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Szanowni Mieszkańcy gminy Rzekuń

 Jako Radni Rady Gminy Rzekuń i Wójt Gminy Rzekuń dziękujemy Państwu za okazane nam w 2010 roku zaufanie i po-
wierzenie pełnienia tak zaszczytnych i odpowiedzialnych funkcji jako reprezentantów całej społeczności gminy. Mamy nadzieję, 
że nie zawiedliśmy pokładanych w nas nadziei na poprawę wizerunku naszej gminy. Dzięki zgodnej współpracy Rady Gminy  
i Wójta udało się nam zrealizować szereg kluczowych inwestycji i zadań ważnych, które uczyniły życie mieszkańców lepszym  
i  łatwiejszym. Pozyskaliśmy znaczące środki zewnętrzne, a także przygotowaliśmy podwaliny pod możliwość ich pozyskiwania 
w nowym okresie programowania unijnego 2014-2020. 
 Życzymy Państwu dokonania trafnych wyborów kandydatów na radnych i wójta w zbliżających się wyborach samorzą-
dowych, a nowo wyłonionej Radzie Gminy i Wójtowi pomyślnej realizacji zadań na miarę oczekiwań społecznych.   
  Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń      Wójt Gminy Rzekuń
   Edward Gryczka        Stanisław Godzina

Concordia parvae res crescunt, discordia vel maximae dilabantur.
Przez zgodę wzrastają małe rzeczy, przez niezgodę nawet największe upadają.

Gaius Sallustius Crispus (86-34 p.n.e.)

Szanowni Państwo!
Kadencyjność jest specy�ką funkcjonowania władz samo-
rządowych. Obecna kadencja  dobiega końca. Oddajemy do 
Państwa rąk 14 numer Biuletynu Informacyjnego „Rzekuń 
– Nasza Gmina”, który został stworzony z myślą o przeka-
zywaniu informacji o najistotniejszych sprawach wspólnoty 
samorządowej.
 Wiem, że nasza gazetka stała się ważnym i obiektyw-
nym elementem krajobrazu informacyjnego naszej gminy.
 Kończąca się kadencja jest dobrym momentem do 
poinformowania mieszkańców o  tym, co udało się zrobić 
w czasie 4 lat.
Jak wszyscy wiemy najważniejsze  dziedziny, w których ko-
nieczne były wydatki inwestycyjne to drogi, zapewnienie 
wody w kranach, kanalizacja i oświetlenie uliczne. Pamię-

Podsumowanie inwestycji za okres kadencji
taliśmy też o inwestycjach w sport kulturę i bezpieczeństwo. 
Objęliśmy opieką najbardziej potrzebujących mieszkańców. 
By móc realizować zamierzenia postawiliśmy na szukanie 
zewnętrznych źródeł �nansowania naszych inwestycji.  
  W zakresie dróg wydatkowaliśmy kwotę 29,3 mln. 
zł (w tym 1,9 mln zł na bieżące utrzymanie i żwirowanie). 
Skutecznie zapewniliśmy przejezdność dróg poprzez ich 
żwirowanie i  asfaltowanie, ogółem zakupiliśmy 13 826 m³ 
pospółki drogowej. Wykonaliśmy 63 odcinki dróg twardych 
o  łącznej długości ponad 25 km. W budowanych drogach 
uzupełniliśmy brakującą infrastrukturę podziemną. Ponad-
to zrealizowaliśmy i realizujemy ważne ciągi komunikacyj-
ne we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Ostrołęce  
o  łącznej długości ponad 20 km takie jak 1. droga relacji 
Ostrołęka – Goworowo, 2. drogi przez Rzekuń i Czarnowiec 

Rada gminy VI kadencji 2010 - 2014 r.Wójt Gminy Rzekuń Stanisław Godzina.
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wraz z  ul. Ogrodową 3. droga przez Susk Nowy, 4. droga 
relacji Rzekuń – Drwęcz 5. droga relacji Ostrołęka – Ławy 
– Susk Nowy, poza tym wiele innych mniejszych aczkolwiek 
równie ważnych inwestycji takich jak odwodnienie drogi 
oraz wykonanie chodnika przez Nową Wieś Wschodnią, 
wykonanie chodnika w ul. Mazowieckiej w Rzekuniu, wy-
konanie ścieżki rowerowej z Borawego do Tobolic.
 Na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców w  wodę 
i  odprowadzenia ścieków wydatkowano 13,7 mln zł. Naj-
ważniejsze inwestycje w  tym zakresie to budowa stacji 
uzdatniania wody w Drwęczy, budowa sieci wodociągowej 
od msc. Goworki do Przytuł Starych z dodatkowym zasile-
niem Nowej Wsi Wschodniej i Ołdak, wodociągu Czarno-
wiec-Tobolice oraz liczne rozbudowy krótszych odcinków 
osiedlowych w miarę potrzeb. Ponadto wykonaliśmy  wy-
mianę istniejących sieci np. wodociąg w Rzekuniu w ul. Ma-
zowieckiej i ul. Kościuszki od ul. Ostrowskiej do ul. Cichej, 
który był w złym stanie technicznym miał za mały przekrój.
 Wybudowaliśmy również sieci kanalizacji sanitarnej 
w msc. Rzekuń, Czarnowiec, Tobolice i Ławy. Gmina Rzekuń 
w zasadzie nie posiadała sieci kanalizacji sanitarnej. Istniało 
137 przyłączy kanalizacyjnych w Rzekuniu na sieci o długo-
ści ok. 5 km w  złym stanie technicznym, która w  znacznej 
części została zmodernizowana. Wymieniono studnie w  ul. 
Kościuszki od ronda do ul. Ostrowskiej. Zmodernizowano 
przepompownię główną koło cmentarza oraz przepompow-
nię w ulicy Kwiatowej. Obecnie trwają przygotowania do wy-
miany przepompowni w  ulicy Miłej, pozostanie jeszcze do 
wymiany przepompownia w ulicy Ostrowskiej.
 Zbudowaliśmy już 37 km sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z 1065 szt. przyłączami. Objęliśmy jej zasięgiem poza 
Rzekuniem miejscowości: Czarnowiec, Tobolice i Ławy. Za-
projektowaliśmy również sieć dla msc. Goworki, Dzbenin, 
Teodorowo, Laskowiec o długości ok. 50 km.
  Na budowę wodociągów i kanalizacji pozyskaliśmy 
środki zewnętrzne pochodzących z Unii Europejskiej oraz 
z innych źródeł o łącznej wartości  blisko 9 mln zł.
 Prowadziliśmy ciągłe prace przy rozbudowie i mo-
dernizacji oświetlenia ulicznego. Gmina w 2010 r. posiadała 
971 szt. lamp, z czego 302 było przestarzałych i energochłon-
nych lamp rtęciowych, które w  całości zostały wymienio-
ne. Dodatkowo rozbudowaliśmy oświetlenie uliczne o  197 
lamp (łącznie z tymi, które są w realizacji).
 Podjęliśmy działania zmierzające do zmniejszenia 
kosztów eksploatacji oświetlenia ulicznego poprzez: wy-
łonienie dostawcy energii w drodze przetargu (wydatki na 
zakup energii uległy obniżeniu ok. 20%), stosowanie spraw-
niejszych systemów sterowania oświetleniem oraz redukto-

rów mocy, stosowanie energooszczędnych źródeł światła. 
Prowadzona optymalizacja będzie obejmowała łączenie kil-
ku obwodów w jeden, celem likwidacji zbędnych liczników 
i związanych z tym opłat oraz wymiana zmierzchowego ste-
rowania  na mniej zawodne zegary astronomiczne. 
 W zakresie inwestycji sportowych wybudowaliśmy 
z udziałem środków zewnętrznych kompleks boisk „Orlik” 
wraz z  bieżnią. W  realizacji jest przebudowa boiska przy 
Gimnazjum w Rzekuniu, które zyska nowy wysoki standard. 
Oddaliśmy do użytku salę sportową w Borawem. W stanie 
surowym jest już sala sportowa w Laskowcu. Poprawiliśmy 
boiska trawiaste przy szkołach. W Laskowcu oddaliśmy do 
użytku część dydaktyczną z 2 salami lekcyjnymi, jadalnią, 
świetlicą i  pomieszczeniem na �lię Biblioteki Publicznej 
w Laskowcu. Na inwestycje te uzyskaliśmy do�nansowanie 
zewnętrzne. Dzięki do�nansowaniu zbudowaliśmy również 
6 placów zabaw dla najmłodszych. Wychodzimy naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców. W 2014 r. rozpoczęliśmy bu-
dowę siłowni zewnętrznych. Mamy już  trzy, a czwarta jest 
przygotowywana do realizacji. 
W  trosce o  rozwój dzieci i  młodzieży prowadzimy punk-
ty przedszkolne przy szkołach podstawowych. Inicjatywa ta 
spotkała się z  dużym zainteresowaniem ze strony rodziców 
najmłodszych dzieci. Wprowadziliśmy też naukę języka angiel-
skiego dla wszystkich dzieci w oddziałach przedszkolnych.
 Zakończyliśmy zagospodarowywanie i  ogrodzenie 
działek gminnych służących mieszkańcom. Wyremonto-
waliśmy istniejące świetlice w  poszczególnych miejscowo-
ściach i  zbudowaliśmy w  Susku Starym nową, w  zamian 
za sprzedany budynek, w  którym mieściła się poprzednio 
świetlica. Z uwagi, że koszt remontu świetlicy w Nowej Wsi 
Wschodniej był ekonomicznie nieuzasadniony, podjęliśmy 
decyzję o budowie nowej. W Tobolicach zaadaptowaliśmy 
na świetlicę budynek po zlewni mleka.  Do wielu z tych za-
dań pozyskaliśmy środki dzięki Lokalnej Grupie Działania 
„ Zaścianek Mazowsza”.
 Gmina pomaga też ludziom będącym w potrzebie, 
Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował na ten cel kwotę 
ok. 15 mln zł.
 Wprowadziliśmy też Kartę Dużej Rodziny, z której 
skorzystało już 564 osoby.
 Obecnie realizujemy ze środków europejskich pro-
jekt „Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń” o wartości 
około 3,5 mln zł. W ramach którego zapewnimy dostęp do 
internetu prawie na terenie całej gminy. Projektem jest ob-
jęte 145 osób najuboższych, które to otrzymają laptopy oraz 
wyposażymy nasze szkoły w nowoczesny sprzęt komputero-
wy. 
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 Otaczamy też troską sprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców. W tym celu wciąż wyposażamy i szkolimy druhów 
strażaków. Najważniejszymi wydatkami były: zakup sa-
mochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Rzekuń i OSP 
Kamianka oraz przekazanie do OSP Rozwory Forda z OSP 
Rzekuń. Łącznie na OSP wydatkowaliśmy kwotę 1,4 mln zł, 
w tym wydatki inwestycyjne ponad 500 tys. zł.
 W 2013 r. społeczność rzekuńska obchodziła 600- 

lecie istnienia para�i. Obszar 
dzisiejszej gminy w  dużej części 
pokrywa się z  obszarem pierw-
szej para�i utworzonej w  1413 r. 
Nawiązując do korzeni wspólnoty 
samorządowej ogłosiliśmy i   roz-
strzygnęliśmy konkurs na stwo-
rzenie herbu i  symboli gminy. 
W dniu 11 listopada 2013 r., pod-

czas uroczystej sesji, Rada Gminy Rzekuń podjęła uchwałę 
w sprawie nadania herbu i symboli.
Zostały już zakończone prace autorskie nad monogra�ą 
gminy Rzekuń, trwały one blisko 3,5 roku. 4 listopada br. 
nastąpi prezentacja, swoista premiera tejże pozycji autor-
stwa Pana Jerzego Dziewirskiego.
Dbaliśmy też o miejsca pamięci narodowej. Dzięki naszym 
staraniom zostały odnowione miejsca pochówku Maryna-
rzy i Ułanów poległych na ziemi rzekuńskiej w 1920 r. oraz  
żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.

Szanowni Państwo! 
Żywię nadzieję, że wszystkie poczynione inwestycje dobrze 
służą mieszkańcom naszej gminy. Jestem też przekonany, że 
mogły one być zrealizowane wyłącznie dzięki zgodzie jaką 
udało się osiągnąć między Wójtem a Radą Gminy. Bo jak 
powiada przysłowie „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”.

Wójt Gminy Stanisław Godzina.

Pragnę uspokoić mieszkańców Gminy Rzekuń o kondycję �nansów naszego samorządu. 
Stan �nansów naszej gminy jest najlepszy od 2007 roku.
Jednocześnie pragnę poinformować, że wydatki inwestycyjne w kadencji 2007-2010 wyniosły 28,07 mln zł, a w kadencji 
2011-2014 z planowanymi inwestycjami na rok bieżący kwota ta stanowi 57,66 mln zł.
Ponadto dług zadłużenie gminy jest na niskim w stosunku do dopuszczalnego poziomie.
Dla zobrazowania sytuacji podaję dane o stanie zadłużenia w latach 2007-2014 oraz wydatkach inwestycyjnych i pozyska-
nych środkach zewnętrznych.

Wójt Gminy Stanisław Godzina.

* dopuszczalny wskaźnik do 2013 roku wynosił 60% od 2014 roku jest wyliczany corocznie i dla Gminy Rzekuń w 2014 roku wynosi 39,16%,
** w tym kwota 880.795 zł stanowi wartość kredytów komercyjnych zaciągniętych w poprzedniej kadencji pozostałych do spłaty, natomiast kwota 2.687.945,26 zł to 

pożyczki z WFOŚiGW częściowo umarzalne.

Informacje o stanie finansów gminy w latach 2007-2014

Lata Kwota długu Wskaźnik zadłużenia Wydatki inwestycyjne Pozyskane środki zewnętrzne

2007 5.040.000,00 27,67 4.839.699,39 70.000,00

2008 5.977.873,50 29,61 7.680.477,81 690.242,63

2009 4.862.798,00 13,46 8.924.491,25 1.245.142,87

2010 3.771.583,00 10,90 4.826.970,30 304.143,41

Razem 26.271.638,75

2.309.528,91 
plus 685.536 

częściowo umarzalnych pożyczek z WFOŚiGW
plus 1.951.000 

kredytów komercyjnych 

2011 4.686.368,50 12,17 16.480.553,12 890.281,26

2012 6.144.244,06 11,83 11.922.296,50 1.365.811,77

2013 4.307.641,76 15,48 14.830.720,52 865.661,63

2014 stan na 30.06 ** 3.568.740,26 *5,58% 16.230.340,97 6.966.211,38

Razem 59.463.911,11
10.087.966,04
plus 5.062.090

częściowo umarzalnych pożyczek z WFOŚiGW

Herb Gminy Rzekuń

Okładka Monogra�i Gminy Rzekuń
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Inwestycje w miejscowościach gminy Rzekuń
Poniżej prezentujemy Państwu zadania inwestycyjne re-
alizowane w poszczególnych sołectwach. Pragniemy zwró-
cić uwagę, że wiele z nich służy wszystkim mieszkańcom 
np. stacja uzdatniania wody, budynek Urzędu Gminy, 
drogi, Orlik, biblioteka.

BORAWE - 956 mieszkańców
• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 

Rzekuń – Oświetlenie drogowe Borawe 750 m 7.11.2014 r.
• Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę siłow-

ni zewnętrznej – miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku 
w miejscowości Borawe 19.09.2014 r.

• Montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej w miejscowości Borawe 
20.12.2013 r.

• Remont drogi na działkach o nr ewid. geod.: 1328, 1326, 1336 
i 1327 w msc. Borawe 30.11.2011 r.

• 127,5 m3 pospółki drogowej 18.07.2011 r. - 11.08.2011 r.
• Żwirowanie dróg 439,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Żwirowanie dróg 636,50 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.
• Odtworzenie i odmulenie rowów w Borawem, 30.06.2014 r.
• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 

Rzekuń – Budowa oświetlenia drogowego 161 m Borawe nr 
ewid. 1329, 7.11.2014 r.

• Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0 31,5mm w  ilości 
344,00 ton do msc. Borawe wraz z rozplantowaniem na dro-
dze gminnej, wskazanej przez Radę Sołecką, 30.06.2011 r.

• Wykonanie dokumentacji na remont drogi na działkach o nr 
1328 i 1336 w Borawem, 10.07.2011 r.

• Wykonanie dokumentacji i  przebudowa drogi gminnej na 
dz. ewid. nr 1338, 1339, 1345 w msc. Borawe, 10.08.2011 r.

• Wykonanie remontu przepustu na drogach gminnych w msc. 
Tobolice ul. Krucza, Kamianka, Borawe, Dzbenin w gm. Rze-
kuń, 15.07.2011 r.

• Dostawa i montaż 2 lamp oświetleniowych 15.06.2011 r.
• Przeprowadzenie szkolenia BHP ogólnego z  uwzględnie-

niem BHP przy działaniach ratowniczo-gaśniczych dla OSP 
w Rzekuniu i Borawem, 31.08.2011 r.

• Zakup motopompy szlamowej WT-40X dla jednostki OSP 
Borawe, 28.11.2011 r.

• Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych 
w msc. Borawe, 31.08.2012 r.

• Wykonanie ogrodzenia przy OSP Borawe, 31.07.2012 r.
• Remont pomieszczeń w budynku OSP Borawe, 31.10.2012 r.
• Modernizacja oświetlenia ulicznego w  gminie Rzekuń. 

14.12.2012 r.
• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka kru-

szywa łamanego 0 31,50 mm, 02.2012 r. - 11.2012 r.
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych pla-

ców zabaw na terenie gm. Rzekuń „Radosna szkoła” przy 
szkole podstawowej w Borawem 

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w  miejscowości Ławy, Goworki, Rzekuń oraz 

rozbudowy gminnych sieci wodociągowych na terenie Gmi-
ny Rzekuń. Zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej o długo-
ści ok. 0,84 km w miejscowości Borawe.

• Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
im. Orła Białego w Borawem. I etap do dnia 30.08.2013 r. II 
etap do dnia 30.09.2013 r.

• Wykonanie rekultywacji boiska w msc. Borawe, 20.09.2013 r.
• Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Borawem dz. 

ewid. 60, 27.09.2013 r.
• Remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Borawem, 

listopad 2013 r.
• Przebudowa dróg gminnych ozn.nr ewid. 1318, 1332, 1320 

w msc. Borawe, 31.07.2014 r.
• Montaż wiaty przystankowej w msc. Borawe, 31.01.2014 r.

CZARNOWIEC - 417 mieszkańców
• Przeniesienie 1 szt. oprawy ulicznej w miejscowości Czarno-

wiec 20.12.2013 r.
• Przeniesienie 8 szt. opraw sodowych z ul. Kościuszki w Rze-

kuniu (odcinek od ronda do drogi wojewódzkiej) do Czar-
nowca w miejsce opraw rtęciowych 20.12.2013 r.

• 90 m3 pospółki drogowej 18.07.2011 r. - 06.09.2011 r.
• Żwirowanie dróg 50 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 

Rzekuń – Dostawa i montaż oprawy ulicznej na ul. Dębowej 
w Czarnowcu 7.11.2014 r.

• Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Czarnowcu obej-
mująca zmianę konstrukcji dachu, 06.10.2011 r.

• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 
Rzekuń – Budowa oświetlenia drogowego 1319 m Czarno-
wiec ul. Sosnowa 7.11.2014 r.

• Wykonanie instalacji elektrycznej w  świetlicy wsi Czarno-

Uroczyste otwarcie placu zabaw w Borawem.

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Borawem. 

Ciąg pieszo-jezdny w Borawem. 
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wiec, 15.03.2011 r.
• Wykonanie dokumentacji na remont drogi 149 od drogi pow. 

126/3 w Czarnowcu dr. 87/1 do ul. Kolejowej, 10.07.2011 r.
• Zakup naczyń duralex oraz zestaw sztućców dla potrzeb 

świetlicy wiejskiej w Czarnowcu , 30.12.2011 r.
• Budowa sieci kanalizacyjnej z  przyłączami w  msc. Rzekuń 

i Czarnowiec – III etap, 15.11.2011 r.
• Budowa sieci kanalizacyjnej z  przyłączami w  msc. Rzekuń 

i Czarnowiec – IV etap, 30.11.2011 r.
• Przebudowa drogi gminnej w  msc. Tobolice-Czarnowiec, 

28.10.2011 r.
• Rozbudowa wodociągu Czarnowiec-Tobolice, 31.05.2012 r.
• Remont budynku świetlicy wiejskiej w  Czarnowcu, I  etap 

30.10.2012 r. II etap 30.08.2013 r.
• Modernizacja oświetlenia ulicznego w  gminie Rzekuń. 

14.12.2012 r.
• Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projekto-

wo-kosztorysowej na remont budynku świetlicy wiejskiej 
w Czarnowcu, luty 2012 r.

• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnie-
niowej z przyłączami w Rzekuniu w ramach zadania „Budo-
wa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami w obrębie msc. 
Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec gm. Rzekuń, 31.10.2012 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w msc. Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Lasko-
wiec-Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w  msc. 
Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i Drwęcz po-
łożonych w Gminie Rzekuń, część 1 zadanie 3 – Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjnym 
i  ciśnieniowym wraz z  przyłączami o  długości ok. 5,5 km 
w msc. Czarnowiec, 31.01.2013 r.

• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka kru-
szywa łamanego 0 31,50 mm, 02.2012 r. - 11.2012 r.

• Przebudowa ul. Leśnej oraz drogi gminnej dz.nr 450 w Czar-
nowcu na terenie Gminy Rzekuń z uzupełnieniem brakującej 
infrastruktury technicznej, 25.10.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w  miejscowości Ławy, Goworki, Rzekuń oraz 
rozbudowy gminnych sieci wodociągowych na terenie Gmi-
ny Rzekuń. Zadanie 3: Budowa sieci wodociągowej o długo-
ści ok. 0,44 km w miejscowości Czarnowiec.

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarnowcu oraz przebudowa 
ul. Kasztanowej wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktu-
ry technicznej 29.08.2014 r.

• Zakup firanek, kinkietów do świetlicy wiejskiej w Czarnow-
cu, sierpień 2013 r.

• Wykonanie mebli kuchennych pod zabudowę w  świetlicy 
wiejskiej w Czarnowcu, 25.06.2014 r.

• Zakup rolet do okien w  świetlicy wiejskiej w  Czarnowcu, 
31.05.2014 r.

• Zakup stolików oraz ławek do świetlicy wiejskiej w Czarnow-
cu, 31.05.2014 r.

• Kanapa świetlica w Czarnowcu, 25.06.2014 r.
• Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w  Czarnowcu 

wraz z dostawą, 06.06.2014 r.
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzekuń, Toboli-

ce, Czarnowiec i Ławy gm. Rzekuń, 17.10.2014 r.
DANISZEWO - 195 mieszkańców

• Montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej w miejscowości Dani-
szewo 20.12.2013 r.

• Żwirowanie dróg 224,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Żwirowanie dróg 240 m3 116,64 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.
• Zakup stołów do strażnicy OSP w Daniszewie, 23.09.2011 r.
• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 

Rzekuń – Oświetlenie drogowe Daniszewo 171 m 7.11.2014 r.
• Zakup krzeseł do świetlicy OSP w Daniszewie , 20.10.2011 r.
• Zakup, wymiana stolarki okiennej do świetlicy zlokalizowa-

nej w strażnicy OSP w Daniszewie , 30.11.2011 r.
• Dostawa gruzu wraz z transportem, profilowaniem i rozplan-

towaniem na drodze gminnej w msc. Daniszewo, 31.08.2012 r.
• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka kru-

szywa łamanego 0 31,50 mm. , 02.2012 r. - 11.2012 r.

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w  gminie Rzekuń. 
30.04.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbu-
dowy i remontu świetlicy wiejskiej w Daniszewie gm. Rzekuń 
30.04.2013 r.

• Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w  Daniszewie 
20.08.2013 r.

• Rozbudowa i  remont świetlicy wiejskiej w  Daniszewie gm. 
Rzekuń, 15.09.2014 r.

DRWĘCZ - 177 mieszkańców
• Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w  Drwęczy 

25.10.2013 r.
• Przebudowa dachu w ramach inwestycji „Remont budynku 

świetlicy wiejskiej w Drwęczy” 15.12.2013 r.
• Remont świetlicy wiejskiej w  Drwęczy I  etap do dnia 

Droga 450 w Czarnowcu, ul. Dzikiej Róży. 

Świetlica w Czarnowcu przed i po remoncie.

Świetlica w Daniszewie. 
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29.11.2013 r. II etap – 30.09.2014 r.
• Budowa sieci wodociągowej wraz z  przyłączeniami w  msc. 

Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare i Drwęcz.
• Żwirowanie dróg 220 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Żwirowanie dróg 70,10 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.
• Wykonanie oświetlenia przystanku PKS i przejścia dla pie-

szych na drodze 660 (nowa linia oświetleniowa ok. 160 m 
oraz montaż skrzynki oświetleniowej i 2 szt. opraw oświetle-
niowych) 20.12.2013 r.

• Wykonanie projektu prac geologicznych na wykonanie 
dwóch studni wierconych na terenie wsi Drwęcz gminy Rze-
kuń wraz z badaniem fizyko-chemicznym wody z istniejącej 
studni, 21.03.2011 r.

• Wykonanie nowej linii oświetleniowej na istniejących słupach 
elektroenergetycznych ok. 257 m ul.Radosna od działki 217/3 
do działki 258/4 oraz montaż 2 szt. opraw oświetleniowych 
w miejscowości Drwęcz 20.12.2013

• Wykonanie nowej linii oświetleniowej na istniejących słupach 
elektroenergetycznych ok. 89 m na drodze 314 (ul.Wesoła) oraz 
montaż 2 szt. oprawy oświetleniowej w miejscowości Drwęcz; 
20.12.2013 r.

• Wykonanie dwóch otworów studziennych wodociągowego 
ujęcia wód podziemnych we wsi Drwęcz gm. Rzekuń – I etap 
budowy stacji uzdatniania wody, 14.10.2011 r.

• Przebudowa drogi gminnej w msc. Drwęcz, 31.10.2011 r.
• Wykonanie dokumentacji remontu drogi w Drwęczy – połą-

czenie 200m, 10.07.2011 r.

• Opracowanie dokumentacji i wykonanie rozbudowy oświe-
tlenia ulicznego w msc. Drwęcz gm. Rzekuń , 18.11.2011 r.

• Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-
-kosztorysowej na budowę stacji uzdatniania wody w  msc. 
Drwęcz działka 138 gm. Rzekuń, 12.04.2012 r.

• Dostawa i montaż 5 lamp we wsi Drwęcz, 30.07.2011 r.
• Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Drwęcz gmina Rze-

kuń , 15.10.2012 r. oraz 14.12.2012 r.
• Remont budynku świetlicy wiejskiej w Drwęczy, 15.11.2012 r.
• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka kru-

szywa łamanego 0 31,50 mm , 02.2012 r. - 11.2012 r.
• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-

cji sanitarnej w msc. Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Lasko-

wiec-Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w  msc. 
Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i Drwęcz po-
łożonych w Gminie Rzekuń, część 2 zadanie 2 – Budowa sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami o długości 0,3 km w msc. 
Drwęcz, 28.02.2013 r.

• Dostawa, montaż i  konfiguracja monitoringu SUW 
w Drwęczy, 21.02.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych pla-
ców zabaw na terenie gm. Rzekuń „Radosna szkoła” przy 
szkole podstawowej w Drwęczy 

• Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Drwęczy I etap do dnia 30.08.2013 r. II 
etap do dnia 30.09.2013 r.

DZBENIN - 856 mieszkańców
• Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

wykonanie tzw. „małych” placów zabaw w  ramach rządo-
wego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej 
w Dzbeninie 20.06.2014 r.

• Wykonanie nowej linii oświetleniowej na istniejących słupach 
elektroenergetycznych w  miejscowości Dzbenin od drogi 
506/1 na drodze 520, 521 i 150/2 ok. 999 m oraz montaż 5 szt. 
opraw oświetleniowych 20.12.2013 r.

• Montaż 1 szt. oprawy ulicznej w  miejscowości Dzbenin 
20.12.2013 r.

• 115,5 m3 pospółki drogowej 11.08.2011 r. - 06.09.2011 r.
• Żwirowanie dróg 362,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Żwirowanie dróg 437,70 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.
• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 

Rzekuń – Dobudowa (montaż) dwóch opraw Dzbenin ul. 
Leśna 7.11.2014 r.

• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 
Rzekuń – Budowa oświetlenia drogowego Dzbenin ul. Klo-
nowa, Świerkowa i Sosnowa 7.11.2014 r.

• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 
Rzekuń – Oświetlenie drogowe Dzbenin 100 m 7.11.2014 r.

• Przebudowa drogi gminnej nr 521 w Dzbeninie, 15.07.2011 r.

• Dostawa i montaż zabawek w msc. Dzbenin , 30.07.2011 r.
• Wykonanie remontu przepustu na drogach gminnych w msc. 

Tobolice ul. Krucza, Kamianka, Borawe, Dzbenin w gm. Rze-
kuń, 15.07.2011 r.

• Wykonanie przesunięcia hydrantu ppoż Ø 80 nadziemnego 
szt. 1 w msc. Dzbenin. 31.05.2011 r.

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Drwęczy. 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Drwęczy.

Plac zabaw w Dzbeninie. 

Plac zabaw w Drwęczy oraz w oddali stacja uzdatniania wody i świetlica. 
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• Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy 
sieci wodociągowych na terenie gm. Rzekuń, 15.03.2012 r.

• Naprawa samochodu Star 244 z  jednostki OSP Dzbenin, 
22.04.2011 r.

• Remont dróg gminnych w msc. Dzbenin (mieszanka żwiro-
wa odcinek 1365 mb), 31.08.2012 r.

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w  gminie Rzekuń.Za-
projektowanie i  wykonanie nowej linii oświetleniowej (lub 
przedłużenie istniejącej) od posesji 83c do słupa ozn. „9/4” 
(ok. 250 m.). Zamontowanie oprawy ulicznej sodowej na słu-
pie wirowym ozn. „321/08”. b. Zaprojektowanie i  wykona-
nie nowej linii oświetleniowej (lub przedłużenie istniejącej) 
na ul. Wrzosowej od słupa ozn. „14/2/4/08” do „14/2/4/3” 
(ok. 150 m). Zamontowanie oprawy ulicznej na słupie wiro-
wym ozn. „14/2/4/2/08”. c. Wymiana opraw rtęciowych na 
słupach ŻN na oprawy uliczne sodowe od posesji z nr 6 do 
73B i na drodze nr 513, 514. d. usunięcie punktu świetlnego 
przy posesjach z numerami: 6, 14, 21, 24A, 28, 36, 45, 57; e. 
przeniesienie oprawy ulicznej sodowej ze słupa w sąsiedztwie 
posesji z numerem 70 do słupa naprzeciw 65, 14.12.2012 r.

• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka kru-
szywa łamanego 0 31,50 mm, 02.2012 r. - 11.2012 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w miejscowościach Tobolice, Dzbenin, Czarno-
wiec, Laskowiec - Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodo-
ciągu w miejscowościach Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś 
Wschodnia i Drwęcz położonych w Gminie Rzekuń. Zadanie 
2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym 
grawitacyjnym i ciśnieniowym wraz z przyłączami o długości 
ok. 12,5 km w miejscowości Dzbenin, 31.07.2013 r.

• Rozbudowa gminnych sieci wodociągowych na terenie Gmi-
ny Rzekuń. Zadanie 5: Budowa sieci wodociągowej o długo-
ści ok. 4,8 km w miejscowości Dzbenin, 30.08.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych 
przebudowy dróg wraz z  uzupełnieniem brakującej infra-
struktury technicznej na terenie gminy Rzekuń. Zadanie 
2: Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. 506/2 w  Dzbeni-
nie z  uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej. 
W ramach ww. części zadania zaplanowano przebudowę ulic 
o łącznej długości ok. 240 mb, 28.06.2013 r.

• Naprawa samochodu STAR 244 OSP Dzbenin, 05.2012 r.

• Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń: Punkt Przedszkolny 
w Dzbeninie przez 2 lata (łącznie 33 dzieci)

• Piknik równościowy w ramach projektu „Punkty Przedszkol-
ne w Gminie Rzekuń”, 16.06.2013 r.

• Remont drogi gminnej dz. ewid. 506/2 w  Dzbeninie, 
29.11.2013 r.

• Zakup wyposażenia dla OSP w Dzbeninie 15.10.2013 r.
GOWORKI - 97 mieszkańców

• Przeniesienie oprawy ulicznej w miejscowości Goworki z słu-
pa nr 8/10 na słup nr. 5/10 20.12.2013 r.

• Żwirowanie dróg 176,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Żwirowanie dróg 126,00 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.
• Odbudowa linii oświetlenia ulicznego w msc. Goworki gm. 

Rzekuń 15.08.2014 r.

• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 
Rzekuń – Budowa oświetlenia drogowego 181 m Goworki 
7.11.2014 r.

• Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy 
sieci wodociągowych na terenie gm. Rzekuń, 15.03.2012 r.

• Zakup i montaż krawężników betonowych w msc. Goworki, 
9.11.2012 r.

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w  gminie Rzekuń. 
14.12.2012 r.

• Operat wodno prawny na wykonanie i przebudowę przepu-
stów w ramach inwestycji „Budowa drogi gminnej relacji Go-
worki-Ławy-Nowa Wieś Wschodnia”, 27.08.2012 r.

• Budowa drogi gminnej relacji Goworki-Ławy-Nowa Wieś 
Wschodnia, 30.08.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w  miejscowości Ławy, Goworki, Rzekuń oraz 
rozbudowy gminnych sieci wodociągowych na terenie Gmi-
ny Rzekuń. Zadanie 6: Budowa sieci wodociągowej o długo-
ści ok. 0,78 km w miejscowości Goworki.

• Przebudowa drogi gminnej relacji Goworki – Ławy – Nowa 
Wieś Wschodnia, 06.09.2013 r.

• Wykonanie remontu balustrady mostowej w msc. Goworki, 
23.09.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w msc. Ławy, Goworki, Rzekuń oraz rozbudo-
wy gminnych sieci wodociągowych na terenie Gminy Rze-
kuń, 15.04.2014 r.

KAMIANKA - 264 mieszkańców
• Remont instalacji hydraulicznej oraz centralnego ogrzewania 

w budynku świetlicy wiejskiej w Kamiance 20.06.2014 r.
• Wykonanie wbudowania 2 szt przepustów w msc. Kamianka 

04.07.2014 r.
• 21 m3 pospółki drogowej 06.09.2011 r.
• Żwirowanie dróg 64,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Dostawa i wymiana opraw ulicznych w Kamiance, 30.09.2011 r.
• Wykonanie remontu przepustu na drogach gminnych w msc. 

Tobolice ul. Krucza, Kamianka, Borawe, Dzbenin w gm. Rze-
kuń, 15.07.2011 r.

• Wykonanie, dostawa, montaż okien i drzwi w budynku OSP 

Droga 521 w Dzbeninie.

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Dzbeninie. 

Droga Goworki-Ławy-NWW. 
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w Kamiance, 16.09.2011 r.
• Zakup materiałów do wykonania ogrzewania budynku remi-

zy OSP w Kamiance, 01.10.2012 r.
• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka kru-

szywa łamanego 0 31,50 mm, 02.2012 r. - 11.2012 r.
• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-

cji sanitarnej w  miejscowości Ławy, Goworki, Rzekuń oraz 
rozbudowy gminnych sieci wodociągowych na terenie Gmi-
ny Rzekuń. Zadanie 7: Budowa sieci wodociągowej o długo-
ści ok. 0,97 km w miejscowości Kamianka.

• Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Kamianka, 30.09.2013 r.
• Wyposażenie sali w msc. Kamianka, wrzesień 2013 r.
• Zakup aparatu pianotwórczego dla OSP Kamianka, 

19.12.2013 r
• Remont łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w Kamiance, 

18.07.2014 r.
KORCZAKI - 153 mieszkańców

• 10,5 m3 pospółki drogowej 25.10.2011 r.
• Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Rze-

kuń – Budowa oświetlenia drogowego Korczaki 7.11.2014 r.
• Żwirowanie dróg 174,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Żwirowanie dróg 290,00 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.
• Montaż 3 szt. opraw oświetleniowych w miejscowości Kor-

czaki; 20.12.2013 r.
• Dostawa pospółki drogowej w ilości 199,00 ton do msc. Kor-

czaki wraz z rozplantowaniem na drodze gminnej, wskazanej 
przez Radę Sołecką , 17.06.2011 r.

• Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy 
sieci wodociągowych na terenie gm. Rzekuń, 15.03.2012 r.

• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka kru-
szywa łamanego 0 31,50 mm. , 02.2012 r. - 11.2012 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych prze-
budowy dróg wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury 
technicznej na terenie gminy Rzekuń – zadanie: Przebudowa 
drogi gminnej ozn.nr ewid.243 w msc. Korczaki, 15.03.2014 r.

• Przebudowa drogi gminnej ozn. nr ewid. nr 243 w msc. Kor-
czaki, 29.08.2014 r.

LASKOWIEC - 1136 mieszkańców
• 75 m3 pospółki drogowej 18.07.2011 r. - 25.10.2011 r.
• Żwirowanie dróg 608,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Żwirowanie dróg 910,68 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.
• Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w  La-

skowcu 25.08.2014 r.
• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gmi-

nie Rzekuń – Budowa oświetlenia drogowego Laskowiec ul. 
Brzozowa i Jasna 7.11.2014 r.

• Dostawa pospółki drogowej w ilości 492,00 ton do msc. La-
skowiec wraz z rozplantowaniem na drodze gminnej, wska-
zanej przez Radę Sołecką, 30.06.2011 r.

• Wykonanie 2 łazienek z podstawowym wyposażeniem w po-
mieszczeniach, użyczonych na cele prowadzenia świetlicy śro-
dowiskowej w budynku kościoła w Laskowcu, 30.04.2011 r.

• Uzupełnienie projektu technicznego w  zakresie przygotowa-
nia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację in-
westycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej 
(ul. Leśnej) w Laskowcu, 31.05.2011 r.

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w  gminie Rzekuń. 
14.12.2012 r.

• Przebudowa ulicy Granicznej na granicy msc. Teodorowo-
-Laskowiec, 30.11.2012 r.

• Wykonanie odwodnienia ul. Nowej w  Laskowcu, marzec 
2012 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w msc. Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Lasko-
wiec-Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w  msc. 
Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i Drwęcz po-
łożonych w Gminie Rzekuń, część 1 zadanie 4 – Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjnym 
i  ciśnieniowym wraz z  przyłączami o  długości ok. 11,0 km 
w msc. Teodorowo i Laskowiec, 30.04.2013 r.

ul. Leśna w Laskowcu na tzw. rogal. 

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Laskowcu. 

Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infrastrukturą tech-
niczną przy Szkole Podstawowej w Laskowcu.

Kamianka- samochód OSP. 

Szkoła Podstawowa w Laskowcu po rozbudowie w 2014 r.
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• Budowa sali gimnastycznej przy SP Laskowiec, 28.02.2013 r.
• Budowa ul. Leśnej w msc. Laskowiec , 15.07.2013 r.
• Budowa sali gimnastycznej z  pomieszczeniami dydaktycz-

nymi i  infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej 
w Laskowcu. Etap I 30.09.2013 r. Etap II 13.12.2013 r. Etap 
III 01.07.2014 r. Etap IV 31.10.2014 r. Etap V 01.07.2015 r.

• Remont ul. Wrzosowej w Laskowcu, 29.08.2014 r.
ŁAWY - 872 mieszkańców

• 230,5 m3 pospółki drogowej 11.08.2011 r. - 25.10.2011 r.
• Żwirowanie dróg 190,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Żwirowanie dróg 30,60 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.
• Wykonanie nowej linii oświetleniowej na istniejących słu-

pach elektroenergetycznych ok. 1208 m od skrzyżowania 
dróg 186, 185 i 187/4 na drodze 625/2 i do działki nr 396/12 
oraz montaż 10 szt. opraw oświetleniowych i montaż skrzyn-
ki oświetleniowej na słupie 13 A  w  miejscowości Ławy 
20.12.2013 r.

• Wykonanie nowej linii oświetleniowej na istniejących słu-
pach elektroenergetycznych ok. 240 m od działki 350/7 na 
drodze 625/1 do działki 651 oraz montaż 2 szt. oprawy oświe-
tleniowej w miejscowości Ławy; 20.12.2013 r.

• Wykonanie remontu odcinka ul. Składowej w  msc. Ławy 
(nakładka bitumiczna Ławy) 30.05.2014 r.

• Projekt linii oświetleniowej kablowej 120 m w  Ławach ul. 
Słoneczna 15.09.2014 r.

• Oznakowanie i  odwonienie chodnika wzdłuż ul. Ławskiej 
w Ławach 25.08.2014 r.

• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 
Rzekuń „Budowa oświetlenia drogowego – linia kablowa 570 
m Ławy gm. Rzekuń 22.10.2014 r.

• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gmi-
nie Rzekuń – Budowa oświetlenia drogowego 188 m Ławy 
7.11.2014 r.

• Budowa drogi gminnej relacji Goworki-Ławy-Nowa Wieś 
Wschodnia, 31.10.2012 r.

• Wykonanie dokumentacji na remont ulic: Składowa, Objaz-
dowa i Osiedlowa w Ławach, 10.08.2011 r.

• Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy 
sieci wodociągowych na terenie gm. Rzekuń, 15.03.2012 r.

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnienio-
wej w obrębie wsi Ławy, gm. Rzekuń. marzec 2012 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych prze-
budowy dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń – Wyko-
nano projekt budowlany na przebudowę ul. Szymborskiej, 
Sienkiewicza, Reymonta , Lipowej i  Brzozowej w  Ławach, 
lipiec 2012 r.

• Remont ulic: Składowej, Objazdowej, Osiedlowej w Ławach, 
31.07.2012 r.

• Przebudowa ul. Szymborskiej, Sienkiewicza, Reymonta, Li-
powej i Brzozowej w Ławach z uzupełnieniem brakującej in-
frastruktury technicznej, 16.11.2012 r.

• Operat wodno prawny na wykonanie i przebudowę przepu-
stów w ramach inwestycji „Budowa drogi gminnej relacji Go-

worki-Ławy-Nowa Wieś Wschodnia”, 27.08.2012 r.
• Wykonanie ogrodzenia przepompowni ścieków zlokalizowa-

nej Ławy-Zarośla, 09.11.2012 r.
• Modernizacja oświetlenia ulicznego w  gminie Rzekuń. 

14.12.2012 r.
• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka kru-

szywa łamanego 0 31,50 mm, 02.2012 r. - 11.2012 r.
• Budowa drogi gminnej relacji Goworki-Ławy-Nowa Wieś 

Wschodnia, 06.09.2013 r.
• Remont mostu na rzece Czeczotka w msc. Ławy, 15.10.2013 r.
• Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w  msc. Ławy gm. 

Rzekuń” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej 
w obrębie wsi Ławy – uzupełnienie”, 04.10.2013 r.

• „Przebudowę studni na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
w msc. Ławy w Gminie Rzekuń”, 04.10.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych prze-
budowy dróg wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktu-
ry technicznej na terenie gminy Rzekuń – zadanie: Przebu-
dowa drogi gminnej ozn.nr ewid.618/5, 618/1 w msc. Ławy 
z uzupełnieniem infrastruktury technicznej, 01.03.2014 r.

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Rzekuń, 
Tobolice, Czarnowiec i Ławy gm. Rzekuń. I etap – 30.05.2014 r. 
II etap – 30.06.2014 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w msc. Ławy, Goworki, Rzekuń oraz rozbudo-
wy gminnych sieci wodociągowych na terenie Gminy Rze-
kuń, 15.04.2014 r.

• Przebudowa ul. Zarośle i Miłosza w Ławach z uzupełnieniem 
brakującej infrastruktury technicznej, 19.09.2014 r.

• Budowa chodnika w msc. Ławy, 31.05.2014 r. 31.07.2014 r.
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzekuń, Tobolice, 

Czarnowiec i Ławy gm. Rzekuń, 17.10.2014 r.
NOWA WIEŚ WSCHODNIA - 490 mieszkańców

• Opracowanie planu odnowy msc. Nowa Wieś Wschodnia 
gm. Rzekuń 30.06.2014 r.

• Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschod-
niej I  etap 01.12.2014 r., II etap 11.05.2015 r., III etap 
29.05.2015 r.

• 21 m3 pospółki drogowej NWW os. Leśniewo 11.08.2011 r.
• 58,5 m3 pospółki drogowej 18.07.2011 r.

• Żwirowanie dróg (Oś. Leśniewo) 8,00 m3 12.04.2013 r. - 
06.06.2013 r. 

• Żwirowanie dróg 36,40 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.
• Remont nawierzchni ul. Wrzosowa i  ul. Kochanowskiego, 

Nowa Wieś Wschodnia – osiedle Leśniewo, 30.08.2011 r.
• Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś Wschodnia dz. 

nr ewid. geod. 432, 397/1, 451/1, 430/1 – I etap, 30.11.2011 r.
• Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi 

gminnej na dz. ewid. nr 432 w msc. Nowa Wieś Wschodnia 

Ławy, ul. Miłosza i ul. Zarośla w budowie.

Prace przy odwodnieniu i poboczach w Nowej Wsi Wsch. 
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o długości ok. 860 mb. 10.07.2011 r.
• Zakup stołów do świetlicy zlokalizowanej w msc. Nowa Wieś 

Wschodnia 30.06.2011 r.
• Opracowanie dokumentacji i wykonanie rozbudowy oświe-

tlenia ulicznego w msc. Nowa Wieś Wschodnia gm. Rzekuń, 
31.10.2011 r.

• Przebudowa drogi gminnej w msc. Nowa Wieś Wschodnia dz. 
ewid. geod. 432, 397/1, 451/1, 430/1 – II etap, 31.08.2012 r.

• Operat wodno prawny na wykonanie i przebudowę przepu-
stów w ramach inwestycji „Budowa drogi gminnej relacji Go-
worki-Ławy-Nowa Wieś Wschodnia”, 27.08.2012 r.

• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka kru-
szywa łamanego 0 31,50 mm, 02.2012 r. - 11.2012 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w msc. Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Lasko-
wiec-Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w  msc. 
Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i  Drwęcz 
położonych w Gminie Rzekuń, część 2 zadanie 1 – Budowa 
sieci wodociągowej wraz z  przyłączami o  długości ok. 7,5 
km w  msc. Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare 
28.02.2013 r.

• Budowa drogi gminnej relacji Goworki-Ławy-Nowa Wieś 
Wschodnia, 06.09.2013 r.

• Wykonanie przecisku na sieci wodociągowej pod drogą po-

wiatową Nr 2552 W w miejscowości Nowa Wieś Wschodnia 
gm. Rzekuń, 19.08.2013 r.

• Ogrodzenie działki gminnej w msc. Nowa Wieś Wschodnia 
dz. ewid. nr 353/3, 30.10.2013 r.

• Budowa sieci wodociągowej wraz z  przyłączeniami w  msc. 
Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare i Drwęcz.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
budowę świetlicy wiejskiej w  msc. Nowa Wieś Wschodnia, 
14.07.2014 r.

OŁDAKI - 171 mieszkańców
• Żwirowanie dróg 336,00 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.

• Wykonanie nowej linii oświetleniowej na istniejących słu-
pach elektroenergetycznych ok. 60 m w  drodze 328/1 oraz 
montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej na słupie nr 10/1 
w miejscowości Ołdaki; 20.12.2013 r.

• Dostawa pospółki drogowej w ilości 241,00 ton do msc. Oł-
daki wraz z rozplantowaniem na drodze gminnej, wskazanej 
przez Radę Sołecką 30.06.2011 r.

• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka kru-
szywa łamanego 0 31,50 mm. 02.2012 r. - 11.2012 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w msc. Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Lasko-
wiec-Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w  msc. 
Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i  Drwęcz 
położonych w Gminie Rzekuń, część 2 zadanie 1 – Budowa 
sieci wodociągowej wraz z  przyłączami o  długości ok. 7,5 
km w msc. Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare, 
28.02.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych pla-
ców zabaw na terenie gm. Rzekuń „Radosna szkoła” przy 
szkole podstawowej w Ołdakach. 

• Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Oł-
dakach I etap do dnia 30.08.2013 r. II etap do dnia 30.09.2013 r.

• Budowa sieci wodociągowej wraz z  przyłączeniami w  msc. 
Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare i Drwęcz.

PRZYTUŁY NOWE - 113 mieszkańców
• 31,5 m3 pospółki drogowej 25.10.2011 r.
• Żwirowanie dróg 272,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Żwirowanie dróg 16,20 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.

• Dostawa pospółki drogowej w  ilości 184,00 ton do msc. 
Przytuły Nowe wraz z rozplantowaniem na drodze gminnej, 
wskazanej przez Radę Sołecką , 30.06.2011 r.

• Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi gminnej na dz. 
ewid. nr 124/2 w msc. Przytuły Nowe, 31.12.2011 r.

• Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych 
w msc. Przytuły Nowe, 28.09.2012 r.

• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa, 289,05, 02.2012 r. - 
11.2012 r.

PRZYTUŁY STARE - 229 mieszkańców
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych prze-

budowy drogi gminnej nr ewid. 317/2, 221 31.07.2014 r.
• Żwirowanie dróg 124,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 

Szkoła w Ołdakach z nowym dachem.

Wizualizacja świetlicy w NWW. 

NWW osiedle Leśniewo. 

Osiedle Leśniewo. 

Droga Przytuły Nowe. 
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• Żwirowanie dróg 12,30 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.
• Wykonanie nowej linii oświetleniowej na istniejących słu-

pach elektroenergetycznych ok. 124 m. w drodze 221 od słu-
pa 16 do słupa 19 oraz montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej 
na słupie nr. 18 w miejscowości Przytuły Stare; 20.12.2013 r.

• Wykonanie nowej linii oświetleniowej na istniejących słu-
pach elektroenergetycznych ok. 687 m. od działki 52/12 
wzdłuż drogi 49 w kierunku transformatora na działce 46/3 
do słupa za stacją transformatorową Przytuły Stare IV oraz 
montaż skrzynki oświetleniowej i 3 szt. opraw oświetlenio-
wych na słupkach nr. 8/10, 11/10, 11/4/10 w  miejscowości 
Przytuły Stare; 20.12.2013 r.

• Montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej w miejscowości Przytu-
ły Stare; 20.12.2013 r.

• Remont przepustu w Przytułach Starych, 20.05.2011 r.
• Dostawa pospółki drogowej w ilości 241,00 ton do msc. Przy-

tuły Stare wraz z rozplantowaniem na drodze gminnej, wska-
zanej przez Radę Sołecką , 30.06.2011 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w msc. Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Lasko-
wiec-Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w  msc. 
Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i  Drwęcz 
położonych w Gminie Rzekuń, część 2 zadanie 1 – Budowa 
sieci wodociągowej wraz z  przyłączami o  długości ok. 7,5 
km w msc. Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare, 
28.02.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w msc. Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Lasko-
wiec-Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w  msc. 
Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i  Drwęcz 
położonych w Gminie Rzekuń, część 1 zadanie 2 – Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyj-
nym i ciśnieniowym wraz z przyłączami o długości 12,5 km 
w msc. Dzbenin, 31.07.2013 r.

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w  gminie Rzekuń. 
14.12.2012 r.

• Remont drogi gminnej relacji Przytuły Stare – Rozwory, 
28.06.2013 r.

• Budowa sieci wodociągowej wraz z  przyłączeniami w  msc. 
Nowa Wieś Wschodnia, Ołdaki, Przytuły Stare i Drwęcz.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych prze-
budowy dróg wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktu-
ry technicznej na terenie gminy Rzekuń – zadanie: Przebu-
dowa drogi gminnej ozn.nr ewid. 186 w msc. Przytuły Stare, 
15.03.2014 r.

ROZWORY - 250 mieszkańców
• Wykonanie centralnego ogrzewania świetlicy w msc. Rozwo-

ry 30.09.2014 r.
• Żwirowanie dróg 32,10 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.
• Zakup motopompy dla jednostki OSP Rozwory, 20.09.2011 r. 
• Zakup materiałów hydraulicznych do budynku remizo-świe-

tlicy OSP Rozwory , 25.05.2012 r.
• Ogrodzenie remizo-świetlicy w Rozworach, 01.10.2012 r.

• Zakup i dostarczenie cementu do remizo-świetlicy w Rozwo-
rach, 1.10.2012 r.

• Remont drogi gminnej relacji Przytuły Stare – Rozwory, 
28.06.2013 r.

• Ogrodzenie placu gminnego w  msc. Rozwory Dz. ewid. nr 
142, 27.09.2013 r.

• Opracowanie dokumentacji na opisanie systemu centralnego 
ogrzewania świetlicy w Rozworach 14.08.2014 r.

RZEKUŃ - 2336 mieszkańców
• Montaż 10 szt. opraw oświetleniowych przeniesionych z ul. Ko-

ściuszki w Rzekuniu 20.12.2013 r.

• Wykonanie nowej linii oświetleniowej na istniejących słupach 
elektroenergetycznych ok. 215 m oraz montaż 3 szt. opraw 
oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzekuń 20.12.2013 r.

• 220,5,0 m3 pospółki drogowej 11.08.2011 r. - 25.10.2011 r.
• Żwirowanie dróg 112,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Żwirowanie dróg 427,20 m3 26.06.2014 r. - 07.08.2014 r.

• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 
Rzekuń – Budowa oświetlenia drogowego 53 m, droga grunto-
wa nr 667 w Rzekuniu 7.11.2014 r.

• Przeprowadzenie szkolenia BHP ogólnego z uwzględnieniem 
BHP przy działaniach ratowniczo-gaśniczych dla OSP w Rze-
kuniu i Borawem 31.08.2011 r.

• Przebudowa studni ściekowej: skrzyżowanie ul. Sienkiewicza 
i Mazowiecka w gm. Rzekuń 15.09.2011 r.

• Opracowanie projektu budowlanego zamiennego sieci kanali-
zacyjnej wraz z brakującymi przyłączami kanalizacyjnymi dla 

Droga Przytuły St.-Rozwory - zyskała nową nawierzchnię. 

Budynek Urzędu Gminy przed i po remoncie.

ul. Kościuszki w 2010 r.
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zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłą-
czami w msc. Rzekuń-Czarnowiec IV etap” 2.11.2011 r.

• Wykonanie robót dodatkowych objętych projektem Budowa 
kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach progra-
mu MOJE BOISKO – ORLIK 2012 31.10.2011 r.

• Aktualizacja projektu budowlanego remontu ulicy drogi 
gminnej ul. Kościuszki wraz z  odwodnieniem, miejscami 
parkingowymi i oświetleniem w msc. Rzekuń 20.04.2012 r.

• Dostawa, montaż i  kon�guracja centrali telefonicznej w  bu-
dynku Urzędu Gminy w Rzekuniu 15.11.2011 r.

• Dostawa iluminacji świątecznych 18.11.2011 r.
• Aktualizacja projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej z przy-

łączami w msc. Rzekuń-Czarnowiec – II etap 31.12.2011 r.
• Uporządkowanie działki nr 712 w msc. Rzekuń styczeń 2012r.
• Przeniesienie opraw ulicznych w Rzekuniu luty 2012 r.
• Zakup i montaż grzejnika w OSP Rzekuń luty 2012 r. 
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych prze-

budowy dróg gminnych na terenie gminy Rzekuń – Wykona-
no projekt budowlany na przebudowę ul. Polnej, Malinowej 
i Agrestowej w Rzekuniu lipiec 2012 r.

• Wykonanie dok. projektowo-kosztorysowych przebudowy 
dróg gminnych na terenie gm. Rzekuń – Wykonano projekt 
budowlany na przebudowę ul. Złotej i  Srebrnej w  Rzekuniu 
lipiec 2012 r.

• Projekt i  zagospodarowanie terenów zielonych na ul. Ko-
ściuszki w Rzekuniu 31.10.2012 r.

• Dostawa wyposażenia ul. Kościuszki w Rzekuniu 8.05.2012 r.
• Przebudowa rowu odprowadzającego wodę z kanalizacji desz-

czowej pomiędzy ul. Mazowiecką i ul. Kopernika w msc. Rze-
kuń 14.09.2012 r.

• Monitoring budynku OSP Rzekuń 1.09.2012 – czas nieokre-
ślony 

• Prace remontowe dróg gminnych polegające na transporcie 
samochodami samowyładowczymi urobku z ulicy Kościuszki 
na odległość do 10 km 10.11.2012 r.

• Remont miejsc pamięci narodowej 17.10.2012 r.
• Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach 

programu „Moje boisko ORLIK 2012 – Etap II” 30.04.2012 r. 
• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnie-

niowej z przyłączami w Rzekuniu w ramach zadania „Budowa 

sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami w obrębie msc. Rze-
kuń, Tobolice, Czarnowiec gm. Rzekuń 31.10.2012 r.

• Remont ul. Kościuszki w Rzekuniu wraz z przebudową i roz-
budową infrastruktury technicznej 30.11.2012 r.

• Wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Ogrodowej w Rze-
kuniu 31.08.2012 r.

• Przebudowa ul. Złotej i ul. Srebrnej w Rzekuniu z uzupełnie-
niem brakującej infrastruktury technicznej 31.10.2012 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji 
sanitarnej w msc. Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Laskowiec-
-Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w msc. Przytu-
ły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i Drwęcz położonych 
w Gminie Rzekuń, część 1 zadanie 4 – Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjnym i ciśnienio-
wym wraz z przyłączami o długości ok. 0,85 km w msc. Rze-
kuniu 28.02.2013 r.

• Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzekuń 
28.09.2012 r.

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w  gminie Rzekuń 
14.12.2012 r.

• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka kru-
szywa łamanego 0 31,50 mm 02.2012 r. - 11.2012 r.

• Dostawa iluminacji świątecznych 10.12.2012 r.
• Inwentaryzacja punktów świetlnych w  gminie Rzekuń 

31.01.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji brakujących przyłączy ul. Kawale-
ryjska i ul. Cicha w Rzekuniu 28.02.2013

• Oświetlenie w ulicy Ogrodowej w Rzekuniu 27.12.2012 r.
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych pla-

ców zabaw na terenie gminy Rzekuń (Rzekuń) 15.02.2013 r.
• Dostawa i montaż dwóch słupów oświetleniowych typu staro-

miejskiego wraz z oprawami typu szyszka o przekroju 400 mm 
w ulicy Ogrodowej w Rzekuniu 15.02.2013 r.

• Przebudowa ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu z uzupełnieniem 
brakującej infrastruktury technicznej 10.09.2013 r.

• Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem brakują-
cej infrastruktury technicznej 30.09.2013 r.

• Przebudowa dróg gminnych ulic: Polnej, Malinowej, Agre-
stowej, Porzeczkowej w msc. Rzekuń wraz z uzupełnieniem 
brakującej infrastruktury technicznej 31.10.2013 r.

• Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez 
rozbudowę z przebudową budynku Urzędu Gminy w Rzeku-
niu I etap 15.11.2013 r., II etap 28.02.2014 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Ławy, Goworki, Rzekuń oraz roz-
budowy gminnych sieci wodociągowych na terenie Gminy 
Rzekuń. Zadanie 4: Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 
1,2 km w miejscowości Rzekuń.  

• Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Małej w Rzekuniu z uzu-
pełnieniem brakującej infrastruktury technicznej 18.10.2013 r.

• Przebudowa ul. Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem bra-
kującej infrastruktury technicznej 21.10.2013 r.

• Przebudowa ul. Topolowej w Rzekuniu z uzupełnieniem bra-
kującej infrastruktury technicznej 28.10.2013 r.

Budowa boiska „Orlik 2012”. 

Chodniki na ul. Mazowieckiej w Rzekuniu. 

Rondo im. Marynarzy i Ułanów w Rzekuniu. 
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• Przebudowa ulicy Cichej z  uzupełnieniem brakującej infra-
struktury technicznej 30.09.2013 r.

• Wykonanie projektu budowlanego na budowę siłowni ze-
wnętrznej – miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku w msc. 
Rzekuń

• Urządzenie placu zabaw w Rzekuniu. Etap I – 15.11.2013 r., 
etap II – 25.04.2014 r.

• Montaż wiaty przystankowej w msc. Rzekuń 25.11.2013 r.
• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 

Rzekuń 20.12.2013 r.
• Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń. Etap I-IV i  VII 

16.06.2014 r., etap V-VI i VIII 15.12.2015 r.
• Przebudowa ul. Sadowej w Rzekuniu z uzupełnieniem braku-

jącej infrastruktury technicznej 31.07.2014 r.
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych prze-

budowy dróg wraz z uzupełnieniem brakującej infrastruktury 
technicznej na terenie gminy Rzekuń – zadanie: Przebudowa 
ul. Jana Pawła II i ul. Miłej w Rzekuniu z uzupełnieniem bra-
kującej infrastruktury technicznej 15.03.2014 r.

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzekuń, 
Tobolice, Czarnowiec i Ławy gm. Rzekuń 29.08.2014 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w msc. Ławy, Goworki, Rzekuń oraz rozbudo-
wy gminnych sieci wodociągowych na terenie Gminy Rzekuń 
15.04.2014 r.

• Przebudowa ul. Platynowej w Rzekuniu z uzupełnieniem bra-
kującej infrastruktury technicznej 29.08.2014 r.

• Budowa siłowni zewnętrznej – miejsce rekreacji i aktywnego 
wypoczynku w msc. Rzekuń 08.08.2014 r.

• Tablica informacyjna przy cmentarzu 16.06.2014 r.
• Przebudowa studni w Rzekuniu 12.05.2014 r.
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych prze-

budowy ul. Radosnej i Pięknej z uzupełnieniem brakującej in-
frastruktury technicznej 31.07.2014 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych prze-
budowy ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń z uzupełnieniem bra-
kującej infrastruktury technicznej 31.07.2014 r.

• Remont instalacji elektrycznej oświetlenia boiska w  Szkole 
Podstawowej w Rzekuniu 22.08.2014 r.

• Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i  bieżni w  Rzekuniu 
31.10.2014 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla za-
dania „Przebudowa ul. Jarzębinowej w msc. Rzekuń z uzupeł-

nieniem brakującej infrastruktury technicznej 29.08.2014 r.
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

zadania „Przebudowa ul. Radosnej i  Pięknej w  msc. Rze-
kuń z  uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej  
29.08.2014 r.

• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 
Rzekuń – Budowa oświetlenia drogowego Rzekuń ul. Miła 
7.11.2014 r.

• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gminie 
Rzekuń – Oświetlenie drogowe Rzekuń ul. Dobra 7.11.2014 r.

• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gmi-
nie Rzekuń – Oświetlenie drogowe Rzekuń Kolonie 231 m 
7.11.2014 r.

• Budowa sieci kanalizacyjnej z  przyłączami w  msc. Rzekuń 
i Czarnowiec – III etap, 15.11.2011 r. 

• Budowa sieci kanalizacyjnej z  przyłączami w  msc. Rzekuń 
i Czarnowiec – IV etap, 30.11.2011 r.

• Budowa kompleksu boisk sportowych w Rzekuniu w ramach 
progr. Moje Boisko ORLIK 2012, 30.11.2011 r.

• Adaptacja projektu typowego opublikowania na stronie in-
ternetowej www.orlik2012 i  stanowiącego własność Mini-
sterstwa Sportu i  Turystyki wraz z  opracowaniem projektu 
areny sportowej i  kolektora kanalizacji deszczowej odwad-
niającego teren inwestycji, 15.05.2011 r.

• Wykonanie dokumentacji technicznej na remont wodociągu 
w Rzekuniu od ul. Sienkiewicza do ul. Cichej, 30.04.2011 r.

• Wykonanie brakujących przyłączy kanalizacyjnych w Rzeku-
niu ul. Kościuszki i Mazowiecka, 11.05.2011 r.

• Przywiezienie i ułożenie na podsypce żwirowej, betonowych 
płyt drogowych na ul. Polnej w Rzekuniu, 30.04.2011 r. 

• Opracowanie dokumentacji technicznej na remont wodociągu 
w Rzekuniu od Mazowieckiej do Sienkiewicza – odcinek od ul. 
Ostrowskiej do Sienkiewicza, 31.05.2011 r.

• Przebudowa ulicy Spokojnej w Rzekuniu, 30.08.2011 r. 
• Opracowanie dokumentacji brakujących przyłączy kana-

lizacji sanitarnej w  Rzekuniu ul. Kościuszki i  Mazowiecka, 
31.05.2011 r.

• Wykonanie brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej z przy-
łączami I etap w Rzekuniu od studzienki S 50 do S 56 i od S 56 
do S 292 w kierunku Czarnowca, 14.10.2011 r.

• Wykonanie brakujących przyłączy kanaliz. w  Rzekuniu ul. 
Kościuszki i Mazowiecka – 11 szt., 6.06.2011 r.

• Kształtowanie przestrzeni publicznej w msc. Rzekuń poprzez 
przebudowę i termomodernizację Urzędu Gminy w Rzeku-
niu, 30.10.2011 r.

• Wykonanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Rzekuń - „Na-
sza Gmina Rzekuń”, 15.12.2011 r. 

• Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego - mleczarnia, 
20.07.2011 r.

• Wyposażenie boiska piłkarskiego w Rzekuniu w urządzenia 
spełniające wymogi licencyjne uprawniające do rozgrywek 
Ligi Okręgowej Polskiego Związku Piłki nożnej, 12.08.2011 r.

Plac zabaw w Rzekuniu.

ul. Jaśminowa w Rzekuniu. 

Wizualizacja przedszkola w Rzekuniu planowanego do rozbudowy.
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SUSK NOWY - 320 mieszkańców
• Zagospodarowanie działki Susk Nowy 22.09.2014 r.
• Remont instalacji elektrycznej ujęcia wody w  Susku No-

wym 22.08.2014 r.

• Zagospodarowanie działki gminnej w  msc. Susk Nowy 
15.09.2014 r.

• Żwirowanie dróg 48,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Wykonanie nowej linii oświetleniowej na istniejących słu-

pach elektroenergetycznych ok. 384 m. od drogi 355 wzdłuż 
ul. Sosnowej do działki 99 oraz montaż 3 szt. opraw oświe-
tleniowych na słupkach 2/2/4, 2/2/2 i 2/2/6 w miejscowości 
Susk Nowy 20.12.2013 r.

• Modernizacja i  rozbudowa oświetlenia ulicznego w  gmi-
nie Rzekuń – Oświetlenie placu zabaw w  Susku Nowym 
7.11.2014 r.

• Zakup, dostawa i  montaż urządzeń gazowych w  budynku 
świetlicy w Susku Nowym , 30.09.2011 r.

• Remont drogi gminnej Nr 352 w Susku Nowym, 30.11.2011 r.
• Remont dróg gminnych w  msc. Susk Nowy (mieszanka 

żwirowa odcinek 800 mb), 30.09.2012 r.
• Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy w Rzeku-

niu i świetlicy środowiskowej w Susku Nowym, 19.07.2012 r.
• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych 

placów zabaw na terenie gminy Rzekuń (Susk Nowy), 
15.02.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kana-
lizacji sanitarnej w  miejscowości Ławy, Goworki, Rzekuń 
oraz rozbudowy gminnych sieci wodociągowych na tere-
nie Gminy Rzekuń. Zadanie 8: Budowa sieci wodociągowej 
o długości ok. 0,26 km w miejscowości Susk Nowy. 

• Bawmy się wesoło – budowa placu zabaw w  msc. Susk 
Nowy. Etap I – 31.10.2013 r., etap II – 18.04.2014 r. 

SUSK STARY - 237 mieszkańców
• Zakup wraz z dostawą stolików do świetlicy wiejskiej w Su-

sku Starym 12.06.2014 r.
• Żwirowanie dróg 228,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Uporządkowanie działki w Susku Starym, 28.12.2011 r.

• Wykonanie dokumentacji przebudowa drogi gminnej na 
dz. ewid. nr 186, 182 w msc. Susk Stary, 31.12.2011 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

budowę świetlicy w Susku Starym, 12.07.2012 r.
• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka 

kruszywa łamanego 0 31,50 mm, 02.2012 r. - 11.2012 r.
• Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rol-

nych w msc. Susk Stary, 15.05.2014 r.
• Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym, I etap 2.12.2013 

r. II etap 23.05.2014 r.
TEODOROWO - 256 mieszkańców

• Zagospodarowanie działki gminnej w msc. Teodorowo po-
przez budowę altany i siłowni napowietrznej oraz montaż 
ławek i koszy na śmieci 14.08.2014 r.

• Żwirowanie dróg 28,00 m3 12.04.2013 r. 06.06.2013 r. 
• Dostawa pospółki drogowej w  ilości 210,50 ton do msc. 

Teodorowo wraz z  rozplantowaniem na drodze gminnej, 
wskazanej przez Radę Sołecką oraz remont wiaty przystan-
ku autobusowego , 15.07.2011 r.

• Roboty dodatkowe przy budowie chodnika w msc. Teodo-
rowo, 31.05.2011 r.

• Remont dróg gminnych w  msc. Teodorowo (mieszanka 
żwirowa odcinek 550 mb), 31.08.2012 r.

• Budowa chodnika w  msc. Teodorowo długości 150 mb., 
10.12.2012 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kanaliza-
cji sanitarnej w msc. Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, Lasko-
wiec-Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodociągu w  msc. 
Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia i Drwęcz po-
łożonych w Gminie Rzekuń, część 1 zadanie 4 – Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym grawitacyjnym 
i  ciśnieniowym wraz z  przyłączami o  długości ok. 11,0 km 
w msc. Teodorowo i Laskowiec, 30.04.2013 r.

• Przebudowa ulicy Granicznej na granicy msc. Teodorowo-
-Laskowiec, 30.11.2012 r.

• Żwirowanie dróg – mieszanka kruszywa łamanego  
0 31,50 mm, 02.2012 r. - 11.2012 r.

• Wykonanie chodnika w msc. Teodorowo, 13.09.2013 r.
• Ogrodzenie placu gminnego w msc. Teodorowo dz. ewid. 

nr 130, 27.09.2013 r. 
TOBOLICE - 375 mieszkańców

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kana-
lizacji sanitarnej w  miejscowości Ławy, Goworki, Rzekuń 
oraz rozbudowy gminnych sieci wodociągowych na tere-
nie Gminy Rzekuń. Zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej 

Plac zabaw i siłownia w Susku Nowym. 

Świetlica w Susku Starym.

Przebudowana droga Susk Stary-Ławy.

Altana i siłownia w Teodorowie.
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o długości ok. 1,9 km w miejscowości Tobolice. 
• Przebudowa i remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobo-

licach I etap – 31.10.2013 r., II etap – 30.09.2014 r. 
• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości Rze-

kuń, Tobolice, Czarnowiec i  Ławy gm. Rzekuń I  etap – 
30.06.2014 r., II etap – 19.09.2014 r.

• Zakup wraz z dostawą stolików i krzeseł do świetlicy wiej-
skiej w Tobolicach 23.09.2014 r.

• Wykonanie ogrodzenia placu gminnego w  msc. Tobolice 
31.08.2014 r.

• 111,0 m3 pospółki 18.07.2011 r. - 25.10.2011 r.
• Żwirowanie dróg 453,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie 

Rzekuń – Budowa oświetlenia drogowego 75 m Tobolice ul. 
Lipowa 7.11.2014 r.

• Wykonanie nowej linii oświetleniowej na istniejących słu-
pach elektroenergetycznych ok. 409 m od działki 73/1 przy 
drodze 413 wzdłuż drogi 153 do działki 9/9 oraz montaż 3 
szt. opraw oświetleniowych na słupach 18/4, 20/4 w miej-
scowości Tobolice; 20.12.2013 r.

• Przebudowa drogi gminnej w  msc. Tobolice-Czarnowiec, 
28.10.2011 r.

• Rozbudowa wodociągu Czarnowiec - Tobolice, 31.05.2012 r.
• Dostawa i  montaż opraw ulicznych w  msc. Tobolice, , 

21.09.2011 r.
• Wykonanie remontu przepustu na drogach gminnych 

w  msc. Tobolice ul. Krucza, Kamianka, Borawe, Dzbenin 
w gm. Rzekuń, 15.07.2011 r.

• Projekt odwodnienia – Odwodnienie działek budowlanych 
i dróg gminnych przy ulicach: Brzozowej, Sosnowej, Świer-
kowej i Akacjowej w Tobolicach gm. Rzekuń, 31.07.2011 r.

• Opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowy 
sieci wodociągowych na terenie gm. Rzekuń, 15.03.2012 r.

• Rozbudowa wodociągu Czarnowiec-Tobolice, 31.05.2012 r.
• Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sosnowej, Świerko-

wej, Akacjowej i  Brzozowej w  Tobolicach gm. Rzekuń, 
12.10.2012 r.

• Modernizacja oświetlenia ulicznego w  gminie Rzekuń. 
14.12.2012 r.

• Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci-
śnieniowej z  przyłączami w  Rzekuniu w  ramach zadania 

„Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z  przyłączami w  ob-
rębie msc. Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec gm. Rzekuń, 
31.10.2012 r.

• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka 
kruszywa łamanego 0 31,50 mm, 02.2012 r. - 11.2012 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kana-
lizacji sanitarnej w  msc. Tobolice, Dzbenin, Czarnowiec, 
Laskowiec-Teodorowo, Rzekuń oraz budowy wodocią-
gu w msc. Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia 
i Drwęcz położonych w Gminie Rzekuń, część 1 zadanie 1 – 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym 
grawitacyjnym i ciśnieniowym wraz z przyłączami o długo-
ści ok. 5,5 km w msc. Tobolice, 28.02.2013 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kana-
lizacji sanitarnej w miejscowościach Tobolice, Dzbenin, 
Czarnowiec, Laskowiec-Teodorowo, Rzekuń oraz budowy 
wodociągu w miejscowościach Przytuły Stare, Ołdaki, Nowa 
Wieś Wschodnia i Drwęcz położonych w Gminie Rzekuń. 
Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie 
mieszanym grawitacyjnym i ciśnieniowym wraz z przyłą-
czami o długości ok. 2,423 km w msc. Tobolice 30.09.2014 r.

• Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prze-
budowy i  remontu świetlicy wiejskiej w  Tobolicach gm. 
Rzekuń, 30.04.2013 r.

ZABIELE - 299 mieszkańców
• Żwirowanie dróg 16,00 m3 12.04.2013 r. - 06.06.2013 r. 
• Dostawa kruszywa łamanego frakcji 0 31,5 mm w  ilości 

180,00 ton do msc. Zabiele wraz z rozplantowaniem na dro-
dze gminnej, wskazanej przez Radę Sołecką , 29.04.2011 r.

• Zakup motopompy szlamowej WT-30X dla jednostki OSP 
Zabiele 28.11.2011 r.

• Zakup piły do betonu i stali dla OSP Zabiele, 20.09.2011 r.
• Wykonanie przesunięcia hydrantu ppoż Ø 80 nadziemnego 

szt. 1 w msc. Zabiele, 31.05.2011 r.
• Zakup krzeseł do remizo-świetlicy w Zabielu , luty 2012 r.
• Wykonanie i  dostawa przyczepki lekkiej typ A  750/F4 do 

OSP Zabiele, 31.07.2012 r. 
• Zakup zbiornika z blachy kwasoodpornej wraz z montażem 

do samochodu pożarniczego OSP Zabiele, luty 2012 r.
• Tablica rozdzielcza oraz podłączenie pompy głębinowej 

przy budynku OSP Zabiele, 11.06.2012 r.
• Żwirowanie dróg – mieszanka żwirowa oraz mieszanka 

kruszywa łamanego 0 31,50 mm, 02.2012 r. - 11.2012 r.
• Przygotowanie miejsca dostarczenia energii elektrycznej 

w Zabielu (OSP), 11.2012 r.
• Wymiana stolarki okiennej w  budynku świetlicy wiejskiej 

w msc. Zabiele, 14.09.2013 r.
• Montaż stolarki okiennej 2 szt. oraz 4 szt. rolet naściennych 

w msc. Zabiele, wrzesień 2013 r.
• Wymiana drzwi garażowych z furtką wejściową i napędem 

w miejscowości Zabiele, 30.04.2014 r.

Świetlica w Tobolicach przed i po remoncie.

Sala w Zabielu i nowe drzwi w remizie OSP.
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tel. 29 761 73 01, 29 761 73 02 
faks 29 643 20 93

Godziny otwarcia:

– wtorek 7.45-17.00 

– czwartek 7.45-15.45 

Tel. 29 761 73 95, 29 643 20 80

tel. 29 761 73 01 wew. 134

olicji Posterunek P
tel. 29 761 01 38

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
Awarie oświetlenia ulicznego
„BEMAR” tel. 504 138 578 lub 29 761 79 61

Właściciele najładniejszych posesji nagrodzeni

W hołdzie bohaterom

Zakończyliśmy kolejną edycję konkursu na „Najładniejszą po-
sesję w Gminie Rzekuń w 2014 roku”. 
To już trzeci rok, jak Wójt Gminy Rzekuń zaprosił wszystkich wła-
ścicieli przydomowych ogródków do rywalizacji o tytuł „Najład-
niejszej posesji Gminy Rzekuń”.
W tym roku zgłoszono 4 posesje. Po ocenie ogrodów, ogródków 
i podwórek Komisja konkursowa 29 lipca 2014 r. przyznała nastę-
pujące miejsca:
I miejsce Pan Wiesław Sławomir Piersa (Dzbenin) 
II miejsce ex aequo: Pani Bożena Chojnowska (Rzekuń) oraz Pani 
Joanna Ewa Gawkowska (Rzekuń) 
III miejsce Pan Jacek Pszczoła (Susk Nowy) 
Wręczenie nagród odbyło się 18 sierpnia br. o  godzinie 15.00 
podczas sesji Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Rzekuniu. Wójt 
Stanisław Godzina oraz Przewodniczący Rady Gminy Edward 
Gryczka wręczyli uczestnikom nagrody i  gratulowali efektów 
ciężkiej pracy.
Zwycięzcy konkursu otrzymali bony upominkowe do wykorzysta-
nia w sklepie ogrodniczym oraz książki związane z uprawą roślin.

Celem konkursu było m. in. zachęcenie mieszkańców do poprawy 
stanu czystości i porządku na nieruchomościach, promocja po-
mysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych, wpły-
wających pozytywnie na wygląd i estetykę Gminy.
Zapraszamy do udziału w konkursie w przyszłym roku!
Emilia Bloch

Fot. Archiwum Gminy Rzekuń 

17 sierpnia 2014 r. odbyły się w Rzekuniu uroczystości po-
święcone marynarzom i ułanom, którzy walczyli i zginęli na 
ziemi rzekuńskiej w 1920 roku. 
Uroczystości rozpoczęła msza świę-
ta w  kościele pw. Najświętszego Serca 
Jezusowego w  Rzekuniu, która zosta-
ła odprawiona w  intencji Ojczyzny 
i  poległym bohaterom. Następnie na 
cmentarzu parafialnym złożono wień-
ce na mogiłach żołnierskich i komba-
tanckich. 
Nie lada atrakcją tegorocznych obcho-

dów było, po raz pierwszy zorganizowane, plenerowe widowi-
sko historyczne „W hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym 
na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”. Przyciągnęło ono kilka-

set osób, które chciały zobaczyć ten 
ciekawy spektakl. Była to żywa lekcja 
historii, tak ważna w  edukacji naj-
młodszych, jak i zachowaniu w pamię-
ci naszych dziejów przez starszych. Jak 
zapewniają organizatorzy, będą starać 
się, aby za rok znów móc zaprosić 
mieszkańców gminy Rzekuń i nie tyl-
ko na to wspaniałe widowisko. (mk)

Właściciele najładniejszych posesji w gminie Rzekuń wraz z Wójtem Gminy Rzekuń oraz 
Przewodniczącym Rady Gminy.

Zaproszenie
Pod patronatem Wójta Gminy oraz Prze-
wodniczącego Rady Gminy. 
Klub Sportowy „ARCO” Ławy, serdecznie 
zaprasza na II Bieg Pamięci Marynarzy i Uła-
nów poległych w 1920 r. Impreza biegowa 

na dystansie 10 km, trasa posiada atest PZLA, odbędzie się 
05.10.2014 r. (niedziela) w miejscowości Susk Stary (5km od 
Ostrołęki).Celem organizowanych zawodów jest promowanie 
biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej oraz 
uczczenie pamięci poległych 53 marynarzy i 18 ułanów, którzy 

polegli w obronie ziemi rzekuńskiej podczas wojny polsko – 
bolszewickiej w 1920 r. Trasa biegu jest jedną pętlą przebiega-
jącą przez miejscowości Susk Stary – Nowa Wieś Wschodnia 
– Ołdaki – Zabiele – Susk Stary (na polach tych miejscowości 
były zacięte walki 3 i 4 sierpnia 1920r.).

Dodatkowe informacje na temat biegu można uzyskać pod nu-
merami: tel. kom: 668973666, 698774799, faks: 297617373
e-mail: arco-klubsportowy@wp.pl, 
www.biegpamieci.strefa.pl, www.arco.futbolowo.pl


