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Czerwiec był miesiącem pełnym wrażeń dla dzieci biorą-
cych udział w projekcie „Punkty Przedszkolne w Gminie 
Rzekuń” współfinansowanym ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regio-
nach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych  
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świad-
czonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniej-
szanie nierówności w stopniu upowszechnienia eduka-
cji przedszkolnej. Dzieci wraz z rodzicami wzięły udział  
w trzech piknikach równościowych. Odbyły się one przy: 
Szkole Podstawowej w Borawem - 2 czerwca br., Szkole 
Podstawowej w Laskowcu – 9 czerwca br. oraz Szkole Pod-
stawowej w Dzbeninie – 16 czerwca br. Pikniki zostały zor-
ganizowane na zakończenie trwania w/w projektu. Miały 
na celu przeciwdziałanie stereotypom w postrzeganiu ról 
kobiet i mężczyzn. Dzieci brały udział w zabawach i kon-

kursach, które od dziewczynek wymagały siły fizycznej  
i odwagi, od chłopców zaś odpowiedzialności i empatii. 
Podjęte działania miały na celu pokazać zróżnicowanie 

Pikniki równościowe w ramach projektu 
„Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń”

Drodzy uczniowie, życzę Wam aby rozpoczynający się czas wakacji był okazją do należnego Wam 
odpoczynku i zapomnienia o szkolnych obowiązkach. Wypoczywajcie, realizujcie wakacyjne pla-
ny, rozwijajcie zainteresowania. Wróćcie w szkolnym roku pełni energii i zapału.
Słowa uznania kieruję w stronę ludzi pracujących. Mam dla Państwa ogromny szacunek. Dla wielu 
jest to czas intensywnej pracy. Życzę pomyślności w urzeczywistnieniu wszelkich zamierzeń. Niech 
praca będzie owocna a jej trud doceniony. Wszystkim Państwu życzę wspaniałych, słonecznych i 
bezpiecznych wakacji.

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Drwęczy

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Borawem

Przed nami wakacje.

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Laskowcu

Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń
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społeczne i jednocześnie promować różnorodność jako 
wartość, a szacunek wobec innych i równe traktowanie 
jako podstawowe zasady. Wszyscy bezpłatnie korzystali  
z atrakcji: zabaw i gier pokazujących czym są stereotypy, re-
lacje między dziewczynkami i chłopcami. Poprzez zabawę 

pokazano dzieciom, że nie ma zabaw czy zawodów skiero-
wanych tylko dla chłopców lub tylko dla dziewczynek. Spo-
tkanie dzieci ze strażakami pozwoliło poznać w danej roli 
zarówno kobiety jak i mężczyzn. Podczas pikników równo-
ściowych wspólnie bawili się dzieci i rodzice. 

Katarzyna Brzuzy

Rok 2013 to kolejny rok bogaty w inwestycje na terenie 
gminy Rzekuń. Wśród nich są remonty dróg, rozbudo-
wa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowa sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskowcu.   
Prezentujemy naszym Czytelnikom inwestycje, na które 
wyłoniono już wykonawców. 

Drogi:
- Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rol-

nych w miejscowości Susk Stary -zaprojektuj i wybuduj  
(termin wykonania - 15.10.2013 r.)

- Przebudowa ul. Kawaleryjskiej w Rzekuniu z uzupełnie-
niem brakującej infrastruktury technicznej (termin wy-
konania - 10.09.2013 r.)

- Przebudowa ul. Cichej w Rzekuniu z uzupełnieniem bra-
kującej infrastruktury technicznej (termin wykonania - 
30.09.2013 r.)

- Przebudowa dróg gminnych ulic: Polnej, Malinowej, 
Agrestowej, Porzeczkowej w miejscowości Rzekuń wraz 
z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej 
(termin wykonania - 31.10.2013 r. )

- Przebudowa ul. Leśnej oraz drogi gminnej dz. nr 450  
w Czarnowcu na terenie gminy Rzekuń z uzupełnieniem 
brakującej infrastruktury technicznej (termin wykona-
nia - 25.10.2013 r.)  

- Przebudowa ul. Topolowej w Rzekuniu z uzupełnieniem 
brakującej infrastruktury technicznej (termin wykona-
nia - 28.10.2013 r.)

- Przebudowa ul. Jaśminowej w Rzekuniu z uzupełnieniem 
brakującej infrastruktury technicznej (termin wykona-
nia -  21.10.2013 r. )  

- Przebudowa ul. Pogodnej, Dobrej, Małej w Rzekuniu  
z uzupełnieniem brakującej infrastruktury technicznej  
(termin wykonania - 18.10.2013 r.)

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy kana-
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Pracowita pierwsza połowa roku

Dzieci z Punktu Przedszkolnego w DzbeninieDzieci z Punktu Przedszkolnego w Ołdakach

Projekt ,,Punkty Przedszkolne w Gminie Rzekuń” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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lizacji sanitarnej w miejscowości Ławy, Goworki, Rzekuń 
oraz rozbudowy gminnych sieci wodociągowych na tere-
nie gminy Rzekuń:

Zadanie 1: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie miesza-
nym grawitacyjnym i ciśnieniowym o długości ok. 5,4 km  
w miejscowości Ławy.

Zadanie 2: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym 
grawitacyjnym i ciśnieniowym o długości ok. 0,33 km w 
miejscowości Rzekuń.
Zadanie 3: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym 
grawitacyjnym i ciśnieniowym o długości ok. 2,650 km w 
miejscowości Goworki.     

Zadanie 1: 
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 1,9 km  w miej-
scowości Tobolice. 
Zadanie 2: 
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 0,84 km w miej-
scowości Borawe. 
Zadanie 3: 
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 0,44 km w miej-
scowości Czarnowiec. 

Zadanie 4: 
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 1,2 km w miej-
scowości Rzekuń. 
Zadanie 5: 
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 4,8 km w miej-
scowości Dzbenin. 
Zadanie 6: Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 0,78 
km w miejscowości Goworki. 

Już  przyszłym roku w tym miejscu w Susku Starym będzie stała świetlica wiejska. 

Budowa drogi gminnej relacji Goworki-Ławy-Nowa Wieś Wschodnia. Stan na 31 maja 2013 roku Budowa ulicy Leśnej w Laskowcu. Stan na 31 maja 2013 roku. 

Szkoła Podstawowa w Laskowcu – z tej strony zostanie dobudowana sala gimnastyczna. 

Wizualizacja nowej świetlicy

Wizualizacja sali gimnastycznej
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Od 1 lipca 2013 r. Gmina Rzekuń będzie odpowiedzialna za 
zorganizowanie odbioru i zagospodarowanie odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
Zasady funkcjonowania nowego systemu określone zostały 
w uchwałach Rady Gminy Rzekuń. Jedną z podstawowych 
uchwał w zakresie gospodarowania odpadami jest  Regu-
lamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Rzekuń przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/241/2013 Rady Gmi-
ny Rzekuń z dnia 30 kwietnia 2013 roku, który precyzuje 
podstawowe obowiązki mieszkańców naszej Gminy w za-
kresie utrzymania czystości, sposobu i zakresu selektyw-
nej zbiórki odpadów, rodzaju pojemników i częstotliwości 
ich opróżniania.

W ramach uiszczonej opłaty z nieruchomości odbierane 
będą wytworzone w gospodarstwach domowych następu-
jące rodzaje odpadów komunalnych:
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbiór 
odbywać się będzie z pojemników o minimalnej pojemno-
ści 120 l.- nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
- odpady zbierane w sposób selektywny (papier, metal, two-
rzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe) - odbiór 
odbywać się będzie z pojemników lub worków o minimal-
nej pojemności 120 l.- nie rzadziej niż raz w miesiącu,
- odpady zbierane w sposób selektywny (szkło) - odbiór od-
bywać się będzie z pojemników lub worków o minimalnej 
pojemności 120 l. - raz na kwartał,
- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowa-
niowe ulegające biodegradacji - odbiór odbywać się będzie 
z pojemników lub worków o  minimalnej pojemności 120 
l.-  nie rzadziej niż raz w  miesiącu. Odpady biodegrado-
walne można składować we własnym kompostowniku, na 
terenie nieruchomości z  przeznaczeniem wykorzystania 
we własnym zakresie. Właściciele nieruchomości, którzy 
nie chcą kompostować tego rodzaju odpadów - przekażą 
pisemną informację do Urzędu Gminy w Rzekuniu w celu 
objęcia nieruchomości systemem odbioru odpadów biode-
gradowalnych.
- meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny – odbiór odbywać się będzie w 
formie wystawki sprzed posesji nie  rzadziej niż dwa razy 
w roku.

Pozostałe zebrane w sposób selektywny odpady komu-
nalne typu: zużyte leki, zużyte baterie oraz odpady wiel-
kogabarytowe i inne można będzie przekazywać również 

do PSZOK, który będzie  funkcjonował na  terenie Gminy 
Rzekuń. Informacje o lokalizacji oraz godzinach otwarcia 
punktu zostaną podane do publicznej wiadomości.
W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomo-
ści opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
Gmina przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości 
w  pojemniki na  niesegregowane (zmieszane) odpady ko-
munalne  i worki na pozostałe frakcje odpadów zbieranych 
w sposób selektywny, za pośrednictwem przedsiębiorcy 
wyłonionego przez gminę w drodze przetargu – ZUK Wie-
sław Kisiel z siedzibą w Laskowcu. W przypadku zwiększo-
nego zapotrzebowania w pojemniki do gromadzenia odpa-
dów komunalnych, właściciel nieruchomości zaopatruje się 
w każdy kolejny pojemnik we własnym zakresie i na własny 
koszt.

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów oraz ulotkę 
dotyczącą zasad selektywnego zbierania  odpadów komu-
nalnych przekaże wraz z pojemnikami i workami do zbie-
rania odpadów – przedsiębiorca który będzie obsługiwał 
teren naszej gminy -  ZUK Wiesław Kisiel z siedzibą w La-
skowcu.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, in-
stytucje, prowadzący działalność gospodarczą, właściciele 
działek letniskowych, ogrody działkowe), właściciele zobo-
wiązani są gospodarować odpadami komunalnymi na do-
tychczasowych zasadach, czyli mają obowiązek zawarcia 
lub kontynuacji umowy z podmiotem uprawnionym na ich 
odbiór i zagospodarowanie.

Znowelizowane zasady gospodarki odpadami na terenie 
Gminy na bieżąco będą przekazywane do publicznej wia-
domości mieszkańcom gminy w tym również na stronie  
www.rzekun.pl. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
informacje będzie można uzyskać w pokoju Nr 5 lub tele-
fonicznie pod numerem 29 761 73 01 wew. 144 – Pani Edyta 
Kołakowska.     

Z poważaniem
Wójt Gminy Rzekuń

Stanisław Godzina

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzekuń

Zadanie 7: 
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 0,97 km w miej-
scowości Kamianka. 

Zadanie 8: 
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 0,26 km w miej-
scowości Susk Nowy. 

- Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Rzekuniu (ter-

min wykonania - 28.02.2014 r.)  

- Budowa świetlicy wiejskiej w Susku Starym (termin wy-
konania- 23.05.2014 r.)  

- Budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami dydak-
tycznymi i infrastrukturą techniczną przy Szkole Podsta-
wowej w Laskowcu (termin wykonania- 01.07.2015 r.)

oprac. (nrz)
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 Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu z począt-
kiem kwietnia przygotowywała się do majowego świętowa-
nia razem z bibliotekami w całej Polsce. Tegoroczne hasło 
X Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek brzmiało „Bibliote-
ka przestrzenią dla kreatywnych”, toteż i w naszej biblio-
tece nie zabrakło pomysłowych akcentów. Rozpoczęliśmy 
już z końcem kwietnia „Nocą w bibliotece z Andersenem”;   
w magicznej baśniowej aurze, radosnej atmosferze z nie-
spodziankowymi atrakcjami, młodsi czytelnicy biblioteki 
w Rzekuniu integrowali się z czytelnikami Filii Bibliotecz-
nej w Laskowcu. Odbył się Andersenowy turniej wiedzy 
przeplatany zabawami i śpiewem piosenek, po czym „Ra-
dosny autobus” zabrał nas do Klubu Oczko w Ostrołęce. 
Dzieci obejrzały teatr cieni, a następnie pod kierunkiem 
aktorów miały okazję same tworzyć krótkie spektakle. Noc  
z Andersenem zakończyła się słodkim poczęstunkiem.
 Tydzień bibliotek w naszych placówkach roz-
ciągnął się na cały maj. Z początkiem miesiąca dzieci  
z klas I i II Szkoły Podstawowej w Rzekuniu uczestniczyły  
w warsztatach literackich, które poprowadził poeta z Ostro-
łęki - Karol Samsel. Podczas warsztatów uczestnicy poznali 
długą drogę książki do biblioteki, począwszy od składania 
liter w wyrazy  po powstanie i wydanie utworu, słuchali ba-
jek w przepięknym wykonaniu poety. Po obustronnej bu-
rzy pytań i odpowiedzi, dzieci ćwiczyły wymowę różnych 

trudnych zwrotów i rymowanek w różnej tonacji i  rytmie, 
wyzwalając swoją ekspresję. 
 Naszą bibliotekę odwiedził też Andrzej Marek 
Grabowski czyli profesor Ciekawski, autor książek dla 
dzieci, piosenek, scenariuszy filmów animowanych oraz 
telewizyjnych programów dla najmłodszych. Zaprezento-
wał przedszkolakom fragmenty swoich książek oraz opo-
wiedział o pracy prezentera telewizyjnego. Dzieci pozna-
ły postać Kulfona, Budzika, Szefuńcia i Bezkajka, którzy 
przybyli w magicznej walizce. 
 Przez biblioteki przemaszerowali też najmłod-
si czytelnicy z grup przedszkolnych, którzy zapoznali się  
z wyglądem pomieszczeń oraz słuchali czytanych bajek.
 Odbyły się również warsztaty w ramach „Twór-
czych spotkań w bibliotece”, podczas których w niewielkiej 
grupie osób powstały przepięknie ozdobione drewnia-
ne przedmioty oraz elementy biżuterii z wykorzystaniem 
techniki decoupage. Warsztaty profesjonalnie poprowadzi-
ła nasza znana lokalna malarka, Maria Mieczkowska. 
Majowe obchody bibliotek zakończyliśmy kolejnymi 
warsztatami literackimi, również pod kierunkiem Karola 
Samsla,  w których uczestniczyły dzieci z klas III Szkoły 
Podstawowej w Rzekuniu.

Agnieszka Majdecka 
Dyrektor GBP w Rzekuniu

Fot. Archiwum GBP w Rzekuniu

Gminna Biblioteka w Rzekuniu zakwalifikowała się do III 
rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Do programu apliko-
wało 195 bibliotek z całej Polski a zakwalifikowało się 151 
bibliotek gminnych wraz z filiami. Program Rozwoju Bi-
bliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji 
Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić 
polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, 
Internetu i szkoleń. Podpisana została umowa współpra-
cy pomiędzy Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informa-
cyjnego, Gminą Rzekuń i Gminną Biblioteką Publiczną w 
Rzekuniu. Dzięki uczestnictwu w PRB biblioteka oraz filie 
otrzymają sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyj-
ne, rzutnik oraz aparat fotograficzny a także możliwość 

uczestnictwa w szkoleniach oraz aplikowania o środki  
w konkursach grantowych. Program Rozwoju Bibliotek po-
wstał w 2009 r. z myślą o bibliotekach z małych miejscowo-
ści, aby mogły się one rozwijać i lepiej służyć społeczności 
lokalnej, urozmaicając swoją działalność. Udział w progra-
mie gwarantuje korzyści dla całej Gminy, dla mieszkańców 
oraz instytucji i organizacji działających na terenie Gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu w Programie Rozwoju Bibliotek !!!

Z biblioteki...  

Profesor Ciekawski w bibliotece.Spotkanie z Karolem Samselem. 
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Od 17 czerwca br. Urząd Gminy w Rzekuniu ma swoją 
tymczasową siedzibę w budynku Gimnazjum im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu, ul. Szkolna 1. 
Rozpoczął się bowiem remont obecnego gmachu Urzędu  
i zostaje on na ten czas zamknięty.  
Na załączonym rysunku prezentujemy, jak budynek Urzę-
du Gminy będzie wyglądał po remoncie.  Zakłada on do-
budowę klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełno-
sprawnych. Nie przypomina w niczym obecnego budynku o 

topornej bryle, z niebezpiecznymi schodami. W środku bu-
dynku nie jest wcale lepiej - zły stan techniczny, konieczność 
wymiany instalacji. Dokonywane wcześniej bieżące napra-
wy również nie przydały budynkowi estetycznego wyglądu,  
a pociągały jedynie dosyć wysokie koszty.
Radni Gminy Rzekuń podjęli więc w końcu decyzję  
o kapitalnym remoncie budynku. Odbył się przetarg  
i podpisano już umowę na przebudowę i rozbudowę obiek-
tu. Na inwestycję zaplanowano w budżecie Gminy na 2013 
rok - 3 mln 550 tys. zł. 
Remont to nie tylko koszty finansowe, ale także ogromne 
przedsięwzięcie logistyczne. Urząd musi przecież funkcjo-
nować nieustannie i służyć mieszkańcom gminy Rzekuń. 
Tym bardziej, jeżeli weźmie się pod uwagę szeroki wachlarz 
inwestycji zaplanowanych na bieżący rok, począwszy od 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, poprzez 
drogi, a na świetlicach skończywszy. Stąd przeprowadzka 
do budynku Gimnazjum przy ul. Szkolnej 1. Telefony i ad-
resy poczty internetowej pozostały bez zmian.  
Miejmy nadzieję, że inwestycja będzie przebiegała spraw-
nie i da imponujący efekt, prezentowany na załączonej wi-
zualizacji.

(nrz)
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Wójt Gminy Rzekuń dziękuje mieszkańcom, którzy zaangażowali się w ochro-
nę zieleni gminnej, udaremniając kradzież roślin ozdobnych w Rzekuniu w dniu 
05.06.2013r. 

Dzięki Państwa postawie i podjętym działaniom udało się ująć sprawcę tego czynu. 
Troska o nasze wspólne dobro jest godna naśladowania i rozpropagowania wśród całej spo-
łeczności lokalnej.

Dziękuję!!!

Podziękowanie

Przeprowadzka i remont 

Wizualizacji dokonała Pracownia Architektury mgr inż. Anna Korowicka - Ciborowska

Stan budynku urzędu na dzień 21 czerwca 2013 r.
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5 maja 2013 roku odbyła się uroczysta Msza Święta, któ-
rej przewodniczył  ks. abp Celestino Migliore, Nuncjusz 
Apostolski w Polsce. W Mszy wzięli także udział: biskupi 
łomżyńscy – Janusz Stepnowski i  Tadeusz Bronakowski, 
parlamentarzyści, władze gminy Rzekuń, przedstawiciele 
powiatu ostrołęckiego, organizacji, stowarzyszeń, instytu-
cji oraz szkół.
Rok Jubileuszowy, związany z 600-le-
ciem parafii w Rzekuniu uroczyście 
otworzył 15 czerwca 2012 roku bp Ta-
deusz Bronakowski. Przez rok wierni 
brali udział w wydarzeniach, które 
przygotowywały do obchodów Ju-
bileuszu. Zwieńczeniem były Misje 
Święte (28 kwietnia – 4 maja, 2013 
r.) i uroczysta Msza Św. odprawiona  
5 maja br.   
Niezwykłą pamiątką tego wyjątko-
wego Jubileuszu jest wydana książka 
„Nasze wczoraj i dziś, 600 lat parafii 
Rzekuń”. We wstępie do niniejszej 
publikacji biskup Janusz Stepnowski 
napisał: „Jubileusz 600-lecia istnie-
nia parafii w Rzekuniu skłania nas 
do szczególnej refleksji i wdzięczno-
ści względem Pana Dziejów za Jego 
Opatrzność i dobroć, której w sposób 
niewątpliwy doznała wielokrotnie na przestrzeni tak dłu-
giego okresu swojej historycznej obecności… Parafia bo-
wiem, to przede wszystkim ludzie, którzy nadają jej szcze-

gólny rys i charakter, niejako kształtują ją od wewnątrz, 
toteż specyfika każdej z nich pozostaje czymś zawsze ory-
ginalnym i niepowtarzalnym…”      
Książka została opracowana przez dr Małgorzatę Lubec-
ką oraz ks. dr. Marcina Roszkowskiego. Pozycja składa się  
z trzech rozdziałów. W pierwszym znajdziemy rys hi-

storyczny - przeszłość okolicy oraz 
erygowanie parafii. Drugi zawiera 
studium teologiczno-historyczne. 
Przeczytamy tu o uroczystościach 
religijnych, życiu sakramentalnym, 
cmentarzu parafialnym. Trzeci roz-
dział to niezwykle interesujące wspo-
mnienia mieszkańców Rzekunia: 
Cecylii Kamińskiej, Marka Podolaka, 
Stanisława Rzewnickiego, Danuty 
Modzelewskiej i Kazimierza Gum-
kowskiego. 
Książka „Nasze wczoraj i dziś. 600 lat 
parafii Rzekuń” zawiera także wiele 
fotografii. Szczególnie interesujące 
są te sprzed kilkudziesięciu lat, m.in. 
czarno-biała fotografia z 1926 roku, 
na której znajduje się chór parafialny.  
Prezentowana publikacja to najbar-
dziej trwała pamiątka po Jubileuszu 
600-lecia parafii w Rzekuniu. Dzięki 

niej została uwieczniona historia, którą dopisywać będą 
przyszłe pokolenia. 

(nrz)

Pasjonaci spotkali się po raz drugi

600-lecie rzekuńskiej parafii 

27 kwietnia przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu odbyło 
się II Rzekuńskie Spotkanie Pasjonatów Starej Motoryzacji. 
Zaprezentowano ponad 30 motocykli. 
Dla wielbicieli dwóch kółek była to nie lada gratka. Można 
było podziwiać motocykle zabytkowe, jak i te młodsze. Jak 
zwykle dużym zainteresowaniem cieszyły się te z koszami.   
- Uczestnicy zlotu chętnie prezentowali swoje maszyny – 
mówił Wiesław Frydrych, komendant Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rzekuniu, organizator imprezy. – Kierowcy 
mówili o tym skąd pochodzą ich pojazdy, ile mają orygi-
nalnych części. Opowiadali również o swoich wielkich 
pasjach, które są związane z renowacją starych motocykli  
i aut, a także o początkach swoich zainteresowań.
Na uczestników zlotu, jak i publiczność czekało wiele 
atrakcji. Najmłodsi mogli wziąć udział w konkursie pla-
stycznym oraz skorzystać z dmuchanych zabawek. Moto-
cykliści prezentowali swoje maszyny oraz brali udział w za-
wodach. Musieli przejechać pewien odcinek jak najwolniej, 
zaś właściciele motocykli z koszami mieli pokonać trasę jak 
najszybciej z naczyniem z wodą. Przestawiano także kubek 
z wodą z beczki na beczkę.
Można było także obejrzeć upozorowany wypadek drogo-
wy samochodu osobowego z motocyklem. Strażacy prezen-

towali swoje umiejętności podczas wydobywania poszko-
dowanego za pomocą sprzętu specjalistycznego, a także 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
- To jeden z lepiej organizowanych zlotów motocyklowych 
– mówił jeden z uczestników imprezy. – Organizatorzy 
dbają o uczestników, zapewniają atrakcje. Na pewno przy-
jadę tu za rok. 
„II Rzekuńskie Spotkanie Pasjonatów Starej Motoryzacji” 
zorganizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu.

DD

W Rzekuniu spotkali się pasjonaci motoryzacji w różnym wieku, poczynając od tych kilkuletnich.  
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HISTORIA OSP w Rzekuniu 
Zabliźniały się powoli rany zadane wojną bolszewicką  
w 1920 roku. W Rzekuniu, podobnie jak i w całym kraju, 
przystąpiono do pokojowej pracy. Reaktywowano działa-
jące przed wojną organizacje społeczne oraz powoływano 
nowe. W miejscowości Rzekuń odbudowywanej po znisz-
czeniach wojennych, ważną rolę zaczęła odgrywać potrzeba 
wspólnego działania w sytuacjach zagrożenia życia i mie-
nia. Przeważającym żywiołem w tym czasie był ogień. Na 
tle tych wydarzeń mieszkańcy Rzekunia dnia 13 czerwca 
1923 roku, w rocznicę słynnej szarży ułanów legionowskich 
pod Rokitną na umocnienia rosyjskie, zebrali się w domu 
parafialnym i założyli Ochotniczą Straż Pożarną. Na zebra-
niu wybrano władze w następującym składzie: prezes – ks. 
proboszcz Stanisław Suliński, naczelnik – organista Wła-
dysław Romanik, sekretarz – Wacław Jakacki, gospodarz – 
Hipolit Wysocki, członek zarządu – Kazimierz Kowalczyk. 
Wybrano też Komisję Rewizyjną w składzie: przewod-
niczący – Stanisław Galiński, członek – dr Józef Psarski, 
członek – Czesław Pruszyński. Pozostali członkowie za-
łożyciele: Aleksander Krak, Franciszek Płaszczyński, Wa-
cław Załęski, Bolesław Dąbkowski, Aleksander Dąbkowski, 
Szczepan Kaczyński, Kazimierz Kowalczyk, Roman Pie-
czyński, Jan Krupka, Aleksander Bałazy, Leon Kupis, Józef 
Krak, Stanisław Orzołek. Ze składek mieszkańców wybu-
dowano drewnianą remizę i zakupiono niezbędny sprzęt 
gaśniczy jak: wiadra, bosaki. W czasie drugiej wojny świa-
towej drewniana remiza spłonęła. Po wojnie przystąpiono 
do budowy nowej, murowanej remizo-świetlicy. W niedłu-

gim czasie straż otrzymała drewniany beczkowóz konny, 
pompę ręczną i inny niezbędny sprzęt gaśniczy, w postaci 
drabin, bosaków, tłumic. Sprzętu przybywało coraz więcej, 
a Ochotnicza Straż Pożarna stała się ważnym stowarzysze-
niem Gminy. Wszystkie ważniejsze uroczystości nie mogły 
się obejść bez jej udziału, a szczególnie bez orkiestry dętej, 
której założycielem i kapelmistrzem był organista Włady-
sław Romanik. Pod jego batutą orkiestra osiągnęła wysoki 
poziom artystyczny i była sympatycznym elementem rze-
kuńskiego pejzażu. W latach sześćdziesiątych rzekuńscy 
strażacy otrzymali pompę o napędzie spalinowym, która 
była dowożona do pożaru na wozie z zaprzęgiem konnym. 
W pięćdziesiątą rocznicę powstania OSP jednostce nada-
no sztandar. W latach siedemdziesiątych Ochotnicza Straż 

19 maja 2013 roku Mszą Św. rozpoczęła się uroczystość 
obchodów 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rze-
kuniu połączona z nadaniem jednostce sztandaru.

Po Mszy strażacy wraz z gośćmi przemaszerowali ulica-
mi Rzekunia na plac przy Gimnazjum. Wśród gości byli 
przedstawiciele powiatu ostrołęckiego ze Starostą Stanisła-
wem Kubłem,  radni wojewódzcy, władze gminy Rzekuń 
z Wójtem Stanisławem Godziną i Przewodniczącym Rady 
Gminy Edwardem Gryczką, reprezentanci służb mundu-
rowych, stowarzyszeń, jednostek oświatowych. Obchody 
uświetnili swoją obecnością ułani na koniach oraz orkie-
stra Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrołęki.
Podczas uroczystości wręczono wiele wyróżnień, meda-
li i odznaczeń. Ważnym wydarzeniem było nadanie OSP  
w Rzekuniu sztandaru, na którym znalazł się już herb gmi-
ny Rzekuń.  
- 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu to wiel-
kie święto wszystkich druhów strażaków z gminy Rzekuń 
– mówił Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń i jed-
nocześnie Prezes OSP w gminie Rzekuń. -  Ten doniosły 
Jubileusz będzie nas inspirował do lepszych działań, czego 
wszystkim życzę oraz gratuluję wszystkim odznaczonym  
i wyróżnionym. 

(nrz)

90 lat OSP w Rzekuniu

Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń.

Poświęcenie sztandaru. 
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Pożarna otrzymała używany samochód gaśniczy Star-25, 
który służył do 1980 roku. Kolejnym samochodem był Star-
28 przekazany przez PKP w Ostrołęce. Coraz większe za-
interesowanie ochotniczym pożarnictwem i coraz więcej 
sprzętu gaśniczego oraz szeroka działalność kulturalno 
- oświatowa i sportowa skłoniło strażaków do myślenia  
o nowej bazie lokalowej. W 1991 roku podjęto decyzję o bu-
dowie nowej remizo-świetlicy. Dnia 30 czerwca 1997 roku 
decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Po-
żarnej jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu 
została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga-
śniczego. W 78. rocznicę powstania OSP w Rzekuniu jed-
nostka otrzymała nowy samochód gaśniczy marki Man, 
dzięki programowi organizowanemu przez Starostwo Po-
wiatowe 
przy wsparciu Urzędów Gmin. Realizatorem programu był 
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP. W ciągu dwóch lat 
OSP w Rzekuniu otrzymała drugi nowy samochód ratow-
niczo-gaśniczy marki Ford. W czasie klęski powodziowej 

w 2001 roku na apel powodzian Ochotnicza Straż Pożarna 
odpowiedziała natychmiast. Organizowała wśród miesz-
kańców Rzekunia zbiórkę pieniędzy i paszy dla zwierząt. 
W roku 2010 dokonano rozbudowy remizy. Dobudowano 
jedno stanowisko garażowe dla samochodu oraz zaplecze 
socjalno-techniczne. W 2012 roku przy wsparciu finan-
sowym Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy OSP w 
Rzekuniu pozyskała ciężki samochód gaśniczy marki Sca-
nia. Obecnie Ochotnicza Straż Pożarna w Rzekuniu liczy 
35 członków zwyczajnych, 3 członków wspierających oraz 
1 członka honorowego. OSP posiada młodzieżową druży-
nę pożarniczą w liczbie 7 członków. Większość członków 
posiada wyszkolenie pożarnicze w stopniu podstawowym, 
kurs kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej oraz szkole-
nie specjalistyczne. Wokół OSP skupia się życie społeczne 
i kulturalne. Ochotnicza Straż Pożarna jest często organi-
zatorem lub współorganizatorem imprez dla mieszkańców 
Rzekunia i nie tylko.

Opracował:
Wiesław Frydrych 

Komendant OSP w Rzekuniu

Podróż  sentymentalna
Cecylia Kamińska jest rodowitą Rzekunianką. Na temat 
swojej miejscowości wie niejedno, a spod jej rąk wychodzą 
prawdziwe dzieła sztuki „igłą malowane”. 
Cecylia Kamińska z domu Rychlicka pochodzi z rodzi-
ny związanej z koleją. Jej tata pracował na PKP, zajmował 
się również kowalstwem. Z sentymentem wspomina Rze-
kuń, w którym spędziła dzieciństwo. Mieszkała przy ulicy 
Bema.  Chodziła do szkoły, która mieściła się w budynku 
państwa Jakackich. 
 - Stąd pochodzę, z Rzekunia - z samego centrum miejsco-
wości – mówi Pani Cecylia. -   Z serca i duszy jest mi tu 
wszystko bliskie.
Wspomnienia Cecylii Kamińskiej znalazły się nawet  
w ostatnio wydanej książce „Nasze wczoraj i dziś. 600 
lat parafii Rzekuń.” Czytamy  w niej m.in.: „Mój Rze-
kuń – to dużo kwiatów w ogródkach. W soboty był zwy-
czaj zamiatania ulicy. Każdy gospodarz od swojej strony 
do połowy zamiatał i na niedzielę ulica była czyściutka.”  
I dalej: „Ciągle we wspomnieniach widzę naszą „górkę”. Jak 
ją opisać? To było takie wypiętrzenie terenu naprzeciwko 

obecnego kościoła. Tuż za nim były bagna. Na to wznie-
sie nie podchodziło się już od Czarnej Dróżki, następnie szło 
jakby wyżej na górę, żeby następnie zejść z niej na płaską prze-
strzeń w okolicy kapliczki Matki Boskiej. Na obrzeżach tego 
wzgórza od strony ulicy rosły duże drzewa. Sama kapliczka 
ma ponad 150 lat. W 1864 r. po szczęśliwym powrocie do pa-
rafii, po prześladowaniach powstańczych w 1863 r. ks. Michał 
Nowek pobudował ją przy tamtejszym kościele. W tym miej-
scu był pierwszy kościół w Rzekuniu.” 
Na jednej ze ścian w domu Cecylii Kamińskiej wisi wiele 
zdjęć. Część z nich jest czarno-biała, widać na nich ząb czasu.
- To jest taka mała saga rodzinna – opowiada Pani Cecylia. 
- Jedno zdjęcie pochodzi sprzed blisko stu lat. Jest na nim 
moja mama ze swoją mamą i z bratem, byli wówczas w Ro-
sji. Na innym -  moja mama w młodości, rodzice z najstar-
szym synem, babcia Antonina. Są tu też nasze współczesne 
zdjęcia. Moje dzieci, wnuki. 
Pani Cecylia prowadzi także od 1987 roku kronikę rodzin-
ną.  Ma wiele albumów poukładanych chronologicznie. 
Zbiera wycinki prasowe, wszystkie interesujące informa-
cje, ciekawostki dotyczące gminy, parafii, życia codzien-

Ludzie z pasją mieszkają w gminie Rzekuń
Odznaczenia wręcza Wójt Gminy Rzekuń. 

Strażacy przemaszerowali ulicami Rzekunia. 
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Od tego numeru Biuletynu Informacyjnego Gminy Rzekuń 
będziemy Państwu prezentować radnych naszej Gminy. Za-
czynamy od Pań, których w Radzie zasiada trzy. Pani Ewa Sza-
tanek nie zgodziła się na udzielenie wywiadu.  

Zostałam wybrana do Rady Gminy z Rzekunia. Jest to dla mnie 
pierwsza kadencja, o którą się starałam. Podejmując się kandy-
dowania zdawałam sobie sprawę z głównych bolączek mieszkań-

ców. Priorytetem były drogi, ka-
nalizacja i wodociągi. Istotnym 
elementem, na który zwraca-
łam uwagę, nawet ze względów 
zawodowych, były inwestycje 
oświatowe. Udało się nam jako 
Radzie Gminy wspólnie podjąć 
wysiłek w celu zaplanowania 
budowy kompleksu sportowego 
ORLIK, w bieżącym roku rusza 
budowa części dydaktycznej  
i hali sportowej w Laskow-
cu oraz pięciu placów zabaw. 
Wkrótce powstanie sieć no-
wych ulic w Rzekuniu. W całej 
Gminie projektowane jest ok. 
50 km sieci kanalizacyjnej. Cie-

szy mnie rozwój naszej miejscowości i to, że systematycznie pięk-
nieje, jest to owocem zgodnej współpracy radnych. W przyszłości 
widzę potrzebę rewitalizacji „czarnej dróżki” i utworzenia Ośrod-
ka Kultury w Rzekuniu. Dobrym przykładem dbałości o centrum 
miejscowości są pozostałe gminy z Zaścianka Mazowsza. 
Dziękuję tym, którzy mi zaufali. Mam nadzieję, że również 
mieszkańcy, którzy głosowali na innych kandydatów dostrzegają 
jak zmienia się Rzekuń jako miejscowość i gmina.

Małgorzata Żebrowska

Jestem radną reprezentują-
cą miejscowości: Nowa Wieś, 
Przytuły Stare, Przytuły Nowe, 
Zabiele, Rozwory. Funkcję rad-
nej sprawuję po raz pierwszy.  
Najważniejsze inwestycje w 
naszym obszarze związane są 
z drogami. Są one niezmiernie 
potrzebne, gdyż przez wiele lat 
miejscowości te były pod tym 
względem zaniedbywane, a 
inwestycje stale przekładane. 
Dlatego cieszę się bardzo z wy-
budowanej drogi do Kuleszki. 
Przygotowany już jest projekt 
sieci wodociągowej w Przy-
tułach Starych. Mam nadzieję, że wkrótce zostanie ogłoszony 
przetarg i ruszy budowa. Udało nam się uporządkować sprawę 
Gimnazjum w Ołdakach, które przez jakiś czas działało jako od-
dział Gimnazjum w Rzekuniu, a teraz jest samodzielną placów-
ką. Częściowo wykonano ogrodzenie świetlicy w Rozworach,  
w tym roku prace będą kontynuowane. Trwa remont drogi  
z Przytuł Starych do Rozwór.
Cieszę się też bardzo z dwóch imprez, które w tym roku odbędą 
się już po raz trzeci. Pierwszą jest Piknik Rodzinny w Ołdakach, 
drugą - organizowane przy współudziale  Pani Sołtys z Przytuł 
Starych Anny Baczewskiej – Dożynki w Przytułach Starych. 
Obydwie uroczystości przyciągają wielu mieszkańców gminy 
Rzekuń, którzy mogą miło spędzić czas ze swoimi rodzinami. 
Mam nadzieję, że obydwa wydarzenia wpiszą się na stałe w ka-
lendarz imprez kulturalnych naszej Gminy.       
Mam też nadzieję, że w najbliższych latach poprawi się jakość 
naszych dróg i przybędzie tych wyremontowanych i odbudowa-
nych. Będę starać się także o zamontowanie ogrzewania w świe-
tlicy w Rozworach.

Beata Mierzejewska

Radni gminy Rzekuń

Małgorzata Żebrowska

Beata Mierzejewska

nego. Jak sama mówi, jest cały czas ciekawa świata.  Z tej 
ciekawości wziął się na pewno jej udział w teleturnieju  
„Jeden z dziesięciu” czy zakup w ubiegłym roku laptopa. 
Stąd też pewnie pasja do wyszywania i haftowania. Już  
w szkole  podstawowej zainteresowała się tą dziedziną sztu-
ki. Nauka, rodzina i praca zmusiły ją do przerwania swojej 
pasji. Wróciła do niej, gdy urodziła syna. Sąsiadka namó-
wiła ją do zakupu lnu i nici. Od razu rzuciła się na głęboką 
wodę. Według wzoru wyhaftowała piękne kwiaty na du-
żym obrusie. Później dowiedziała się, że jest to wzór ka-
szubski. Potem były już mniejsze formy, serwetki, obrusiki. 
Po przejściu na emeryturę  Cecylia Kamińska zainteresowała 
się haftem krzyżykowym.  Najbardziej lubi wyszywać pejza-
że i  kwiaty. Na jednym z ostatnich obrazów kwitną piękne 
krwiste maki. Na ścianie zaś wisi tajemniczy, zamglony ob-
raz Pani Zimy. Do zrobienia go nakłoniła ją właśnie ta ta-
jemniczość. Pani Cecylia lubi obdarowywać swoimi pracami 
bliskich. Wyszyła między innymi inicjały swoich dzieci. 
Haftowaniu poświęca czasami długie godziny.  Teraz pra-
cuje nad obrazem przedstawiającym papieża Jana Pawła II. 
Zaczęła haft od twarzy, powoli wyłania się już jej zarys. Wi-
dać też oczy, które najbardziej zafascynowały Panią Cecylię 
swoją niebywałą przenikliwością.  

Iwona Choroszewska-Zyśk Cecylia Kamińska



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ    Nr 9/2013 11

Dzbenin
Henryk Mikołajczyk jest sołtysem Dzbe-
nina pierwszą kadencję. Na kandydowa-
nie namówił go kolega, który wcześniej 
sprawował tę funkcję przez kilka kadencji. 
Henryk Mikołajczyk urodził się w Dzbeni-
nie, tu mieszka i prowadzi niewielkie go-
spodarstwo.  Odkąd tylko mógł, należy do 
Ochotniczej Straży Pożarnej.  Jest jednym 
z około trzydziestu strażaków ochotników  
w tej miejscowości. Pamięta jeszcze jak 
wóz strażacki był na gumowych kołach  
i ciągnęły go konie. Oprócz wozu bojowe-
go strażacy ze względu na bliskość  Narwi 
mają też łódź.  
Mieszkańcy Dzbenina przeważnie pracują zawodowo  
w pobliskiej Ostrołęce.  Miejscowość stale rozrasta się  
i przybywa nowych domów. Nie przybywa jednak dzieci.
- Kiedy ja chodziłem do szkoły w Dzbeninie to było nas po 
osiemnaścioro w jednej klasie, a klas było osiem – wspomina 
Henryk Mikołajczyk. – Teraz uczniów jest dużo mniej, mimo 
tego, że do naszej szkoły chodzą też dzieci z Kamianki.     
Obecnie Dzbenin zamieszkuje blisko 800 mieszkańców.   
Tradycyjnie przychodzą do swojego sołtysa z problemami, 

przeważnie chodzi o drogi lub oświetlenie. 
Od 2011 roku najbardziej kosztowną inwesty-
cją przeprowadzoną w Dzbeninie była prze-
budowa drogi gminnej nr 521. Zamontowano 
także z funduszu sołeckiego zabawki na placu 
zabaw, który mieści się w centralnym punk-
cie miejscowości. W 2012 roku opracowano  
dokumentację  projektową na rozbudowę 
sieci wodociągowej.  Z funduszu sołeckiego 
przeprowadza się głównie żwirowanie dróg  
i montuje nowe lampy oświetleniowe.   
- Potrzeby Dzbenina są duże, a niestety na 
wszystko nie ma funduszy – mówi Henryk 
Mikołajczyk. – Główną bolączką jest droga. 

Chcielibyśmy, aby nasze drogi były przejezdne i bezpiecz-
ne. Marzy nam się też jakieś miejsce do spotkań, z kompu-
terami dla mieszkańców. Może przy placu zabaw?   
Obecnie dla Dzbenina wykonywane są projekty sieci  kana-
lizacyjnej.  Mieszkańcy nie będą w związku z tym ponosić  
żadnych kosztów, ani w fazie projektowania, ani w fazie bu-
dowy sieci. Jedyny koszt to podłączenie do sieci od granicy 
działki do budynku. Część osób jeszcze się nie zdecydowa-
ła, ale sołtys ma nadzieję, że też dadzą się przekonać.  

DD

Korczaki
Korczaki to niewielka miejscowość między 
Dzbeninem a Kamianką. Mieszka w niej zale-
dwie ponad 140 osób, ale nieustannie przybywa 
nowych domów. Jakiś czas temu zaczęli też wra-
cać ci, którzy wcześniej wyjechali do miasta, bo 
wieś jest teraz przyjazna, przyciąga spokojem, 
nie ma problemów z komunikacją i dojazdem 
do Ostrołęki bez względu na porę roku.      
Sołtysem wsi Korczaki drugą kadencję jest Woj-
ciech Żerański. Stąd pochodzi i tu mieszka z ro-
dziną. Pasjonuje się historią swojej miejscowości. 
Sam pochodzi ze szlacheckiego rodu z Żerania 
po drugiej stronie Narwi. Jest wiceprezesem 
Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich  
w Ostrołęce. Na koniu, w mundurze ułańskim, bierze udział  
w wielu uroczystościach historycznych i innych ważnych wyda-
rzeniach dla społeczeństwa w gminie Rzekuń oraz w Ostrołęce. 
Uczestniczył też w Zajeździe Szlacheckim w Troszynie.
Działalność społeczna Wojciecha Żerańskiego uwidacznia się 
też w sprawowaniu funkcji sołtysa. Potrafi zarazić mieszkań-
ców swoimi pomysłami. 
- Mieszkańcy są w większości bardzo zaangażowani w życie 
społeczne – opowiada sołtys Korczaków. - Od kilku lat organi-
zujemy dwa razy w roku spotkania. Jedno przy okazji poświę-
cenia pól, drugie z okazji pożegnania lata. Każdy coś przyno-
si, organizujemy muzykę. Nie mamy tu żadnej świetlicy, ale 
przygotowujemy plac wygospodarowany z terenów wiejskich. 
Na nim wybudowaliśmy altankę ze stołami i ławkami. Docelo-
wo planujemy przygotować ogródek dla dzieci. Sam bym tego 
nie osiągnął, dlatego chcę podkreślić rolę mieszkańców, którzy 

chętnie pomagają. Ogromną rolę odgrywa też 
Rada Sołecka, która wspiera wszystkie przedsię-
wzięcia na terenie sołectwa. 
Sołtys Korczaków spotyka się z mieszkańcami, 
radzi i podpowiada. Pokazuje też jak ważna 
jest wspólna odpowiedzialność za swoją miej-
scowość. A jest to wieś pięknie położona nad 
Narwią, na zagospodarowanie której też jest 
pomysł. 
- Jest wiele miejsc nad Narwią, gdzie można by-
łoby zrobić miejsca postojowe, wiaty – opowia-
da Wojciech Żerański. – Narew można byłoby 
ożywić, stworzyć wzdłuż jej biegu szlak histo-
ryczny.

W pierwszej kadencji Wojciecha Żerańskiego jako sołtysa uda-
ło się w Korczakach wybudować drogę asfaltową i doświetlić 
wszystkie gospodarstwa. W obecnej kadencji trwa głównie żwi-
rowanie dróg. W pierwszej kolejności dojazdowych do posesji, 
w drugiej tych, które prowadzą na pola. 
Korczaki posiadają sieć wodociągową, telefon, brakuje tylko 
kanalizacji, ale jak na razie tylko połowa mieszkańców byłaby 
zainteresowana podłączeniem do sieci. Poważnym problemem 
za to jest główna droga przebiegająca przez wieś, która jest  
w bardzo złym stanie technicznym i nie posiada pasa pieszo- 
rowerowego.
- Jest to droga powiatowa – mówi sołtys Korczaków. –  Bardzo 
uczęszczana przez osoby jeżdżące rowerem, biegające. Dzie-
ci z Korczaków dojeżdżają nią do szkoły w Dzbeninie. Mamy 
ogromną nadzieję, że uda się ją jak najszybciej, przy wsparciu 
finansowym Gminy, wyremontować.    

Iwona Choroszewska-Zyśk

Sołtysi gminy Rzekuń

Wojciech Żerański

Henryk Mikołajczyk
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Nad brzegiem Narwi leży Kamianka – niewielka wieś 
słynąca z dorocznych odpustów ku czci św. Anny, patron-
ki małżeństw, matek, wdów, piekarzy i żeglarzy.

Z pierwszych zapisów dotyczących nadnarwiańskiej wsi do-
wiadujemy się, iż była nazywana Kamionką. Jeszcze w 1924 
roku, kiedy to został ogłoszony spis wszystkich wsi i miast 
województwa białostockiego, do którego należała gmina Rze-
kuń, pojawia się nazwa miejscowości właśnie w tej formie. 
W 1783 i 1784 roku Kamianka była własnością prepozyta 
kapituły płockiej, czyli proboszcza katedry płockiej i wcho-
dziła w skład Księstwa Sieluńskiego. Była to wieś szlachec-
ko-włościańska i płaciła na rzecz parafii w Rzekuniu dzie-
sięcinę snopową pobieraną w snopach na polu. Chłop nie 
mógł zwieźć zboża z pola, póki przedstawiciel Kościoła nie 
policzył swojej części snopów. 
Mieszkańcy Kamianki brali udział w wielu walkach w obro-
nie ojczyzny. Wiemy, że wspierali Aleksandra Zielińskiego, 
który wraz z ochotnikami bronił Kępy Dzbeńskiej, położo-
nej ok. 7 km od Ostrołęki, w trakcie powstania kościusz-
kowskiego – 20 czerwca 1794 roku.  
W Kamiance działało także stronnictwo Narodowe. Dzia-
łali w nim m.in. Ludwik Daniłowski i Edward Krupa. 
Popularną organizacją o charakterze paramilitarnym, która 
działała bardzo aktywnie w Kamiance był Związek Strze-
lecki. Była to organizacja, która popularyzowała wkład le-
gionów w walce o niepodległość Polski i prowadziła szko-
lenie w zakresie przysposobienia obronnego. Założycielem  
i opiekunem tej organizacji w Kamiance był nauczyciel miej-
scowej szkoły Eugeniusz Masiak, a członkami Strzelca byli 
m.in.: Mieczysław Daniłowski, Kazimierz Daniłowski, Pa-
weł Mieczysław Daniłowski, Stanisław Dyspolski, Zygmunt 
Dyspolski, Bolesław Gąsiorowski, Edmund Krupiński, Mie-
czysław Krupiński, Antoni Smółka i Kazimierz Smółka. 
Podczas I wojny światowej w rejonie Kamianki została sto-
czona krwawa bitwa zakończona zwycięstwem Niemców, 
którzy jednak stracili wielu żołnierzy. Zostali oni pochowa-
ni we wsi nad Narwią – oficerowie w grobach indywidual-
nych, żołnierze w mogiłach zbiorowych. W czasie okupacji 
kapitan, który sprawował funkcję wójta Rzekunia, przyjeż-
dżał na te groby w każdą niedzielę.
Podczas II wojny światowej na terenie gminy Rzekuń  znaj-
dowała się granica Generalnej Guberni. Przebiegała ona tuż 
za wsią Borawe i dalej za wsią Kamianka do Narwi. Pier-
wotnie granica biegła między Kamianką a Korczakami, ale 
ją zmieniono. Dlatego w Kamiance znajdowały się budynki 
straży granicznej, które były okopane. Znajdował się tu tak-
że bunkier i kolczaste zasieki. 
Lata okupacji przyniosły wiele cierpień, w Kamiance zginęło 
wiele osób. Niemcy zastrzelili Bolesława Smółkę, Zygmunta 
Dyspolskiego i postrzelili Henryka Minotę. Funkcjonariu-
sze straży granicznej zastrzelili 8 osób, których nazwiska są 
nieznane.  
6 września 1944 roku do miejscowości wkroczyły wojska ra-
dzieckie. W ostatniej chwili Niemcom udało się naprawić 
most w Kamiance, który wcześniej został uszkodzony przez 

radzieckie lotnictwo. Dzięki temu udało się uciec żołnie-
rzom, jak i przerzucić na drugą stronę czołgi i samochody. 
W Kamiance już od 1 września 1922 roku działała szkoła.  
Jedenaście lat później mieszkańcy wsi wybudowali drew-
niany budynek, w którym miały odbywać się zajęcia. Znala-
zły się tam także świetlica wiejska i mieszkanie dla nauczy-
ciela. Ciekawostką jest to, iż mieszkańcy wszystko zrobili 
sami. Aby pokryć koszty sprzedano inną działkę wiejską, 
wydzierżawiono rybakom część rzeki Narwi, która była 
własnością wsi, zorganizowano zespół teatralny i  organi-
zowano loterie fantowe. Wszystko po to, aby dzieci miały 
gdzie się uczyć. W tej chwili dzieci z Kamianki uczą się  
w Dzbeninie. 
Kamianka słynie ze swoich dorocznych lipcowych od-
pustów ku czci św. Anny, która jest patronką małżeństw, 
matek, wdów, piekarzy i żeglarzy. Kult Anny, matki Maryi  
i babci Jezusa Chrystusa istniał już we wczesnym okresie 
chrześcijaństwa. Święto rodziców Matki Bożej obchodzono 
najpierw tylko na Wschodzie. Na Zachodzie wprowadzono 
je dopiero w X wieku. W ikonografii św. Anna ukazywana 
jest najczęściej z Najświętszą Marią Panną jako dziewczyn-
ką lub jako tzw. św. Anna Samotrzeć – z Maryją Dziewicą  
i małym Jezusem. 
Mieszkańcy Kamianki w latach 1978-1982 zbudowali muro-
wany kościółek, który ma jeden ołtarz z obrazem św. Anny. 
Uroczystość poświęcenia kościoła odbyła się 31 lipca 1983 
roku z udziałem biskupa Edwarda Samsela. Podobno już  
w XVI wieku istniała tu drewniana kaplica. W sprawoz-
daniu po przeprowadzonej wizytacji kościoła parafialnego  
w Rzekuniu w 1775 roku została zamieszczona informacja: 
„Znajduje się w tej parafii kościół, czyli kaplica we wsi Ka-
mianka do Księstwa Sieluńskiego należąca. Nie ma ona żad-
nej fundacji ani erekcji, zrujnowała się ze wszystkim. Obraz 
św. Anny z ołtarzyka i dwa dzwonki znajdują się w kościele 
rzekuńskim.”  Krąży legenda, iż kaplica powstała na wzgó-
rzu, gdzie ukazał się obraz św. Anny. W czasie zaborów 
mieszkańcy Kamianki chcieli zbudować kolejną kaplicę, ale 
nie uzyskali na to zgody władz rosyjskich. W ciągu jednej 
nocy zestawili z wcześniej przygotowanych elementów ka-
plicę. Kiedy przedstawiciele władz carskich przyjechali do 
Kamianki z nakazem rozbiórki i ukarania winnych, bardzo 
się zdziwili, gdyż w kaplicy zastali portret cara z napisem 
„Boże chroń cara”. Nie mogli, więc wydać zaplanowane-
go nakazu. Kaplica została uratowana, a następnego dnia 
znikł z niej portret i napis. Drewniana kaplica długo służyła 
mieszkańcom Kamianki i Lipianki. Przetrwała obie wojny 
światowe, spłonęła jednak w 1978 roku. Stąd powstała ko-
nieczność zbudowania nowego kościoła, już murowanego 
z nowym obrazem św. Anny, namalowanym przez Juliusza 
Macewicza. Stąd też doroczne odpusty znane mieszkańcom 
całego powiatu ostrołęckiego i nie tylko. Niejeden z uczest-
ników odpustu w Kamiance wspomina słynne przejażdżki 
łodziami po Narwi, których w tym roku pewnie też nie za-
braknie. 

DD          
Wykorzystano: Jerzy Dziewirski, Rzekuń i okolice; Wikipedia

Pod ochroną św. Anny
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 Podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. 
„Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”. Całkowity 
koszt realizacji wynosi 3 457 578,95 zł i całość tej kwoty 
stanowią wydatki kwalifikowalne, czyli projekt będzie do-
finansowany w 100% z budżetu Unii Europejskiej.
 Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu 
do internetu mieszkańcom gminy Rzekuń zagrożonym wy-
kluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją ma-
terialną lub niepełnosprawnością.
Wsparcie w ramach niniejszego projektu otrzymają osoby 
wywodzące się z następujących grup docelowych:
1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe 

upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu 
świadczeń rodzinnych; 

2. dzieci i młodzież ucząca się, pochodząca z rodzin w trud-
nej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzy-
skania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania 
wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/ lub ośrodkami po-
mocy społecznej; 

3. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważ-
nym. 

Ponadto, projektem objęte zostanie więk-
szość jednostek podległych gminy Rzekuń:
 1. Szkoły: 
a. Szkoła Podstawowa w Rzekuniu, 
b. Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsud-

skiego w Rzekuniu, 
c. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w 

Drwęczy, 
d. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Bo-

rawem, 
e. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Anto-

niego Pęksy w Laskowcu, 
f. Zespół Szkół w Ołdakach, 
g. Szkoła Podstawo-

wa im. Mieczysława Czychowskiego  
w Dzbeninie, 

h. Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu. 
 2. Świetlice środowiskowe: 
a. Świetlica w Susku Nowym, 
b. Świetlica w Rzekuniu, 
c. Świetlica w Borawem, 
d. Świetlica w Laskowcu, 
e. Świetlica w Zabielu. 
 3. Biblioteki: 
a. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, 
b. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu – filia w Borawem, 
c. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu – filia w Laskowcu. 
 4. Pozostałe: 
a. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, 
b. Urząd Gminy w Rzekuniu. 
W ramach projektu zostaną zakupione m. in.:
1. zestawy komputerowe z oprogramowaniem dla mieszkań-
ców: 145 szt.; 
2. zestawy komputerowe dla jednostek podległych: 273 szt; 
3. drukarki laserowe dla jednostek podległych: 23 szt.; 
4. oprogramowanie antywirusowe dla mieszkańców i jednostek 
5. oprogramowanie edukacyjne dla jednostek. 

Zakres rzeczowy i ilościowy powyższej listy może się zmienić 
w trakcie trwania realizacji projektu.
Projekt przyczynia się do realizacji celów Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka, w szczególności zaś celu 
Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion określonego jako „Zapewnienie dostępu do Inter-
netu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powo-
du trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności”.
Dzięki realizacji projektu 145 gospodarstw domowych uzyska 
dostęp do internetu oraz niezbędny sprzęt. W dłuższej per-
spektywie realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój 
ekonomiczny, społeczny i gospodarczy osób obecnie zagrożo-
nych wykluczeniem cyfrowym, co przyczyni się do realizacji 
celu Priorytetu 8 określonego jako „Stymulowanie rozwoju 
gospodarki elektronicznej, poprzez zmniejszanie technolo-
gicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania 
e-Usług w społeczeństwie”.

Cel projektu wpisuje się także w cel szczegółowy 6. POIG 
„Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komu-
nikacyjnych w gospodarce”, przez co przyczynia się do re-
alizacji celu głównego POIG tj. „Rozwój polskiej gospodarki  

w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa”.
Szczegółowe cele projektu określone zostały 
jako:
1. Likwidacja barier technicznych i upo-
wszechnienie dostępu do szerokopasmowego 
internetu dla osób z grup docelowych poprzez 
budowę radiowej infrastruktury dostępowej. 
2. Upowszechnienie dostępu do szerokopa-
smowego internetu dla osób z grup docelo-
wych projektu poprzez zakup i użyczenie 
sprzętu komputerowego. 
3. Nabycie umiejętności korzy-
stania z technologii informacyj-
nych poprzez udział w szkoleniach 

z zakresu obsługi komputera oraz korzystania  
z internetu. 
Mierzalnym efektem realizacji celów szczegółowych będzie 
osiągnięcie wskaźników rezultatu:
liczba gospodarstw domowych podłączonych do szerokopa-
smowego internetu: 145 szt.; 
liczba przeszkolonych osób: 290; 
liczba zainstalowanych zestawów komputerowych (sprzęt te-
leinformatyczny, oprogramowanie): 418 szt. 
Cele jakościowe (niemierzalne):
1. zwiększenie świadomości osób zagrożonych wykluczeniem 

cyfrowym z korzyści płynących z korzystania z technologii 
informacyjnych/ informatycznych; 

2. aktywizacja społeczna osób z grup zagrożonych wyklucze-
niem społecznym; 

3. wyrównanie szans na rozwój edukacyjny wśród grup za-
grożonych wykluczeniem cyfrowym; 

4. wzrost atrakcyjności gminy Rzekuń jako miejsca zamieszkania i 
inwestycji, zwłaszcza z obszaru technologii informacyjnych; 

5. rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym wzrostu po-
pytu na usługi świadczone w formie cyfrowej.

Tomasz Majewski

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka
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Przemysław Dąbrowski z AZS AWF Biała Podlaska zajął 
czwarte miejsce w mistrzostwach Polski w biegach wyso-
kogórskich, które odbyły się 2 czerwca 2013r.
Na bardzo trudnej trasie Biegu Marduły w okolicach Za-
kopanego nasz biegacz z gminy Rzekuń wywalczył prawo 
startu w światowym czempionacie.

Biegi wysokogórskie to najtrudniejsza odmiana biegów 
górskich. Tegoroczne mistrzostwa Polski były drugimi w 
historii, choć Wysokogórski Bieg im. druha Franciszka 
Marduły rozegrano już po raz szósty. 25-kilometrowa trasa 
jest uznawana za najcięższą w Polsce. Wiodła z Jaszczurów-
ki (900 m n.p.m.) przez Polanę Kopieniec (1260), Murowa-
niec (1500), Karb (1853), Przełęcz Świnicką (2051) , Beskid 

(2012), Kasprowy Wierch (1987) , Myślenickie Turnie (1352), 
Kuźnice (1027) do mety na Kalatówkach (1198). Suma pod-
biegów wyniosła 1753 m, a zbiegów - 1437 m.
Występ Przemka Dąbrowskiego i jego bardzo wysokie 
czwarte miejsce jest bardzo cenne, ponieważ zawodnik z 
nizinnego Borawego, w okolicach którego nie występują 
żadne wzniesienia potrafi walczyć ramię w ramię z najlep-
szymi „góralami”.
Bardzo dobry występ w górskich zawodach zawdzięcza On 
wieloletniemu i systematycznemu treningowi.
Przypomnijmy, że 12 maja w Ostrołęce zajął również 
czwarte miejsce w XIX Półmaratonie Kurpiowskim (21km 
097m) z czasem 1:08,15.
ustanawiając tym samym swój rekord życiowy w półma-
ratonie.
Porównując czasy z 21km i 25km widzimy, jak wielka róż-
nica dzieli trasę nizinną od trasy górskiej.

Mistrzostwa świata, na które zakwalifikował się Przemek 
Dąbrowski odbędą się pod koniec sierpnia w Szklarskiej 
Porębie.
Zakwalifikowało się pięciu najlepszych biegaczy z Polski.
Przemysław Dąbrowski przybiegł na metę w czasie 2:31:19,9.

Marek Karczewski
na zdjęciu:
Przemysław Dąbrowski z Borawego na podbiegu.
(fot. M. Zacharko)

26 kwietnia można było obejrzeć w telewizji nowy odcinek 
popularnego polskiego serialu „Rodzinka.pl”. Nie byłoby w 
tym nic dziwnego, gdyby nie to, iż w rolach aktorów można 
było zobaczyć Alka Borkowskiego i Bartka Krasiewicza – 
młodych sportowców z Rzekunia. 
 Chłopcy chodzą do I klasy Szkoły Podstawowej. Od dwóch 
lat trenują piłkę nożną pod okiem Łukasza Załęskiego. 
Wzięli udział w konkursie zamieszczonym na stronie Ro-
dzinki.pl i wygrali konkurs. Zostali zaproszeni na plan fil-
mu kręconego w Warszawie na hali SGGW. Spotkali tam 
znanych aktorów: Tomasza Karolaka, Małgorzatę Kożu-
chowską, Wiolę Kołakowską, a także piłkarza Michała Że-
włakowa.
- Jako rodzice jesteśmy dumni z naszych synów i dziękuje-
my trenerowi Łukaszowi Załęskiemu, który pomógł nam 
w nagraniu filmiku, który był podstawą wzięcia udziału 
w konkursie, w którym nasi chłopcy wygrali – opowiada 
Renata Borkowska, mama Alka. – Mój syn od urodzenia 
kocha piłkę, gra od rana do późnych  godzin nocnych. Po 
zwycięskim nagraniu zapytany przeze mnie, który aktor 
mu się najbardziej podobał, odpowiedział - Michał Żewła-

kow. Cóż, czy można jeszcze coś dodać? Alek kocha piłkę 
i cieszę się z jego pasji, zawsze w tej pasji będę go wspierać.
Jeżeli ktoś przegapił odcinek Rodzinki.pl z młodymi pił-
karzami z Rzekunia, na pewno może obejrzeć powtórki. 
Chłopcy też będą jeszcze pojawiać się na ekranie w sporto-
wych migawkach.    (nrz)

Przemysław Dąbrowski z Borawego jedzie na mistrzostwa świata 
w biegach górskich

Młodzi piłkarze z Rzekunia w Rodzince.pl

Mali aktorzy z Rzekunia z Małgorzatą Kożuchowską.
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Zapraszamy do udziału w VI Biegu AG bez limitu Ostro-
łęka i okolice o puchar Wójta Gminy Rzekuń. Bieg odbę-
dzie się  30 czerwca 2013 r. 

Organizatorem imprezy jest Amatorska Grupa bez limitu 
Ostrołęka i okolice oraz LUKS „Rzekunianka” Rzekuń.  
Start biegu o godz. 11.30 w formie 3 okrążeń  po ulicach 
Rzekunia. Trasa bez atestu PZLA, będzie oznaczona zna-
kami pionowymi i poziomymi: 1,5,9km. Min. 1 punkt od-
żywiania na trasie. Zgłoszenia do biegu na stronie inter-

netowej i w dniu zawodów w Biurze Zawodów (w Szkole 
Podstawowej w Rzekuniu, ul. Nowa 8 wejście od ul. Ks. 
Skłodowskiego).  Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg 
otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
Link do oficjalnej strony biegu, gdzie można znaleźć regu-
lamin i inne przydatne informacje:

http://www.turystyka.moja-ostroleka.pl/index.html

(nrz)

Takiego kolarskiego wyścigu jeszcze nigdy nie było w Oł-
dakach, ale tylko do 16.06.2013r.!
Trzecia edycja Kurpiowskich Piasków zadebiutowała  
w piękną słoneczną niedzielę na terenie gminy Rzekuń  
w miejscowości Ołdaki.
Ołdaki przywitały miłośników jazdy na rowerach górskich 
piękną pogodą i palącym słońcem, które świeciło do ostat-
niej rozdanej nagrody.
Miasteczko ze startem i metą wyścigu znajdowało się na te-
renie obiektu Zespołu Szkół, na którym odbywał się festyn 
„Wspólna Sprawa - Wspólna Zabawa”
Rywalizacja rozpoczęła się o godz. 11.00 od wyścigów na 
dystansie MINI (2x3500m).
Dzieci ze szkół podstawowych ścigały się na specjalnie 
przygotowanej dla nich trasie, która pozwoliła ukończyć 
wyścig wszystkim zawodnikom.
Na trasie dziecięcej najszybsi wśród chłopców okazali się: 
1.Wojtek Szałachowski (MSR Mrągowo, Mrągowo) czas 16,43, 
2.Kacper Szabłowski (BGŻ - KK24h, Laskowiec) 17,20, 3.Piotr 
Kryński (UKS Wygoda Białystok, Białystok) czas 17,48. 
Wśród dziewcząt najszybciej trasę wyścigu pokonały: 1.Ju-
lia Kocyła (LIMBER Team, Krasiniec) czas 21,20, 2.Karoli-
na Płoska (Jastrząbka) czas 23,06, 3.Basia Karczewska (SP 
Rzekuń, Czarnowiec) czas 27,49.
Młodzież gimnazjalna rywalizowała na dystansie MIDI  
i to już na bardziej wymagającej trasie, która posiadała sporo 
technicznych odcinków z ostrymi zakrętami oraz szybkimi 
zjazdami. Gimnazjaliści mieli do pokonania dwie rundy po 
6500m a najszybciej tę trasę przejechali: 1.Krzysztof Kadłu-
bowski (UKS Wygoda Białystok, Białystok) czas 34,47, 2.Se-
bastian Korzeb (BGŻ - KK24h, Ostrołęka) czas 37,56, 3.Da-
wid Baranowski (MSR Mrągowo, Marcinkowo) czas 45,11.
Wśród dziewcząt na dystans MIDI zdecydowała się tylko 
jedna zawodniczka, która wyprzedziła na trasie wielu chło-
paków i przyjechała na metę jako piąta 1.Edyta Kryńska 
(UKS Wygoda Białystok, Białystok) czas 48,44.
O godz. 12.00 do wyścigu na dystansie MAXI przystąpiła 
grupa dorosłych (pań i panów).
Zawodnicy z profesjonalnych klubów kolarskich oraz amato-

rzy stanęli na starcie ramię w ramię do rywalizacji na szybkiej, 
technicznej trasie a do pokonania mieli 4 rundy po 6500m.
Z trudami trasy MAXI najszybciej poradzili sobie: 1.Patryk 
Muśko (UKS Wygoda Białystok, Grabówka) czas 1.06,45, 
2.Marcin Zawadzki (SB Bank Milsport Team, Białystok) 
czas 1.06,46, 3.Michał Łopato (UKS Wygoda Białystok, Bia-
łystok) czas 1.06,47.
Wśród pań na tym samym dystansie najszybciej do mety 
dotarły: 1.Klaudia Radziszewska (UKS Wygoda Białystok, 
Studzianki) czas 1.23,36 2.Agnieszka Mażewska (BGŻ - 
KK24h, Ostrołęka) czas 1:30,09, 3.Magdalena Gołębiewska 
(Kambet TEAM, Grabówka) czas 1.33,09.
Wszyscy, którzy ukończyli wyścig mogą czuć się zwycięz-
cami - podkreśla organizator Klub Kolarski 24h.
Chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim za udział w 
trzeciej edycji Kurpiowskich Piasków. Wreszcie doczekali-
śmy się prawdziwie letniej pogody, która towarzyszyła nam 
w czasie całego wyścigu. W trzech wyścigach wystartowało  
108 osób, a w wyścigu „o złoty dzwonek do roweru” ponad 
dwadzieścioro dzieciaczków i dzięki Wam startującym at-
mosfera była jak zwykle serdeczna i rodzinna - mówi orga-
nizator. Było nam niezwykle miło gościć na wyśmienitym 
obiekcie szkolnym w Ołdakach, wspaniała baza, powoduje 
to, że chcemy pamiętać o tym jeszcze bardzo długo. Kolej-

VI Bieg AG o puchar Wójta Gminy Rzekuń

Kurpiowskie Piaski 2013 i Piknik w Ołdakach

Nagrody wręczał Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń oraz Edward Gryczka, 
Przewodniczący Rady Gminy
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Wójt gminy Rzekuń ogłosił po raz kolejny kon-
kurs na „Najładniejszą posesję gminy Rzekuń w 
2013 roku.” 
Konkurs skierowany jest do prywatnych właścicie-
li posesji. Miło jest popatrzeć, przejeżdżając przez 
miejscowości gminy Rzekuń na kolorowe rabaty, za-
gospodarowane ogrody, piękne krzewy, zaplanowa-
ne podwórka. Dlaczego się nimi nie pochwalić? Za-
chęcamy do udziału  w konkursie. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. Czas trwania konkursu: 
od 1 do 31 lipca. Warunkiem udziału w konkursie jest 
dokonanie pisemnego zgłoszenia nieruchomości do 
konkursu do 19 lipca. Karta zgłoszenia dostępna jest 
na stronie www.rzekun.pl. Karty zgłoszenia należy 
złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy. 
Zapraszamy!

Najładniejsza posesja 2013

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

ny raz przyjechaliście całymi rodzinami, frekwencja była 
znów imponująca, odbyły się mini wyścigi dla najmłod-
szych.
Cieszymy się i dziękujemy za obecność na wyścigu panu 
Wójtowi Gminy Rzekuń Stanisławowi Godzinie, pani An-
nie Lenkiewicz-Choince dyrektor Zespołu Szkół w Ołda-
kach, panu Edwardowi Gryczce przewodniczącemu Rady 
Gminy w Rzekuniu.
Szczególne podziękowania za zabezpieczenie trasy kieru-
jemy na ręce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu oraz 
Policji z Rzekunia.
Dziękujemy wszystkim naszym Sponsorom, Partnerom, 
Wolontariuszom za ich udział, zaangażowanie i wsparcie, 
które pozwala nam organizować wyścigi.

Dziękujemy lokalnym mediom i fotografom za profesjonal-
ne uwiecznienie naszej imprezy.
Na koniec podziękowania składamy Pani Aleksandrze No-
wak za organizacje wyścigu „o złoty dzwonek do roweru” z 
wieloma nagrodami oraz Sołtysowi Ołdak panu Patrykowi 
Drężewskiemu i jego mieszkańcom za umożliwienie nam 
wytyczenia tak pięknej leśnej trasy.
Wyścig kolarski w Ołdakach został przeprowadzony dzięki 
wsparciu realizacji zadania publicznego z Urzędu Gminy w 
Rzekuniu (nr 4/2013 FPZ.032.15.4.2013) oraz Starostwa Po-
wiatu ostrołęckiego (NR PR.526..1.7.2013.MO). 
Po pełne wyniki zapraszamy na stronę organizatora  
www.kk24h.pl. Do zobaczenia

organizator „Klub Kolarski 24h

Urząd Gminy w Rzekuniu tymczasowo mieści się w Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego, ul. Szkolna 1


