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B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y  G M I N Y  R Z E K U Ń

30 czerwca br. uroczyście zakończono budowę Stacji 
Uzdatniania Wody w Drwęczy. Dzięki temu skończą się 
kilkuletnie problemy mieszkańców gminy Rzekuń z wodą.  

Prace przy realizacji tej kosztownej inwestycji trwały nieco po-
nad dwa lata, z czego kilka miesięcy zajęły procedury przygoto-
wawcze. Pod koniec 2011 roku wybudowano studnie, później 
zaczęły się pozostałe prace. Ze względu na duże niedogodno-
ści, jakie wiązały się z przerwami w dostawie wody, udało się 
skrócić proces budowy stacji z trzech na dwa lata. 
Oddana do użytku 30 czerwca br. Stacja Uzdatniania Wody ma 
wydajność 1400 m3/doba. Jej budowa kosztowała około 2 mln 
800 tysięcy złotych. Gmina szukała środków z zewnątrz, które 
pozwoliłyby na szybką realizację inwestycji. Udało się pozy-
skać pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2 mln 150 
tysięcy złotych, z tego umorzeniu podlega kwota 300 tysięcy 
złotych. 
- Obecnie gmina ma do dyspozycji 2400 m3/dobę wody, co 

pokrywa w pełni zapotrzebowanie mieszkańców – powiedział 
Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń. - W ilości tej zawarta 
jest też nadwyżka ok. 40 % na zwiększenie zapotrzebowania na 
wodę związaną z ciągłą rozbudową sieci wodociągowej. 
Podczas uroczystego oddania do użytku obiekt został poświę-
cony przez  ks. Jana Mrowcę, proboszcza para�i rzekuńskiej. 
Wstęgę przecięli:  Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń, 
Ryszard Dziadak, Dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Janusz Ko-
towski, Prezydent Miasta Ostrołęki, Krzysztof Parzychowski, 
Wicestarosta Ostrołęcki i Edward Gryczka, Przewodniczący 
Rady Gminy. 
Z możliwości obejrzenia nowoczesnej Stacji Uzdatniania 
Wody skorzystali radni, sołtysi i mieszkańcy gminy Rzekuń. 
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30 czerwca mieszkańcy gminy Rzekuń uroczyście, wesoło  
i wspólnie powitali najbardziej wyczekiwaną porę roku 
– lato. 

Festyn rozpoczęły występy dzieci i młodzieży z rzekuńskich 
przedszkoli i szkół. Przyciągnęły one rodziców, babcie, 
dziadków i całe rodziny młodych artystów. Szczególnie ci 
najmłodsi byli najgłośniej oklaskiwani. Na scenie prezento-
wali się także starsi, m.in. Koło Gospodyń Wiejskich z Ka-
mianki i zespół Droga na Ostrołękę. 

Podczas festynu rozstrzygnięty został konkurs kulinar-
ny „Dobre smaki”. Był to konkurs przeznaczony dla Kół 
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Rzekuń. Zadaniem 
uczestników było zaprezentowanie podczas festynu przygo-
towanych wcześniej potraw z przeznaczeniem do degusta-
cji. Do konkursu przystąpiły wszystkie Koła z naszej gmi-
ny: Kamianki, Rozwór, Zabiela, Suska Nowego i Drwęczy. 
Uczestniczki konkursu przepięknie prezentowały na swo-
ich stoiskach różne potrawy w określonych wcześniej ka-
tegoriach. Wszystkie potrawy ujmowały pod względem 
estetycznym, a przede wszystkim smakowym. Były bardzo 
smaczne i prezentowały się wyjątkowo. Komisja przyznała 
wszystkim wyróżnienia. 
Organizatorem konkursu była Gminna Biblioteka Publicz-
na w Rzekuniu, natomiast nagrody rzeczowe ufundowane 
zostały przez Wójta Gminy Rzekuń. 
Zabawa z okazji powitania lata trwała do późnych godzin 
wieczornych. Nie brakowało bowiem atrakcji dla dzieci, 
konkursów, muzyki do posłuchania i tańca. Mamy nadzieję, 
że będzie, co wspominać  w jesienne dni. 
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 Tuż przed wakacjami w naszych placówkach biblio-
tecznych, w Rzekuniu, Laskowcu i w Borawem, odbyło się 
uroczyste pasowanie najmłodszych użytkowników na czytel-
nika biblioteki. Dzieci przedszkolne słuchały uważnie bardzo 
ważnych próśb książki, przypominały o zasadach korzystania 
z biblioteki oraz obchodzenia się z książkami, a następnie na-
deszła wyjątkowa chwila, uroczyste pasowanie na Czytelnika 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Mali czytelnicy otrzymali pa-
miątkowe zakładki do książek oraz kartę czytelnika. 
 W czasie wakacji biblioteki zapraszały dzieci na za-
jęcia plastyczno zabawowe. W bibliotece w Rzekuniu odbyły 
się warsztaty w ramach „Twórczych spotkań”. Podczas czte-
rech spotkań uczestnicy wykonywali biżuterię z pomocą szy-
dełkowych splotów, koszyki z papierowej wikliny, biżuterię z 
wykorzystaniem ha�u sutasz, a także po raz kolejny dekoro-
wali różne drewniane przedmioty techniką decoupage. Dzię-
ki cennym wskazówkom pań prowadzących, które z entuzja-

zmem zarażały swoją pasją tworzenia (Aldony Stepnowskiej 
i Edyty Morawskiej, Doroty Zalewskiej, Marty Zaremby oraz 
Wandy Pszczoły), spotkania były okazją do zgłębiania sekret-
nych tajników rękodzieła artystycznego, wymiany doświad-
czeń, a przede wszystkim do spędzenia czasu w przemiłym 
gronie twórczych osób. 
 Wakacyjne środy w bibliotece były poświęcone 
młodszym czytelnikom. Dzieci podczas zajęć poza zaba-
wami, przemieniały się w prawdziwych artystów i tworzyły 
przeróżne dzieła z wykorzystaniem różnych technik. Powsta-
ły bardzo oryginalne i pomysłowe maski z masy papierowej 
oraz pejzaże wykonane techniką pasteli, collage, frotage i 
inne papierowo artystyczne prace. Na ostatnich zajęciach 
dzięki zaangażowaniu rodziców, Magdaleny Łach i Agnieszki 
Minoty, dzieci przygotowały i upiekły pizzę, która była sma-
kowitym zakończeniem wakacyjnych spotkań w bibliotece.  

Agnieszka Majdecka 

18 sierpnia 2013 r. uczczono w Rzekuniu marynarzy  
i ułanów poległych na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku.  
Uroczystości rozpoczęto wciągnięciem �agi państwowej na 
maszt przed rzekuńską światynią, następnie zebrani wzię-
li udział we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i poległych 
żołnierzy. Doniosłej oprawy dopeł-
niła obecność marynarzy z Oddziału 
Zabezpieczenia Marynarki Wojennej 
JW 4024 w Gdyni, a także ułanów ze 
Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku 
Ułanów Zasławskich w Ostrołęce. 
Podczas uroczystości szczególnie wy-
różniony został ks. kan. Jan Mrow-
ca, który otrzymał z rąk Stanisława 
Kubła, Starosty Ostrołęckiego oraz 
kpt. Stanisława Matusiewicza Krzyż 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych za wybitne 
zasługi dla kombatantów i więźniów 
politycznych. Duchowny został także wyróżniony medalem 
„Pro Patria Semper” za kultywowanie tradycji oręża pol-
skiego.
- Dziś, w tak uroczystym nastroju składamy hołd maryna-
rzom i ułanom, którzy polegli na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 
roku -mówił podczas święta Stanisław Godzina, Wójt Gmi-

ny Rzekuń. – Obrońcy Ojczyzny złożyli o�arę życia, a my 
jesteśmy zobowiązani do wdzięczności i pamięci, bo naj-
ważniejsze są pomniki budowane z pamięci i serca. 
Na uroczystość przybyło wielu gości. Był Robert Mamątow, 
Senator RP, Stanisław Kubeł, Starosta Ostrołęcki, Janusz Ko-

towski, Prezydent Ostrołęki, Krzysztof 
Parzychowski, Wicestarosta Ostro-
łęcki, Marian Krupiński, Radny Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Wiesław 
Opęchowski. Kierownik Delegatury 
Urzędu Wojewódzkiego, przedstawi-
ciele służb mundurowych, radni po-
wiatowi i radni gminni z Edwardem 
Gryczką, Przewodniczącym Rady 
Gminy. Nie zawiedli także mieszkańcy 
Gminy, którzy po zakończonym nabo-
żeństwie tłumnie przeszli na cmentarz 
para�alny, aby tam wziąć udział w ape-
lu pamięci oraz złożyć kwiaty na mogi-

łach żołnierskich i kombatanckich. 
Ten niezwykle patriotyczny dzień zakończyła musztra pa-
radna kompanii reprezentacyjnej Marynarki Wojennej, 
pokazy kawaleryjskie oraz nadanie barw II Szwadronowi 
Zapasowemu Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów 
Zasławskich.  

(nrz)

W intencji Ojczyzny i poległych żołnierzy 

Z biblioteki...
Na uroczystość przybyło wielu znakomitych gości. Ułani ze Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich.
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31 sierpnia br. oddano do użytku wyremontowaną i od-
nowioną świetlicę wiejską w Czarnowcu. 

Kilkadziesiąt osób przybyło na uroczyste otwarcie świetli-
cy. Nie zabrakło włodarzy Gminy ze Stanisławem Godziną, 
Wójtem Gminy Rzekuń i Edwardem Gryczką, Przewod-
niczącym Rady 
Gminy. Był ks. 
kan. Jan Mrow-
ca, proboszcz 
para�i rzekuń-
skiej, mieszkań-
cy miejscowości, 
a nawet przybyła 
konno szlach-
ta w strojach z 
epoki, oznajmia-
jąc swoje przybycie gromkim: „Czołem waszmościom!” W 
tej roli wystąpił między innymi Wojciech Żerański, Sołtys 
miejscowości Korczaki. Nie zabrakło także przedstawicielek 
LGD „Zaścianek Mazowsza” z prezes Barbarą Kuczyńską. 
Dzięki przynależności gminy Rzekuń do stowarzyszenia 
udało się pozyskać na remont świetlicy środki z Unii Euro-
pejskiej. Rolę gospodyni sprawowała nie przez przypadek 
Wiesława Milewska, Sołtys Czarnowca. 
- Od czasów powojennych nasz Czarnowiec nie miał takie-
go dobrego sołtysa – chwalili podczas uroczystości miesz-

kańcy. 
Wspominali także historię budowy świetlicy, do której po-
wstania przyczynił się pan Bączek - jego syn był obecny na 
uroczystości. 
- Dotychczas obiekt nie przynosił chluby swoim wyglądem 
– mówił Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rzekuń. – Dzi-

siaj z radością 
można na niego 
patrzeć. 
- Mamy nadzie-
ję, że świetlica 
będzie służy-
ła wszystkim 
m i e s z k ańc om 
Czarnowca – 
dodała Wiesła-
wa Milewska.

Świetlica prezentuje się równie dobrze na zewnątrz, jak  
i w wewnątrz. Zyskała nową elewację, ogrodzenie, wokół 
którego zasadzono kilkadziesiąt drzewek. W środku oprócz 
odnowionej sali głównej, są nowoczesne toalety, szatnia  
i zaplecze kuchenne. Koszt inwestycji wyniósł 221 tys. zł, z 
czego 20 tys. zł to do�nansowanie unijne.

(nrz)

Świetlica w Czarnowcu już otwarta 

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Wiesławę Milewską, Sołtys Czarnowca.

Świetlica w 2011 roku. Świetlica w Czarnowcu, wrzesień 2013.

Na uroczystość otwarcia świetlicy przybyło wiele osób.

Główna sala świetlicy.
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10 000 mieszkańców Gminy 
Gmina Rzekuń przekroczyła magiczną liczbę 10 tysięcy 
mieszkańców. Szczęśliwą dziesięciotysięczną mieszkanką 
Gminy jest Anna Jaworska. Dołączamy się do gratulacji  
i życzeń przekazanych przez Stanisława Godzinę, Wójta 
Gminy Rzekuń.

Droga Przytuły Stare - Rozwory odebrana 
27 czerwca br. dokonano odbioru końcowego inwestycji 
dotyczącej remontu drogi gminnej relacji Przytuły Stare – 
Rozwory. W ramach zadania wykonano: oczyszczenie na-
wierzchni bitumicznej, skropienie nawierzchni drogowej 
emulsją asfaltową, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 

wraz z obcięciem i posmarowaniem krawędzi gorącym bi-
tumem, obustronne uzupełnienie i zagęszczenie pobocza  
z kruszywa naturalnego na szerokości 0,75 m do wysokości 
wykonanej nawierzchni. Ważnym elementem remontu był 
demontaż istniejącej niezbyt estetycznej i bezpiecznej be-
tonowo-stalowej balustrady mostowej oraz zamontowanie 
nowych barier energochłonnych o długości 20,0 mb.

Ulica Leśna w Laskowcu
11 lipca br. zakończono przebudowę drogi gminnej ulicy 
Leśnej w miejscowości Laskowiec. Inwestycja dotyczyła wy-
konania jezdni bitumicznej o szerokości 4,10 m na odcinku 

o długości 1225 mb. Wcześniej Gmina pozyskała grunt pod 
pas drogowy od Lasów Państwowych, będących w admini-
stracji Nadleśnictwa Łomża, dzięki czemu odcięta od drogi 
publicznej część Laskowca zwana „Rogalem” zyskała drogę 
gminną o nawierzchni asfaltowej. W ramach zadania wy-
konano: usunięcie krzaków i zarośli porastających pobocza, 
skarpy nasypu oraz rowy, konstrukcję jezdni poprzez wbu-
dowanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wią-
żącej z betonu asfaltowego, zjazdów z kruszywa łamanego, 
zjazdy bitumiczne na drogi boczne na podbudowie z kru-
szywa łamanego, obustronne pobocza żwirowe z kruszywa 
naturalnego, ustawienie oznakowania pionowego oraz wy-
malowano oznakowania poziome.

Odpust w Kamiance
28 lipca br. w Kamiance odbył się tradycyjny doroczny 
odpust poświęcony św. Annie – matce Najświętszej Maryi 
Panny. Jak zwykle odpust przyciągnął tysiące osób, nie tyl-
ko z gminy Rzekuń. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta. 
Następnie zebrani mogli odwiedzić liczne stoiska z produk-
tami lokalnymi, zabawkami i pamiątkami. Dzieci bawiły się 
na dmuchanych zabawkach, jeździły konno i stały w kolej-
kach po watę cukrową. Na polanie nad Narwią ustawiono 
scenę, na której wystąpiła Kapela Praska, Koło Gospodyń 
Wiejskich z Kamianki, Kabaret Szuje, zespół Shim, Solar 
oraz Dżaga – o�cjalny sobowtór Dody.
Odpust zakończyła zabawa w remizie OSP Kamianka.
 

Plac zabaw w Susku Nowym 
12 sierpnia 2013 r. został wybrany do do�nansowania przez 
LGD „Zaścianek Mazowsza” wniosek dotyczący budowy 
placu zabaw w Susku Nowym. Wniosek o do�nansowa-
nie dotyczy operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwo-
ju, Stowarzyszenie LGD „Zaścianek Mazowsza” w ramach 
działania 413 Wdrażanie Lokal-
nych Strategii Rozwoju - Małe 
Projekty. Otrzymał 124,29 pkt., 
tym samym został wybrany do 
do�nansowania i mieści się w 
ramach limitu środków przezna-
czonych na konkurs nr IX ogłoszony przez LGD „Zaścianek 
Mazowsza”. Wniosek został przekazany do Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie  
w celu dalszego rozpatrzenia.

Dożynki w Przytułach Starych 
15 sierpnia 2013 roku odbyły się dożynki para�alne w Przy-
tułach Starych. Rozpoczęły się  Mszą Świętą, odprawioną 
w kościele p.w. św. Antoniego Padewskiego. Dożynki były 
organizowane po raz trzeci. Głównymi organizatorkami 
imprezy były dwie panie: Anna Baczewska, Sołtys Przytuł 
Starych oraz Beata Mierzejewska, Radna Gminy Rzekuń.  
W organizację zaangażowało się także Koło Gospodyń 

Co, gdzie, kiedy?

Ulica Leśna w Laskowcu.

Droga w Rozworach.
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Co, gdzie, kiedy?
Wiejskich z Rozwór i Przytuł Nowych oraz strażacy z Roz-
wór. Nie zawiodła też kadra pracująca w Zakładzie Karnym, 
który znajduje się w Przytułach Starych, a osadzeni w za-
kładzie wystąpili nawet na scenie. Na wszystkich zgroma-
dzonych czekało wiele atrakcji. Były stoiska Kół Gospodyń 
Wiejskich z gminy Rzekuń,  konkursy, zabawy dla dzieci. Na 
scenie oprócz zespołu Przytuły Boys wystąpił zespół kur-
piowski, kabaret Szuje oraz zespoły, które zagrały zebranym 
do tańca.

Przebudowa boiska sportowego 
Jedną z najbliższych inwestycji gminnych będzie przebu-
dowa boiska sportowego przy Gimnazjum im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu. Na przebudowę częścio-

wo pozyskano środki  
z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej (FRKF)  

w ramach „Programu rozwoju inwestycji sportowych” Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. Stanisław Godzina, Wójt 

Gminy Rzekuń podpisał już umowę z Ministerstwem. War-
tość inwestycji to około 200.000,00 zł, z czego 96.716,00 zł 
to środki z Funduszu.

Sala gimnastyczna w Laskowcu  
Już są fundamenty pod salą gimnastyczną przy Szkole Pod-
stawowej w Laskowcu. Inwestycja obejmuje budowę sali 
gimnastycznej z pomieszczeniami dydaktycznymi i infra-
strukturą techniczną. Zakończenie budowy przewidywane 
jest na lipiec 2015 roku.

Budynek Urzędu Gminy rośnie!
Trwają nieustannie prace przy rozbudowie budynku Urzę-
du Gminy w Rzekuniu. Bryła powoli nabiera ostateczne-
go kształtu. Widać już dobudowaną część, w której będzie 
m.in. winda. Przypominamy, iż czasowo Urząd Gminy dzia-

ła w Gimnazjum przy ul. Szkolnej 1. Telefony i adresy pocz-
ty internetowej pozostały bez zmian.

Odwodnienie i pobocza
Budowane są pobocza oraz odwodnienie na drodze powia-

towej w Nowej Wsi Wschodniej. Roboty obejmują utwar-
dzenie poboczy, budowę zjazdów bramowych, oznakowanie 
i odwodnienie. Jest to inwestycja wspólna Gminy Rzekuń  
i Powiatu Ostrołęckiego. Oprac. DD

Trwają prace przy budowie odwodnienia  i poboczy w Nowej Wsi Wschodniej.

Budynek Urzędu Gminy w Rzekuniu, wrzesień 2013 r.

Trwają prace przy budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Laskowcu, 10 
września 2013 r.

Plan zagospodarowania boiska przy Gimnazjum w Rzekuniu.
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Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu, dzięki zawartemu Kon-
sorcjum Bibliotek Publicznych z siedzibą w Ostrołęce, zapewnia 
bezpłatny dostęp do wybranych książek 
elektronicznych w serwisie www.libra.
ibuk.pl. Dostęp wykupiono wspólnie  
z sześcioma bibliotekami z powiatu 
ostrołęckiego i przasnyskiego: GBP  
w Chorzelach, MBP w Przasnyszu, 
GBP w Lelisie, Kadzidle, Olszewie-
-Borkach oraz MBP w Ostrołęce. 
Baza zawiera łącznie 412 tytułów,  
z których można korzystać we wszyst-
kich bibliotekach Konsorcjum, a także 
z dowolnego miejsca po podaniu kodu 
aktywacyjnego, który można odebrać 
w bibliotece. Przy pierwszym wejściu 
należy się zarejestrować (utworzyć 
konto myIBUK) podając swój adres e-mail, utworzone przez sie-
bie hasło oraz kod aktywacyjny. Konto umożliwia korzystanie z 
zaawansowanych funkcji przy pracy z tekstem np.: dodawanie za-

kładek, zaznaczanie fragmentów tekstu, wprowadzanie własnych 
notatek, tagowanie fragmentów, wyszukiwanie wewnątrz tekstowe.  

W bazie dostępnych e-booków znaj-
dują się podręczniki akademickie, 
publikacje naukowe z zakresu nauk 
społecznych, ekonomicznych, matema-
tyczno-przyrodniczych, humanistycz-
nych, prawnych i medycyny. Z jednego 
tytułu może korzystać jednocześnie  
5 osób. Pomoc przy korzystaniu z ser-
wisu IBUK Libra można znaleźć pod 
adresem: http://libra.ibuk.pl/pomoc
Nie tylko pod względem zasobów 
książkowych Gminna Biblioteka 
Publiczna w Rzekuniu staje się co-
raz bardziej nowoczesna. A to dzię-
ki nowym meblom, które właśnie 

zamontowano w bibliotecznych pomieszczeniach. Biblio-
teka jest teraz miejscem bardziej przyjaznym, estetycznym  
i jasnym. Oprac. DD  

Wójt Gminy Rzekuń ogłasza nabór uczestników do projektu 
„Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń”. Głównym celem jest 
zapewnienie dostępu do internetu mieszkańcom gminy Rzekuń 
zagrożonym wykluczeniem cyfrowym spowodowanym trudną 
sytuacją materialną lub niepełnosprawnością.
Wsparcie w ramach niniejszego projektu otrzymają osoby wywo-
dzące się z następujących grup docelowych:
1. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upo-

ważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy 
społecznej oraz świadczeń rodzinnych; 

2. gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upo-
ważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świad-
czeń rodzinnych; 

3. dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji ma-
terialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów 
socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy 
ze szkołą oraz/ lub ośrodkami pomocy społecznej; 

4. osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym. 

W ramach projektu uczestnicy otrzymają nieodpłatnie:
• zestawy komputerowe;

• dostęp do sieci internet;
• szkolenia z obsługi komputera;
• sprzęt niezbędny do połączenia z siecią projektową.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w zakładce 
Internet - eInclusion.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej 
UG www.rzekun.pl oraz w Biurze Projektuw Urzędzie Gmi-
ny w Rzekuniu, ul. Szkolna 1, 07-411 Rzekuń, tel. 297617301, 
297617302.
Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać od 
dnia 10 września 2013 r. do dnia 31 października 2013 r. do godzi-
ny 15.45 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzekuniu, ul. Szkolna 
1, 07-411 Rzekuń.

Projekt współ�nansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Go-
spodarka

Tomasz Majewski

12 września br. dokonano odbioru końcowego inwestycji obejmu-
jącej swym zakresem budowę drogi gminnej relacji Goworki-Ła-
wy-Nowa Wieś Wschodnia  w gminie Rzekuń wraz  z przebudową 
i rozbudową istniejącej infrastruktury technicznej o długości 2346 
m. W ramach zadania wykonano: roboty pomiarowe i przygoto-
wawcze, ziemne, rowy, przepusty, pobocza, zjazdy żwirowe, wy-
pro�lowano i zagęszczono podłoże, wykonano nawierzchnie bi-
tumiczną na odcinku od km 0+000,00 - 1+905,00 mb, o łącznej 
grubości warstw bitumicznych 17 cm oraz na odcinku 1+905,00 
- 2+346,00 mb o łącznej grubości warstw bitumicznych 8 cm, 
przebudowano sieć gazową oraz rozbudowano sieć wodociągową. 
Wartość inwestycji to 2.517.775,04 zł.

(nrz)

Książki przez Internet i nowe meble 

Nabór uczestników do projektu Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Droga Goworki-Ławy -Nowa Wieś Wschodnia

Agnieszka Majdecka, Dyrektor GBP w Rzekuniu na tle nowych mebli, które 
zakupiono do biblioteki.
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30 lipca 2013 roku wręczono nagrody zwycięzcom 
konkursu na  „Najładniejszą posesję w gminie Rzekuń  
w 2013 roku”. Zwycięzcą został Pan Paweł Szczęsny, 
mieszkaniec Laskowca. 

W tym roku konkurs na najładniejszą posesję w gminie 
Rzekuń odbył się po raz drugi. Zgłoszono sześć pose-
sji. Celem konkursu jest m.in. zachęcenie mieszkańców 
do poprawy stanu czystości i porządku na nierucho-
mościach, promocja pomysłowości oraz nowatorskich 
rozwiązań dekoracyjnych, wpływających pozytywnie na 
wygląd i estetykę Gminy. 

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:  
I miejsce Pan Paweł Szczęsny (Laskowiec)
II miejsce Pani Maria Mieczkowska (Rzekuń)
III miejsce ex aequo Pani Joanna Gawkowska (Rzekuń)

oraz Państwo Jolanta i Krzysztof Gąska (Ławy)
IV miejsce Państwo Bożena i Krzysztof Romanik (Dzbe-
nin)

Nagrody wręczył Stanisław Godzina, Wójt Gminy Rze-
kuń oraz Edward Gryczka, Przewodniczący Rady Gmi-
ny. Zwycięzcy konkursu otrzymali bony upominkowe 
do wykorzystania w sklepie ogrodniczym oraz książki 
związane z uprawą roślin.

Odwiedziliśmy Pana Pawła Szczęsnego we wrześniu 
tego roku, aby przekonać się jak wygląda zwycięska po-
sesja. Pod urokiem ogrodu i pięknych krajobrazów po-
zostajemy do dziś. 

Paweł Szczęsny wychował się w Laskowcu, tu uczył się  
w Szkole Podstawowej. Działkę bezpośrednio nad Nar-
wią dostał od rodziców. To po nich odziedziczył za-
miłowanie do przyrody i konieczność dbania o swoje 
otoczenia. Mamie pomagał w przydomowym ogródku, 
tacie w pracach polowych.  

W latach osiemdziesiątych pobudował w Laskowcu 
mały domek, który potem rozbudował i mieszka w nim 
od 2006 roku. Z wykształcenia jest nauczycielem, uczył 

przez wiele lat plastyki. W tej chwili uczy w ostrołęc-
kiej szkole specjalnej, a za rok wybiera się na emeryturę. 
Kiedy patrzy się na efekt ponad trzydziestoletniej pracy 
Pana Pawła, pierwsze wrażenie podpowiada, że właści-
ciel ogrodu na pewno ma niezwykłe wyczucie koloru, 
formy i przestrzeni. Kiedyś malował obrazy na płótnie. 
Teraz „maluje” obrazy w swoim ogrodzie.   

- Kiedy dostałem tę działkę od rodziców, najpierw przez 
rok ją karczowałem – opowiada Paweł Szczęsny. – Przy-
jeżdżałem codziennie z Ostrołęki rowerem i praco-
wałem od kwietnia do późnej jesieni. Teren był pełen 
dołów, karp. Przez zimę zaprojektowałem cały teren i 
następnej wiosny zacząłem wcielać go w życie.          
Prace Pan Paweł zaczął od zabezpieczenia brzegu Nar-
wi. Przywiózł tu tony betonowych bloczków, odpadów 
chodnikowych i kamieni różnej wielkości. Dzięki temu 
woda nie zabiera brzegu. Ogród składa się z kilku wzno-
szących się kaskadowo stopni. Właściciel sam rozwoził 
ziemię taczką, która teraz stanowi dekorację i przypo-
mina ogrom pracy włożonej w ten kawałek ziemi. Przy 
pomocy taty, Pan Paweł wykonał ogrodzenie. 

W ogrodzie znajduje się wiele zakątków z ławeczkami  
i stolikami, które zachęcają do odpoczynku. Jest piękna 
altanka, która teraz – jesienią ozdobiona jest ciemnymi 
winogronami. Wszędzie jest soczysta zadbana trawa. 

Ogród jak dzieło sztuki

Zwycięski ogród.

Pan Paweł Szczęsny w swoim ogrodzie.
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Miejsca, na których znajdują się rzeźby z piaskowca są 
estetycznie wkomponowane w otoczenie, okolone co-
kołami lub wsypane kamieniami z pięknym niebieskim 
połyskiem. Tak jakby też odbijały wody, przepływającej 
u stóp ogrodu Narwi. Wszystko tu jest na swoim miej-
scu, wkomponowane umiejętnie w otoczenie.  
 
-   Starałem się dopasować swój ogród do otaczające-
go lasu i wody – opowiada Paweł Szczęsny. – Musiało 
wszystko współgrać. Nadal dużo czytam, oglądam. Po-
dróżuje po Polsce i świecie. Cały czas podpatruje i uczę 
się. Kocham to miejsce. Lubię tu rano przyjść i napić się 
kawy. Obserwuję ślady bobrów na piasku, przelatujące 
ptaki. Latem pozdrawiają mnie przepływający kajaka-
rze lub wędkarze. Narew jest zmienna, ale piękna o każ-
dej porze roku.   

Ogród Pana Pawła Szczęsnego zmieniał się w zależności 
od upodobań właściciela. Zmieniały się kwiaty, krzewy  
i drzewa. Stale pielęgnowane, nawożone i podlewane, 
zdobiły brzeg Narwi. Teraz królują tu begonie, są też 
hortensje. Ogród utrzymany jest w kolorze czerwonym 
i różowym. Zielona trawa, iglaki oraz pnącza pogłębiają 
kolorystykę. 

Pan Paweł Szczęsny był niejednokrotnie nagradzany za 
swój ogród przez ogólnopolskie czasopisma ogrodnicze. 
Teraz do tych licznych nagród doszło jeszcze wyróżnie-
nie przez Wójta Gminy Rzekuń. 
Nadal zauroczeni ogrodem Pana Pawła, gratulujemy 
zapału i twórczej pracy. Życzymy też, aby w ślady wła-
ściciela ogrodu nad Narwią w Laskowcu, poszło wielu 
mieszkańców gminy Rzekuń, do czego zachęca i Pan 
Paweł Szczęsny. Aby nasze otoczenie było czyste, ale też 
sprawiało swoim widokiem przyjemność i przynosiło 
ukojenie.

Iwona Choroszewska-Zyśk

Ogród jak dzieło sztuki

Ogród Państwa Bożeny i Krzysztofa Romanik.

Ogród Pani Joanny Gawkowskiej.Ogród Państwa Jolanty i Krzysztofa Gąski.

Ogród Pani Marii Mieczkowskiej.
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300 lat temu w Przytułach Starych w gminie Rzekuń stał 
okazały drewniany dwór. Został on rozbudowany po 
1920 roku - dobudowano dwa murowane skrzydła. Nie-
stety po dawnym folwarku zostały jedynie dwa budynki 
gospodarcze i mogiły...
„Słownik Geogra�czny Królestwa Polskiego” z 1881 roku 
podaje, że Przytuły to „wieś i folwark nad rzeką Narwią, po-
wiat ostrołęcki, gmina i para�a Rzekuń, odl. 10 w. od Ostro-
łęki, ma pokłady wapna, cegielnię.” 
Przytuły Stare wchodziły w skład dóbr rodziny Grochow-
skich. Posiadłość wniosła do tej rodziny córka Teodora An-
zelma Dzwonkowskiego. W pamiętniku tego podróżnika 
czytamy, że część Przytuł i Laskowiec były w posiadaniu 
Dzwonkowskich od 1617 roku. Rodzina Grochowskich po-
siadała oprócz Przytuł majątek w  Drogoszewie, Miastkowie 
i Rydzewie. 
Niestety, po dworze nie ma już śladu. Rozebrano go w latach 
pięćdziesiątych. Pozostał jedynie fragment parku, który za-
łożony został w drugiej połowie XIX wieku. W 1906 roku 
jego wygląd zmienił się za sprawą Stefana Celichowskie-
go. Jeszcze na początku lat 70-tych w parku znajdowały się 
ślady po piwnicach. W parku było także betonowe boisko 
do tenisa. Park był chlubą właścicieli: aleje spacerowe, lipy, 
modrzewie, drzewa owocowe, staw. Ze wschodniej strony 
graniczył z częścią gospodarczą, do dziś zachowała się mu-
rowana obora. 
W południowo-wschodniej części parku znajduje się muro-
wana kaplica. Na początku naszego stulecia ówczesna wła-
ścicielka Helena z Wierzbickich Grochowska postanowiła 
wybudować kaplicę. Nie udało się jej jednak tych planów 
zrealizować. Umierając, Helena przekazała swoją wolę sy-
nowi Romanowi. Posłuszny syn wraz ze swoją żoną Marią  
z Jastrzębskich tuż przed pierwszą wojną światową przy-
stąpił do budowy. Wybuchła wojna, budowa nie doszła 
do skutku. Grochowscy wyjechali do Rosji. Kiedy wrócili 
w lipcu 1919 roku sytuacja się zmieniła. Grunt, na którym 
miała stać kaplica został rozparcelowany. Kaplicę postano-
wiono wybudować ok. 150 m od dworu. Projekt wykonała 
krewna Grochowskich Wanda Wierzbicka ze Szczepankowa 
pod Łomżą. W 1921 roku kaplicę wybudowano i przykry-
to gontem. Na ścianie frontowej znajdowały się dwa herby: 
Lubicz Grochowskich oraz Zaręba Jastrzębskich. Budynek 
kilkakrotnie remontowano. W latach 80-tych obudowano ją 
biała cegłą, a następnie rozebrano pierwotną bryłę. 
Dwór w Przytułach Starych tętnił życiem i gościł wiele wy-
bitnych osób m.in. Artura Rubinsteina, polskiego pianistę, 
znanego jako wirtuoz i odtwórca muzyki Chopina, Brahm-
sa, Schuberta, Schumanna. W 1907 roku przybył do dworu 
Grochowskich Franciszek Fiszer - polski �lozof, postać ze 
środowiska kabaretu oraz kręgów artystyczno-literackich. 
Został zapamiętany dzięki licznym anegdotom, powiedze-
niom i żartom stworzonym przez niego i o nim. Od tamtej 
pory bardzo często spędzał u nich jesień i zimę. Najbar-
dziej popularną anegdotą z czasów pobytu Fiszera w domu 
Grochowskich jest opowieść o jego codziennych spacerach. 
Roman Grochowski chciał zmusić otyłego gościa do ruchu 

wprowadził, więc w życie szczególny pomysł. W skrzynce 
na oddalonej o kilometr od dworu sośnie codziennie rano 
gajowy zostawiał tytoń, który Fiszer namiętnie palił. W ta-
kie sytuacji Fiszer był zmuszony codziennie odbyć swoją 
wędrówkę.    
Losy rodziny Grochowskich toczyły się różnym torem.  
W lipcu 1915 roku Maria Grochowska wyjechała z Przytuł 
z trojgiem dzieci do swojego brata, który mieszkał w rejonie 
Mińska białoruskiego. Jak się później okazało, wyjechała 
ostatnim pociągiem. Po jej odjeździe tory zostały zniszczo-
ne przez Niemców. Roman Grochowski pozostał jednak  
w majątku.  
II wojna światowa. Rosjanie wkroczyli do gminy Rzekuń. 
Zajęli dwór w Przytułach, dziedziczka otrzymała jeden po-
kój. Po kilku dniach Rosjanie zabrali ją do bryczki i pojecha-
li w kierunku lasu „Mościsko”. Po pewnym czasie rozległy 
się strzały. W nocy Franciszek Bieluch, który był majstrem 
dworskim wraz Romanem Zduńczykiem, furmanem i Sta-
nisławem Kowalczykiem, kowalem dworskim zbili trumnę  
i przynieśli ciało Marii Grochowskiej z lasu. Pochowali dzie-
dziczkę za kaplicą. Miejsce pochówku przykryli gałęźmi, 
aby zatrzeć ślady. W roku 1962 wybudowano tam pomnik  
z napisem: „Maria z Jastrzębskich Grochowska zmarła 
śmiercią męczeńską 7.10.1939 r. przeżywszy lat 53. Matka 
poległych żołnierzy: Barbary w 1944 r. w Warszawie, Jana  
w 1945 r. w Mauthausen.” Obok znajduje się grób chłopca 
z Lublina z tablicą: „Aleksander Mamiński, żył lat 12 zgi-
nął tragicznie 11.09.1944 r.” Obok znajduje się także trzeci 
-  bezimienny grób.  
Po zabiciu dziedziczki, w dworku Rosjanie utworzyli po-
sterunek. Zabrali wszystkie cenniejsze przedmioty, a resztę 
pozwolili zabrać służbie i mieszkańcom Laskowca.
Po wojnie dwór został zniszczony, ograbiony ze wszystkich 
cennych sprzętów. Rozebrano go w latach pięćdziesiątych. 
Dzisiaj osoba niewtajemniczona nie rozpoznałaby miejsca, 
gdzie wśród zadbanego parku znajdował się dwór szlachec-
ki. Na ślad mogą nas zaprowadzić jedynie pozostałe budow-
le: obora oraz znajdujący się po drugiej stronie wiejskiej 
drogi ceglany budynek, w którym mieszkał zarządca i ad-
ministracja majątkowa. Stanowił on część dworskiej gorzel-
ni. Niestety, jej komin i hala zostały zniszczone. O czasach 
świetności dworu, jego mieszkańcach i gościach  mogłyby 
nam jedynie opowiedzieć nieliczne parkowe drzewa. One 
jednak tylko szumią...

Magdalena Kosińska

Autorka korzystała z:
Materiały Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Za-
bytków woj. mazowieckiego Delegatura w Ostrołęce  

Barbara Kalinowska, Przytuły [w:] Ratusz Ostrołęcki nr 11, 
grudzień 1997 

Jerzy Dziewirski, Rzekuń i okolice, Ostrołęka 1999        

Fiszer i Rubinstein w Przytułach Starych
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Nowa Wieś Wschodnia

- Zawsze interesowałem się polityką, mój dziadek był rad-
nym, ja zostałem sołtysem – mówi Tomasz Chrzanowski, 
Sołtys Nowej Wsi Wschodniej. 
Jest sołtysem pierwszą kadencję. Jak sam przyznaje, cały 
czas się uczy – ustaw, zakresu obowiązków, przepisów. Liczy 
bardzo na podpowiedzi, pomoc oraz zaangażowanie miesz-
kańców i cieszy się z zainteresowania zebraniami wiejskimi, 
chęcią udziału w życiu społecznym.

Tomasz Chrzanowski chwali sobie współpracę z radnymi 
gminy Rzekuń, dzięki której można więcej zrobić. Od po-
czątku swojej kadencji starał się pozyskać plac, na którym 

można było zorganizować miejsce zabaw i gier dla dzieci, 
boisko. W tej chwili plac już jest zakupiony z gminnych 
środków. W tym roku będzie ogrodzony ze środków po-
chodzących z funduszu sołeckiego, zaś  prawdopodobnie  
w przyszłym roku będzie już służył mieszkańcom wsi.
Nowa Wieś Wschodnia liczy ponad sześćdziesiąt domów. 
Stale przybywa nowych. 
- Teraz będzie zmiana planów zagospodarowania, więc dzia-
łek budowlanych i domów będzie powstawało coraz więcej 
– mówi Tomasz Chrzanowski. – Jest to szansa na rozwój 
miejscowości, tym bardziej, iż teraz powstała nowa droga w 
kierunku Goworek, czyli mamy lepsze połączenie z Ostro-
łęką. Drogi na szczęście mamy wszystkie właściwie wyas-
faltowane. Problemów z drogami nie ma, gdyż są to nowe 
nawierzchnie, położone w przeciągu pięciu ostatnich lat. 
Większość wsi ma również wodociąg, w sumie do sieci nie 
jest podłączonych zaledwie kilka nowych domów. 
Z funduszu sołeckiego w latach ubiegłych zakupiono stoły 
do świetlicy wiejskiej. Teraz środki zostały przeznaczone na 
ogrodzenie placu. W najbliższej przyszłości Sołtys planuje 
zagospodarowanie tegoż placu – utworzenie miejsca zabaw 
dla dzieci, budowę parkingu.
- Mam nadzieję, że uda się pozyskać jakieś dodatkowe środ-
ki, może unijne, aby wyposażyć plac zabaw – mówi Tomasz 
Chrzanowski. -  Potrzebny jest także remont naszej świetli-
cy. Jest to budynek nie ogrzewany i spełnia swoje przezna-
czenie tylko latem. W tej chwili cieszymy się jednak bardzo 
z pozyskanego placu i skupiamy się na zagospodarowaniu 
tego miejsca, aby służyło zarówno dzieciom, jak i starszym. 

(nrz)

Rozwory 

Sołtysem wsi Rozwory jest Sławomir Mierzejewski. Funkcję 
tę sprawuje pierwszą kadencję. Życie społeczne i kulturalne 
w miejscowości skupia się wokół świetlicy wiejskiej. Sołtys 
cieszy się bardzo, że udało się ogrodzić budynek, w którym 
mieści się także remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.  Ogro-
dzenie zostało s�nansowane ze środków pochodzących  
z funduszu sołeckiego. Było dosyć kosztowne, gdyż działka 
jest duża. Jednak w pracach uczestniczyło społecznie wielu 
mieszkańców.  
W Rozworach działa Koło Gospodyń Wiejskich, które po-
wstało jako jedno z pierwszych w gminie Rzekuń. Dzięki 
paniom z Koła świetlica wiejska jest zadbana i przyciąga 
mieszkańców. Odbywały się już tu sylwestry, imprezy, za-
bawy odpustowe. Panie zakupiły lodówkę, naczynia. Przy 
pomocy Gminy naprawiono w budynku hydraulikę, zosta-
ły założone zawory, dzięki którym będzie można spuszczać 
wodę, żeby w zimę nie zamarzało. 
- W budynku jest bardzo potrzebne ogrzewanie – mówi Sła-
womir Mierzejewski. – Mamy nadzieję, że pozwolą na to 
środki z funduszu sołeckiego i w przyszłym roku uda się je 
zainstalować.
Sołtys Rozwór podkreśla zainteresowanie i zaangażowanie 

dużej części mieszkań-
ców wsi Rozwory w życie 
społeczne. 
-  W przyszłości chcemy 
uprzątnąć teren z gruzu 
po starym ogrodzeniu 
świetlicy – mówi Sołtys. 
– Mamy też nadzieję, 
że uda nam się wybu-
dować plac zabaw dla 
dzieci, który jest tu bar-
dzo potrzebny. Dużo się 
zmieniło w całej Gminie 
przy obecnych władzach. 
Powstała droga pomię-

dzy Przytułami, a Rozworami. Została położona nowa na-
wierzchnia na drodze z Przytuł do Kuleszki, a wcześniej 
przez wiele lat nie można jej było zrobić.
Oczywiście, inwestycji w Rozworach, które czekają na reali-
zację nie brakuje. 
-  Są do poprawienia drogi gminne – wylicza Sławomir Mie-
rzejewski. - Zostaje droga powiatowa w bardzo kiepskim 
stanie. Naszym dużym marzeniem jednak w najbliższej 
przyszłości jest budowa placu zabaw dla dzieci.

(nrz)

Sołtysi gminy Rzekuń 

Tomasz Chrzanowski, Sołtys Nowej Wsi Wschodniej pokazuje plac zakupiony przez Gminę 
na potrzeby mieszkańców.

Sławomir Mierzejewski, Sołtys wsi Rozwory.
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Goworki

Miejscowość Goworki graniczy bezpośrednio z Ostrołęką. 
Przy wjeździe do miejscowości od strony miasta przejeżdża 
się przez zielony tunel, a po bokach drogi widać piękne, wie-
kowe dęby wpisane do rejestru zabytków przyrody. Goworki 
liczą sobie 26 domów i mieszka tu niewiele ponad 90 osób. 
Nie jest to miejscowość rolnicza. Sołtysem wsi jest Andrzej 
Piątkowski. Funkcję tę sprawuje już trzecią kadencję, zna 
więc potrzeby mieszkańców i najpilniejsze inwestycje. 
- Udaje mi się porozumieć z mieszkańcami, zawsze moż-
na znaleźć jakiś kompromis – mówi Sołtys wsi Goworki. 
– Mieszkańcy przychodzą do mnie ze swoimi problemami. 
Pomimo, że miejscowość nie jest największa, staramy się  
o nią dbać i odpowiednio wykorzystywać fundusz sołecki. 
W tym roku fundusz został przeznaczony na żwirowanie 
dróg, latarnię oraz pomalowanie barierek na mostku na 
Czeczotce. W poprzednich latach z funduszu sołeckiego zo-
stały założone 3 lampy oraz położona kostka brukowa przy 
krzyżu.

Goworki zostały objęte 
projektem rozbudowy 
sieci kanalizacyjnej, któ-
ry zakończy się prawdo-
podobnie do 2018 roku. 
- Została właśnie oddana 
do użytku droga relacji 
Nowa Wieś Wschodnia 
– Goworki, co zapewne 
spowoduje zwiększenie 
natężenia ruchu – mówi 
Andrzej Piątkowski. -  
Niestety nie można było 
poszerzyć drogi w naszej 
miejscowości, dlatego po 

kanalizacji będzie to kolejna ważna sprawa. Należy posze-
rzyć drogę, wydzielając pas dla rowerzystów oraz pieszych 
ze względu na bezpieczeństwo. Bliskość miasta powoduje, 
że wiele osób jeździ tu rowerami na wycieczki. 

(nrz)

W gminie Rzekuń przybywa miejsc, gdzie dzieci pod opie-
ką rodziców mogą spędzić wesoło czas. Młodzi miesz-
kańcy Gminy mogą korzystać z trzech nowych placów 
zabaw, które powstały w Borawem, Ołdakach i Drwęczy 
w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. 

Program Radosna Szkoła jest wspaniałą okazją dla każdej 
szkoły na zbudowanie funkcjonalnego, estetycznego i bez-
piecznego placu zabaw, który dostarczy jej uczniom zaba-
wy dla długie lata. W ramach programu Radosna Szkoła 
2013 każda szkoła mogła otrzymać rządowe do�nansowa-
nie na urządzenie szkolnego placu zabaw - do kwoty 63 850 
zł (na mały plac zabaw) lub do kwoty 115 450 zł (na duży 
plac zabaw). Aby otrzymać takie do�nansowanie, należy 
spełnić szereg warunków, m.in.: zapewnić wkład własny  
w co najmniej takiej samej wysokości, a także przeznaczyć 
przyszkolny teren o odpowiedniej wielkości. Plac zabaw ma 
umożliwiać młodszym dzieciom podejmowanie aktywności 
�zycznej w sposób pozwalający rozładować napięcia emo-
cjonalne i �zyczne. Powinien być przygotowany do prowa-
dzenia z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (na przy-
kład pokonywania przeszkód, wspinania, czworakowania, 
przeskoków, przeplotów czy zwisów). Powinien być także 
wyposażony w różnorodne drabinki, drążki, ścianki wspi-
naczkowe, pomosty, zjeżdżalnie, równoważnie, przeplotnie 
oraz kolorowe huśtawki. Plac zabaw urządzony przez szkołę 
musi być bezpieczny. Ważne jest zastosowanie nowoczesnej, 
bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami, właściwe roz-
mieszczenie sprzętu znajdującego się na placu zabaw oraz 
przyjazne zagospodarowanie pozostałego terenu zielenią.
Place zabaw, które powstały w gminie Rzekuń spełniają wy-
magania postawione przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej. Łączny koszt budowy trzech placów zabaw na terenie 
gminy Rzekuń to blisko 350 tysięcy złotych. Powstały one 

przy szkołach podstawowych w Borawem i Drwęczy oraz 
Zespole Szkół z Ołdakach. Na terenach przeznaczonych na 
place zabaw została wykonana nawierzchnia  poliuretano-
wa. Zostały one ogrodzone, wyposażone w bezpieczne za-
bawki, urządzone. 
- Cieszymy się bardzo z nowego placu zabaw – mówi Anna 
Lenkiewicz-Choinka, Dyrektor Zespołu Szkół w Ołdakach. 
- Jako szkoła wnioskowaliśmy o jego budowę do Gminy, 
natomiast Gmina wystąpiła z wnioskiem do MEN o do�-
nansowanie w ramach programu Radosna Szkoła. Dzięki 
pozyskanym środkom mamy niezwykle bezpieczny, piękny 
i zrobiony z trwałych i dobrych materiałów plac zabaw. Bę-
dzie on służył nie tylko naszym uczniom w godzinach pracy 
szkoły, ale mam nadzieję całej lokalnej społeczności, tak, 
aby po ustaleniu regulaminu, także w sobotę czy niedzielę 
rodzice z dziećmi mogli spędzić miło czas.     
Oprócz tych z programu Radosna Szkoła, w gminie Rzekuń 
przybędą jeszcze dwa place zabaw: w Susku Nowym, o któ-
rym piszemy na str. 5 oraz w samym Rzekuniu.
Plac zabaw w Rzekuniu s�nansowany został całkowicie  
z budżetu Gminy. DD

Sołtysi gminy Rzekuń 

Radosne place zabaw 

Andrzej Piątkowski, Sołtys Goworek.

Plac zabaw w Ołdakach.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
rozwoju obszarów wiejsckich

W 2007 roku (2008 rejestracja w KRS) powstało w Troszynie 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Ma-
zowsza”. W 2011 roku do stowarzyszenia przystąpiła gmina 
Rzekuń, a jej mieszkańcy stali się jednymi z najbardziej ak-
tywnych członków. 
LGD „Zaścianek Mazowsza” to organizacja pozarządowa.  
W wyniku oddolnej inicjatywy przedstawicieli trzech sekto-
rów: publicznego, społecznego oraz gospodar-
czego zostało zawiązane partnerstwo na rzecz 
rozwoju lokalnego gmin Goworowo, Troszyn, 
Czerwin oraz Rzekuń, które realizowane jest 
właśnie przez Lokalną Grupę Działania „Za-
ścianek Mazowsza”.
Stowarzyszenie postawiło przed sobą kil-
ka ważnych priorytetów, dzięki realiza-
cji których jest wspierana aktywność i przedsiębiorczość 
mieszkańców, rozwój bazy sportowej, kulturalnej i eduka-
cyjnej. Są wspierane inicjatywy mające na celu zagospoda-
rowanie centrów i poprawę estetyki wsi, zrównoważenie 
rozwoju obszaru z zachowaniem dziedzictwa kulturalnego   
i przyrodniczego oraz podtrzymanie tożsamości lokalnej, tra-
dycji i obyczajów szlacheckich oraz zachowanie obiektów kul-
tury materialnej.
Siedzibą organizacji jest Troszyn. Gmina Rzekuń przystąpiła 
do stowarzyszenia jako ostatnia, dopiero w roku 2011. 
- W momencie, kiedy przyłączyła się do nas gmina Rzekuń, 
obszar naszego działania został automatycznie poszerzony o tę 
gminę – mówi Anna Tyszka, Dyrektor Biura LGD „Zaścianek 
Mazowsza”. – Okazało się, że  mieszkańcy są niezmiernie ak-
tywni i bardzo chętnie biorą udział we wszelkich możliwych 
przedsięwzięciach. Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć 
o paniach z Kół Gospodyń Wiej-
skich, z którymi każde spotkanie 
jest czystą przyjemnością. Naszym 
zadaniem jest pomaganie w mia-
rę naszych możliwości wszystkim 
grupom, które zgłoszą się do nas  
o taką pomoc. 
Przez dosyć krótki okres przyna-
leżności gminy Rzekuń do LGD 
„Zaścianek Mazowsza” zrealizo-
wano wiele projektów (niektóre są 
dopiero w trakcie realizacji lub na 
etapie przetargów czy są rozpatry-
wane w urzędzie marszałkowskim. 
Wymienione projekty to wszystkie, 
które zostały złożone przez gminę 
Rzekuń i wybrane przez Radę LGD 
do �nansowania w ramach LSR). 
Należy wymienić:
1. Projekty złożone do LGD „Zaścianek Mazowsza” przez gmi-
nę Rzekuń:
 - małe projekty – Remont budynku świetlicy wiejskiej w Czar-
nowcu; (zakończony) 
- małe projekty – Bawmy się wesoło – budowa placu zabaw  
w miejscowości Susk Nowy; (rozpatrywany w UM)
- Odnowa i rozwój wsi – Budowa świetlicy wiejskiej w Susku 
Starym (podpisana umowa).
2. Pomoc przy rejestracji stowarzyszenia „Drwęczanka”  

w Drwęczy.
3. Pomoc przy pisaniu projektu „Pożyteczne wakacje” dla koła 
Gospodyń Wiejskich z Drwęczy.
4. Spotkania z doradcą w Urzędzie Gminy w Rzekuniu.
5. Szkolenie „Zasady ubiegania się o do�nansowanie operacji 
w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  

w Urzędzie Gminy w Rzekuniu.
6. Szkolenie „Zakładamy stowarzyszenie  
i co dalej?” w UG w Rzekuniu.
7. Spotkanie integracyjne z Kołem Gospodyń 
Wiejskich w Susku Nowym.
8. Udział mieszkańców gminy Rzekuń  
w konkursie kulinarnym „Złap 
ten smak”, w którym KGW  

z  Suska Nowego zajęło II miejsce za „Tort waniliowa rozkosz”, 
a Koła Gospodyń Wiejskich wraz ze swoimi przepisami znala-
zły się w specjalnym wydawnictwie pod tym samym tytułem, 
co konkurs. 
9. Udział uczniów z Gimnazjum im. Marszałka j. Piłsudskie-
go w Rzekuniu w konkursie na temat wspólnej polityki rolnej 
Unii Europejskiej w Glinojecku.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do nowego okresu �-
nansowania na lata 2014-2020.    
- Czytamy już nowe projekty programów – mówi Anna 
Tyszka. - Wiadomo, że Lokalne Grupy Działania pozostaną, 
ale będziemy musieli wnioskować o nowe środki. Będziemy 
dokładać tak jak dotychczas starań, aby nasze działania były 
efektywne. W tej chwili jesteśmy jedną z sześciu LGD na Ma-
zowszu, która nie musi przygotowywać planów naprawczych,  
a takich grup w naszym województwie jest 35. Jest to nasz sukces,  

z którego bardzo się cieszymy  
i świadczy pozytywnie o naszej 
działalności.     
Jednym z ostatnich przedsię-
wzięć LGD „Zaścianek Ma-
zowsza” jest organizowany  qu-
est o nazwie „Między Ciskiem,  
a Lipianką”. Quest, czyli szlak, 
którym prowadzą nas wierszo-
wane zagadki, został stworzony 
podczas dwudniowych warsz-
tatów, przeprowadzonych przez 
LGD „Zaścianek Mazowsza”.  
W tworzeniu szlaku wzięli udział 
okoliczni mieszkańcy oraz pra-
cownicy Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w  Go-
worowie. Quest jest wspaniałą 

propozycją na aktywne i ciekawe spędzanie czasu wolnego. 
Podążając Questem „Między Ciskiem, a Lipianką” można 
podziwiać piękną przyrodę miejsca oraz ślady historii. Szlak 
to okazja do poznania leśnej roślinności i zwierzyny, ale rów-
nież dwóch bardzo specy�cznych miejscowości położonych  
w Gminie Goworowo: Cisku i Lipianki.
Może jakaś grupa pokusi się o zorganizowanie takiego questu 
na terenie gminy Rzekuń? Jest tu przecież wiele urokliwych 
miejsc. LGD „Zaścianek Mazowsza” czeka na propozycje. 

Oprac. (nrz)

Mieszkańcy gminy Rzekuń aktywni w „Zaścianku Mazowsza”
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Jestem radnym reprezentującym Laskowiec, a także soł-
tysem tej miejscowości. Funkcję radnego sprawuję po raz 
drugi, zaś sołtysa - po raz czwarty. 
Laskowiec to moja rodzinna miejscowość – tu się urodzi-
łem, wychowałem i tu mieszkam. To duża 
miejscowość, liczy sobie ok. 1200 mieszkań-
ców,  na dzień dzisiejszy mamy nadane 23 
ulice. Większość z nich jest wyasfaltowana.  
W poprzednich latach sporo inwestowano w 
drogi, ponieważ były one w złym stanie, m.in. 
przez budowany wodociąg.     
Jestem otwarty na potrzeby mieszkańców i w 
miarę możliwości staram się realizować różne 
przedsięwzięcia.  Wiadomo też, że potrzeby są 
duże, bo miejscowość jest duża. Mieszkańcy 
mają wpływ na to co się dzieje w Laskowcu, 
organizuję spotkania i zebrania. Na ostatnim 
zebraniu był Wójt Gminy Rzekuń. 
Obecnie priorytetową inwestycją jest budowa 
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej. Jest to duża 
inwestycja. Jej koszt to blisko trzy miliony złotych. W tym 
roku oddano do użytku ulicę Leśną. W trakcie są prace pro-
jektowe sieci kanalizacyjnej, dlatego teraz wstrzymamy się z 

inwestowaniem w drogi, gdyż później trzeba byłoby te nowe 
drogi niszczyć. Na bieżąco żwirujemy mniejsze drogi z fun-
duszu sołeckiego. 
Potrzebna jest przebudowa ulicy Nowej i ulicy Kościelnej, 

przy której znajduje się nasza Kaplica. Szcze-
gólnie ulica Nowa jest w kiepskim stanie. Naj-
pierw jednak musimy położyć kanalizację, a 
później budować drogę z chodnikami, odwod-
nieniem.   
Jedną z potrzeb zgłaszanych przez mieszkań-
ców, o którą będę zabiegał, jest przedszkole. 
Wcześniej funkcjonował w Laskowcu punkt 
przedszkolny, �nansowany ze środków unij-
nych, teraz Rada Gminy zdecydowała o konty-
nuacji prowadzenia punktu z budżetu Gminy. 
Potrzebne nam jest przedszkole, ponieważ La-
skowiec się rozwija i przybywa rodzin z mały-
mi dziećmi. 
Cieszy mnie fakt, iż w każdym roku w naszej 

miejscowości realizowane są nowe inwestycje. Będę starał 
się, aby Laskowiec nadal piękniał, był bezpieczny i żeby tu z 
przyjemnością się mieszkało. 

Andrzej Gierwatowski

Radni gminy Rzekuń

Rada Gminy Rzekuń 22 sierpnia 2013 r. podjęła uchwałę nr 
XXXIX/263/2013 w sprawie utworzenia i organizacji punktów 
przedszkolnych na terenie gminy Rzekuń.
Otwiera ona tym samym możliwość edukacji przedszkolnej 
dla dzieci 3-4 letnich z terenu Gminy.
Punkty przedszkolne będą funkcjonowały w pięciu miejsco-
wościach: Borawe, Drwęcz, Dzbenin, Laskowiec - przy szko-
łach podstawowych oraz w Ołdakach przy Zespole Szkół.

Warunki przyjmowania dzieci do punktu przedszkolnego:
1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3–4 lat zameldo-

wane i zamieszkałe na terenie gminy Rzekuń.
2. Zajęcia w punkcie prowadzone są w grupie liczącej od 7 do 

25 dzieci.
3. Rekrutacja prowadzona jest raz w bieżącym roku, rodzi-

ce składają „Kartę zgłoszenia dziecka” do dyrektora Szkoły 
Podstawowej/ Zespołu Szkół do dnia 10 września 2013 r.

4. Prowadzony jest rejestr wpływu zgłoszeń.
5. Wykaz dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego poda się 

do wiadomości rodziców i opiekunów poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w szkole.

6. Pierwszeństwo przy przyjmowaniu do punktu przedszkol-
nego dzieci 3-4-letnich mają:

a. dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
b. dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny 

lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całko-
witą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodziel-
nej egzystencji;

c. dzieci z rodzin zastępczych;
d. dzieci rodziców pracujących zawodowo;
e. dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);
f. dzieci 3 i 4 letnie.

Red. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Rzekuń na uroczystą sesję Rady 
Gminy, która odbędzie się w Święto Niepodległości, 11 listopada o godz. 12.00  
w tymczasowej siedzibie Urzędu Gminy – Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Sesję poprzedzi Msza Św. w intencji Ojczyzny, która zostanie odprawiona 
w kościele w Rzekuniu o godz. 10.00. W porządku sesji będzie wyjątkowy punkt,  
a mianowicie nadanie herbu i innych symboli gminie Rzekuń. Podczas posiedze-
nia zostanie także nadane rondu w Rzekuniu imię związane z Marynarzami wal-
czącymi na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy!
red.

Przedszkolaki uczą się, bawiąc! 

Uroczysta Sesja Rady Gminy 

Andrzej Gierwatowski.
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Jestem radnym reprezentującym miejscowości: Dzbenin i 
Korczaki. Funkcję radnego sprawuję po raz pierwszy, wcze-
śniej przez trzy kadencje byłem sołtysem wsi Dzbenin.
Od początku swojej kadencji staram się współpracować z 
radnymi, sołtysami, przedstawicielami lokal-
nych samorządów, aby poprawiać jakość ży-
cia mieszkańców. Udało nam się dotychczas 
zrealizować kilka inwestycji, a dużo więcej 
chcielibyśmy jeszcze wykonać. Wyasfalto-
wano jedną drogę, odbywało się żwirowanie 
dróg. Ważną inwestycją była rozbudowa sieci 
wodociągowej. Istotna dla mieszkańców była 
decyzja Rady Gminy o kontynuacji prowadze-
nia Punktu Przedszkolnego w Dzbeninie. Tym 
razem już ze środków gminnych. Trwa także 
projektowanie sieci kanalizacyjnej.    
Mam nadzieję, że w przyszłości uda się wyre-
montować drogę prowadzącą pod most kole-
jowy. Została ona wyasfaltowana od strony Ostrołęki, nato-
miast z naszej strony jest w bardzo złym stanie. Jest to teren 
kolejowy, prowadzimy jednak rozmowy z Wójtem Gminy 
Rzekuń i Starostą Ostrołęckim na temat możliwości prze-
jęcia drogi. Przydałby się naszym miejscowościom również 

remont głównej drogi biegnącej przez Dzbenin i Korczaki 
oraz wybudowanie ścieżki rowerowej. Mam nadzieję, że 
przy współpracy Powiatu Ostrołęckiego z Gminą uda się to 
zrealizować.  

W najbliższym czasie chcę też zabiegać o budo-
wę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo-
wej w Dzbeninie. Potrzebny jest także remont 
pomieszczeń Ochotniczej Straży Pożarnej, z 
którego korzysta cała miejscowość, np. przy 
okazji organizowania zebrań wiejskich. 
Jako sekretarz Stowarzyszenia Sympatyków 
5 Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce 
chciałbym też, aby poprzez turystykę i eduka-
cję pielęgnować nasze tradycje i dbać o histo-
rię. Jeżdżę konno i biorę udział w wielu uroczy-
stościach gminnych i nie tylko np. w zajazdach 
szlacheckich w Troszynie czy w święcie ku 
pamięci ułanów i marynarzy, którzy zginęli na 

Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku. Sam byłem statystą w �l-
mie „  Bitwa Warszawska 1920 ” Jerzego Ho�mana. Dlatego 
też chciałbym starać się o stworzenie szlaków historycznych 
i ścieżek rowerowo-pieszo-konnych nad Narwią. 

Wojciech Rogoziński

Niedługo zyskają ogrodzenie trzy działki gminne: w Roz-
worach, Nowej Wsi Wschodniej i Teodorowie oraz teren 
Szkoły Podstawowej w Borawem. 

Inwestycja przy Szkole Podstawowej  w Borawem będzie 
obejmowała ogrodzenie terenu, a wcześniej rozbiórkę ist-
niejącego ogrodzenia z przęseł stalowych oraz fundamen-
tów, wywiezienie gruzów, uzupełnienie istniejącego zjazdu. 
Koszt robót wynosi  30.997,86 zł. 

W Rozworach zostaną zakupione i zamontowane elementy 
ogrodzenia oraz dwuskrzydłowa brama. Koszt inwestycji 
wynosi 26.568,00 zł. 
W Nowej Wsi Wschodniej zostanie ogrodzona działka 
gminna, znajdująca się koło świetlicy wiejskiej. Koszt zaku-
pu materiałów i wykonania to 27.306,00 zł.
Ogrodzony zostanie także plac gminny w Teodorowie. Za-
kupione będą elementy ogrodzenia wraz z bramą oraz wy-
karczowane krzaki. Koszt ogrodzenia to 25.399,50 zł.

(nrz)

Jestem radnym reprezentującym miejscowości: Kamianka i 
Borawe. Funkcję radnego sprawuję po raz pierwszy. 
Kamianka to piękna miejscowość położona nad Narwią. To 
położenie, bliskość rzeki i malownicze krajobrazy chcieliby-
śmy wykorzystać turystycznie. Teraz ten potencjał nie jest 
doceniany, a mógłby przyczynić się do rozwoju nie tylko 
samej miejscowości. W powiecie ostrołęckim 
Kamianka znana jest z odpustów na św. Annę. 
Przybywają tu do nas tysiące ludzi. Dzięki po-
mocy �nansowej gminy Rzekuń podczas odpu-
stów występują na scenie zespoły. Zadowoleni 
jesteśmy z tej imprezy, jest to tradycja. Chcieli-
byśmy jednak, aby ta uroczystość się rozwinęła. 
Mogłaby służyć większej promocji Gminy. Jed-
ną z grup występujących na odpuście jest Koło 
Gospodyń Wiejskich z Kamianki. Jestem bardzo 
zadowolony z działalności Koła, panie się sta-
rają, są widoczne na uroczystościach nie tylko 
gminnych. Drugą, bardzo czynną grupą, działa-
jącą na naszym terenie, są strażacy z Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Dlatego cieszy mnie fakt, iż niedługo zyskają nowy 
samochód, który został s�nansowany ze środków gminy 

Rzekuń w kwocie 110 tysięcy złotych i 90 tysięcy złotych 
ze środków Powiatu Ostrołęckiego. Zadowolony jestem 
też, iż udało się wymienić okna w istniejącej remizo-świe-
tlicy. Będę zabiegał o to, aby budynek w przyszłości został 
ocieplony i aby wykonano elewację. 
Na sercu leży mi też bardzo droga relacji Kamianka-Bora-

we. Dotychczas były na niej przeprowadzane 
drobne prace, głównie żwirowanie. Niestety 
nie jest też do końca uregulowana sprawa 
własności. Myślę, że inwestycja w tę drogę 
potrzebna jest i mieszkańcom Borawego i 
Kamianki. 
Większym marzeniem i potrzebną inwesty-
cją jest droga powiatowa, która przebiega 
przez Kamiankę. Potrzebna jest też ścieżka 
rowerowa, ponieważ bardzo wiele osób jeź-
dzi tu rowerami, szczególnie w sobotę i nie-
dzielę. Mam nadzieję, że w przyszłości uda 
się to zrealizować, co wpłynie nie tylko na 

poprawę bezpieczeństwa, ale i rozwój turystyki na naszych 
terenach.    

Stanisław Dmochowski

Radni gminy Rzekuń

Budowa ogrodzeń na terenie gminy Rzekuń

Wojciech Rogoziński

Stanisław Dmochowski
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W sierpniu tego roku odbyły się Mistrzostwa Świata w Dłu-
godystansowym Biegu Górskim podczas Maratonu karko-
noskiego, jak i Mistrzostwa Polski w Szklarskiej Porębie na 
dystansie 42 km. Dzięki wcześniejszemu zakwali�kowaniu 
się do Reprezentacji Polski Przemysław Dąbrowski, miesz-
kaniec Borawego w gminie Rzekuń mógł uczestniczyć w za-
wodach rangi Mistrzostw Świata. W Mistrzostwach uczest-
niczyło ponad 100 biegaczy z 16 krajów. 
- Zająłem  fenomenalne 16 miejsce z czasem 03:35:19, dzię-
ki temu Reprezentacja Polski zajęła w drużynowych MŚ    
5 miejsce – mówi Przemysław Dąbrowski. -  Wśród Pola-
ków zająłem 2 miejsce, co dało mi tytuł Wicemistrza Polski  
w długodystansowym biegu górskim. 
Zawody Wygrał Słoweniec KOSOVELJ Mitja przed Walij-
czykiem DAVIES Andrew, który wyprzedził trzeciego Ionu-
ta Zincę. 
- Warunki do biegania były bardzo ciężkie – wspomina 
biegacz. - Temperatura sięgała blisko 35 stopni Celsjusza, 
co nie sprzyjało lekkiemu bieganiu i nawet niektórzy czo-
łowi zawodnicy nie wytrzymali trudnego biegu w tych 
warunkach. Mój cel jaki sobie ustaliłem w debiucie to być  
w 2 dziesiątce biegu i zdobyć medal Mistrzostw Polski. Uda-
ło mi się to zrealizować i jestem bardzo szczęśliwy. Po biegu 
sam siebie podziwiałem że mogłem tyle zrobić w  rywaliza-
cji z najlepszymi zawodnikami świata. No i oczywiście po-
kazać, że biegacz który specjalizuje się na płaskich dystan-
sach może pokonać także najlepszych zawodników z Polski.

Przemkowi gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne suk-
cesy! Mamy nadzieję, że młody mieszkaniec gminy Rzekuń 
jeszcze nie raz przyniesie nam powód do dumy!

DD
Fot. Archiwum Przemysława Dąbrowskiego. 

16 września br. odbył się odbiór ul. Pogodnej, Dobrej  
i Małej w Rzekuniu. Drogi zostały przebudowane, uzu-
pełniono także brakującą infrastrukturę techniczną.

W ramach inwestycji przeprowadzono roboty pomiarowe 
i ziemne. Rozebrano nawierzchnię bitumiczną, z kostki  
i płytek betonowych. Wykonano dwie betonowe studzien-
ki ściekowe, dokonano  regulacji wysokościowej włazów 
kanalizacji sanitarnej i zaworów gazowych. Powstała nowa 
nawierzchnia oraz pobocza, a także zjazdy na działki. Uzu-
pełniono brakującą infrastrukturę sanitarną i wykonano  
oznakowanie pionowe. Red. 

Mieszkaniec gminy Rzekuń Wicemistrzem Polski

Nowe ulice w Rzekuniu

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

Przemysław Dąbrowski na podium.

Ulica Mała w Rzekuniu.


