z Lokalną Strategią Rozwoju i otrzymał 133,75 punktów, 
tym samym został wybrany do finansowania i mieści się 
w ramach limitu środków przeznaczonych na konkurs nr 
X ogłoszony przez LGD „Zaścianek Mazowsza”. Obecnie 
wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie w celu dalszego 
rozpatrzenia.

red.

Plac zabaw  - DrwęczPlac zabaw - Borawe

Plac zabaw w Ołdakach Pierwsze zabawy dzieci na nowym placu
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Nowy samochód trafił do OSP w Kamiance
27 października br. władze Gminy i Powiatu oficjalnie 
przekazały średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki 
MAN jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamiance. 
W trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez 
Wójta Gminy Rzekuń zakupiono go za kwotę 199.800 zł. 
Z tego: Gmina Rzekuń przeznaczyła 
na jego zakup kwotę 109 800 zł. 
Kwotę 90 tys. zł. przekazał powiat w 
formie dotacji.

Uroczystość rozpoczęła msza święta. 
Następnie wszyscy zebrani udali się 
na plac przed remizą strażacką, gdzie 
nastąpiło poświęcenie nowego pojazdu przez proboszcza 
parafii w Borawem oraz oficjalne jego przekazanie 
jednostce OSP w Kamiance. Aktu przekazania dokonał 

Stanisław Godzina Wójt Gminy Rzekuń i Stefan Prusik - 
Przewodniczący Rady Powiatu. W uroczystości wzięli udział 
również: Krzysztof Parzychowski Wicestarosta Powiatu, 
radni Gminy Rzekuń z Przewodniczącym Rady Edwardem 
Gryczką, przedstawiciele Sejmiku Mazowieckiego  

i Rady Powiatu, władz Państwowej  
i Ochotniczej Straży Pożarnej, 
jednostki OSP z gminy Rzekuń  
i OSP Lipianka, pozostali zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy Kamianki  
i okolicznych miejscowości.
Część oficjalną zakończył występ 
chóru Koła Gospodyń Wiejskich  

w Kamiance.
Krzysztof Żebrowski, Sekretarz Gminy 

Mirosław Drabot, Prezes OSP Kamianka

Co, gdzie, kiedy? 
Pożyczka umorzona 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie 
zaakceptował gminie Rzekuń rozliczenie końcowe pożyczki 
na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody  
w miejscowości Drwęcz Gmina Rzekuń”. Tym samym 
Zarząd Funduszu umorzył Gminie kwotę pożyczki  
w wysokości 300 000,00 zł z dniem 1 października 2013 r.

Ciąg pieszo-jezdny w Borawem
16 października br. dokonano odbioru ciągu pieszo – 
jezdnego (droga powiatowa) w miejscowości Borawe. 
Ścieżka pieszo - rowerowa została wykonana z nawierzchni 
bitumicznej o długości ok. 2 000 m i szerokości 2m. Była 
to inwestycja Powiatu Ostrołęckiego dofinansowana przez 
gminę Rzekuń kwotą ok. 300 000,00 zł.

Place ogrodzone
20 września br. dokonano odbioru ogrodzenia placów  
w Teodorowie i Rozworach. Ogrodzenia zostały wykona-
ne z  przęseł panelowych, gr. drutu 4mm, wysokość 1,30 

m, długość sekcji 2,50 m z betonowym fundamentem pre-
fabrykowanym o długości całkowitej ogrodzenia 218,0 
mb w miejscowości Rozwory oraz 205 mb w miejscowo-
ści Teodorowo. W obu miejscowościach wykonano mon-
taż bramy panelowej dwuskrzydłowej o wys. 1,5 m i dł.  
5,0 m. Całkowity koszt zadania w miejscowości Teodorowo 

to 25.399,50 zł, zaś w miejscowości Rozwory - 26.568,00 zł. 
18 listopada br. dokonano natomiast odbioru końcowego 
zadania obejmującego swym zakresem wykonanie ogrodze-
nia z przęseł panelowych  z betonowym fundamentem pre-
fabrykowanym o długości całkowitej ogrodzenia 250 mb.  
w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia. W ramach zadania 
wykonano również rozgraniczenie działki gminnej nr 353/3 
z działkami sąsiadującymi. Całkowity koszt zadania to  
27 306,00 zł.

Zintegrowany Informator Pacjenta
13 i 14 listopada 2013 roku mieszkańcy gminy Rzekuń mogli 
skorzystać z mobilnego stanowiska NFZ Mazowsze, które 

Ogrodzenie w NWW

Ciąg pieszo-jezdny
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Przybyło nowych dróg  
W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w gminie Rzekuń 
dokonano odbioru kolejnych nowych dróg, których 
łączny koszt wyniósł ponad 1,5 miliona złotych. 

30 października br. dokonano odbioru końcowego ulicy Ja-
śminowej. Wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku  
o długości 232 m i szerokości 5 m. Wybudowano obustron-
ne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 2 m. Wyko-
nano także zjazdy z kruszywa łamanego o szerokości 4 m.  
W ramach zadania uzupełniono również brakującą infra-
strukturę wodociągową i kanalizację sanitarną oraz drenaż 
kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt zadania wyniósł 
296 600,01 zł.

Tego samego dnia oddano także oficjalnie do użytku ulicę 
Cichą. Zadanie obejmowało swym zakresem wykonanie 
nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 717,40 
m i szerokości 4,5 m (na tyle pozwalała szerokość pasa 
drogowego) oraz obustronnych poboczy z kruszywa 
łamanego o szerokości 0,75 m. W ramach zadania 
wykonano również uzupełnienie brakującej infrastruktury 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt 
zadania to 529 392,25 zł. 
13 listopada odebrano ulicę Leśną i drogę nr 450  

w Czarnowcu. Drogi te zyskały nowy asfalt  o długości 375 
m i szerokości 5 m – ulica Leśna oraz długości 663,50 m  
i szerokości 5 m - droga nr 450, a także obustronne pobocza 
z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75 m. W ramach 
zadania wykonano również przepust z rury PEHD Ø 800mm 
o długości 7,5 m z betonowymi ściankami czołowymi wraz 
z uzupełnieniem brakującej infrastruktury wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej. Całkowity koszt zadania to  
694 950,00 zł.

(nrz)
Fot. Urząd Gminy w Rzekuniu  

działało w Rzekuniu. W ramach akcji „3 kroki do ZIP na 
Mazowszu” wszyscy zainteresowani korzystaniem z portalu 
pacjenta ZIP mogli odebrać hasła dostępu do ZIP. Jeżeli ktoś 
nie zdołał skorzystać z obecności NFZ w Rzekuniu może 
udać się do oddziału NFZ w Ostrołęce. Wystarczy pójść 
osobiście z dowodem osobistym lub paszportem, odebrać 
login i hasło, a następnie zalogować się na stronie zip.nfz.
gov.pl. Dzięki ZIP użytkownik portalu może dowiedzieć 
się m. in. czy jest ubezpieczony (eWUŚ), jakie świadczenia 
zostały mu dotychczas udzielone, gdzie i ile kosztowały, na 
jakim etapie realizacji jest skierowanie do sanatorium, gdzie 
złożył deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu oraz  
w jakich godzinach pracuje dany szpital czy przychodnia  
i jak tam dojechać.

Plac zabaw w Susku Nowym 
Plac zabaw w Susku Nowym zostanie zbudowany  

w ramach zadania „Bawmy się wesoło - budowa placu zabaw  
w miejscowości Susk Nowy”. Na jego budowę przeznaczono 
120  000,00 zł ze środków własnych gminy Rzekuń. 
Planowane jest także pozyskanie 25 000,00 zł z LGD 
Zaścianek Mazowsza.

Środki pozyskane na budowę sali
Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń podpisał umowę 
z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie 
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Laskowcu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (FRKF) w ramach ,,Programu rozwoju 
szkolnej infrastruktury sportowej”. Wartość inwestycji to  
2 847 000,00 zł. z czego 615 900,00 zł to środki z Funduszu.

Red. 
Fot. Urząd Gminy w Rzekuniu

Droga 450 w Czarnowcu

ul. Cicha w Rzekuniu

ul. Jaśminowa w Rzekuniu
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Informacja organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu
Informujemy, że z początkiem 2014 r. w filiach bibliotecznych 
w Laskowcu i w Borawem nastąpi zmiana organizacji pracy. 
Począwszy od stycznia co drugi czwartek będzie dniem 
wewnętrznym pracy bibliotek. Szczegółowy harmonogram 
dostępny będzie w placówkach. 
Informujemy również, że od 2 stycznia do 15 lutego filie 
biblioteczne w Laskowcu i w Borawem będą nieczynne  
z powodu przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru.
Zwracamy się do naszych czytelników z uprzejmą prośbą 
o zwrot zaległych książek, przetrzymywanych przez kilka 

miesięcy a nawet lat. Nie pobieramy kar za nieterminowe 
oddawanie książek do biblioteki tylko prosimy o zwrot. 
W naszych zbiorach bibliotecznych posiadamy zazwyczaj 
pojedyncze tytuły a jest wiele osób, oczekujących na 
określone pozycje, które nie wracają do biblioteki. Zróbmy 
więc przegląd naszych domowych półek z powieściami  
i lekturami sprawdzając, czy któraś nie powinna zmienić 
miejsca na półkę biblioteczną w naszej gminie.

Agnieszka Majdecka

Fundusze dla Biblioteki

Poetycko i twórczo w bibliotece...

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu  
w ramach uczestnictwa w Programie Rozwo-
ju Bibliotek otrzymała sprzęt o łącznej warto-
ści 21793 złotych. Obecnie w filiach bibliotecznych  
w Laskowcu i w Borawem czytelnicy mogą bezpłatnie korzystać  
z komputera wyszukując potrzeb-
ne informacje. Dzięki udziałowi  
w programie „Zakup nowości wy-
dawniczych dla bibliotek”, który 
jest realizowany przez Bibliote-
kę Narodową w Warszawie, na-
sza biblioteka otrzymała dotację  
w wysokości 6 tys. złotych ce-
lem uzupełnienia księgozbioru  
w nowości wydawnicze z cze-
go zgodnie z zawartą umową  
z Biblioteką Narodową kwo-
ta 2 tys. złotych przezna-
czona jest na zakup ksią-
żek dla dzieci i młodzieży. Termin zakończenia re-
alizacji dotacji wyznaczony był do 30 listopada.  

W związku z tym dzięki dotacji ze środków organizatora oraz 
Biblioteki Narodowej w minionym półroczu Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Rzekuniu wraz z filiami wzbogaciła się  
w wiele nowych interesujących pozycji książ-
kowych zarówno dla dzieci, młodzieży jak  

i dorosłych z różnych gatunków 
literackich. 
Cytując słowa Umberto Eco: 
„Kto czyta książki żyje podwój-
nie”, zapraszamy serdecznie 
do naszych placówek w Rze-
kuniu, Laskowcu i w Bora-
wem do odwiedzania regałów  
z książkami w poszukiwaniu in-
spiracji literackich na długie zi-
mowe wieczory. 
Zachęcamy również do korzy-
stania w naszych placówkach  
z platformy IBUK, która udostępnia 

bezpłatnie około 400 tytułów książek z wielu dziedzin nauki  
w formie elektronicznej. Agnieszka Majdecka

Wraz z ostatnimi promykami jesienne-
go słońca do Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rzekuniu zawitały literackie promyki. W ramach „Spo-
tkań z bajką” z przedszkolakami odbyło się spotkanie au-
torskie z Rafałem Lasotą, który jest pisa-
rzem książek dla dzieci, dziennikarzem 
i publicystą. Pisarz czytając fragmenty 
swoich książek opowiadał o magii w nich 
zawartej oraz o tym jak kolorowy jest 
świat. Poprzez zabawę oraz humorystycz-
ne rozmowy z dziećmi, zachęcał do po-
znawania przygód bohaterów opowiadań  
i bajek, inspirując do obcowania  
z książką od najmłodszych lat.  
W ramach IV Festiwalu Literackiego im. 
Edwarda Kupiszewskiego „Kupiszewia-
da” w Ostrołęce z młodzieżą gimnazjalną  
w Rzekuniu odbyło się spotkanie literackie z Miłoszem 
Kamilem Manasterskim, poetą młodego pokolenia oraz 
członkiem Polskiego Związku Literatów. Poeta czytając 
wiersze oraz opowiadając o swojej twórczości poetyckiej  
i podróżach z nią związanych, starał się zachęcać młodzież 

do czytania poezji i literatury. Podkreślał też kultową war-
tość słowa pisanego, poezji i książki w rozwijaniu słownictwa  
w dzisiejszych czasach pomimo ewaluacji komputerów  
i internetyzacji. Poza duchem literackiej twórczości   

w bibliotece panowały również aktywne 
działania podczas „Twórczych spotkań”. 
Odbyły się warsztaty zdobienia  z wykorzy-
staniem techniki decoupage, podczas któ-
rych powstały niepowtarzalnie ozdobione 
szkatułki, bransoletki i inne przedmioty.  
W atmosferze zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia w naszych placówkach bi-
bliotecznych powstawały różnego rodzaju 
papierowe ozdoby choinkowe, kartki świą-
teczne wyszywane haftem krzyżykowym,  
a także gwiazdki i dzwonki wykonywane na 
szydełku oraz urokliwe, wyjątkowe bomb-

ki. Warsztaty przedświąteczne były okazją do wymiany do-
świadczeń oraz kultywowania tradycji świąt a także ciekawą 
i inspirującą formą spędzania czasu w serdecznym gronie.

Agnieszka Majdecka
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Inwestycje, środki zewnętrzne i przyszłość gminy Rzekuń
Rozmowa ze Stanisławem Godziną, Wójtem Gminy Rzekuń.

Jakie inwestycje drogowe udało się zrealizować w roku 
2013?
Jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, to w tym roku 
wykonaliśmy ich dość sporo. Jedną z najdroższych inwestycji 
była budowa drogi relacji Goworki-Ławy-Nowa Wieś 
Wschodnia. Jest to bardzo ważny odcinek komunikacyjny 
naszej Gminy. Inwestycja ta kosztowała ok. 2,9 mln złotych. 
Cieszy ona jednak bardzo, gdyż  praktycznie z polnej drogi 
powstała droga, po której mogą poruszać się samochody 
ciężarowe o ładowności do 40 ton.
Najwięcej zadań drogowych zrealizowano w Rzekuniu. 
Kilka ulic jest już odebranych, kilka jest w trakcie realizacji. 
Odebrane ulice to Mała, Dobra, Pogodna, Jaśminowa  
i Cicha w Rzekuniu. Łączna długość tych ulic to 1202,9 mb 
a ich wartość wyniosła 1 073 832,25 zł. Ponadto są odebrane 
dwie ulice w Czarnowcu - ul. Leśna i droga nr 450, która na 
sesji w dniu 29 listopada otrzymała nazwę ul. Dzikiej Róży,  
o łącznej długości prawie 1 km i wartości 694 950,00 zł. Należy 
dodać, że we wszystkich ulicach 
robimy uzupełnienie brakującej 
infrastruktury podziemnej, co często 
jest równie kosztowne jak sama 
droga. Unikniemy ingerencji w jej 
strukturę przez dłuższy czas. Dlatego 
też wyprowadzane są przyłącza 
wodno - kanalizacyjne do granic 
nieruchomości we wszystkich  nowo 
budowanych drogach. 
Na wiosnę była także oddana ul. Leśna 
w Laskowcu, która liczy 1225 metrów. 
Wykonano ją za kwotę 269 467,42 zł. 
Droga z Przytuł Starych do Rozwór, 
gdzie została wykonana nowa nawierzchnia, pobocza 
na odcinku 1750 m, wyremontowany został również 
mostek. Wartość inwestycji to 258 017,53 zł. Aktualnie 
wyasfaltowane są trzy ulice na nowym osiedlu w Rzekuniu, 
tj. Malinowa, Porzeczkowa i Agrestowa. Dziś jest asfaltowana 
ul. Polna. Łączna długość tych ulic to 1991 mb o wartości 
1.388.670,00 i ul. Topolowa o długości 370,5 mb i wartości 
471.090,00 zł. Na ten rok zaplanowane są do realizacji drogi 
w Susku Starym oznaczone nr ewidencyjnymi 182, 185, 186 
o łącznej długości ok. 2 200 mb za łączną kwotę 817.004,62 
zł. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjać i zostaną 
one wykonane. Chciałbym także przypomnieć dużą 
inwestycję w Rzekuniu, a mianowicie ulicę Kościuszki. 
Drogę i parking przy cmentarzu zbudowaliśmy według 
projektu, który został wykonany wcześniej, jednak trzeba 
było go gruntownie przeprojektować, gdyż nie zakładał 
odprowadzania wody deszczowej do istniejącego tam 
rowu. Miało to działać na zasadzie studni chłonnych, 
które w Rzekuniu zupełnie się nie sprawdzają, jeżeli jest 
rów pośrodku, to trzeba wodę odprowadzić do rowu, 
żeby popłynęła dalej i tak to zostało zrobione. Jak już 
mówimy o rowach przy inwestycjach drogowych, to warto 
powiedzieć, że wykonaliśmy bardzo znaczące zadanie  
w systemie gospodarki wodnej, dotyczące odprowadzenia 

wód opadowych, a mianowicie wyłożyliśmy płytami dwa 
rowy w Rzekuniu od ul. Mazowieckiej do ul. Batorego 
przez cały Rzekuń i z drugiej strony, kiedy robiliśmy drogę 
przy cmentarzu od ul. Kościuszki w głąb, które zbierają  
i odprowadzają wodę dalej do Czeczotki. Ponieważ te rowy 
zawsze były kłopotliwe, nie osiągały odpowiedniej niwelety, 
zawsze były zamulone i tamowały przepływ wody.  W tej 
chwili teren jest ustabilizowany i myślę, że to na wiele 
lat dla całego Rzekunia udrożniło gospodarkę wodami 
opadowymi. Warto również powiedzieć, że wykonaliśmy 
zadanie odwodnienia dróg gminnych w miejscowości  
Tobolice, które nadzwyczaj dobrze zadziałało. Byłem dość 
pesymistycznie nastawiony do tego na etapie projektowania 
i realizacji, ale po przeprojektowaniu i wykonaniu zadziałało 
to doskonale.  Chciałbym też przypomnieć, iż melioracja 
rowów należy do właścicieli tych rowów. Jeśli droga jest 
gminna i ma rów, to należy on do Gminy. Nadzór nad 
rowami prowadzi Starostwo Powiatowe w Ostrołęce. Gmina 

odpowiada tylko za te rowy, które 
są jej własnością. Robimy bardzo 
wiele przepustów, ponieważ są w 
drogach gminnych. Jeżeli mieszkańcy 
czyścili rowy, a na drodze gminnej 
jest przepust niedrożny, to albo był 
udrożniany albo przebudowywany 
tak, żeby współdziałać w tej kwestii  
z mieszkańcami.
W roku 2013 oddano do użytku, 
znaczącą dla mieszkańców Gminy 
inwestycję, a mianowicie Stację 
Uzdatniania Wody w Drwęczy.
Wiemy, że 

gmina Rzekuń miała duży problem  
z zaopatrzeniem w wodę,  problem nieustający, 
można powiedzieć. Inwestycją  kosztowną  
z jednej strony, ale bardzo ważną dla Gminy oraz 
zapewniającą zaopatrzenie w wodę,  było wybudowanie i 
oddanie do użytku w tym roku Stacji Uzdatniania Wody 
w Drwęczy. Cieszyć się trzeba, że woda jest bardzo dobrej 
jakości i nowa stacja zapewnia bezpieczeństwo zaopatrzenia 
w wodę dla mieszkańców. Mamy tyle wody ile mieszkańcy 
potrzebują z odpowiednim zapasem. Dzięki temu możemy 
spokojnie rozbudowywać wodociągi, co czynimy na 
bieżąco. W tym roku wykonaliśmy właśnie kilka rozbudów, 
głównie w Dzbeninie, Korczakach, Borawem, Drwęczy, 
Susku, Goworkach. Wodociągi są rozbudowywane  tam, 
gdzie mieszkańcy tego potrzebują. Staramy się dłuższymi 
czy krótszymi odcinkami realizować rozbudowę, by 
wychodzić naprzeciw oraz aby można było uniknąć 
dodatkowych kosztów budowania własnych ujęć wody. 
Rozbudowy wodociągów dokonuje w dużej części Zakład 
Obsługi Gminy, który dzięki nowemu kierownictwu działa 
dość sprawnie i efektywnie. Ponadto realizujemy już w tej 
chwili bardzo duże zadanie wodociągowe, a mianowicie 
budowę wodociągu w Przytułach Starych. To jest ostatnia 
miejscowość, która nie ma wodociągu. Przy okazji budujemy 
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też kawałek w Nowej Wsi Wschodniej i w Ołdakach. Ta 
nowo budowana sieć będzie zapewniać bezpieczeństwo w 
Nowej Wsi, Ołdakach, Rozworach, Przytułach i Zabielu, 
gdyż te nitki wodociągowe  zostaną ze sobą połączone. Jest 
również taka perspektywa, że zostanie ten wodociąg jeszcze  
z drugiej strony połączony z Laskowcem. Laskowiec razem 
z Teodorowem jest po Rzekuniu największą miejscowością 
w Gminie, zapotrzebowanie na wodę jest dość duże, a jest 
zaopatrywany tylko z jednej strony. Mój pomysł jest taki, 
żeby mieć alternatywną stronę zasilania. I to będzie możliwe 
do zrobienia. 
Czy również sieć kanalizacyjna jest rozbudowywana? 
Chciałbym przypomnieć, że w gminie Rzekuń na koniec 
2010 roku było 137 przyłączy kanalizacyjnych. Na dzień dzi-
siejszy mamy ich już ponad 600 i cały czas są one budowa-
ne.  Sieć kanalizacyjna jest taką „pieśnią przyszłości”. Wiele 
gmin jest bardziej zaawansowanych pod tym względem od 
nas, staramy się jednak je gonić. Są to bardzo kosztowne 
zadania. Niestety wcześniej nasza Gmina nie skorzystała ze 
środków unijnych, które można było na ten cel pozyskać  
i przeznaczyć. Obecnie, mając perspektywę nowego pro-
gramowania, opracowujemy projekty prawie 50 km sieci 
kanalizacyjnej. Dotyczy to 
głównie rozległych miej-
scowości takich jak Ławy, 
Teodorowo, Laskowiec, To-
bolice, Dzbenin i Rzekuń.  
Mimo wszystko udało nam 
się pozyskać trochę środków 
na ten cel, np. na drugi etap 
kanalizacji w Rzekuniu: ul. 
Ogrodowa, Polna, Malino-
wa, Jaśminowa, Topolowa 
- ten rejon który był kanali-
zowany, Mała, Sportowa. Na 
ten etap udało nam się pozy-
skać środki dofinansowania  
w 75%.  Łącznie ok. 2 mln. zł. 
Wiele zadań realizowanych przez Gminę jest jednak 
w dużym stopniu dofinansowywanych ze środków ze-
wnętrznych. Jakie są to źródła?  
Ostatnio Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” 
podało rankingi pozyskanych środków unijnych. Gmina 
Rzekuń rzeczywiście w tych rankingach w tej chwili nie 
jest wysoko, ale chciałbym zauważyć, że w roku 2010 mie-
liśmy tych środków 10 zł na osobę, a w tej chwili za rok 
2012 mamy 100 zł, czyli dziesięciokrotnie ten wynik po-
prawiliśmy. Zakładam, że za rok 2013 powinno być jeszcze 
trzy, cztery razy więcej. Środki unijne to nie jedyne źródło 
finansowania inwestycji gminnych. Dużo korzystamy z in-
nego źródła zewnętrznego, bez którego też tych inwestycji 
tyle nie można byłoby zrealizować, a mianowicie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Skoro nie było można pozyskać środków unijnych, 
to na zrealizowanie trzeciego, czwartego etapu kanalizacji  
i budowę Stacji Uzdatniania Wody zaciągnęliśmy po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, które już zostały częściowo umorzo-
ne. Gdybyśmy przeliczyli wszystkie środki pozyskane, nie 
tylko te unijne, to mielibyśmy zapewne jakieś 500-600 zł na 

osobę. Pozyskane środki mają duże znaczenie dla realizacji 
naszych inwestycji. Warto też obalić pewien mit dotyczą-
cy naszej Gminy, iż jest to najbogatsza Gmina w powiecie 
ostrołęckim. Są Gminy, które mają wyższe własne dochody 
i wyprzedzają nas.  
Bardzo ważną kwestią jest oświetlenie uliczne. Czy w tym 
zakresie były prowadzone prace?  
W 2010 roku było ok. 1000 lamp ulicznych, natomiast w tej 
chwili mamy ich już ok. 1150. W tym tysiącu lamp było po-
nad 300, które były lampami rtęciowymi, czyli przestarza-
łymi. Założyłem, że te lampy do końca kadencji powinny 
być wszystkie wymienione. W tej chwili trwają właśnie pra-
ce w tym kierunku. Ponadto jest opracowany projekt, który 
ma nam dać oszczędności, czyli taka optymalizacja oświe-
tlenia ulicznego. Ten projekt jest w tej chwili częściowo 
realizowany, częściowo jest w opracowaniu. Chcielibyśmy 
zastosować nowoczesne systemy sterowania oświetleniem 
ulicznym, gdyż te które istnieją są oparte na przestarzałej 
technologii czujników zmierzchowych i włączają się wtedy, 
kiedy nie powinny, np. podczas pochmurnej pogody. Chce-
my zastosować nowoczesne systemy sterowania oparte na 
zegarze astronomicznym. Ponadto chcemy tam, gdzie nie 

potrzeba punktów liczni-
kowych połączyć je i poli-
kwidować. Takim przedsię-
wzięciem, które dało sporo 
oszczędności było ogłosze-
nie przetargu na dostawę 
energii elektrycznej. Z tego 
przetargu wynikła oszczęd-
ność 20 % w porównaniu 
do ubiegłego roku.  Dys-
trybucja jest oczywiście 
stała,  ale zakup energii 
jest jednak tańszy, tak więc 
można powiedzieć, że te 
lampy, które doszły nie spo-

wodowały drastycznego wzrostu kosztów utrzymania 
oświetlenia. Niemniej jednak, trzeba było wyłożyć środ-
ki na ich instalację. Jeżeli mówimy już o oświetleniu 
ulicznym, to chcę powiedzieć też, że od podstaw zosta-
ło ono zaprojektowane i zbudowane na ul. Kościuszki  
i Ogrodowej z możliwością podłączenia oświetlenia świą-
tecznego. 
W ostatnich miesiącach trwały także inwestycje związane 
z budynkami użyteczności publicznej. Jakie? 
Główną inwestycją w tym zakresie jest remont budynku 
Urzędu Gminy, który mam nadzieję będzie po remoncie 
wizytówką Gminy. Budynek ten służy głównie mieszkańcom, 
a i pracownicy winni wykonywać swoje obowiązki  
w dobrych warunkach. Ja ze względu między innymi na 
liczne inwestycje, których lubię dopilnować w terenie w tym 
budynku przebywam najkrócej. Także myślę, że po remoncie  
i przystosowaniu dzięki budowanej windzie dla potrzeb 
osób niepełnosprawnych czy starszych Urząd Gminy będzie 
zachęcał swoim wyglądem do wejścia,  a nie odstraszał. 
Oprócz remontu Urzędu Gminy, inwestujemy również 
w budynki, które służą mieszkańcom bezpośrednio 
w poszczególnych miejscowościach. W tym roku 
zakończyliśmy remont świetlicy w Czarnowcu, która 

Budynek Urzędu Gminy. Stan na listopad 2013
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znajduje się przy drodze powiatowej, jest obiektem 
centralnym i w końcu cieszy swoim widokiem. Ponadto  
w tej chwili mamy w remoncie jeszcze dwie świetlice. 
Pierwsza to świetlica w Drwęczy – uruchomiono już 
ogrzewanie i w tej chwili powstaje dach. Przebudowywana 
jest także z budynku po mleczarni świetlica w Tobolicach. 
Na ten rok prace są zakończone, ale w przyszłym roku 
będzie oddana do użytku. No i kolejna inwestycja to 
budowa nowej świetlicy w Susku Starym. Zrobiona jest 
elewacja, zagospodarowany teren. Wewnątrz budynku prace 
będą trwały zimą. Świetlicę tę zbudowaliśmy ze środków 
zewnętrznych - pozyskaliśmy 216 696,00 zł z LGD „Zaścianek 
Mazowsza” i 150 000 zł dołożyliśmy ze sprzedaży spichlerza, 
który znajdował się  po drugiej stronie drogi, a zupełnie nie 
nadawał się na budynek gminnej świetlicy. Wykonaliśmy 
też cztery zadania dotyczące ogrodzeń placów gminnych. 
Ogrodziliśmy place gminne w Teodorowie, w Rozworach,  
w Nowej Wsi i przy Szkole Podstawowej w Borawem. Myślę, 
że warto wspomnieć o inwestycjach, które mnie osobiście 
najbardziej cieszą, czyli o budowach placów zabaw. Jeszcze 
niedawno sam bym nie uwierzył, że w ciągu roku można 
oddać do użytku naszym najmłodszym mieszkańcom tyle 
placów zabaw.  Skorzystaliśmy z programu Radosna Szkoła  
i w ramach tego programu w Ołdakach, Drwęczy i Borawem 
oddaliśmy już do użytku bezpieczne, kolorowe miejsca 
zabaw, wykonane z najlepszych materiałów, aby długo 
służyły dzieciom. W realizacji są jeszcze dwa place zabaw 
- w Rzekuniu przy blokach i Susku Nowym przy świetlicy. 
Wszystkie prace ziemne są już wykonane i zakończone 
na ten rok. W przyszłym roku do maja powinny zostać 
wyposażone w zabawki i oddane do użytku. 
Kolejną ważną inwestycją jest budowa sali gimnastycznej  
z częścią dydaktyczną, biblioteką, świetlicą socjoterapeu-
tyczną przy Szkole Podstawowej w Laskowcu. Jest to duża 
inwestycja, jedna z tych największych w Gminie. Jesz-
cze nie ma dachu, ale za to są postawione ściany w części 
sportowej. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie  
z planem i w przyszłym roku szkolnym młodzież będzie już 
mogła korzystać z części dydaktycznej.    
Chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej inwestycji, która 
mimo tego, że została oddana do użytku w ubiegłym roku 
nadal cieszy, a mianowicie – Orlik w Rzekuniu. Zajmują się 
nim osoby odpowiedzialne, trenerzy, cały czas coś się na 
boiskach dzieje. Orlik nie stoi pusty, tylko nieustannie służy 
mieszkańcom. 
Miniony rok obfitował też w wiele wydarzeń kulturalnych.    
Uważam, że najważniejszym, historycznym wydarzeniem 
było nadanie Gminie Rzekuń symboli: herbu, flagi, pieczęci 
i baneru. Takie rzeczy nie dzieją się każdego roku.
Funkcję ośrodka kultury przejęła w naszej Gminie biblioteka, 
która bardzo aktywnie działa. Odbywają się liczne warsztaty, 
wystawy, był festyn Powitanie Lata. Ponadto pani dyrektor 
przystępuje do różnych programów, dzięki którym nie tylko 
powiększa się księgozbiór, ale także biblioteka staje się coraz 
bardziej przyjaznym miejscem.         
Gmina realizuje inwestycje nie tylko we własnym zakresie. 
W roku 2013 szereg z nich było wykonanych wspólnie  
z innymi podmiotami. Jakimi? 
Warto zwrócić uwagę, że wiele zadań realizujemy we 
współpracy z sąsiednimi samorządowymi oraz w ramach 
LGD „Zaścianek Mazowsza”.
Najwięcej wspólnych zadań podjąłem z Panem Prezy-
dentem Miasta Ostrołęki, jak choćby wspólna budo-

wa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych w Ławach przy ul. Turskiego. Pozwoliło to za-
oszczędzić nie tylko duże środki na budowę, ale także  
z eksploatacji. Gmina Rzekuń współpracuje też przy bu-
dowie Stacji Segregacji Odpadów. Jest to ogromne zadanie 
realizowane przez Miasto Ostrołęka z niewielkim udziałem 
naszej Gminy. Dzięki naszej dobrej współpracy mieszkań-
cy mogą korzystać także z coraz większej liczby kursów 
autobusowych MZK. Na terenie Gminy obecnie jest już  
6 linii MZK. 
Równie ważna jest współpraca z Panem Starostą. Dzięki 
tej współpracy powstały nowe drogi na terenie gminy 
Rzekuń: w Rzekuniu, Borawem, Susku Nowym, Drwęczy, 
Nowej Wsi Wschodniej. W tym roku wybudowaliśmy 
system odwodnienia drogi powiatowej w Nowej Wsi 
Wschodniej oraz ścieżkę rowerową w Borawem. Na 
wykonanie czeka chodnik przy ul. Mazowieckiej  
w Rzekuniu. Gmina sfinansowała opracowanie dokumentacji 
przebudowy drogi relacji Susk Nowy - Ostrołęka. 
Jednym z moich celów było też zwiększenie kompetencji 
Urzędu i sposobu kontaktowania się z mieszkańcami oraz 
poprawa terminowości. Mam świadomość, że trudno 
jest zmienić pewne przyzwyczajenia, ale z rozmów  
z mieszkańcami wynika, że zauważają zmianę na lepsze 
również w tym zakresie.
Jakie inwestycje będą realizowane w roku 2014? 
Czeka na nas między innymi duże zadanie kanalizacyjne 
w Tobolicach i Rzekuniu. Będziemy też przygotowywać się 
do budowy drogi powiatowej od ul. Przemysłowej do Suska 
Nowego poprzez położenie kanalizacji, Przygotowujemy 
projekt tej inwestycji. Chcemy wykonać to zadanie, aby 
później nie blokowało ewentualnej budowy drogi. 
Ponadto mamy jeszcze w planach doświetlenia miejscowości 
gminy Rzekuń. Chcemy też dalej optymalizować oświetlenie 
uliczne, aby było nowoczesne i żebyśmy nie musieli ponosić 
kosztów przestarzałych lamp. Projektujemy też kilka dróg. 
Chcielibyśmy wykonać ulicę Miłosza w Ławach, która jest  
w bardzo złym stanie, w Rzekuniu planowana jest inwestycja 
związana z ul. Platynową i Sadową. Może jeszcze ze dwie 
inne uliczki uda się przebudować. Planujemy przebudowę 
dróg w Borawem, Laskowcu Czarnowcu, Przytułach 
Starych. 
Myślimy też o inwestycji w Dzbeninie, która dotyczy drogi 
po wale kolejowym. Dzbenin jest miejscowością bardzo 
aktywnie rozwijająca się i zapewne ta inwestycja poprawiłaby 
komunikację z Ostrołęką. W projekcie budżetu mamy 
także budowę drogi w naszej najmniejszej miejscowości – 
Korczakach. Jest to droga boczna, ale mieszkańcy bardzo  
o nią zabiegają.  
Chcemy także inwestować w Przytułach Starych. Po 
wybudowaniu wodociągu będziemy projektować drogę  
z chodnikiem. Ze względu na Zakład Karny jest to 
miejscowość o wzmożonym ruchu i należy tam zadbać o 
bezpieczeństwo drogowe. Na pewno będziemy kontynuować 
inwestycje w świetlice w Drwęczy, Tobolicach, Susku 
Starym. Pozostała nam do remontu świetlica w Daniszewie, 
jednakże w chwili obecnej trwa proces komunalizacji 
budynku, gdyż Gmina nie może inwestować w mienie, które 
nie jest jej własnością. 
Poza tym rok 2014 to będzie rok kontynuacji rozpoczętych 
inwestycji, zarówno kanalizacyjnych, wodociągowych, jak  
i wielu innych.  

Dziękuję za rozmowę. 
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Wieś Teodorowo zarówno, jak i sąsiedni 
Laskowiec położone są na pięknym  
i malowniczym terenie bezpośrednio 
nad rzeką Narew, w obszarze projektu 
„Natura 2000”. Kilkanaście lat temu były 
to miejscowości połączone piaszczystą, 
a w okresach jesienno-wiosennych, 
błotnistą drogą. Podczas pierwszej 
mojej kadencji Radnego, dodam, że 
tę funkcję społeczeństwo powierzyło 

mi od roku 2002, aktualnie jest to moja trzecia kadencja, 
zrodziła się myśl połączenia tych dwóch miejscowości 
drogą asfaltową i ową myśl przelałem na papier, natomiast 
później do budżetu Gminy. Dzięki współpracy z Radnymi  
i przychylności Urzędu Gminy udało się to zrealizować. Na 
dzień dzisiejszy wykupiono teren i zbudowano drogę na 
tak zwany Rogal, co powiększyło nasze tereny o tak pięknie 
położony, malowniczy obszar.
Dalszą niezwykle ważną inicjatywą było połączenie tych 
miejscowości komunikacją miejską. Dzięki współpracy  
z ludźmi przychylnymi, choć okres oczekiwania był długi, 
doszło to do skutku. Być może ktoś powie, że puszczenie 
autobusów drogą nad Narwią jest niekorzystne, ale wszystko 
można dopracować, wystarczy wzajemna współpraca  
i zrozumienie.
Rozbudowa szkoły w Laskowcu, a ostatnio budowa sali 
gimnastycznej także rodziła się w bardzo długim okresie 
oczekiwania, jednakże dziś dzięki współpracy Rady, Wójta 
oraz całego Urzędu Gminy udało się rozpocząć budowę 
tejże sali wraz z kompleksem sal przyległych.
W najbliższym czasie ruszy budowa kanalizacji, obecnie 
jesteśmy już na etapie sporządzania dokumentacji, która 
niebawem będzie ukończona, jest to kilkumilionowa 
inwestycja tak niezbędna w obecnych czasach.
W miejscowości Teodorowo, w której również jestem 

Sołtysem trzecią kadencję to oprócz tych czynności, które 
wymieniłem będąc Radnym, udało się nam pozyskać 
plac dawnej wspólnoty wiejskiej. Była to również wielka 
i żmudna droga, która kosztowała wiele wysiłku, ale było 
warto, ponieważ dziś mamy już ogrodzenie placu. Przybliżę, 
że jedna część działki jest przeznaczona na plac zabaw dla 
dzieci i młodzieży, natomiast decyzja o przeznaczeniu 
drugiej części placu będzie podjęta przez mieszkańców 
naszej miejscowości, Radę Sołecką, Radę Gminy oraz 
Wójta. Tu również duża zasługa i podziękowanie w stronę 
Rady i Wójta oraz bardzo aktywnej Rady Sołeckiej i samych 
mieszkańców.
Myślę, że prace wykonane podczas moich kadencji Radnego 
i Sołtysa na rzecz naszego okręgu są widoczne i w większości 
przez mieszkańców docenione.
Moim marzeniem jest kontynuacja i jak najszybsza budowa 
kanalizacji, rozbudowa ulic, a przez to i rozbudowa 
osiedli na nowo przekształconych terenach w Teodorowie, 
zarówno jak przyległych terenów w stronę Laskowca do 
ulicy Nowej, jak najszybsze zakończenie i oddanie do 
użytku sali gimnastycznej w Laskowcu. Dla mieszkańców 
Teodorowa bardzo ważne jest zagospodarowanie 
pozyskanej działki, gdzie część placu będzie wyposażona  
w siłownię dla dzieci i młodzieży,  natomiast na drugiej części 
pragniemy wybudować wiatę wraz ze stołami i miejscami 
do siedzenia, która będzie służyła do chwili wybudowania 
świetlicy wiejskiej. Pragnę również realizować wnioski 
wskazane przez mieszkańców, aby każdy z naszego okręgu 
był usatysfakcjonowany i zadowolony, czego Wam i sobie  
z całego serca życzę.
A przy okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
życzę wszystkim mieszkańcom gminy Rzekuń wszystkiego 
najlepszego, zdrowia, szczęścia i Błogosławieństwa Bożego.

Z wyrazami szacunku Jerzy Konopka

Radni gminy Rzekuń

W tym numerze Biuletynu chcemy 
także przedstawić dwóch radnych 
reprezentujących bardzo duży okręg,  
w którego skład wchodzą miejscowo-
ści: Nowa Wieś Wschodnia, Nowa 
Wieś Wschodnia osiedle Leśnie-
wo, Ołdaki, Przytuły Stare, Przytuły 
Nowe, Zabiele, Susk Stary i Rozwory.
Funkcję radnych sprawują tu Janusz 
Kubeł oraz Andrzej Pieńkowski. 

Wcześniej opisywaliśmy jeszcze jedną radną tego okręgu - 
Beatę Mierzejewską.
Janusz Kubeł funkcję radnego sprawuje pierwszą kadencję, 
przedtem był dwie kadencje sołtysem.
- W naszej miejscowości nie było radnego przez 20 lat, dlatego 
nasz teren był pomijany przy decyzjach inwestycyjnych  
i to bardzo – mówi Janusz Kubeł. - Jako sołtys nie mogłem 
pewnych rzeczy przeforsować. Trzeba było walczyć, żeby 

cokolwiek zrobić. 
Andrzej Pieńkowski sprawuje mandat 
po raz pierwszy. W Nowej Wsi 
Wschodniej mieszka od 27 lat.  
- Wcześniej przez szereg lat byłem 
oficerem Państwowej Straży Pożarnej 
– mówi Andrzej Pieńkowski. – Dużo 
jeździłem po różnych miejscowościach 
i obserwowałem, jakie zmiany tam 
zachodzą, ściągane były środki unijne, 

widziałem jak sąsiednie gminy się rozwijają. Bolało to, że u 
nas nic się nie dzieje, a czas płynie, środki są tracone. Stąd 
decyzja, żeby kandydować na radnego, aby coś zmienić na 
lepsze, poprawić warunki życia mieszkańcom.   
Obydwaj radni podkreślają, że ich okręg był zaniedbany 
pod względem inwestycji szczególnie tych drogowych. 
Mimo krótkiego trzyletniego okresu odkąd sprawują swoje 
funkcje, udało się zrealizować szereg zadań. Wybudowana 

Janusz KubełAndrzej Pieńkowski

Jerzy Konopka
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jest droga Przytuły Nowe - Kuleszka, Nowa Wieś Wschodnia 
w kierunku Zabiela, Rozwory - Przytuły Stare. Powstała 
bardzo ważna, kluczowa droga Nowa Wieś Wschodnia – 
Goworki. W realizacji jest, już po przetargu i być może w tym 
roku będzie  skończona, droga Susk Stary - Ławy. W Nowej 
Wsi Wschodniej zbudowano odwodnienie i utwardzono 
chodniki -  jest to inwestycja Starosty Powiatu Ostrołęckiego 
oraz Wójta Gminy Rzekuń, który partycypował w kosztach. 
W ubiegłym roku było też zrobione odwodnienie drogi  
w części mieszkalnej w kierunku Zabiela. Ważną sprawą, 
którą udało się radnym zrealizować było utworzenie 
Zespołu Szkół w Ołdakach. W poprzedniej kadencji było 
podejmowanych parę prób, jednak nie powiodły się. 
- Dzięki przychylności i zainteresowaniu obecnego Wójta 
udało nam się stworzyć Zespół Szkół, za co jesteśmy 
wdzięczni – mówią zgodnie radni. - W mediach dużo słyszy 
się o likwidacji i zamykaniu szkół, a u nas wręcz przeciwnie. 
Szkoła funkcjonuje i pięknieje. Niedawno powstał przy niej 
piękny plac zabaw dla najmłodszych uczniów.  
Obydwaj radni brali także udział w negocjacjach,  
z Prezydentem Miasta Ostrołęki, dotyczących pozyskania 
terenu przy kościele w Przytułach Starych, który był 
własnością miasta. Dzięki temu Gmina pozyskała 2 ha 
terenu, w skład którego wchodzi zabytkowy obszar parkowy, 
na którym teraz odbywają się m.in. Dożynki. Poza tym służy 
on mieszkańcom okolicznych miejscowości. Sukcesem jest 
także uruchomienie linii MZK,  na trasie Ostrołęka – Przytuły 
Stare, co ułatwia mieszkańcom komunikację. Możliwe to 
było dzięki dobrej współpracy Wójta z Prezydentem Miasta 
Ostrołęki.Ważną inwestycją jest budowa świetlicy w Susku 
Starym. W trakcie budowy jest także wodociąg w Nowej 

Wsi Wschodniej, Przytułach Starych wraz z koloniami. 
- Jest to bardzo istotna inwestycja ze względu na to, iż 
chcielibyśmy przypomnieć, jakie problemy gmina Rzekuń 
miała z wodą – podkreślają radni. - Pierwszą rzecz, jaką 
Wójt zrobił, to podjął decyzję o budowie Stacji Uzdatniania 
Wody. Teraz mamy dostateczną ilość wody i to dobrej 
jakości. A jeżeli mamy własna  wodę z nowego ujęcia, to 
jest możliwość rozbudowania wodociągu m.in. w kierunku 
Przytuł Starych oraz rozbudowę całej sieci. 
W ostatnim czasie w Nowej Wsi Wschodniej został zakupiony 
i ogrodzony plac, który będzie służył mieszkańcom.  
W najbliższej przyszłości będzie on zagospodarowywany. 
Prowadzone są też starania, aby wybudować nową świetlicę 
wiejską. W przyszłości radnym zależy na poprawie stanu 
dróg, należących do Powiatu Ostrołęckiego, a leżących 
na terenie Gminy Rzekuń,  między innymi na odcinkach, 
Ołdaki – Zabiele, Susk Stary – Zabiele - Rozwory, Ołdaki - 
Przytuły Stare. Na odcinku Ołdaki – Przytuły Stare znajduje 
się bardzo zniszczony most. Miejmy nadzieję, że radni  
Powiatu Ostrołęckiego przypomną sobie także i o nas.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować 
Stanisławowi Godzinie, Wójtowi Gminy Rzekuń, 
Edwardowi Gryczce, Przewodniczącemu Rady 
Gminy oraz wszystkim radnym i sołtysom za dobrą 
współpracę, dzięki której nasze miejscowości pięknieją  
i stają się coraz bardziej przyjazne mieszkańcom. 
Wszystkim mieszkańcom Gminy życzymy wesołych  
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w gronie 
rodzinnym oraz wiele szczęścia i radości w nadchodzącym 
Nowym Roku.

Tradycje sięgają XV wieku 
Jedną z materialnych pozostałości po szlacheckich rodach 
w gminie Rzekuń jest dworek w Susku Starym. Wewnątrz 
budynku dawny układ pomieszczeń został zatarty. Na 
zewnątrz - zachował wygląd, który nadał mu Jan Glinka 
w pierwszej ćwierci dwudziestego wieku, zanim w nie do 
końca jasnych okolicznościach stracił majątek. 
W ostatnich latach XX wieku w narożniku środkowej części 
dworku odpadł płat tynku, odsłaniając tablicę z piaskowca. 
Umieszczony był na niej napis: „Dwór ten postawiony 
w XVIII stuleciu /  powiększony w latach 1853 i 1889/  
a zniszczony przez wojny 1915 i 1920 r./ odziedziczywszy po 
ojcach / Jan Mikołaj Ernest Glinka/ przebudował i odnowił r. 
p. 1925.”
To właśnie Janowi Glince dworek zawdzięcza obecny kształt. 
Jak przypomina Stanisław Glinka wcześniej „ Dwór w Susku 
składał się z trzech domów (...) Domy te nie pasowały do 
siebie i były bardzo brzydkie. Dopiero Jan Glinka w czasie 
między wojnami przebudował  całość bardzo udanie. 
Połączył domy środkową galerią, przekomponował front  
i nadał całości jednolity charakter”. 
Suski innowator przejął zarząd nad majątkiem po pierwszej 
wojnie światowej. Prowadził w okolicy bardzo ożywioną 
działalność społeczną i gospodarczą. Między innymi był 
współzałożycielem, a później kierownikiem Rolniczego 
Uniwersytetu Ludowego w Ostrołęce. Propagował 
mechaniczną uprawę roli. W 1925 roku zainicjował 

przebudowę parceli, nadając jej tzw. „styl dworkowy”. 
Niedługo cieszył się jego nową formą. W 1931 roku dwór 
przestał być własnością Glinków. 
Trudno dociec, co było przyczyną utraty dochodowego 
majątku. Zniszczeniu uległy księgi hipoteczne. Wiadomo 
tylko, że dwór został zlicytowany, a jego nowym właścicielem 
stało się Towarzystwo Kredytowe Ziemskie. Istnieje wersja, 
że Glinka poręczył dużą pożyczkę niejakiemu Rościńskiemu  
i sam ją później musiał spłacić. 
Tradycje dworu w Susku Starym sięgają XV wieku.  
Z tego czasu pochodzą pierwsze wzmianki o Susku. Jego 
pierwszym odnotowanym właścicielem jest Chebda de Susko. 
Najprawdopodobniej Antoni Bukowski herbu Bończa, który 
był cześnikiem czernichowskim posłem ziemi łomżyńskiej 
i szambelanem króla Stanisława Augusta, zlecił budowę 
murowanego dworu. Nie wiadomo, dlaczego wieś rodziny 
Suskich stała się własnością Bukowskich. Jednak murowany 
dworek szambelana stał się centralną częścią obecnej formy 
budowli.
Potem dwór przeszedł w ręce rodziny Glinków, 
spokrewnionych z Bukowskimi. W pierwszym roku  
I wojny światowej dworek nie ucierpiał. Potem rodzina 
Glinków musiała uciekać, zostawiając całe wyposażenie. 
Bibliotekę z ośmioma tysiącami francusko-niemiecko -  
i angielskojęzycznych książek ukryli w piwnicy. 
„Styl dworski”, jaki po zakończeniu wojny nadał budynkom 
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Jan Glinka, nawiązuje do tradycji ziemiańskich. Był 
wyobrażeniem o dworze staropolskim. Styl ten pojawił 
się w polskiej architekturze jeszcze przed odzyskaniem 
niepodległości. Charakterystyczne dla dworku w tzw. 
„atmosferze polskości” były ganki, portyki, trójkątne szczyty. 
Pękate kolumienki miały nadawać swojski klimat. 
Przed przebudową dworek suski składał się z trzech 
niezależnych budynków stykających się ze sobą narożami. 
Przebudowa zmierzała do połączenia i ujednolicenia na 
zewnętrz trzech różnych form. Żeby to uzyskać trzeba 
było podwyższyć ściany szczytowe. Uzyskana w ten 
sposób kompozycja naśladuje barokowe szczyty. Podobnie 
ustylizowano szczyty oficyn. Budynki połączone zostały 
kolumnowym krużgankiem, który wsparł masywne ceglaste 
arkady. Później kolumnowy dziedziniec rodzina Kiborttów, 
którzy zostali w końcu właścicielami dworu, nazywali go 
„naszym małym – wawelskim”. 
Prawdopodobnie dworek przebudował architekt Rudolf 
Macura, który jest także autorem kościołów w Nowogrodzie  
i Bronowie pod Łomżą. 
Dawniej właściciele dworku przywiązywali duże znaczenie 
do parku. Około 1900 roku powstał jego projekt. Autorem 
był znany ogrodnik Stefan Celichowski. Z późniejszych 
fotografii można wnioskować, że jego plan został 
zrealizowany. Dostrzegalne są charakterystyczne dla stylu 
Celichowskiego zwarte masywy zieleni na obrzeżach  
i niewielkie skupiska wewnątrz parku. 
Wraz z podjęciem przebudowy dworku, Jan Glinka postanowił 
też na nowo ukształtować park. Prace nad projektem 
powierzył Stefanowi Rogowiczowi. Był on twórcą parków 

dworskich w m. in. Nowej Wsi i Straszewie. Wzbogacił układ 
dróg, zaprojektował nowe szpalery wzdłuż alei wjazdowej, 
a od strony południowej za parkiem zaprojektował nowy 
sad. Zgodnie z koncepcją sam dwór, mimo że bezpośrednio 
niezwiązany z parkiem, miała ze wszystkich stron otaczać 
zieleń. Osłonił też drogę biegnącą na północ. 
W 1935 roku dworek kupił Dominik Kibortt dla syna 
Tadeusza, inżyniera rolnika. Nowy właściciel uporządkował 
dwór. Wprowadził niewiele zmian, głównie dotyczyły 
montażu urządzeń wodno-kanalizacyjnych. We wrześniu 
1939 roku Tadeusz Kibortt został zmobilizowany. Razem  
z rodziną opuścił dwór. Nigdy tam nie powrócił.
W czasie wojny Niemcy w dworku urządzili szpital. 
 -Przez pół roku na Narwi stał front – wspominają świadkowie 
tamtych dni – Niemcy zwozili rannych do dworku. W środku 
nie było już mebli. Trupy chowano w parku. 
W dworku zamieszkali nowi lokatorzy – wysiedleńcy zza 
wschodniej granicy. Jak wspominają, po wojnie jeden  
z bloków wybudowanych na terenie dawnego parku stanął 
na miejscu prowizorycznego, frontowego, bezimiennego 
cmentarza. 
W 1947 roku majątek, który wówczas miał powierzchnię 
108,9 ha, został rozparcelowany. Dwór przeszedł na własność 
państwa. W latach pięćdziesiątych przebudowano wnętrza, 
by przeznaczyć je na mieszkania. W budynkach wzniesiono 
ściany z cegieł, wybito drzwi. Przebudowane zostały piwnice. 
W jednej z nich umieszczono stołówkę. Wschodnią oficynę 
przeznaczono na gminną szkołę. 
Obecnie dworek znajduje się w rękach prywatnych. 

Magdalena Kosińska  

Święta w „Kalendarzu polskim”
Przeglądając ostatnio zbiory książkowe w rzekuńskiej 
bibliotece, natknęłam się na publikację „Kalendarz polski”, 
której autorem jest Józef Szczypka. Książka ma blisko 
trzydzieści lat i prezentuje niezwykle ciekawe zwyczaje 
związane z różnymi świętami obchodzonymi w Polsce. 
Ze względu na nadchodzący czas Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku skupiłam się na tym 
okresie i znalazłam mnóstwo ciekawostek. 
Zachęcam do odwiedzania swoich 
bibliotek, gdzie czeka wiele skarbów, 
których nie odkryjemy przecież w 
Internecie. 
Zacznijmy od wigilii, bo od 
tego dnia miało wiele zależeć  
w całym przyszłym roku. Trzeba było 
wstać skoro świt – dzięki temu nie miało 
się problemów ze wstawaniem. Jeżeli 
panna ucierała mak – czekało ją rychłe 
zamążpójście, zaś myśliwy, który coś 
upolował, mógł liczyć na szczęście podczas 
przyszłych polowań. Oczywiście, wigilia to też ciężka praca 
w kuchni: przygotowywanie niezliczonych smakołyków 
na wieczerzę, a także na całe święta. Niewątpliwą ozdobą 
każdego świątecznego współczesnego domu jest choinka. 
Pojawiła się ona w Polsce niezbyt dawno, bo niewiele ponad 
sto lat temu jako niemiecka Christbaum. 

Niegdyś w kątach izby ustawiano snopy i to nie tylko  
w chłopskich chatach, ale także w dworach. Pod biały 
obrus nie żałowano siana, a stół obwiązywano powrósłem. 
Kiedy rozbłysła pierwsza gwiazda, wszyscy zasiadali do 
stołu, kończąc tym samym całodzienną głodówkę. Łamano 
się opłatkiem, składano życzenia, a także wspominano 

tych, co odeszli na zawsze. Wierzono, 
że liczba zasiadających do wieczerzy 
musi być parzysta. Zostawiano także 
przy stole jedno wolne miejsce. Przy 
przygotowywaniu potraw kierowano się 
natomiast zasadą nieparzystości. Magnaci 
serwowali jedenaście potraw, szlachta – 
dziewięć, zaś na wsiach dbano, by było ich 
siedem. Na stole znajdował się barszcz z 
grzybami, kapusta z grochem lub fasolą, 
kluski z makiem, cukrem albo miodem, 
rzepa suszona albo gotowana, polewka 
z suszonych śliwek, gruszek, albo jabłek. 
Pojawiała się także zupa z nasion konopi, 

zwana siemieńcem lub siemieniuchą, starano się także o 
strucle i ryby. Jeść podczas wigilii należało dużo i nie wolno 
było dawać odpoczywać łyżce. 
Czas świąteczny to wróżby i przepowiednie. Szczególnie 
zajmowała się nimi młodzież. A oto kilka z nich: 
- kto wyciągnął z siana na stole zielone ździebełko – ożenek 
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miał zagwarantowany w karnawale, kto żółte – musiał 
czekać, a kto wyschłe i poczerniałe – miał pozostać samotny;
- dziewczęta wybiegały na dwór, żeby z psiej szczekaniny 
poznać, z której strony nadejdzie kawaler;
- gospodynie wpatrywały się w niebo - jeżeli było ono 
gwiaździste zapowiadało, że kury będą się nieść w przyszłym 
roku;
- gospodarze opukiwali ule obwieszczając pszczołom, 
iż „Chrystus Pan się narodził”, a także przymierzali się 
siekierami do drzew z pytaniem - czy będą rodziły czy 
też nie, dopiero, kiedy usłyszeli zapewnienie, że tak, 
obwiązywali drzewa powrósłami. Spieszę z informacją, iż 
drzewa pożyczały sobie głosu od niektórych domowników. 
Po skończonej wieczerzy wigilijnej dawano resztki 
opłatka zwierzętom, które były obecne przy narodzeniu 
Pana Jezusa. Wierzono także, że tego dnia o północy 
zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Powszechne było 
opowiadanie, jak to jeden z gospodarzy schował się w żłobie, 
żeby podsłuchiwać zwierzęta, które faktycznie odezwały się, 
ale tymi słowy: „leż gospodarzu w żłobie, a wkrótce będzie 
po tobie”. Podobno przepowiednia ta wkrótce się sprawdziła.

Wigilia rozpoczynała niezwykle uroczysty okres, który 
przeważnie kończył się aż w dniu Trzech Króli. Takim 
wyjątkowym dniem był Nowy Rok i poprzedzający go 
sylwester. W wielu domach szlacheckich kładziono wówczas 
na stole świeży bochen chleba i sól, przykrywano je białym 
obrusem – liczono tym samym, że nie zabraknie ich  
w przyszłym roku. 

W Nowy Rok Polacy witali się słowami „Bóg cię stykaj 
(spotykaj)”. Wymieniano się uściskami i życzeniami, do 
których i my się dołączamy: 
Na szczęście, na zdrowie, na ten Nowy Rok!
Aby was nie bolała głowa ani bok, 
Aby wam się rodziła i kopiła
Pszenica i jarzyca, żytko i wszystko,
Abyście mieli w każdym kątku po dzieciątku
W stodole, w oborze, na polu – daj Boże!”

oprac. Iwona Choroszewska-Zyśk  

Drwęcz 

Sołtysem wsi Drwęcz od blisko 
trzydziestu lat jest Tomasz 
Kaczyński. Tu się urodził, 
wychował i mieszka do dziś.   
- Drwęcz zmieniła się 
diametralnie – wspomina 
Tomasz Kaczyński. - Jeszcze 
pod koniec lat 80-tych była to 
wioska bardziej robotnicza. 
Wtedy nikt by nie pomyślał, że  
w Drwęczy będą 

wyasfaltowane ulice, że miejscowość tak się rozbuduje. W 
tej chwili jest ok. 30 nowych budynków wolnostojących. 
Mieszka tu prawie 200 osób. Rola sołtysa także 
bardzo się  zmieniła. Niegdyś był tylko jeden telefon  
w całej wsi, więc przychodzili ludzie dzwonić. Sołtysi 
wydawali świadectwa pochodzenia zwierząt, prowadziliśmy 
umowy kontraktacyjne dla zakładów mięsnych  
w Ostrołęce. Tego teraz już nie ma, a wiadomo, że 
telefon każdy ma w kieszeni. Rola sołtysa polega 
dziś na reprezentowaniu mieszkańców, wysłuchaniu 
potrzeb, zabiegach o ich realizację.  Sołtys podkreśla, iż  
w miejscowości praktycznie do każdego mieszkańca jest 
już asfaltowa droga. Przybywa też sukcesywnie nowych 
lamp oświetleniowych. Zaplanowano montaż kolejnych 
dwóch. Obecnie w miejscowości trwa remont świetlicy. Są 
już zrobione łazienki, jest w tej chwili zmieniane pokrycie 

dachu, wykonane jest ogrzewanie gazowe. Będą też 
ocieplone ściany. Na wyposażenie świetlicy przeznaczone są 
środki z Funduszu Sołeckiego. 
- Świetlica to bardzo potrzebne miejsce – mówi Sołtys 
Drwęczy. – Jest do dyspozycji mieszkańców i często z niej 
korzystają, zarówno młodsi, jak i starsi.   
Dumą miejscowości jest szkoła. Uczy się w niej ok. 50 
uczniów. Budynek powstał przy wspólnym wysiłku 
mieszkańców jeszcze przed wojną. Kilka lat temu 
przeprowadzono poważny remont szkoły. Marzeniem jest 
sala gimnastyczna, która służyłaby dzieciom. W tej chwili 
ćwiczą w jednej ze szkolnych sal. Radością jest nowy plac 
zabaw, na który Gmina pozyskała środki z programu 
„Radosna Szkoła”.  
- W ubiegłym roku powstało w Drwęczy Koło Gospodyń 
Wiejskich, które działa prężnie, zorganizowało, m.in. 
dzieciom wakacje – opowiada Tomasz Kaczyński. – Wraz  
z panią Jolantą Zerą wyszliśmy z inicjatywą powołania 
stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Drwęcz „Drwęczanka”. 
Już jesteśmy zarejestrowani w sądzie, staramy się teraz  
o środki na realizację naszych zadań. Drwęcz ma wodociągi, 
telefony, wyremontowane drogi, chcemy rozwijać się też 
kulturalnie i dbać o dalszy rozwój wsi, wspierać szkołę. 
Mam nadzieję, że stowarzyszenie się do tego przyczyni. 
Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom za 
dotychczasową współpracę i życzyć zdrowych, radosnych, 
spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, wiary  
w lepsze jutro oraz łask bożych na nachodzący nowy 2014 
rok. 

Red.   

Sołtysi gminy Rzekuń

Tomasz Kaczyński
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Borawe

Sołtysem wsi Borawe jest Marzena 
Dumała. Funkcję tę sprawuje 
po raz pierwszy. Podkreśla, że 
stara się wsłuchiwać w potrzeby 
mieszkańców.  
- Nasze społeczeństwo jest 
wyjątkowo otwarte i szereg rzeczy 
możemy wspólnie realizować 
– mówi Marzena Dumała. – 
Mam wspaniałą Radę Sołecką, 
dobrze współpracuje nam się  
z naszym radnym, który 

jest Przewodniczącym Rady Gminy. Wszelkie większe 
inwestycje staramy się robić wspólnie.
Pierwszym zadaniem postawionym przed Panią Sołtys było 
uporządkowanie sprawy związanej z rowami melioracyjnymi,  
z którym się uporała. Trudna sytuacja dotyczyła też terenu 
zwanego „folwarkiem”. Były to podmokłe tereny, zalewane w 
okresie jesiennym i wiosennym. Dzięki współpracy z Radą 
i Wójtem Gminy Rzekuń obecnie jest tam asfaltowa droga. 
Z Funduszu Sołeckiego były dotychczas żwirowane drogi, 
między innymi połączenie wsi Borawe z Kamianką. 
Prowadzone są inwestycje w oświetlenie uliczne. Stale 
przybywa nowych lamp. W tym roku było zrobione także 
boisko wiejskie. 

- W naszej miejscowości jest sporo młodzieży, dlatego 
staramy się zapewnić im miejsce do spotkań, gdzie mogliby 
pograć w piłkę, spędzić miło czas – mówi Sołtys Borawego. 

– W tym roku została zasiana trawa, trzeba jeszcze zrobić 
odwodnienie. Marzy mi się, aby na placu, gdzie jest boisko, 
powstała siłownia na świeżym powietrzu.  

W przyszłym roku zostaną też w Borawem wyasfaltowane 
niewielkie odcinki dróg. Drogi będą też żwirowane.  
- Męczy nas tu w Borawem tzw. baza – mówi Marzena 
Dumała. – Jest to działka ze starymi budynkami, która 
oficjalnie jest własnością Kółka Rolniczego w Borawem  
z siedzibą w Zabielu. Czynimy zabiegi, aby teren ten 
przeszedł pod zarząd Gminy. Mamy gospodarnego 
Wójta, który na pewno zadbałby o tę działkę. Teraz jest to 
niebezpieczny teren, są tam  niezabezpieczone zbiorniki 
po paliwie. Mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłości 
uporządkować tę sprawę. 
W Borawem mieszka już ponad 1000 osób. W miejscowości 
jest szkoła, kościół, sklepy, przy szkole działa świetlica 
i biblioteka. Dzieci, młodzież i dorośli korzystają z sali 
gimnastycznej.  

- Mamy las, świeże powietrze – mówi sołtys Borawego. – 
Miejscowość pięknieje i będziemy się starać, żeby rozwijała 
się, głównie ze względu na młodzież, aby nie wyjeżdżała 
stąd, tylko zostawała. Do tego będziemy dążyć. Chciałabym 
w tym miejscu podziękować mieszkańcom Borawego za 
pomoc, jaką okazali mojej rodzinie w trakcie choroby mojego 
syna. Dziękuję za oddawaną krew, za każde dobre słowo  
i wsparcie. 

red.

Susk Stary 

Niegdyś Susk Stary kwitł pod 
okiem rodu Glinków, pozo-
stawili oni po sobie mate-
rialny ślad -  dworek, o któ-
rym piszemy w tym numerze 
Biuletynu. Dziś miejscowość  
z każdym rokiem pięknieje i 
staje się coraz bardziej przyja-
zna mieszkańcom. Sołtysem 
wsi jest Marzenna Późniew-
ska, która tę funkcję pełni po 
raz drugi. 

- Susk Stary jest duży powierzchniowo – mówi Sołtys wsi. - 
Jest to miejscowość rozciągnięta, prawie nie ma zabudowy 
zwartej.   
W miejscowości powstaje świetlica wiejska, inwestycja ta 
dostarcza wszystkim wiele radości. 
- Dbaliśmy niegdyś i o starą świetlicę – wspomina Ma-
rzena Późniewska.  - Kupiliśmy stół do bilardu, tenisa,  
atlas i ławeczkę do ćwiczeń. Jednak ten stary budynek nie 
nadawał się do remontu. Dzięki wspólnym działaniom  
z Radą Gminy i Wójtem powstała nowa świetlica. 
Budynek już stoi, jest zrobiona elewacja, zagospodarowy-
wany teren. Planowany jest zakup wyposażenia świetlicy – 
krzeseł, rolet.  

- Będzie to nasza „perełka”, o którą będziemy dbać i w nią 
inwestować – podkreśla Sołtys Suska Starego. – Na pewno 
nie będzie to pustostan, tylko będzie służyć mieszkańcom.  
Nasza miejscowość jest bardzo zintegrowana, dwa lub trzy 
razy do roku organizowane są spotkania wiejskie. Dotych-
czas bezpłatnie udostępniał nam salę na te spotkania jeden 
z mieszkańców, teraz my będziemy mogli go zaprosić do no-
wej, pięknej świetlicy. Będzie to też świetne miejsce spotkań 
dla młodzieży. 
Niedługo  w miejscowości powstanie upragniona droga od 
Suska Starego do Ław. Tym samym niemal wszyscy miesz-
kańcy będą mieli dojazd do swoich posesji asfaltową drogą. 
Do realizacji został krótki odcinek.  W miejscowości jest 
wodociąg, gaz, telefony. Bardzo dobre jest połączenie auto-
busowe i usytuowanie przystanków.  Na bieżąco były także 
żwirowane drogi z Funduszu Sołeckiego. 
- Wiadomo, że chce się coraz więcej inwestycji, jednak nie 
wszystko można mieć od razu – mówi Marzena Późniew-
ska. – Dzięki połączeniu autobusowemu jesteśmy bliżej 
świata, a dzięki dobrej współpracy z Radą Gminy i Wójtem 
na pewno wykonamy jeszcze wiele zadań. Marzy mi się mię-
dzy innymi oświetlenie uliczki od Suska Starego do Nowej 
Wsi Wschodniej. Mieszkańcy także na bieżąco zgłaszają 
swoje potrzeby, które staramy się realizować.     

Red.   

Marzenna Późniewska

Marzena Dumała
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Konferencja naukowa w Szczawinie

Urząd Gminy w Rzekuniu tymczasowo mieści się w Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Szkolna 1
Awarie sieci wodociągowej
Awarie 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
Awarie można zgłaszać do OPWiK sp. z o. o., 
ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka
Pogotowie kanalizacyjne - tel. 994

30 listopada, w pięknym, niemal dwustuletnim, pałacyku 
w Szczawinie (gmina Goworowo) należącym przez wiele 
lat do ziemiańskiego rodu Glinków odbyła się konferencja 
naukowa pt. „Z kart naszej historii”. 

Jej organizatorem było, działające prężnie, od kilku lat 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek 
Mazowsza”. Honorowy patronat nad konferencją sprawował 
marszałek województwa mazowieckiego. Tematem 
konferencji były dzieje ziem leżących między Narwią  
i Orzem, czyli południowych gmin powiatu ostrołęckiego 
(Rzekuń, Troszyn, Czerwin i Goworowo). Zakres czasowy 
rozważań był bardzo obszerny i obejmował okres od 
paleolitu czyli starej epoki kamiennej, aż niemal do czasów 
współczesnych. Wśród referentów znaleźli się tak wybitni 
historycy polscy jak Henryk Samsonowicz z Uniwersytetu 
Warszawskiego, prof. Norbert Kasparek z Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (prof. Janusz 
Szczepański z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który 
z powodu choroby nie mógł przybyć przesłał maszynopis 
swego wystąpienia). 

Profesorskie, wspaniałe w treści i formie, referaty uzupełnione 
były prelekcjami miejscowych badaczy-regionalistów: 
Małgorzaty Balcerzak, Dariusza Budelewskiego, Bernarda 
Kielaka i Jerzego Kijowskiego. Tematy poruszane na 

konferencji były bardzo różne; mówiono o znaleziskach na 
tych ziemiach, osadnictwie średniowiecznym, powstaniach 
narodowych, gospodarce, funkcjonowaniu samorządów 
terytorialnych czy też obyczajach mieszkańców. Obradom 
konferencji przysłuchiwali się znamienici goście, w tym m. 
in. radni sejmiku mazowieckiego – Mirosław Augustyniak, 

Marian Krupiński i Stanisław Rybski, dyrektor Delegatury 
Urzędu Mazowieckiego w Ostrołęce Wiesław Opęchowski, 
starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł i wicestarosta Krzysztof 
Parzychowski. prezes Ostrołęckiego Towarzystwa 
Naukowego im. Adama Chętnika, które objęło patronat 
naukowy nad konferencją – Janusz Gołota. Byli także 
wójtowie, radni, nauczyciele, działacze społeczni i regionalni 
oraz członkowie „Zaścianka Mazowsza”. W ciekawej  
i ożywionej dyskusji niemal wszyscy podkreślali celowość 
i zasadność zorganizowania tej konferencji, pierwszej tego 
typu, na tym terenie, i przekonanie, że wkrótce organizowana 
będzie następna. Warto nadmienić, że organizatorzy planują 
wydanie drukiem materiałów pokonferencyjnych.

Jerzy Kijowski
Fot. Archiwum LGD „Zaścianek Mazowsza”

Uczestnicy konferencji

Swoją najnowszą książkę Jerzy Kijowski wręczył prof. Henrykowi Sasonowiczowi.  Tym 
razem to książka dla dzieci pt. Zosia i Karol w Ostrołęce
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