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Karta Dużej Rodziny w Gminie Rzekuń
Gmina Rzekuń przystąpiła do programu Karta Dużej Ro-
dziny. Dzięki temu rodziny z trojgiem lub więcej dzieci 
mogą liczyć na zniżki między innymi na basen czy też wy-
stawy organizowane przez ostrołęckie muzeum. 
Miło nam zakomunikować, że z myślą o wsparciu w pro-
cesie wychowawczym dzieci i młodzieży wychowującej się  
w rodzinach wielodzietnych oraz zapewnieniu dostępności 
do dóbr sportowych i kulturalnych Wójt Gminy Rzekuń pod-
jął działania zmierzające do realizacji tych celów. 
Program Karta Dużej Rodziny ma być narzędziem promują-
cym i wspierającym funkcjonowanie rodzin wielodzietnych  
w Gminie oraz upowszechniającym ich model. Funkcjono-
wanie Karty pozwoli na kreowanie pozytywnego wizerunku 
rodziny wielodzietnej oraz zwiększy szanse rozwojowe dzieci 
i młodzieży z tych rodzin. Karta jest wyrazem świadomości 
Gminy, jak ważną pracę wykonują rodzice, wychowując dzieci.
Rada Gminy Rzekuń uchwałą nr XLVIII/318/2014 z dnia 
17 kwietnia 2014 r. w sprawie podjęcia działań zmierzają-
cych do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych 
zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń wyraziła wolę re-
alizacji programu.

Serdecznie zapraszamy rodziny mające na utrzymaniu 
trójkę i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 
roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiu-
je, do skorzystania z programu.

Beneficjenci programu mogą liczyć m.in. na:
• zniżki na basen w Parku Wodnym AQUARIUM  

w Ostrołęce, 
• zniżki na ofertę OCK w Ostrołęce,
• zniżki na udostępnianie kortów i wypożyczanie łyżew 

przez MZOS-TiIT w Ostrołęce,
• zniżki na zwiedzanie wystaw organizowanych przez 

Muzeum Kurpiowskie w Ostrołęce.

Jednocześnie pragniemy zaprosić do współpracy z Gminą 
Rzekuń właścicieli firm w zakresie programu Karta Dużej 
Rodziny.   Przystępując do programu, poprzez zaoferowa-
nie jego beneficjentom zniżek na swoje produkty i usługi, 
przedsiębiorstwa otrzymują okazję pozyskania nowych, 

stałych klientów. Poprzez wspieranie wielodzietnych rodzin 
mają Państwo możliwość budowania pozytywnego wize-
runku swojej firmy.
Informacje o udziale w programie przedsiębiorcy będą mo-
gli zamieszczać na wydawanych przez siebie materiałach re-
klamowych i stronach internetowych. Gmina z kolei oferuje 
zamieszczenie informacji o ich udziale w programie Karta 
Dużej Rodziny w materiałach informacyjnych dotyczących 
programu, na stronie internetowej  www.rzekun.pl  
Informacje dotyczące programu można uzyskać na stro-
nie gminy www.rzekun.pl zakładka Karta Dużej Rodziny,  
w OPS w Rzekuniu lub u Sekretarza Gminy.

Wzór KARTY DUŻEJ RODZINY w programie realizowa-
nym przez Gminę Rzekuń.
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Place zabaw dla dzieci
Plac dla dzieci w Rzekuniu
29 kwietnia br. dokonano odbioru końcowego placu zabaw 
w Rzekuniu. W ramach inwestycji wykonano plac zabaw  
o pow. ok. 240 m2 przy ulicy Mazowieckiej w Rzekuniu. Plac 
zabaw wyposażono w urządzenia niezbędne do rekreacji ru-

chowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci np.: huśtawka 
podwójna, huśtawka ważka na dwóch sprężynach, konik, al-
tana, wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia duża 150 
cm i mała 125 cm, przejście tunel, ścianka wspinaczkowa  
z liną, most skośny, równoważnia linowa, zjazd rurowy, plat-
forma. Ponadto ustawiono ławki, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery, nasadzono zieleń, plac zabaw został ogrodzony.
Koszt inwestycji: 119 674,98 zł brutto.

Red.

Plac zabaw w Dzbeninie 
Wójt Gminy Rzekuń, Stanisław Godzina podpisał umowę 
z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty na dofinansowanie utrzymania 
szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Mie-
czysława Czychowskiego w Dzbeninie w ramach Rządowe-
go programu wspierania w latach 2009-2014 organów pro-

wadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, 
wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych  
i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - ,,Rado-
sna Szkoła”, ustanowionego na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.). Wartość inwestycji to 
128.000,00 zł z czego 63.850,00 zł to środki z dotacji.

Red.

Bawmy się wesoło!
25 kwietnia br. dokona-
no odbioru końcowego 
zadania „Bawmy się 

wesoło-budowa placu zabaw w miejscowości Susk Nowy”.
W ramach inwestycji wykonano plac zabaw o pow. ok. 240 
m2. Plac zabaw wyposażono w urządzenia niezbędne do re-
kreacji  ruchowej i ćwiczeń zręcznościowych dla dzieci np.: 
huśtawki, równoważnie, karuzelę, bujaki itp. Ponadto usta-
wiono ławki, kosze na  śmieci, stojaki na rowery, nasadzono 
zieleń. Plac zabaw został ogrodzony.  Zadanie zrealizowane 
zostało w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach 
działań Osi 3 ale, przyczyniają się do osiągnięcia celów tej 
osi, objętego Programem Rozwoju   Obszarów Wiejskich. 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich (EFRROW) na obszarze objętym LSR 
realizowany przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” z siedzibą  
w Troszynie.
Wartość inwestycji to 114.423, 42 zł z czego 25.000,00 zł to 
środki z Funduszu. Red.
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Przebudowane drogi w Susku Starym

Chodniki na ulicy Mazowieckiej w Rzekuniu

Sala w Zabielu odnowiona

28 kwietnia br. dokonano odbioru końcowego inwestycji 
obejmującej swym zakresem przebudowę dróg gminnych 
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Susk Stary. 

Łącznie przebudowano drogi o długości 2200 mb. Inwe-
stycja realizowana była w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.  
W pierwszym etapie wykonawca opracował na podsta-
wie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dokumentację 

projektową, którą po zatwierdzeniu przez inwestora wdro-
żono do realizacji. Przebudowa obejmowała wykonanie 
konstrukcji drogi o gr. 25 cm z kruszywa łamanego oraz  
z nawierzchni bitumicznej o szer. od 3,00 m do 5,00 m. Po-
nadto wykonano pobocza o szer. od 0,75 m do 1m, rowy 
odwodniające, korpus drogi oraz uzupełniono brakującą in-
frastrukturę techniczną i przeciwpożarową.
Koszt inwestycji to 817.004,62 zł brutto. Red.

W dniu 30 kwietnia br. dokonano odbioru trzeciego etapu 
wspólnej inwestycji powiatu ostrołęckiego i gminy Rzekuń 
obejmującej budowę długo wyczekiwanych chodników na 
ul.Mazowieckiej w Rzekuniu. Przyczyniło się to znacząco do 
zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. 
Cała inwestycja była realizowana pod nazwą: ,,Budowa cią-
gów pieszo jezdnych, zatok autobusowych oraz odwodnie-
nia w ciągu dróg powiatowych nr 4403W, 2551W, 2552W”. 
Dwa poprzednie etapy zrealizowano w 2013r.
Łączna wartość inwestycji: 895.000,00 zł, w tym środki z bu-
dżetu Gminy Rzekuń 420.000,00zł.

Red.

6 maja br. dokonano odbioru odnowionej sali na parterze 
budynku świetlicy w miejscowości Zabiele, gm. Rzekuń. 
W ramach robót: przygotowano oraz pomalowano ściany 
oraz sufit o łącznej pow. 400 m².  Ponadto zdemontowano 
istniejące drzwi garażowe w budynku świetlicy i zamonto-
wano nowe drzwi garażowe z furtką wejściową.
Łączna wartość robót: 17.589,00 zł w ramach środków Fun-
duszu Sołeckiego.

Red.

Dotacja unijna na sieć wodno-kanalizacyjną
Gmina Rzekuń otrzymała 1.187.910,00 zł dotacji unijnej 
w wyniku weryfikacji wniosku o płatność ostateczną oraz 
kontroli zadania „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej  
z przyłączami w obrębie miejscowości: Rzekuń, Toboli-
ce, Czarnowiec gm. Rzekuń”. Dotacja została udzielona  
w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki  

i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013. 17 
kwietnia 2014 r. zostało przekazane przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Agen-
cję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie płat-
ności na kwotę 1.187.910,00 zł. dla gminy Rzekuń.

red.
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Gmina Rzekuń wyróżniona 100 lat Pani Zofii 
Z przyjemnością informujemy, że tereny gminy Rzekuń 
zostały uznane przez użytkowników portalu MojRower.
pl za region atrakcyjny dla rowerzystów.
Dziękujemy za docenienie walorów naszej Gminy dla upra-
wiania turystyki rowerowej i zapraszamy do poznawania 
urokliwych zakątków gminy Rzekuń.

Red.

24 kwietnia 2014 roku Pani Zofia Zabora z Rzekunia ob-
chodziła setne urodziny. Z tej okazji między innymi Stani-
sław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń złożył Pani Zofii życze-
nia oraz wręczył kwiaty i upominek. Pani Zofia cieszy się 
dobrym zdrowiem. Dostojna Jubilatka ma  czworo dzieci: 
trzech synów i jedną córkę, sześcioro wnucząt oraz dwana-
ścioro prawnucząt.  

Agata Rybicka 

Czychowski na dużym ekranie
18 maja br. w ostrołęckim kinie Jantar odbyła się prapre-
miera filmu o Mieczysławie Czychowskim, poecie, malarzu. 
Pierwszymi widzami byli, m.in. Stanisław Godzina, Wójt 
Gminy Rzekuń oraz Małgorzata Cichocka, Dyrektor Szko-
ły Podstawowej w Dzbeninie właśnie imienia Mieczysława 
Czychowskiego.     
Film „...komu skrzypce, a komu futerał...” był niezwykle dy-
namiczny, przedstawiał wiele krajobrazów z naszego regio-
nu oraz prezentował wypowiedzi przyjaciół Mieczysława 
Czychowskiego, jego siostry, a także krytyków literackich. 
Z filmowych ujęć wyłoniła się niezwykle barwna, nietuzin-
kowa postać wrażliwego artysty. Uzupełnieniem tworzącym 
nierozerwalną całość były wiersze poety, które wprawiały  
w zadumę i refleksję nad ludzką egzystencją.    
Jak podają organizatorzy w materiale przygotowanym na pra-

premierę, Mieczysław Czychowski urodził się w 1931 roku  
w Dzbeninie. Ukończył studia malarskie w gdańskiej PWSSP. 
Autor zbiorów wierszy, wielu obrazów, rzeźb i setek rysun-
ków. W poezji i w malarstwie wciąż powracał do rodzinnego 
kurpiowskiego krajobrazu, tradycji i obyczaju. Już na studiach 
plastycznych, gdzie dostał się z amputowaną prawą ręką, szyb-
ko dał się poznać jako indywidualność nieprzeciętna. Artysta 
uzdolniony wszechstronnie - malował, rzeźbił, pisał piękne, 
poruszające wiersze. Na stałe mieszkał w Gdańsku, znany tam 
jako „Kurp Gdański”. Zmarł 23 stycznia 1996 roku i spoczywa 
na cmentarzu w Rzekuniu. 
Mieszkańcy Dzbenina pamiętają o artyście i docenili jego ta-
lent, czyniąc go patronem Szkoły Podstawowej w swojej miej-
scowości. 

(mk)

Odbiór końcowy budynku świetlicy wiejskiej w Susku Starym.
Dnia 23 maja 2014 r. odbył się odbiór końcowy 
inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Su-
sku Starym”. W ramach zadania realizowanego 
w latach 2013 – 2014 zagospodarowano plac 
gminny o powierzchni ok. 3000 m2 tj. wybu-

dowano budynek świetlicy o powierzchni użytkowej ok. 130 
m2, wykonano ogrodzenie terenu, parkingi wraz z ciągami 
jezdnymi, ponadto teren placu oświetlono oraz wykonano 
nasadzenia roślinnością. Inwestycja miała na celu stworzenie 
miejsca spotkań i wypoczynku oraz aktywizację lokalnej spo-
łeczności. Łączny koszt inwestycji to ok. 431 547,00 zł z czego 
189.634,00 zł Zadanie realizowane w ramach działania 413 
,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w zakresie operacji 
odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach 

działania ,,Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 
2007-2013 na LSR realizowanej przez lokalną grupę działania 
o nazwie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ,,Zaścia-
nek Mazowsza” w Troszynie z udziałem Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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Dzień Kultury Kurpiowskiej pod hasłem „Na kurpiowską nutę”
W Szkole Podstawowej nr 1 imienia Księdza Antoniego Pęksy 
w Laskowcu od lat kultywowane są tradycje i zwyczaje kur-
piowskie. 
24 marca 2014 roku zorganizowano lokalną imprezę połączoną z 
II Gminnym Konkursem Kurpiowskim. Patronatami tej ważnej 
w życiu społeczności Laskowca uroczystości byli: Wójt Gminy 
Rzekuń, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce,  Związek 
Kurpiów, Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu. 
O godzinie 9:00 zgromadzonych na holu szkolnym powitała 
dyrektor szkoły, Pani Małgorzata Pieczyńska. Spośród zaproszo-
nych gości szkołę swoją obecnością zaszczycili: Pan Stanisław 
Godzina -Wójt Gminy Rzekuń, Pani Katarzyna Mróz – Kierow-
nik Działu Etnograficznego Muzeum Kultury Kurpiowskiej w 
Ostrołęce, Pan Henryk Gadomski - etnomuzykolog i regiona-
lista, Pani Agnieszka Majdecka – Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Rzekuniu, Pani Teresa Sagała – pracownik Filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu, Ksiądz Andrzej 
Narwojsz, opiekun kaplicy im. Św. Wincentego Pallotiego w 
Laskowcu. Obecni byli także twórcy ludowi: Pani Czesława Le-
wandowska, Pani Renata Domian, Pani Dorota Zalewska, Pani 
Urszula Kaliszewska, Pan Zdzisław Bziukiewicz, Pan Wiesław 
Kuskowski, Panie Aldona Stepnowska i Edyta Morawska.
Szczególnie gorąco powitani zostali uczestnicy II Gminnego 
Konkursu Kurpiowskiego, reprezentanci wszystkich szkół pod-
stawowych z terenu Gminy Rzekuń oraz ich opiekunowie.
Na uroczystości nie zabrakło też rodziców i dziadków uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Laskowcu. 
 II Gminny Konkurs Kurpiowski Gwarą podzielony był na dwie 
kategorie. W kategorii A (śpiewanie piosenki kurpiowskiej gwa-
rą) zaprezentowało się czworo uczniów z klas 0-III. W kategorii 
B (gadka w gwarze kurpiowskiej) swoje umiejętności prezento-
wało pięcioro uczniów z klas IV-VI. 
Komisja konkursowa w składzie: Pan Henryk Gadomski, Pani 
Katarzyna Mróz, Pani Agnieszka Majdecka i Pani Czesława Le-
wandowska nie miała łatwego zadania, gdyż wszyscy uczestnicy 
bardzo dobrze przygotowali się do swoich występów. Wielu z 
nich wystąpiło w strojach kurpiowskich. 
Laureatami konkursu w kategorii A zostali:
I miejsce Natalia Jakacka, uczennica klasy „0”  Szkoły Podstawo-
wej w Laskowcu
II miejsce Natalia Piersa, uczennica klasy III Szkoły Podstawo-

wej w Dzbeninie
III miejsce Karolina Dulewicz, uczennica klasy II Zespołu Szkół 
w Ołdakach
W kategorii B laureatami zostali:
I miejsce Adam Dudziak, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej 
w Borawem
II miejsce Jakub Bednarczyk, uczeń klasy VI Szkoły Podstawo-
wej w Drwęczy
III miejsce Izabela Marcińczyk, uczennica klasy IV Szkoły Pod-
stawowej w Laskowcu
Zgromadzeni mieli też okazję obejrzeć przedstawienie pod 
tytułem „Powitanie wiosny” przygotowane przez uczniów  
z klas I-III pod opieką ich wychowawczyń. Przebrania dzieci  
i rekwizyty przez nich prezentowane wzbudziły ogromne zainte-
resowanie. W swoim występie dzieci opowiadały też o ważnej i 
pożytecznej pracy pszczół, dzięki którym mamy między innymi 
miód, a których życie jest obecnie zagrożone. Wątek pszczół nie 
był przypadkowy. Szkoła przystąpiła bowiem do ogólnopolskiej 
akcji „Akademia Przyjaciół Pszczół”. Prezentacja uczniów wy-
glądała też niezwykle wyjątkowo dzięki pięknej dekoracji w tle. 
Dzień Kultury Kurpiowskiej przygotowały nauczycielki Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Laskowcu – Pani Marianna Zalewska  
i Pani Urszula Majkowska. 
Bardzo cenna była też pomoc rodziców uczniów w przygotowa-
niu tej lokalnej uroczystości. To oni przygotowali poczęstunek 
dla gości i uczestników konkursu.
     Mamy nadzieję, że tego rodzaju działania przyczynią się do 
utożsamiania się najmłodszego pokolenia ze swoim regionem, 
kultywowania tradycji i zwyczajów kurpiowskich oraz ocalą od 
zapomnienia to, co było ważne dla naszych przodków. 

Radni Gminy Rzekuń
Funkcję Radnego Gminy Rzekuń peł-
nię po raz pierwszy, reprezentuję Rzekuń  
i Czarnowiec. Staram się współpracować 
z całą Radą Gminy, Wójtem oraz pracow-
nikami Urzędu Gminy, aby moja praca 
przynosiła korzyści nie tylko społeczeń-
stwu mojej miejscowości, ale całej Gminy.   
Cieszę się, iż mieszkańcy zgłaszają swoje 
potrzeby i postulaty. Dzięki temu, my rad-

ni możemy wychodzić im naprzeciw i starać się, by życie  
w naszej Gminie było coraz lepsze i przyjemniejsze. Mijająca 
kadencja przyniosła wiele cennych i wyczekiwanych inwe-
stycji. Po pierwsze to zakończenie remontu ulicy Kościusz-
ki. Teraz główna droga w naszej miejscowości jest prawdzi-
wą wizytówką – jest oświetlenie, asfalt, sieć wodociągowa, 

kanalizacja deszczowa, parking przy cmentarzu. Cieszę się, 
że przy tej wyremontowanej drodze jest zmodernizowany  
i wyremontowany budynek Urzędu Gminy, którego teraz 
nie musimy się wstydzić, a stanowi ozdobę Rzekunia. 
Z inwestycji drogowych w ostatnich latach asfalt położono 
także na ulicy Złotej i Srebrnej. Zostało wykonane umocnie-
nie obustronne skarpy rowu płytami betonowymi oraz dna 
rowu na odcinku od ulicy Kopernika do ulicy Mazowieckiej. 
W ciągu ostatnich lat w całym Rzekuniu trwały prace zwią-
zane z budową sieci kanalizacyjnej, m.in. na ulicy Topolo-
wej, Jaśminowej, Polnej, Ogrodowej, Porzeczkowej, Ma-
linowej, Agrestowej, Miłej, Sportowej, Radosnej, Pięknej  
i Dobrej, Pogodnej. Sieć kanalizacyjna była i jest rozbudo-
wywana także w Czarnowcu. Ważną inwestycją dla miesz-
kańców tej ostatniej miejscowości była oddana w ubiegłym 

Sławomir Wysocki
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roku świetlica wiejska.    
W naszej miejscowości rozbudowywano i modernizowano 
także oświetlenie uliczne, m.in. na ulicy Kwiatowej, Kawale-
ryjskiej, Wiosennej, Jana Pawła II, Miłej, Agrestowej. Nastą-
piła także wymiana opraw ulicznych rtęciowych na sodowe 
na ulicach: Polnej, Miłej, Nowej, Mickiewicza, Krótkiej, Ja-
śminowej i Cichej. Ważną inwestycją, chociaż niewidzianą 
gołym okiem jest rozbudowa i remont sieci wodociągowej. 
Niezwykle istotnym wydarzeniem była budowa kompleksu 
boisk sportowych w Rzekuniu w ramach programu Moje 
Boisko ORLIK 2012. Dzięki temu dzieci, młodzież, ale  
i dorośli mają miejsce na miarę dzisiejszych czasów, gdzie 
mogą aktywnie spędzić czas. Nie można zapomnieć też  
o najmłodszych – niedawno oddaliśmy do użytku kolejny 
plac zabaw w Rzekuniu. W planach jest także budowa przy 
tymże placu siłowni na świeżym powietrzu, czym najbar-
dziej zainteresowane są panie.  Zależy mi bardzo na dalszym 
rozwoju mojej miejscowości, chciałbym, aby wyasfaltowano 
drogi, które jeszcze nie są wyasfaltowane. Mam też nadzie-
ję, że w najbliższym czasie uda się zorganizować park i za-
gospodarować tzw. „czarną dróżkę”, aby mieszkańcy mieli 
gdzie odpocząć i miło spędzić czas.
Chciałbym podziękować za udaną i owocną współpracę 
wójtowi Stanisławowi Godzinie i całej Radzie Gminy Rze-
kuń, bo dzięki temu powstało wiele cennych inwestycji, któ-
re będą służyć mieszkańcom przez długie lata.

Sławomir Wysocki

Jestem Radnym Gminy Rzekuń drugą ka-
dencję, reprezentuję Borawe i Kamiankę. 
Obecnie jestem Przewodniczącym Rady 
Gminy, wcześniej byłem Przewodniczą-
cym Komisji Infrastruktury Technicznej, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz 
Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. 
Dzięki dobrej współpracy radnych, szcze-

gólnie tych, którzy mają duże doświadczenie w działalności 
Rady i są radnymi kolejną już kadencję, mam tu na myśli 
Zbigniewa Małkowskiego, Kazimierza Jastrzębskiego, Jerze-
go Konopkę, udało się sprawić, iż w Radzie był spokój i ład. 
Mieliśmy złe doświadczenia z poprzedniej kadencji, gdzie 
sami byliśmy w centrum zainteresowania, to my, a nie Gmi-
na, byliśmy głównymi aktorami, dlatego wiedzieliśmy, co ro-
bić, aby było dobrze i aby nie popełniać tych samych błędów. 
Można już teraz to podsumować i podkreślić, że udało nam 
się doprowadzić do tego, żeby był ład, porządek i spokój, 
bo wtedy można więcej zrobić. A  efektem naszych działań  
w Gminie jest wiele zrealizowanych inwestycji związanych 
z drogami, wodociągami czy kanalizacją. Przy zmianie wła-
dzy został położony także nacisk na pozyskiwanie środków 
z zewnątrz. Uzyskaliśmy dofinansowanie do Orlika, Stacji 
Uzdatniania Wody, sali gimnastycznej w Laskowcu, która 
teraz powstaje, do kanalizacji, wodociągów i placów zabaw 
- których jest obecnie 9, z tego 6 powstało w tej kadencji. 
Chciałem też podkreślić rolę Wójta Gminy we wszystkich 
podejmowanych działaniach. Wcześniej nie znaliśmy się  
i nie mieliśmy bliższych kontaktów, ale jako gospodarz Gmi-
ny okazał się bardzo skuteczny, jest człowiekiem z charyzmą. 

Edward Gryczka

Borawe jest dużą miejscowością, mieszka tu około tysiąca 
mieszkańców. Im większa miejscowość tym gorsza inte-
gracja, ale często spotykam mieszkańców, którzy wyrażają 
swoją opinie czy proponują, co można byłoby zrobić. Pytają  
o punkt przedszkolny, który jest bardzo ważny. Cieszy nas 
to, iż w tej chwili dzieci w naszej miejscowości są pod fa-
chową opieką, mogą się rozwijać, uczyć. Współpracujemy 
zgodnie na rzecz naszej miejscowości z Panią Sołtys, która 
zajmuje się bieżącymi sprawami,  m.in. żwirowaniem. 
Najbardziej zadowolony jestem z dokończenia budowy sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borawem. To 
była inwestycja rozpoczęta  w poprzedniej kadencji, w tej 
sala została oddana do użytku. Moja działalność od zawsze 
była związana ze szkołą, byłem przez osiem lat przewodni-
czącym Komitetu Rodzicielskiego. Zawsze marzyłem o po-
prawie warunków bytowania tej szkoły. Teraz dzieci mają 
ciepło, są łazienki, jest sala gimnastyczna. Dzisiaj wygląda 
to imponująco, a pamiętam czasy, kiedy w starym budyn-
ku nie było nawet toalet, dzieci zaś siedziały w kurtkach.   
W tej chwili obiekt jest ogrodzony, jest plac zabaw. Dyrek-
tor dba o porządek i wygląd zewnętrzny. Budynek jest te-
raz wizytówką Borawego. Znajduje się w nim biblioteka  
i świetlica.  Szkoła skupia rodziców i mieszkańców miejsco-
wości, a wokół niej dzieją się najważniejsze dla społeczności 
wydarzenia. Zachęcam do korzystania z sali gimnastycznej. 
W okresie jesienno-zimowym gramy dwa razy w tygodniu 
w siatkówkę, inne grupy grają w piłkę halową. Namawiam 
mieszkańców, aby korzystali z tego dobra, m.in. panie, aby 
może zorganizowały aerobik?  Sam byłem kiedyś czynnym 
sportowcem i grałem w piłkę długie lata, dlatego sprawa spor-
tu jest mi bardzo bliska, zarówno w mojej miejscowości, jak  
i w całej Gminie. Młodzi ludzie często jeżdżą na boisko Orli-
ka do Rzekunia, ale za mało moim zdaniem uprawiają sportu 
w swojej miejscowości. Niegdyś wykorzystywało się każdy 
kawałek łąki, aby pokopać piłkę, dziś tego niestety nie widać.       
Bardzo ważnymi zadaniami były też te dotyczące dróg. Jesz-
cze dziesięć, dwanaście lat temu było ich jak na lekarstwo. 
Mieliśmy tylko jedną drogę powiatową, która była wyasfal-
towana. Obecnie już mamy 90 procent dróg  twardych bi-
tumicznych. Zostało nam już do zrobienia bardzo niewiele. 
Staramy się też o to, żeby te które nie są asfaltowe zawsze 
były  w dobrym stanie, podsypane, zadbane. Całe Borawe 
jest przejezdne. Cieszy to, że ludzie jeżdżą rowerami, na 
rolkach, biegają. Korzystają z tych dróg i jest to bezpieczne. 
Kiedyś w wielu miejscach nawet nie można było przejechać, 
np. taki problem był na drodze do cmentarza. 
Borawe w stu procentach posiada sieć wodociągową. Na-
tomiast nutą przyszłości jest kanalizacja. Miejmy nadzieję, 
że  w najbliższych latach zostanie przynajmniej wykonana 
dokumentacja na budowę sieci. Wiadomo, że ścieki to po-
ważny problem, z którym teraz każdy musi sobie radzić na 
własną rękę.  
Jesteśmy też w czołówce, tak jak w przypadku dróg, jeże-
li chodzi o oświetlenie, a kiedyś byliśmy na szarym końcu. 
Wiadomo, że zawsze jakieś pojedyncze punkty będą jeszcze 
do realizacji, ale staramy się to sukcesywnie realizować. 
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Najgorszym problemem dla Borawego, naszą bolączką jest 
budynek starej bazy Kółka Rolniczego. Został on zdewa-
stowany i nie przynosi niestety chwały miejscowości. Czy-
niliśmy zabiegi, aby było to mienie komunalne, aby można 
było uprzątnąć ten teren. Niestety, Starostwo Powiatowe nie 
miało do tego podstaw prawnych i zostało tak jak jest. Plac 
straszy swoim wyglądem, jest to ziemia niczyja. Gmina nie 
może nic zrobić, ponieważ nieruchomość nie należy do niej, 
na razie nikt nie ma takiego prawa, nie ma prawa własności, 
aby coś w tej kwestii zrobić. 
Uważam, że mijająca kadencja była dosyć dobra dla miesz-
kańców. Wiadomą też jest rzeczą, że zawsze też zostaje coś 
do zrobienia. W Borawem jest to na pewno wspomniana 
kanalizacja. Ważnym zadaniem jest też poprawa wyglądu 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek ma wiele 
lat, ale wymieniono stolarkę okienną, strażacy sami robi-
li remont pomieszczeń. Jeszcze na zewnątrz trzeba byłoby 
nadać temu blasku. Życzyłbym też sobie, aby młodzież gar-
nęła się bardziej do sportu. Kiedyś w Borawem była drużyna 
piłki nożnej, która występowała w A klasie, a obecnie ciężko 
młodzież zachęcić do uprawiania sportu.  
Podsumowując swoją pracę radnego, chciałbym podzięko-
wać za zaufanie mieszkańcom, którzy mnie wybrali. Stara-
łem się zrobić najwięcej ile się dało. Kadencja była udana, 
a ja czuję się spełniony. Uważam, że najważniejsze rzeczy 
zostały zrobione. Wystarczy przejechać się po Gminie, aby 
zobaczyć, że nie jest źle: są drogi, jest oświetlenie, są wypo-
sażone szkoły – żadna szkoła nie została zamknięta, chociaż 
w niektórych gminach placówki zostały pozamykane.   

Edward Gryczka

Funkcję Radnego Gminy Rzekuń spra-
wuję po raz drugi. Reprezentuję miej-
scowości: Goworki, Ławy, Susk Nowy, 
Drwęcz, Daniszewo i Tobolice. Jest okręg 
trzy mandatowy. Pierwsza moja kaden-
cja była trudną kadencją ze względu na 
pracę z poprzednim Zarządem Gminy. 
W tej chwili wygląda to zupełnie ina-
czej - współpraca układa się pozytywnie. 

Bardzo dobrze współpracuje się także z radnymi z mojego 
okręgu: z Andrzejem Zajkowskim i Zbigniewem Małkow-
skim. Wiemy, jakie inwestycje mamy do zrealizowania i sta-
ramy się je forsować. Obecnie w Radzie Gminy nie ma żad-
nych niesnasek, większa część Rady zgodnie współpracuje 
ze sobą. To zadowolenie z pracy i działalności jest ważne, 
szczególnie kiedy porównam pracę w poprzedniej kadencji, 
gdzie wszystko trzeba było niemalże „wyrwać”, trochę na 
zasadzie wojny. Udało się przeprowadzić kapitalny remont 
Szkoły Podstawowej w Drwęczy. Dziś to wygląda zupełnie 
inaczej. Przychodzi się na sesję Rady czy do Urzędu Gminy 
w zupełnie innym nastroju, a to cieszy. Gabinet Wójta czy 
Sekretarza jest zawsze otwarty, świetnie układa się współ-
praca z pracownikami Urzędu. Nastąpiła wymiana kadry na 
młodszą, na ludzi, którzy wiedzą czego chcą i jak to realizo-
wać. I efekty widać. 

Kazimierz Jastrzębski

Cieszą mnie wszystkie inwestycje, które udało się przepro-
wadzić. Jedną z ważniejszych jest   poprawa stanu dróg we 
wszystkich miejscowościach, są dywany bitumiczne z chod-
nikami lub bez. Bardzo ważna kanalizacja w miejscowości 
Ławy, piękna droga przez Susk Nowy. Doprowadziliśmy 
do przyzwoitych warunków świetlice wiejskie, zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. W tej chwili są jeszcze trzy  
w remoncie, ale w tym roku inwestycje te będą wykonane -  
z ociepleniem i ogrzewaniem. Myślę, że to będą takie pe-
rełki, które będą służyć mieszkańcom do różnych celów. 
Wszystkie miejscowości chcą tych świetlic, także są one po-
trzebne. W Tobolicach na świetlicę jest przystosowywana 
była zlewnia mleka, którą mieszkańcy przekazali pod wła-
danie Gminy. Trwa remont, plac będzie zagospodarowany, 
ogrodzony. 
Ważną inwestycją jest kanalizacja w Tobolicach - ruszył 
pierwszy etap. Wykonano także w Tobolicach odwodnienie 
jednego z osiedli, które doskonale zdało egzamin. Myślę, 
że dziś już nikt nie przychodzi z problemem, że ma zalaną 
posesję czy też nie może wyjechać.  A jeżeli mieszkańcy są 
zadowoleni to znaczy, że inwestycja jest trafiona. Każda in-
westycja jest realizowana na wniosek mieszkańców, którzy 
przychodzą i zgłaszają swoje potrzeby. 
Chcę także podkreślić fakt, iż poprawie uległo oświetlenie 
w poszczególnych miejscowościach. Z bieżących inwestycji 
realizowane jest żwirowanie dróg, czy łatanie dziur. Powsta-
ją place zabaw – małe rzeczy, ale cieszące. Widzę, że dzieci 
korzystają z nich cały czas, a więc to też trafiony pomysł.  
Funkcjonują punkty przedszkolne, które są zorganizowane 
przy szkołach. Wcześniej z funduszy unijnych, w tym roku 
ze środków własnych Gminy. Jest to bardzo pożyteczna ini-
cjatywa, jest zainteresowanie, mieszkańcy pytają czy będzie 
kontynuowana, więc jest to potrzebne.
W Drwęczy została wybudowana Stacja Uzdatniania Wody. 
To piękna inwestycja, ale wiadomo, że nie można jej przypi-
sywać do jednej miejscowości, jest to inwestycja całej Gmi-
ny. Wszyscy jesteśmy z tego zadowoleni, w obecnej sytuacji, 
oprócz awarii oczywiście, nie ma problemu z wodą, zarów-
no z ilością, jak i jakością. 
W tym roku w naszym okręgu ma być jeszcze zrealizowa-
na inwestycja na ulicy Zarośle i Miłosza w Ławach. Przez 
lata to była zaniedbana droga, podmywana i przysparzająca 
mieszkańcom wielu kłopotów.  
Co jeszcze można byłoby zrealizować? Nie chcę wybiegać 
daleko w przyszłość, bo też zależy to od społeczeństwa. To 
od mieszkańców zależy jakie inwestycje są ważne dla danej 
miejscowości, a później oczywiście musi to być także za-
akceptowane przez Radę Gminy. Wiadomo, że jest jeszcze 
wiele do zrobienia, tak jak wszędzie. Marzy mi się, aby był 
piękny skwerek koło kościoła w Rzekuniu. Wójt podpisał już 
stosowną umowę z parafią. I myślę, że potrzebne jest także 
Centrum Kultury.  Jeżeli przebudowaliśmy Urząd Gminy  
z tej ruiny na coś pięknego, chociaż zawsze znajdą się mal-
kontenci, którzy będą to krytykować, to uda nam się też coś 
takiego zrobić z Centrum Kultury. To będzie wizytówka na-
szej Gminy.       Kazimierz Jastrzębski 
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Przytuły Nowe

Przytuły Nowe to jed-
na z najmniejszych miejscowości  
w gminie Rzekuń. Wieś skupia się przy 
jednej głównej ulicy, liczy sobie 21 bu-
dynków. Jej sołtysem jest od dwudziestu 
kilku lat Jan Mierzejewski, teraz peł-
ni swoją funkcję już szóstą kadencję.  
W Przytułach Nowych się wychował, 

mieszka, pielęgnuje tradycje rodzinne. Na podwórku witają 
mnie Jego wnuki: Martynka i Wiktor, który pomimo swoich 
zaledwie czterech lat jest zapalonym fotografem i mój aparat 
fotograficzny od razu przykuwa jego uwagę. Później próbuje 
swoich sił i wychodzą mu całkiem niezłe zdjęcia, a dziadek 
przy okazji ma całą sesję fotograficzną. Jan Mierzejewski  
z dumą wymienia wszystkie swoje wnuki, a ma ich sześcio-
ro: oprócz Martynki i Wiktora jest jeszcze Melania, Małgo-
sia, Kacper i Krystian.
 Od początków mojej działalności miejscowość bar-
dzo się zmieniła – mówi Sołtys. - Niegdyś dużo ludzi gospo-
darzyło i jednocześnie pracowało w Ostrołęce, teraz miej-
scowość ma rolniczy charakter, gospodarstwa nastawione są 
na hodowlę bydła mlecznego, ale niestety duża część mło-
dych wyjeżdża za chlebem. 
W miejscowości jest  wodociąg i gazociąg, nie ma jedynie 
kanalizacji. Jest także oświetlenie uliczne, które w tym roku 
będzie modernizowane, lampy zostaną wymienione na 
nowe energooszczędne. Dzieci dojeżdżają do szkoły i przed-
szkola w Ołdakach. Przez całą wieś biegnie asfalt położony 
na bruku, po którym niegdyś jeżdżono.
 Rozmawialiśmy czasami, że można byłoby chodni-
ki zrobić – mówi Jan Mierzejewski. - Ale droga jest wąska, 
budynki są blisko położone przy drodze. Poza tym bydło 
przez nią chodzi  i zaraz by się zniszczyły. Wiadomo, że 
wszystkiego naraz się nie zrobi, a widać, że Wójt się stara to 
i inwestycji przybywa.
 Fundusz sołecki przeznaczany jest w Przytułach 
Nowych na remonty dróg dojazdowych do pól. W tym roku 
przeznaczono go także na centralne ogrzewanie we wspólnej  
z Rozworami remizie, którą kiedyś wybudowano własnymi 
siłami. Dzięki temu będzie można organizować w remizie 
spotkania i imprezy również zimową porą. 
 Dla mieszkańców jedną z największych potrzeb 
byłby remont drogi na Łątczyn – mówi Sołtys. - Jest to dro-
ga powiatowa i od powiatu zależy decyzja o inwestycji. Mam 
nadzieję, że w najbliższym czasie może uda się poprawić 
stan tej drogi.

Red.

Daniszewo 

Sołtysem wsi Daniszewo jest Marek Ol-
kowski, to Jego rodzinna miejscowość. 
Swoją funkcję sprawuje po raz drugi. Jest 
szczęśliwym mężem i ojcem. Ma troje 
dzieci, z których jest bardzo dumny – syn 
skończył właśnie Liceum Ogólnokształ-
cące i czeka na decyzję odnośnie studiów 

w Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu, jedna z córek 
już studiuje, a druga uczy się w Liceum Ogólnokształcącym. 
Daniszewo liczy sobie ok. 60 domów. Jest kilka gospodarstw 
rolnych, ale przeważnie ludzie pracują zawodowo. 
 Moim zdaniem Daniszewo jest wspaniałą miejsco-
wością i podejrzewam, że dużo ludzi chciałoby tu miesz-
kać – chwali Daniszewo Sołtys. - Miejscowość jest dobrze 
położona, jest bardzo blisko miasta. Mamy wszystkie me-
dia - wodę, gaz. Nie mamy jedynie kanalizacji. Miejscowość 
rozwija się, co bardzo wyraźnie widać. Gdyby ktoś spojrzał 
na Daniszewo dwadzieścia lat temu i w chwili obecnej, to na 
pewno zauważyłby kolosalną różnicę. Zaciera się też odle-
głość między Daniszewem i Rzekuniem – przybywa coraz 
więcej nowych domów. 
Do Daniszewa można dojechać autobusem podmiejskim  
i kursy te są rentowne. Drogi w większości są wyasfaltowane, 
zostały tylko drogi dojazdowe do pól, które też sukcesywnie 
są żwirowane. W ramach funduszu sołeckiego przeprowa-
dzane są bieżące żwirowania, drobne remonty,  a także in-
westycje związane z oświetleniem. 
 W naszej miejscowości  wiele udało się zrobić – 
mówi Marek Olkowski. - Na pewno jeszcze można sporo 
zrobić, ale jestem zadowolony z tego, co już jest. Cieszą też 
zmiany w całej Gminie, szczególnie to, iż zaczęto pozyski-
wać środki unijne. Mieszkańcy często przychodzą do mnie, 
przeważnie przy okazji płacenia podatków, jest to okazja do 
spotkania, porozmawiania. Praca sołtysa to praca społecz-
na, która wymaga zaangażowania i czasu. Mam nadzieję, że 
większość mieszkańców jest zadowolona z mojej pracy, bo 
staram się wypełniać swoje obowiązki, jednak wiem też, że 
jeżeli zanurzymy się w swoją pracę zawodową, to następuje 
kolizja z pracą społeczną.
W tej chwili trwa rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej  
w Daniszewie. Zostanie ona oddana do użytku we wrześniu. 
Dzięki temu, iż społeczność wiejska przekazała budynek we 
władanie Gminy, ta mogła zacząć inwestycję, a świetlica bę-
dzie służyć na pewno wszystkim mieszkańcom. 

Red. 

Sołtysi gminy Rzekuń

Zaproszenie

Marek Olkowski

Jan Mierzejewski

W dniu 29 czerwca br. o godz. 14.30 odbędzie się oficjalne otwarcie i poświęcenie wspólnej inwestycji powiatu ostrołęckie-
go i gminy Rzekuń - drogi Rzekuń-Czarnowiec oraz poświęcenie wyremontowanego budynku Urzędu Gminy w Rzekuniu.  
Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału  w ww. uroczystościach.

Wójt Gminy
Stanisław Godzina
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Nie tylko dla miłośników starej motoryzacji
31 maja na placu przy Szkole Pod-
stawowej w Rzekuniu odbyło się III 
Rzekuńskie Spotkanie Miłośników 
Starej Motoryzacji. Była to nie tyl-
ko możliwość podziwiania moto-
cykli i samochodów, ale także wy-

śmienita zabawa dla najmłodszych, którzy mogli mieć już 
przedsmak Dnia Dziecka. 
W ten sobotni dzień atrakcji w Rzekuniu nie brakowało. 
Można było podziwiać strażaków w akcji podczas insceni-
zacji wypadku drogowego i podpatrzeć techniki ratownic-
twa. Głównymi bohaterami dnia były motocykle i leciwe sa-
mochody, które dumnie przeparadowały ulicami Rzekunia 
i zajechały dostojnie przy aplauzie zgromadzonych na plac 
przy rzekuńskiej podstawówce. 
- Jesteśmy po paradzie, a przed nami jeszcze dzień pełen 

atrakcji – mówił Wiesław Frydrych, gminny radny, komen-
dant Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu i główny or-
ganizator imprezy. – To była piękna i spokojna parada. Nikt 
na nas nie trąbił, wszyscy patrzyli na nas z sympatią. Mam 
nadzieję, że to będzie nadal sympatyczny dzień.   
I zaczęło się. Na placu można było podziwiać około stu 
motocykli i samochodów, które z dumą  prezentowali wła-
ściciele. Były WSKI, Junaki, Harleye, Warszawy, Syrenki  
i amerykańskie krążowniki szos. Przyjechali też wysłużo-
nym Wartburgiem najstarsi uczestnicy zlotów, którzy otrzy-
mali pamiątkową statuetkę. Nagrodę otrzymał też uczestnik, 
który na spotkanie przebył najdłuższą drogę. Na wszystkich 
czekały także zabytkowe kilkudziesięcioletnie motocykle, 
które specjalnie przywieziono na spotkanie z Krasnosielca. 
Były to motocykle zarejestrowane jako zabytki, ale cały czas 
„na chodzie”. Właściciel z wielkim powodzeniem pokazuje 

Konkurs dla aktywnych kobiet!
Do 31 lipca 2014 roku można wziąć udział w II edycji kon-
kursu na najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich w Wo-
jewództwie Mazowieckim.
Jeżeli jesteś mieszkanką mazowieckiej wsi i nie jest Ci ona 
obojętna. Jeżeli zamiast biernie stać wolisz działać na rzecz 
swojej lokalnej społeczności. Jeżeli lubisz chwycić za stery  
i szukać nowych wyzwań. Jeżeli współmieszkańcy i współpra-
cownicy określają Cię jako Liderkę. 
Zgłoś się do konkursu na najaktywniejszą liderkę obszarów 
wiejskich w Województwie Mazowieckim.
Konkurs organizowany jest przez Sekretariat Regionalny Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich, a zgłosić się do niego można 
do 31 lipca 2014 r. 
Zgłaszana może być działalność, która zakresem tematycznym 
związana jest z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie 
Mazowieckim, a  w szczególności z: 
- wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiej-
skich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji 
projektów realizowanych w ramach tych środków;
- wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ 
na rozwój obszarów wiejskich;
- turystyki na obszarach wiejskich;
- wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;
- rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jako-

ści żywności;
- organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na ob-
szarach wiejskich;
- aktywizacją społeczności lokalnych.
Konkurs jest adresowany do liderek społeczności wiejskiej 
(działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarzą-
dowych, lokalnych grup działania etc.). W konkursie mogą 
brać udział osoby zameldowane stale na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego. Wymagane jest, by zgłaszana działalność 
była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji  
w mediach. Karty zgłoszeniowe wraz z dodatkowymi doku-
mentami należy wysłać lub dostarczaæ osobiście  w terminie   
do    dnia 31 lipca 2014 r.  (decyduje data stempla pocztowego) 
na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego  
w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03–469 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs „Najaktywniejsza Liderka 
Wiejska 2014”.
Szczegóły znajdują się na stronie mazowieckie.ksow.pl.
Zachęcamy do udziału w konkursie panie z gminy Rzekuń, 
które aktywnie biorą udział w życiu społecznym, udzielają się 
w kołach gospodyń wiejskich czy stowarzyszeniach! Zwycię-
stwo może należeć do Was!
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OSP Zabiele ze sztandarem 
10 maja br. odbyła się uroczystość nadania sztandaru dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabielu. Była to 
też okazja do świętowania 92. rocznicy istnienia Straży 
Pożarnej w tej miejscowości. 

Na nowym strażackim sztandarze widnieje orzeł w koronie 
i postać św. Floriana. Druhowie z dumą prezentowali go go-
ściom i swoim kolegom po fachu. Uroczystość rozpoczęła 
się mszą św. odprawioną przez ks. Jana Mrowcę, proboszcza 
parafii rzekuńskiej. Wszystkich przybyłych powitała sołtys 
Jolanta Mierzejewska oraz Tomasz Młodzianowski, prezes 
OSP Zabiele. Aktu wbicia pamiątkowych gwoździ doko-
nali przybyli goście: Marian Krupiński - radny  wojewódz-

twa mazowieckiego, Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki, 
Krzysztof Parzychowski, wicestarosta,  Stanisław Godzina, 
wójt gminy Rzekuń, Janusz Głowacki, prezes zarządu po-
wiatowego ZOSP w Ostrołęce, Marek Podolak, radny po-
wiatowy,  Jarosław Wilga, komendant miejski PSP, Wiesław 
Frydrych, komendant gminny OSP, Krzysztof Haponiuk, 
komandor Marynarki Wojennej i wielu innych.  
Ten wyjątkowy dzień był także okazją do przypomnie-
nia historii Straży Pożarnej w Zabielu. Powstała ona w tej 
miejscowości w 1922 roku. Pierwszym prezesem był Jan 
Choromański, a straż liczyła 22 członków. Otrzymano plac  
z budynkiem po majątku ziemskim, a na zakup sprzętu zło-
żyli się mieszkańcy Zabiela, Ołdak, Nowej Wsi Wschodniej  
i Rozwór. Za zebrane pieniądze zakupiono pierwsze mun-
dury, toporki, drabiny i bosaki. W dalszych latach zaku-
piono pompę ręczną, dwie beczki, hełmy miedziane. Do 
pożarów sprzęt przewożony był na wozach druhów. W 
świetlicy było  radio, z czego korzystali mieszkańcy i przy-
chodzili, aby posłuchać wiadomości i muzyki. Z wybuchem 
wojny działalność OSP została wstrzymana, a sprzęt skon-
fiskowano. Remiza w wyniku działań wojennych spłonęła. 
Wiele rodzin druhów OSP było wywiezionych na Sybir. 
Najbardziej aktywnych za działalność AK sowieci wywieź-
li do obozu w Rosji. W roku 1946 OSP wznowiła działal-
ność. Został wybrany nowy zarząd, prezesem został  Bro-
nisław Młodzianowski.  Zarząd znów zorganizował zbiórkę 
w Zabielu i sąsiednich miejscowościach  na zakup sprzętu. 
Pod koniec lat 50-tych pobudowana została nowa remiza. 
Następna powstała na 75-lecie istnienia Straży Pożarnej  
w Zabielu w 1997 roku. 
Obecnie prezesem jednostki w Zabielu, liczącej 39 druhów, 
jest Tomasz Młodzianowski. 
Podczas uroczystości uhonorowano wielu strażaków meda-
lami i odznakami:
Złoty Znak Związku OSP  RP - Tomasz Młodzianowski;

swoją wystawę w całej Polsce. Na III Rzekuńskim Spotkaniu 
Miłośników Starej Motoryzacji otrzymał Nagrodę Wójta 
Gminy Rzekuń. Nagrodę tę otrzymał także właściciel naj-
starszego i najlepiej utrzymanego samochodu.  
Sobotni dzień to była także okazja dla najmłodszych, aby 
zacząć z jednodniowym wyprzedzeniem świętować Dzień 
Dziecka. Dzieci malowały na kartkach pojazdy – motocy-
kle lub samochody, brały udział w konkursach rowerowych 
i skakały niezmordowanie na dmuchanych zabawkach. 
Wszystkie pociechy, które zajadały się nieodzowną watą cu-
krową, zostały nagrodzone licznymi nagrodami - od farb po 
deski do pływania. 
- Cieszymy się, że na nasze spotkania przyjeżdża coraz wię-
cej miłośników motoryzacji, w tym roku było ich więcej 
niż w poprzednim, przyjechali z Przasnysza, Mińska Ma-
zowieckiego, Makowa, Ostrołęki  – mówił Wiesław Fry-
drych. - Dziękuję bardzo wszystkim, którzy nas wspierali 
w organizacji od samorządów po prywatnych darczyńców  
i policję oraz naszym kolegom z Klubu Turystyki Motocy-

klowej TRAVELING SPIDERS z Ostrołęki. Bez tej pomo-
cy nie udałoby nam się zorganizować imprezy. Najbardziej 
zależy nam na tym, aby wychodzić do mieszkańców naszej 
Gminy, bo to przecież organizujemy dla nich, aby mogli 
miło spędzić czas. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli  
i mam nadzieję, że w przyszłości będzie nas jeszcze więcej.

(mk)    

Dziękuję wszystkim sponsorom
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Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” - Tadeusz Ko-
walczyk;
Odznaka „Strażak Wzorowy”: - Łukasz Mierzejewski, 
Krzysztof Załęski, Piotr Mierzejewski, Grzegorz Przybyłek, 
Konrad Szymańczyk, Rafał Morawski, Ignacy Florczykow-
ski, Robert Florczykowski, Zdzisław Siemborski, Piotr Ter-
likowski, Karol Tyszka, Leszek Kowalczyk, Konrad Laskow-
ski, Łukasz Dykty, Marcin Dykty, Leszek Dykty;
Odznaka „Za wysługę lat” - 60 lat: Szczepan Kaczyński, 
Wacław Ciborowski, Franciszek Kowalczyk; 50 lat: Kazi-
mierz Zaborowski; 45 lat: Tomasz Młodzianowski; 40 lat: 
Zdzisław Matyszczak i Kazimierz Florczykowski; 35 lat: Jan 
Głębocki; 30 lat: Sławomir Mierzejewski, Tomasz Mierze-
jewski, Ryszard Dykty, Zbigniew Markowski; 25 lat: Wień-
czysław Mierzejewski i Zbigniew Florczykowski; 15 lat: 
Sławomir Florczykowski, Andrzej Wyszkowski, Rafał Mo-
rawski, Ignacy Florczykowski i Zdzisław Siemborski; 10 lat: 
Bronisław Młodzianowski, Krzysztof Załęski, Adam Cisz-

kowski, Krzysztof Gumkowski, Grzegorz Przybyłek, Marcin 
Kowalczyk, Robert Florczykowski, Leszek Kowalczyk, Łu-
kasz Dykty, Leszek Dykty i Michał Dykty.

(mk)

 Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rzekuń

Rodzinne Ołdaki 

W dniu 04.06.2014 r. Wójt Gminy Rzekuń podpisał porozu-
mienie z Ministrem Gospodarki dotyczącego realizacji za-
dań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu 
na lata 2009 – 2032”. 
Dotacja celowa w wysokości 17 500,00 zł na: „Wykonanie 
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gmi-
ny Rzekuń” zostanie przekazana po realizacji zadania.   

Jednocześnie Wójt Gminy Rzekuń informuje, że od dnia 
14.06.2014 r. na terenie Gminy Rzekuń przeprowadzana bę-
dzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Spis z 
natury obejmować będzie budynki,  w których wykorzysta-
no wyroby zawierające azbest – popularny „eternit”.
Inwentaryzację przeprowadzi firma Meritum Competence 
z Warszawy. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać 

8 czerwca br. przy Zespole Szkół w Ołdakach odbył się 
już po raz czwarty Piknik Rodzinny. Przy iście letniej po-
godzie, jak na nazwę przystało, bawiły się całe rodziny.  
A atrakcji nie brakowało. 

Na szkolnym boisku drużyny zaciekle walczyły o Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy w IV już Turnieju Piłki 
Nożnej. Dzieci mogły bawić się na placu zabaw czy spróbo-
wać swoich sił na ogromnym dmuchanym zamku. Na spe-
cjalnie przygotowanych stoiskach można było umalować 
paznokcie lub twarz, albo kupić pyszne wypieki i potrawy.     
- Bardzo się cieszę, że po raz czwarty możemy się spotkać 
właśnie w Ołdakach, na tak pięknej uroczystości – mówił 
Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń. – Myślę, że takie 
rekreacyjno-sportowe spotkanie jest dobrą okazją, żeby ra-
zem ze sobą pobyć, oderwać się od seriali i choćby ze sobą 

porozmawiać. Świetnie, że potrafimy się organizować wokół 
naszych szkół czy w poszczególnych miejscowościach. Oby 
ta tradycja, która została zapoczątkowana przez mieszkań-
ców, rodziców trwała jak najdłużej.
Na ustawionej scenie na samym początku imprezy zapre-
zentowały się dzieci z Punktu Przedszkolnego w Ołdakach. 
Ich śpiew i recytacja wywołały aplauz wśród zgromadzo-
nych rodziców i dziadków. 
Najmłodsze dzieci mogły z rodzicami wspólnie rysować  
i malować. Można było także podziwiać pokaz mody ekolo-
gicznej. Wszyscy mieli także okazję włączyć się do prowa-
dzonej przez uczniów w Ołdakach akcji pomocy choremu 
dziecku i wrzucić do specjalnie przygotowanego pojemnika 
plastikową zakrętkę.  

(mk) 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Rzekuń,
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić bez wezwania cztery razy
w roku, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe przelewem na rachunek organu podatkowego:
Urząd Gminy Rzekuń, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń
Nr rachunku: Bank Spółdzielczy Ostrołęka 14 8922 0009 0002 4673 2000 0010
tytułem: OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI wraz z podaniem danych identyfikacyj-
nych właściciela nieruchomości w następujących terminach:
1. za I kwartał (styczeń, luty, marzec) – do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) – do 15 maja danego roku,
3) za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) – do 15 września danego roku,
3) za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) – do 15 listopada danego roku.

Podane terminy są takie same jak za podatek.

Uwaga !!!
Osoby, które złożyły korektę deklaracji w zakresie zmiany sposobu przekazywania odpadów komunalnych, powinny 
same wyliczyć wysokość łącznej opłaty kwartalnej za odbiór odpadów z poszczególnych miesięcy.

na realizację warsztatów fotograficznych w ramach projek-
tu: „Szkiełkiem i okiem na gminę Rzekuń”. 
Celem projektu jest zorganizowanie bezpłatnych warszta-
tów fotograficznych dla młodzieży z terenu gminy Rzekuń, 
zagospodarowanie wolnego czasu oraz rozwijanie indy-
widualnych zainteresowań młodzieży.  Podsumowaniem 
warsztatów będzie konkurs fotograficzny, którego końco-

Wysokość łącznej opłaty kwartalnej za odbiór odpadów
Sposób zbierania odpadów

 wg złożonej deklaracji ZMIESZANE SELEKTYWNE

Gospodarstwo do 2 osób 75,00 zł 
(25 zł x 3 miesiące)

57,00 zł 
(19zł x 3 miesiące)

Gospodarstwo powyżej 2 osób 105,00 zł 
(35 zł x 3 miesiące)

75,00 zł
(25zł x 3 miesiące)

Informacja w sprawie dokonywania płatności za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i podatek

„Szkiełkiem i okiem na gminę Rzekuń” 
Zapraszamy młodzież z terenu gminy Rzekuń do udziału 
w warsztatach fotograficznych.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu aplikowała do 
Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” prowadzone-
go przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Nasz wniosek aplikacyjny otrzymał pozytywną opinię  
i w związku z tym otrzymaliśmy grant w wysokości 4500 zł 

będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego 
podpisane przez Wójta Gminy Rzekuń.
Mieszkańców Gminy Rzekuń, użytkowników wyrobów za-
wierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i nie-
zbędnych informacji wykonawcom ww. inwentaryzacji 
(wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej). Osoby dokonu-
jące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą 
niezbędnych informacji w zakresie obowiązków prawnych 
związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

Jednocześnie informujemy, że ww. zadanie zostanie sfinan-
sowana ze środków Ministerstwa Gospodarki w ramach 
ogłoszonego konkursu „Azbest  2014”. Lista rankingowa 
podmiotów zakwalifikowanych do otrzymania dofinanso-
wania dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa 
Gospodarki pod adresem: www.mg.gov.pl.                   
Opracowanie inwentaryzacji umożliwi pozyskanie środków 
o dofinansowanie utylizacji zinwentaryzowanego azbestu  
z gospodarstw domowych z terenu gminy Rzekuń.

Pozyskane dofinansowanie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w msc. Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec i Ławy.

Wójt Gminy Rzekuń złożył wniosek o dofinansowanie ,,Bu-
dowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzekuń, 
Tobolice, Czarnowiec i Ławy gm. Rzekuń”.  Decyzją Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego z dnia 10 czerwca 2014 r. 
wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania.

Koszt całkowity operacji: 4.471.969,60 zł, z czego wniosko-
wane dofinansowanie to 75% kosztów kwalifikowalnych 
netto. Obecnie oczekujemy na wyznaczenie terminu pod-
pisania umowy.
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wym efektem będzie promocja pięknych i ciekawych miejsc 
na terenie naszej gminiy z inspirującą fotorelacją na fotoblo-
gu, a także na zorganizowanych „wędrujących” wystawach 
fotograficznych.
Zapraszamy młodzież do uczestnictwa w warsztatach fo-
tograficznych, które będą okazją do zgłębiania tajników 
fotografii, ciekawego spędzenia czasu wolnego, a także 
odkrywania pięknych, ciekawych miejsc na terenie naszej 
gminy podczas zaplanowanych wycieczek rowerowych. 
Warsztaty będą odbywały się w okresie wakacyjno-letnim 
w ustalonych w dogodnych dla uczestników  terminach. 
Poprowadzi je znany fotograf Adam Wołosz.
Bliższe  informacje można uzyskać bezpośrednio  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rzekuniu lub pod nr. 
tel. 29 7610158  wew. 26.

Konkurs Grantowy „Aktywna 
Biblioteka” prowadzony jest 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach 
Programu Rozwoju Bibliotek.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa 
Informacyjnego realizuje Program 
Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić 

polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, 
Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce 
jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy 
Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Klub czytelnika w bibliotece w Laskowcu

„Czytanie łączy pokolenia” -  XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Podczas obchodów tegorocznego Tygodnia Bibliotek  
w filii biblioteki w Laskowcu uwieńczeniem zajęć z nieco 

starszymi czytelnikami była 
inauguracja wyczekiwanego 
Klubu Czytelnika. Pierwsze 
spotkanie odbyło się 22 maja 
w bibliotece, a tematem po-
czątkowych dyskusji była treść 
książki E. Nowackiej „Yellow 
bahama w prążki”. Uczestnicy 
Klubu bardzo aktywnie bra-
li udział w dyskusji, a także 
ustalili termin kolejnego spo-
tkania. Inicjatorami powstania 

Klubu Czytelnika byli uczniowie Szkoły Podstawowej w La-
skowcu - czytelnicy z filii oraz bibliotekarka Teresa Sagała.

To warta uwagi inicjatywa ze strony czytelników filii w La-
skowcu, szczególnie z uwagi na miły akcent, iż rok 2014 
został ogłoszony jubileuszowym Rokiem Czytelnika przez 
organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców  
i drukarzy, którzy  w ten sposób chcą uczcić 650 lat działań 
na rzecz książki. 
Sześć i pół wieku temu w Polsce pojawił się „stacjonariusz” 
czyli osoba, która pełniła zarazem trzy funkcje: wydawcy, 
księgarza i bibliotekarza. Pod nadzorem uczelni organizo-
wał on wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie ksiąg, 
wówczas jeszcze rękopiśmiennych. Król Kazimierz Wielki 
wymienił stacjonariuszy w dokumencie z 12 maja 1364 r.,  
w którym ustanawiał Studium Generale czyli późniejszą 
Akademię Krakowską (obecnie Uniwersytet Jagielloński).

Agnieszka Majdecka

W tym roku od 8 – 15 maja obchodziliśmy już XI Ogól-
nopolski Tydzień Bibliotek, którego przewodnim hasłem 
było: „Czytanie łączy pokolenia”. W okolicach tej daty 
wiele bibliotek w całej Polsce świętuje w sposób bar-
dziej szczególny czytelnictwo, zachęcając do obcowania 
z książką poprzez organizację różnych form aktywności.
Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu zorganizowała  
z tej okazji cykl spotkań z Joanną Brodowską, która jest 
między innymi autorką bajek i wierszy dla dzieci, autorką 
książek dla dzieci „Malutki chłopaczek z niewielką dziew-
czynką” oraz „Przygody Fryderyki”.
Autorka spotkała się z grupami 5-6 letnich dzieci z przed-
szkoli w filiach biblioteki w Laskowcu,  w Borawem oraz  
w bibliotece w Rzekuniu. Z bajkopisarką miały okazję po-
rozmawiać również dzieci z klas 1-3 ze Szkoły Podstawowej 
w Rzekuniu. Głównym tematem zajęć była szeroko rozu-
miana wyobraźnia oraz rola książki w jej rozbudzaniu. 
Autorka goszcząc w bibliotekach rozmawiała z dziećmi 
o znaczącej roli wyobraźni w życiu.  Mali czytelnicy mieli 
okazję przekonać się, że każdy z nich jest wyjątkowy i nie-
powtarzalny. Pani Joannie Brodowskiej towarzyszyła w spo-
tkaniach urocza pacynka Malwina, która była niewątpliwie 

atrakcją zajęć i odgrywała znaczącą rolę.
Spotkania z autorką były okazją do promocji czytelnictwa 
wśród dzieci. Wszystkie dzieci  uczestniczące w zajęciach na 
zakończenie otrzymały zakładki z autografem pisarki. Łącz-
nie odbyło się 10 spotkań autorskich.
W Przedszkolu w Rzekuniu biblioteka gościła również  
z teatrem „Maska” z Krakowa, który zaprezentował spektakl 

pt.: „Magiczna księga”.  Przedstawienie w wykonaniu dwóch 
aktorów zachęcało najmłodszych do obcowania z książką, 
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Szlachecki strój męski w II połowie wieku
Strój polski budził niegdyś zachwyt jakością kroju, ozdo-
bami i przepychem. Długo był wyznacznikiem naszej 
kulturowej oryginalności. To tu, w Polsce ukształtowała 
się odmienność, która mocno odróżniała nasze ubiory od 
zachodnich.
Męski strój szlachecki był bardzo ciekawy i oryginalny. 
Spodnią szatę stanowił żupan w formie długiej sukni zapi-
nanej na haftki, guzy lub szamerowanej, ze stojącym koł-
nierzykiem, spiętym broszą lub guzem. Miał bardzo wąskie 
rękawy. Żupan przepasywano wąskim, metalowym pasem, 
do którego przytraczano szablę. Rodzaj materiału, z któ-
rego uszyto żupan, odzwierciedlał status właściciela. Bo-
gata szlachta ubierała się w żupany szyte z jedwabiu o ko-
lorze karmazynowej czerwieni, szlachta uboga ubierała się  
w żupany o kolorze szarym, z niebarwionej wełny, stąd na-
zwa szlachta szaraczkowa. Guzy do żupana mogły koszto-
wać tyle, co żupan. Były wykonane nierzadko z drogich ka-
mieni, umieszczone w złotych lub srebrnych oprawach. Były 
także używane guzy, które nie były wytworem jubilerów, ale 
miały też wykwintny wygląd. Były to drewniane kołeczki, 
oplatane złotą nicią.
Na żupan zakładano kontusz, był to wierzchni strój po-
chodzenia wschodniego i stał się razem z żupanem głów-
nym elementem polskiego stroju narodowego. Kontusz był 
rodzajem długiej sukni sięgającej poniżej kolan, rozciętej  
z przodu i zapinanej na haftki lub guzy. Jego charaktery-
styczną cechą były rozcięte rękawy, luźno zwisające lub 
zarzucane na plecy, tworzące tzw. wyloty i jednocześnie 
odsłaniały żupan. U góry kontusz miał wywinięty kołnierz 
z wyłogami. Kontusz najczęściej był wykonany z dobrej ja-
kości sukna, zimowy był podbijany watoliną, a górną część 
z futrzanym kołnierzem. Wersje letnie miały podszew-
kę z cennego jedwabiu, kontrastującą zwykle z kolorem 
wierzchniego sukna, np. jedwabną czerwień zestawiano  
z sukiennym chabrem. Bardzo ważny był pas. Kontusz prze-
pasywano bardzo ozdobnym pasem, najbardziej reprezen-
tacyjnym i niejednokrotnie najdroższym elementem stroju. 
Cena pasa zależała od ilości złota lub srebra, którymi był 
przetykany. Pasy kontuszowe mogły mieć od 2,5 do nawet 
4 metrów długości. Pasy były jednostronne i dwustronne,  

a nawet czterostronne w zależności od ułożenia wzoru, dzię-
ki któremu pas można było składać wzdłuż i używać raz na 
jedną stronę lub na inną w zależności od potrzeb i okolicz-
ności. Szlachta ceniła sobie pasy produkowane w manufak-
turze Słucka (miasto leżące około 100 km na południe od 
Mińska) i z mazowieckiej Kobyłki. Całość stroju dopełniały 
czapki i buty. Nakrycia głowy mogły być zindywidualizowa-
ne, ale z czasem nastąpiła pewna typizacja. Czapka składała 
się z główki, wykonanej najczęściej z materiału, z którego 
uszyto kontusz oraz z futrzanego otoku. Front często ozda-
biano piórem przymocowanym rzucającą się w oczy broszą. 
Szlachcic nosił buty z wysokimi cholewami w kolorze żół-
tym lub czerwonym.

Jerzy Dziewirski 

Źródło rysunku: http://www.polalech.pl

Źródło: Rzekuń i okolice, wydanie II 2014 r.

Użyczenie działki parafialnej.
W dniu 4 czerwca 2014 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Ka-
tolicką pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu 
reprezentowaną przez Proboszcza Księdza Kanonika Jana 
Mrowcę, za zgodą Jego Ekscelencji Janusza Stepnowskiego-

Biskupa Łomżyńskiego, a Gminą Rzekuń została podpisana 
na 20 lat umowa użyczenia nieruchomości gruntowej o po-
wierzchni 19 arów, celem urządzenia skweru z elementami 
architektury ogrodowej.

przekonując z przesłaniem bohaterów bajek o  „Jasiu i Mał-
gosi”, „Dziewczynce z zapałkami” i „Żabim królu”, że pięk-
ny, magiczny świat bajek i baśni rozbudza wyobraźnię oraz  
bywa początkiem w poznawaniu niezwykłego świata.
Również w Filii w Laskowcu w ramach Tygodnia Bibliotek 
odbywały się zajęcia z najmłodszymi czytelnikami. Dzieci 
z przedszkola przychodziły na zajęcia do biblioteki, pozna-
wały jej przestrzenie, dowiadywały się różnych informacji  

o samej bibliotece i o książkach. Na jednym ze spotkań wsłu-
chiwały się z uwagą w treść książki „Ekoświrek” K. Terecho-
wicz. Była to okazja do zgłębiania wiadomości i dyskusji  na 
temat szanowania przyrody w najbliższym otoczeniu. Na 
zakończenie cyklu zajęć dzieci zaśpiewały przepięknie przy-
gotowaną wcześniej piosenkę o tematyce ekologii.

Agnieszka Majdecka
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Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń
Gmina Rzekuń realizuje projekt „Internet dla mieszkańców 
gminy Rzekuń” współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospo-
darka 2007 – 2013 (Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu – eInclusion).
Do 2 czerwca br. trwały konsultacje społeczne z operato-
rami telekomunikacyjnymi na mocy ustawy z dnia 7 maja 
2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyj-
nych (Dz.U. Nr 106, poz. 675). 
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do in-
ternetu mieszkańcom gminy Rzekuń zagrożonym wyklu-
czeniem cyfrowym spowodowanym trudną sytuacją mate-
rialną lub niepełnosprawnością.
Ponadto, projektem objętych zostanie większość jednostek 
podległych gminie Rzekuń:
1. Szkoły:

a. Szkoła Podstawowa w Rzekuniu,
b. Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rze-
kuniu,
c. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy,
d. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Borawem,
e. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy 
w Laskowcu,
f. Zespół Szkół w Ołdakach,
g. Szkoła Podstawowa 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 miesz-
kańców: 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.

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 uzy-
ska dostęp do internetu oraz niezbędny sprzęt. W dłuższej 
perspektywie realizacja projektu wpłynie pozytywnie na 
rozwój ekonomiczny, społeczny i gospodarczy osób obecnie 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, co przyczyni się do 
realizacji celu Priorytetu 8 określonego jako „Stymulowanie 
rozwoju gospodarki elektronicznej, poprzez zmniejszanie 
technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wy-
korzystania 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 reali-
zacji celu głównego POIG tj. „Rozwój polskiej gospodarki  
w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa”.
Szczegółowe cele projektu określone zostały jako:

1. Likwidacja barier technicznych i upowszechnienie do-
stępu do szerokopasmowego internetu dla osób z grup 
docelowych poprzez budowę radiowej infrastruktury do-
stępowej.
2. Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego in-
ternetu dla osób z grup docelowych projektu poprzez za-
kup i użyczenie sprzętu komputerowego.
3. Nabycie umiejętności korzystania z technologii infor-
macyjnych poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsłu-
gi komputera oraz korzystania z internetu.

Mierzalnym efektem realizacji celów szczegółowych będzie 
osiągnięcie wskaźników rezultatu:
• liczba gospodarstw domowych podłączonych do szero-

kopasmowego internetu: 145 szt.;
• liczba przeszkolonych osób: 290;
• liczba zainstalowanych zestawów komputerowych 

(sprzęt teleinformatyczny, oprogramowanie): 418 szt.
Cele jakościowe (niemierzalne):

1. zwiększenie świadomości osób zagrożonych wyklu-
czeniem cyfrowym z korzyści płynących z korzystania  
z technologii informacyjnych/ informatycznych;
2. aktywizacja społeczna osób z grup zagrożonych wyklu-
czeniem społecznym;
3. wyrównanie szans na rozwój edukacyjny wśród grup 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym;
4. wzrost atrakcyjności gminy Rzekuń jako miejsca za-
mieszkania i inwestycji, zwłaszcza z obszaru technologii 
informacyjnych;
5. rozwój społeczeństwa informacyjnego, w tym wzrostu 
popytu na usługi świadczone w formie cyfrowej.

Informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej 
www.rzekun.pl w zakładce „Internet-eInclusion” oraz pod 
numerem telefonu 297617301 w. 150. Tomasz Majewski

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje  Inwestujemy w waszą przyszłość
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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

Otwórz oczy na Zaścianek uroczy

„Otwórz oczy na Zaścianek uroczy” zorganizowany przez 
Lokalną Grupę Działania „Zaścianek Mazowsza”. Człon-
kowie Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście dokonali 
wyboru trzech najciekawszych i najpiękniejszych zdjęć 

A oto zwycięzcy:
I miejsce:
Marcin Baranowski – Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Troszynie. Tytuł: Szlachta na koniach.

na koniach. Zajazd szlachecki – Troszyn.
II miejsce:
Jastrzębska Anna – Publiczne gimnazjum w Czerwinie im. 
Papieża Jana Pawła II. Tytuł: Zabytkowy pomnik w Czer-

III miejsce:
Bloch Anna – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Ołdakach

-
gotycki Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego 1880-1887 rok 
w Goworowie – maj 2014 r. 

LGD „Zaścianek Mazowsza” 

Będzie tablica informacyjno-
-turystyczna

28 kwietnia 2014 r. uznano za zgodny ze strategią Stowa-
-

sowanie wykonania i montażu tablicy informacyjno-tury-
stycznej gminy Rzekuń. 

-
mach Lokalnej Strategii Rozwoju, Stowarzyszenie LGD 
„Zaścianek Mazowsza” w ramach działania 413 Wdraża-
nie Lokalnych Strategii Rozwoju  „Małe Projekty”.  Został 
uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju i otrzymał 

-
nia i mieści się w ramach limitu środków przeznaczonych 
na konkurs nr XI ogłoszony przez LGD „Zaścianek Mazow-
sza”. Obecnie wniosek został przekazany do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
w celu dalszego rozpatrzenia.

Red.

Najładniejsza posesja 2014
Wójt gminy Rzekuń ogłosi po raz kolejny konkurs na 
,,Najładniejszą posesję gminy Rzekuń w 2014 roku”.
Konkurs skierowany jest do prywatnych właścicieli posesji. 
Miło jest popatrzeć, przejeżdżającym przez gminę Rzekuń 
na kolorowe rabaty, zagospodarowane ogrody, piękne krze-
wy, zaplanowane podwórka. Dlaczego się nimi nie pochwa-
lić ? Zachęcamy do udziału w konkursie. Na zwycięzców 
czekają atrakcyjne nagrody. Czas trwania konkursu: od 1 do 
31 lipca br. Warunkiem udziału w konkursie jest dokona-
nie pisemnego zgłoszenia nieruchomości do konkursu do 
18 lipca  br. Karta zgłoszeniowa będzie dostępna na stronie 
www.rzekun.pl. Karty zgłoszeniowe należy złożyć w sekre-
tariacie Urzędu Gminy. Zapraszamy.


