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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

z okazji zakończenia roku szkolnego gratuluję Wam wytrwałości  
i konsekwencji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Życzę Wam, by 
wakacje były czasem efektywnego wypoczynku, byście mogli nabrać sił  
i zapału do pracy w kolejnym roku szkolnym. 
Pragnę też złożyć Dyrektorom, Nauczycielom, Wychowawcom i wszystkim 
Pracownikom Szkół najserdeczniejsze podziękowania za cały rok solidnej  
i wytężonej pracy. Życzę wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz sa-
tysfakcji z dobrze spełnionego obowiązku. 
Słowa podziękowania i życzenia kieruję również do Rad Rodziców  
i wszystkich Rodziców, którzy wspierają działania szkół, służą swoją radą 
i pomocą.
Wszystkim Państwu, szczególnie Wam Drodzy Uczniowie, życzę wspania-
łych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, pełnych fantastycznych przeżyć  
i niezapomnianych wrażeń.

Stanisław Godzina 
Wójt Gminy Rzekuń

Drodzy Uczniowie,

XXV rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce

W dniu 27 maja 2015 r. obchodziliśmy 
XXV rocznicę odrodzenia samorządu te-
rytorialnego w Polsce i przeprowadzenia 
pierwszych demokratycznych wyborów 
do rad gmin, które zainicjowały kluczo-
we zmiany w ustroju państwowym. 

Inicjatorem reform samorządowych był 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
ry przygotował i uchwalił projekt usta-
wy. W dniu 8 marca 1990 roku Sejm 

Rzeczypospolitej uchwalił ustawę o sa-
morządzie gminnym. Na jej podstawie 27 
maja odbyły się w pełni demokratyczne 
wybory do rad, w wyniku których przy-
wrócono w Polsce samorząd terytorialny. 
Reforma samorządowa zapoczątkowała 
proces decentralizacji władzy publicz-
nej i wprowadziła zasadę pomocniczości 
do polskiego życia politycznego, stwo-
rzyła solidne podstawy do budowania 
społeczeństwa obywatelskiego. Stała się 

impulsem do zdefiniowania poczucia 
lokalnej tożsamości i patriotyzmu. Nie-
zaprzeczalnie przywróciła wiarę we włas-
ne siły oraz umożliwiła współtworzenie  
własnego otoczenia. Rada Gminy Rzekuń 
i Wójt Gminy Rzekuń na VI nadzwyczaj-
nej sesji, która odbyła się w dniu 27 maja 
2015 r. wyrazili uznanie wszystkim tym, 
którzy podjęli trud działania na rzecz do-
bra wspólnego, dla rozwoju demokracji 
lokalnej. 

fot. internet
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30 marca 2015    V zwyczajna sesja  
Rady Gminy Rzekuń

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• uchwała w sprawie ustalenia kryteriów 

wraz z liczbą punktów w postępowa-
niu rekrutacyjnym do publicznych 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych w szkołach podstawowych pro-
wadzonych przez Gminę Rzekuń;

• uchwała w sprawie rozstrzygnięcia  
o wyodrębnieniu w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki;

• uchwała w sprawie zmian w wielo-
letniej prognozie finansowej na lata 
2015-2024; 

• uchwała w sprawie zmian w budżecie 
gminy na 2015 r.;

• uchwała w sprawie przyjęcia „Progra-
mu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności 

Radni obradowali

27 maja 2015     VI nadzwyczajna sesja  
Rady Gminy Rzekuń 

Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• uchwała w sprawie zawarcia 

Inwestycje w Gminie
 
1. Wyłoniono Wykonawcę na opra-
cowanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowych przebudowy dróg 
gminnych, tj. ul. Wierzbowej, Lipo-
wej, Sosnowej, Świerkowej i Akacjowej  
w Tobolicach, ul. Dębowej i Brzozo-
wej w Czarnowcu, ul. Miłej i Ks. Skło-
dowskiego w Rzekuniu, ulic na osiedlu 
Zielonym w Ławach – ul. Słonecznej, 
Gwiezdnej, Księżycowej i Deszczowej, 
drogi ozn. nr geod. 427 w Czarnowcu  
i dr. ozn. nr geod. 358 w Susku Nowym.

2. Trwają prace projektowe, dotyczące 
rozbudowy gminnych sieci wodociągo-
wych i kanalizacyjnych w msc. Rzekuń, 
Korczaki, Kamianka, Goworki, Ławy, 
Tobolice, Czarnowiec, Susk Nowy, 
Susk Stary, Laskowiec, Nowa Wieś 
Wschodnia.

3. Trwa przebudowa ul. Jarzębinowej  
w Rzekuniu. W ramach inwestycji  
zostanie uzupełniona brakująca infra-
struktura sanitarna. Ulica zyska również 
nową nawierzchnię bitumiczną.

4. Wyłoniono Wykonawcę placów 
zabaw w msc. Teodorowo, Rozwory  
i Przytuły Stare. W ramach prac zostaną 
zainstalowane zabawki na istniejącym 
podłożu gruntowym. Planowany termin 
zakończenia prac ustalono na lipiec br.

5. W dniu 1 czerwca br. Wójt Gminy 
Rzekuń złożył w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Mazowieckie-
go wniosek unijny o dofinansowanie: 
„Budowy mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych na budynkach użyteczności pub-
licznej na terenie Gminy Rzekuń”. Po 
pozytwnej ocenie wniosku, instalacje 
będą montowane na: budynku Urzędu 
Gminy w Rzekuniu, stacji uzdatniania 
wody w Rzekuniu i Drwęczy. Całko-
wity koszt inwestycji ok. 660.000,00 
zł., dofinansowanie to 90 % kosztów 
kwalifikowalnych.

6. 28 maja 2015 r. Wójt Gminy 
Rzekuń złożył w Ministerstwie Sportu  
i Turystyki wniosek o dofinansowanie 
budowy placu zabaw przy przedszko-
lu w Rzekuniu z wnioskowaną kwotą 
dofinansowania 50 tys. zł. Warunkiem 
złożenia wniosku do Ministerstwa było 
wcześniejsze uzyskanie promesy Mar-
szałka Województwa Mazowieckie-
go, która została przyznana Gminie 
Rzekuń. Całkowity koszt zadania wy-
niesie ok 160 tys. zł.

7. Gmina ogłosiła przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej w msc. Teodoro-
wo, w ramach której zostanie wybudo-
wane ok. 3,5 km sieci i 62 szt. przyłączy, 
zakończonych na granicy przyłączanych 
nieruchomości. Kwota przeznaczo-
na na realizację zadania to ok. 1,1 mln 

zł. Gmina planuje pozyskanie na ten 
cel częściowo umarzalnej niskoopro-
centowanej pożyczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska w 
Warszawie.

8. Trwa rozbudowa przedszkola samo-
rządowego w Rzekuniu. W chwili obec-
nej wykonano stan surowy zamknięty  
i docieplono budynek, trwają prace 
związane z montażem instalacji we-
wnętrznych. W przerwie wakacyjnej 
planowane są roboty, związane z prze-
budową istniejącej części przedszkola.  
W ramach tej inwestycji przedszkole 
zyska 3 sale do zajęć po ok. 50 m2 każda 
oraz dużą salę o pow. ok. 120 m2. Zosta-
nie zmodernizowana również istniejąca 
kotłowania gazowa, działająca na po-
trzeby szkoły podstawowej i przedszko-
la, która ze względu na swój okres użyt-
kowania i stan techniczny stwarza duże 
prawdopodobieństwo awarii. Łączny 
koszt inwestycji wyniesie ok. 1,6 mln zł.

9. Gmina zakupiła kosiarkę bijakową 
tylnoboczną (szerokość robocza 1.8 m) 
do wykaszania poboczy dróg. Koszt  
zakupu to 14.000,00 zł brutto.

10. Gmina prowadzi sukcesywne  
remonty i naprawy dróg poprzez żwiro-
wanie i równanie oraz poprzez naprawy 
cząstkowe nawierzchni bitumicznych. 


zwierząt na terenie gminy Rzekuń”. 
Celem programu jest m.in. zapewnie-
nie opieki bezdomnym zwierzętom, 
ograniczanie populacji przez usypianie 
ślepych miotów, sterylizację, kastrację 
psów i kotów;

• uchwała w sprawie utworzenia odręb-
nego obwodu głosowania w wyborach 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.;

• uchwała w sprawie nadania nazw ulic 
w miejscowości Rzekuń (ul. Leśna)  
i Ławy (ul. Bazowa);

• uchwała w sprawie zaliczenia do kate-
gorii dróg gminnych drogi wewnętrz-
nej w Laskowcu. 

porozumienia międzygminnego po-
między Gminą Rzekuń a Miastem 
Ostrołęką w zakresie zbiorowego za-
opatrzenia w wodę na terenie Gmi-
ny Rzekuń. Wskazano też, że obszar 
realizacji zadania będzie określony w 
porozumieniu międzygminnym; 

• uchwała w sprawie upamiętnienia 
XXV rocznicy odrodzenia samorządu 
w Polsce; 

• uchwała w sprawie zmian w wielo-
letniej prognozie finansowej na lata 
2015-2024. Przyjęto też wykaz pla-
nowanych do realizacji przedsięwzięć;

• uchwała w sprawie zmian w budżecie 
Gminy Rzekuń na 2015 rok;

• uchwała w sprawie nadania nazw ulic 
w miejscowościach: Przytuły Stare (ul. 
Dębowa), Czarnowiec (ul. Baśniowa), 
Ławy (ul. Bociania), Tobolice (ul. Mię-
towa). 
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Odbiór przebudowanej drogi gminnej w Przytułach Starych

W ramach inwestycji przebudowano 
odcinek drogi w Przytułach Starych od 
kościoła do Zakładu Karnego o długości 
ok. 450 mb. Przebudowa drogi obejmo-
wała jej poszerzenie do łącznej szeroko-
ści 7,75 m, budowę chodników i zjazdów 
z kostki betonowej. Jako podbudowę 
wykorzystano istniejącą nawierzchnię 
bitumiczną, na którą ułożono warstwę 
wyrównawczą, a następnie warstwę ście-
ralną. Pod poszerzenie drogi wykonano 
konstrukcję z kruszywa łamanego o śr. 
gr.16 cm i ułożono dwie warstwy asfaltu 
o łącznej grubości 9 cm. Ponadto wyko-
nano elementy odwodnienia drogi oraz 

miejsc parkingowych poprzez zabudo-
wę odwodnień liniowych i kratek ście-
kowych, odprowadzających wody opa-
dowe do studni ściekowych chłonnych.
W ramach inwestycji wykonano rów-
nież oznakowanie poziome, tj. przejścia 
dla pieszych, wydzielenie ciągu pieszo 
- jezdnego o szerokości 1,75 m oraz 
oznakowanie pionowe.

Całkowity koszt zadania wyniósł: ok. 
530 000 zł brutto. Wykonawcą zadania 
inwestycyjnego była firma: Zakład Pro-
dukcyjno - Usługowy „KOST” inż. Zbi-
gniew Kocańda z Ostrołęki. 

Szanowni mieszkańcy gminy Rzekuń

Od dnia 1 lipca 2015 r. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od-
powiedzialna będzie firma MPK PURE HOME Sp. z o. o. Spółka komandytowa  
ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka.

W związku z tym zmianie uległ harmonogram odbioru odpadów. Poniżej podany 
harmonogram jest jednakowy dla wszystkich miejscowości na terenie gminy Rzekuń. 

miesiąc wywozu
w roku 2015

dzień wywozu  
ODPADY MIESZANE

dzień wywozu 
SELEKTYWNE

dzień wywozu  
SZKŁO

dzień wywozu  
BIO

dzień wywozu 
GABARYTY

Lipiec 2, 16, 30 27 – 2, 16 –
Sierpień 13, 27 24 – 13, 27 –
Wrzesień 10, 24 21 21 10, 24 –
Październik 10, 22 19 – 22 –
Listopad 5,19 16 – 19 26
Grudzień 3, 17, 31 28 28 17, 31 –

WAŻNE! Zmiana odbiorcy odpadów nie skutkuje wymianą pojemników. Odbiór 
odpadów zmieszanych nadal odbywać się będzie z pojemników należących do firmy 
ZUK Wiesław Kisiel, które posiadają mieszkańcy. Pojemniki będą wymieniane 
tylko wtedy, gdy ulegną uszkodzeniu, bądź zniszczeniu.
Opłata ponoszona przez mieszkańców na odbiór i zagospodarowanie odpadów nie 
ulega zmianie. Komplet worków do zbierania odpadów posegregowanych mieszkań-
cy otrzymają w dniu pierwszego odbioru odpadów zmieszanych tj. 2 lipca. 

Kontakt:  MPK PURE HOME – Ewelina Gawek tel. 665 301 140, 
UG W RZEKUNIU – Adam Czartoryski tel. (29) 761 73 01 wew. 138

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rze-
kuniu informuje, iż od dnia 13 lipca 
2015 r. przyjmowane będą wnioski na 
dożywianie dzieci w przedszkolach oraz 
szkołach podstawowych i gimnazjum  
z rodzin najuboższych i wielodzietnych, 
spełniających kryterium dochodowe, 
które zgodnie z ustawą o pomocy spo-
łecznej wynosi nie więcej niż 684 zł na 
jedną osobę w rodzinie.
Do wniosku należy dołączyć:
1. Dokumenty potwierdzające wysokość 

dochodów netto (zaświadczenie od 
pracodawcy, odcinek renty, odcinek 
emerytury oraz inne uzyskane docho-
dy), za miesiąc poprzedzający miesiąc 
złożenia wniosku (np. wniosek złożo-
ny w sierpniu - dochody za miesiąc 
lipiec, wniosek złożony we wrześniu – 
dochody za miesiąc sierpień itd.).

2. Aktualny nakaz podatkowy (2015 r.) 
lub zaświadczenie o pow. posiadane-
go gospodarstwa rolnego w hektarach 
przeliczeniowych.

3. Aktualny dowód opłaty składki na 
ubezpieczenie społeczne w KRUS 
(za ostatni kwartał); dokument po-
twierdzający wypłatę chorobowego  
z KRUS lub ZUS.

4. Osoby prowadzące działalność gospo-
darczą – oświadczenie o uzyskanym 
dochodzie za miesiąc poprzedzający 
złożenie wniosku, praca dorywcza, 
praca za granicą.

Podczas przeprowadzania wywiadu pra-
cownik socjalny może żądać przedsta-
wienia dodatkowych dokumentów oraz 
złożenia oświadczeń. Uwaga! Wnioski 
złożone po 28 sierpnia 2015 r. spowo-
dują opóźnienie dożywiania dzieci.

Danuta Orzołek

Wnioski na dożywianie  dzieci w szkołach

Wójt Gminy 
Rzekuń Stani-
sław Godzina 
podpisał umowę z Samorządem Woje-
wództwa Mazowieckiego na dofinan-
sowanie "Budowy budynku świetlicy 
wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej" ze 
środków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (EFRROW) w ramach Programu 
Osi 3 ,,Jakość życia na obszarach wiej-
skich i różnicowanie gospodarki wiej-
skiej, działanie 313,322,323 ,,Odnowa  
i rozwój wsi" PROW na lata 2007-2013. 
Wartość inwestycji to ok. 450 000 zł. 
Gmina pozyskała dotację w wysokości 
75% środków kwalifikowalnych. 

W dniu 29 maja br. dokonano odbioru końcowego zadania pn. ,,Przebudowa drogi 
gminnej nr ewid. 317/2 i 221 w miejscowości Przytuły Stare”.

Dotacja na budowę świetlicy  
wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej

Odbiór drogi gminnej w Przytułach Starych
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Konkursowi przyświecały następujące cele:
• Promocja pomysłowości  oraz nowa-

torskich rozwiązań dekoracyjnych, 
mających na celu pozytywny wpływ 
na wygląd i estetykę gminy.

• Kształtowanie i propagowanie posta-
wy współodpowiedzialności miesz-
kańców za środowisko naturalne, este-
tykę i piękno Gminy Rzekuń.

• Wyłonienie koncepcji zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej w Rze-
kuniu poprzez utworzenie skweru 
przy Kościele i przebudowę ul. Armii 
Krajowej.

• Poprawa jakości życia mieszkańców 
przez estetyczne i funkcjonalne za-
gospodarowanie przestrzeni publicz-
nej dającej możliwość wypoczynku  
i rekreacji na świeżym powietrzu.

•  Stworzenie miejsca sprzyjającego na-
wiązywaniu codziennych kontaktów 
mieszkańców, międzypokoleniowej 
integracji, rozwoju ich tożsamości oraz 
podtrzymywania tradycji lokalnych.

• Budowa nowoczesnej infrastruktu-
ry turystycznej zapewniającej wzrost 
atrakcyjności gminy.

Do konkursu przystąpiło 3 uczest-
ników: pani Paulina Dobek (projekt 
graficzny), pan Tadeusz Kowalczyk 
(koncepcja ideowa), pani Agnieszka 
Minota (praca plastyczna, opis, projekt 
graficzny). W ocenie prac jury kierowa-
ło się następującymi kryteriami: funk-
cjonalności, oryginalności kompozycji  
i realności realizacji.Komisja składała 
się z przedstawicieli różnych środow-
skich. Wyłoniono laureatkę konkur-
su, którą została pani Paulina Dobek, 
mieszkanka Kamianki.
Na VI nadzwyczajnej sesji Rady Gmi-
ny Rzekuń, która odbyła się w dniu 27 
maja 2015 r. Wójt – Stanisław Godzina 
oraz Przewodniczący Rady – Edward 
Gryczka wręczyli dyplomy i nagrody 
rzeczowe wszystkim uczestnikom kon-
kursu. 

Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni publicznej  
w Rzekuniu rozstrzygnięty

Odbiór świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej

„Czytam  sobie w bibliotece”

„Noc Bibliotek” w Filii  
Bibliotecznej w Laskowcu

Dnia 20 maja 2015 r. odbył się odbiór 
końcowy inwestycji pn. „Budowa świetli-
cy wiejskiej w Nowej Wsi Wschodniej”. 
W ramach zadania, realizowanego  
w latach 2013 – 2015, zagospodarowa-
no plac gminny o powierzchni ok. 3000 
m2, tj.: wybudowano budynek świetlicy 
o powierzchni użytkowej ok. 148,4 m2, 
wykonano ogrodzenie terenu, parkin-
gi wraz z ciągami jezdnymi. Ponadto 
oświetlono teren placu oraz wykonano 
nasadzenia roślinnością. Budowa świet-
licy miała na celu stworzenie miejsca 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rze-
kuniu znalazła się w gronie 900 biblio-
tek, wybranych do projektu „Czytam 
sobie w bibliotece”. Przedsięwzięcie ma 
na celu promocję czytelnictwa i skiero-
wane jest do najmłodszych czytelników 
– dzieci w wieku 5-8 lat. 
900 pierwszych bibliotek, które zgłosiły 
się do projektu, otrzyma komplet dzie-
więciu książek z serii „Czytam sobie” 
Wydawnictwa Egmont wraz ze scena-
riuszami do zajęć z dziećmi oraz mate-
riałami promocyjnymi, a także dostęp 
do filmów instruktażowych. Na podsta-
wie tych materiałów będą zorganizowa-
ne zajęcia, na których dzieci w twórczy 
sposób zinterpretują literaturę korzysta-
jąc z takich form wyrazu jak film, ani-
macja, plastyka czy teatr. 

W tym roku miało miejsce I krajowe 
wydanie Nocy w Bibliotece, podczas 
której wiele bibliotek w całej Polsce 
zapraszało do swoich placówek, pro-
mując czytelnictwo w inny sposób niż 
zazwyczaj. Nasza biblioteka również 
przyłączyła się do akcji. W Filii Biblio-
tecznej w Laskowcu spotkali się młodsi 
czytelnicy, aby w niecodzienny sposób 
spędzić czas pośród regałów z książka-
mi. Gościem specjalnym był Stanisław 
Orłowski, który inspirująco opowiadał 
o historii komiksów, a także autografach 
pisarzy i innych znanych osób. 
Odbyło się wspólne czytanie „Lokomoty-
wy” Juliana Tuwima, ognisko integracyjne, 
a wieczorem wspólne zabawy i konkursy.
Celem imprezy była promocja czytelni-
ctwa i samej biblioteki jako miejsca, w 
którym warto bywać, podczas której w 
atrakcyjny, niekonwencjonalny sposób 
zostały zaprezentowane książki i czyta-
nie. 

W dniu 17 marca 2015r. został rozstrzygnięty konkurs na zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej w Rzekuniu poprzez utworzenie skweru przy Kościele i prze-
budowę ul. Armii Krajowej. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Rzekuń. 

Zajęcia w ramach projektu „Czytam sobie w bibliotece”

Odbiór świetlicy w Nowej Wsi Wschodniej

spotkań i wypoczynku dla mieszkań-
ców, a także aktywizację lokalnej spo-
łeczności. Łączny koszt inwestycji to  
ok. 450 000 zł. 
Zadanie zostało zrealizowane w ra-
mach środków Unii Europejskiej (Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
- EFRROW) w ramach Programu Osi 
3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich  
i różnicowanie gospodarki wiejskiej, 
działanie 313,322,323 ,,Odnowa i roz-
wój wsi" PROW na lata 2007-2013. 

Wręczenie nagród uczestnikom konkrusu
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Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej w Laskowcu

26 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w La-
skowcu w godzinach od 8.00 do 14.30 
odbył się Dzień Otwarty dla rodziców 
i społeczności Laskowca pod hasłem 
„Majowa łąka dla Mamy i Taty”. 

O wydarzeniu informowały wykonane 
przez uczniów klasy szóstej piękne, wio-
senne plakaty, które zawierały szczegó-
łowe informacje, dotyczące organizacji 
tego dnia. W programie przewidziano: 
zwiedzanie szkoły, zajęcia otwarte dla 
rodziców uczniów klas 0 – VI, program 
artystyczny zatytułowany „Mam talent”, 
uroczystości klasowe uświetniające 

obchody Dnia Mamy i Taty, wystawki 
prezentujące zainteresowania i hobby 
uczniów, osiągnięte przez nich sukcesy 
oraz możliwość indywidualnych spot-
kań rodziców z nauczycielami.

Już od godziny 8.00 rano rodzice obser-
wowali zajęcia prowadzone w klasach, 
do których uczęszczają ich pociechy. 
Około godziny 10.50 uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele zgromadzili się na 
szkolnym holu. Przybyłych gości po-
witała dyrektor szkoły pani Małgorzata 
Pieczyńska. Przedstawiła cel spotkania 
i nawiązała do hasła imprezy, składając 
najserdeczniejsze życzenia przybyłym 

mamom i tatusiom. Następnie zapro-
siła do obejrzenia części artystycznej, 
na którą składały się wiersze, piosenki 
w języku polskim i angielskim, zabaw-
ne gadki kurpiowskie, układy taneczne 
oraz scenka ilustrująca przerwę w szko-
le, która rozbawiła widzów. Popisy mło-
dych wykonawców bardzo się gościom 
podobały i nagradzane były gromkimi 
brawami. 

Po zakończeniu uroczystości na holu 
rodzice uczniów klas I – III udali się do 
sal, aby wspólnie z dziećmi świętować 
Dzień Mamy i Taty. Oglądali przygo-
towane z tej okazji inscenizacje, odbie-
rali życzenia i własnoręcznie wykonane 
przez uczniów upominki. Dzielili się 
wrażeniami przy herbatce i słodkoś-
ciach. Natomiast rodzice uczniów klas 
IV – VI obserwowali kolejne zajęcia 
edukacyjne, swoich dzieci, oglądali wy-
stawki ich prac i zainteresowań. Po zaję-
ciach odbyły się konsultacje indywidu-
alne rodziców z nauczycielami.

Uczestnicy Dnia Otwartego zabrali ze 
sobą moc wrażeń i specjalnie przygo-
towany z tej okazji folder promujący 
szkołę. Dzień Otwarty w naszej szkole 
okazał się dniem udanym. W przygo-
towanie go wszyscy włożyli dużo pracy  
i serca. 

Katarzyna Grzybowska

„To jest właśnie najpiękniejszy przykład 
patriotyzmu” – tak Dyrektor Szkoły 
Krzysztof Dawid podsumował uroczy-
stość. Były to dla nas bardzo znaczące 
słowa, bowiem jako szkoła, która od 2011 
roku nosi imię Orła Białego czujemy się 
zobowiązani do kultywowania tradycji 
narodowych, prezentowania dumy z by-
cia Polakiem oraz eksponowania szacun-
ku do symboli. Jednym z ważniejszych 
punktów takich działań jest coroczne 
Święto Patrona, do którego przygoto-
wujemy się zawsze bardzo starannie. 
Znaczenie patriotyzmu oraz wolności  
w życiu człowieka podkreślił w swym 
przemówieniu, skierowanym do uczniów, 

dyrektor szkoły. Ta tematyka pojawiła 
się również w okolicznościowych pio-
senkach i wierszach, wykonanych przez 
uczniów. 

W dużym skupieniu wszyscy obejrzeli 
montaż słowno – muzyczny, który zo-
stał doceniony gromkimi oklaskami. Na 
koniec uroczystości wręczone zostały 
uczniom dyplomy za udział w szkolnym 
konkursie plastycznym pt. „Jaki znak 
twój – Orzeł Biały”. 
Program został przygotowany pod kie-
runkiem nauczycieli: Joanny Zaorskiej, 
Emilii Markowskiej, Elżbiety Dawid  
i Kingi Zawadzkiej – Dzbeńskiej. 

Dzień Patrona w Borawem

Zgodnie z tradycją Szkoła Podstawowa 
im. Orła Białego w Borawem 20 maja 
2015 r. świętowała Dzień Patrona. Pro-
gram artystyczny powstał wysiłkiem 
wielu uczniów i całej społeczności do-
starczył wielu przeżyć. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Borawem

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Laskowcu

Ogłoszenia
• Urząd Gminy w Rzekuniu informu-
je, że zabronione jest umieszczanie 
jakichkolwiek ulotek, plakatów, re-
klam itp. na słupach oświetleniowych i 
energetycznych.

Czynność ta stanowi wykroczenie  
w myśl art. 63 a kodeksu wykroczeń  
i zagrożona jest karą ograniczenia wol-
ności lub grzywny. 

• W związku z coraz częściej napły-
wającymi informacjami o nielegalnym 
poborze wody z hydrantów przeciw-
pożarowych, Zakład Obsługi Gminy 
uprzejmie przypomina, że zgodnie  
z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odpro-
wadzaniu ścieków, za nielegalny pobór 
wody z urządzeń wodociągowych grozi 
kara grzywny w wysokości 5000 zł. 
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Jak długo pełni Pan funkcję sołtysa?
To moja pierwsza kadencja. W 

przeszłości funkcję tę pełnił przez 28 
lat mój teść Henryk Serowiec, również 

Co Pana skłoniło do podjęcia takiej 
aktywności społecznej?
Funkcję sołtysa sprawuję od lutego 2014 
roku. Do podjęcia takiej decyzji namó-
wili mnie przyjaciele, którzy znają mój 
temperament i upór. Mam wiele czasu  
i chcę go wykorzystać w dobrym celu. 
Jako mieszkaniec tej miejscowości uwa-
żam, że pomimo wielu zmian na lepsze, 
coraz piękniejszego Rzekunia, na naszym 
terenie jest jeszcze wiele do zrobienia.

 Jakie zauważa Pan potrzeby  
mieszkańców Rzekunia?
Obecnie staram się skupić na słucha-
niu mieszkańców Rzekunia. Chciałbym 
swoją działalność oprzeć na realizacji ich 

oczekiwań. Wiem, że są dumni z prze-
obrażeń, które się tu dokonują, coraz wię-
cej nowych rodzin właśnie tu buduje swe 
domy. Mam nadzieję również, że w wy-
znaczanych działaniach, jak dotychczas, 
będę mógł liczyć na wsparcie Pana Wójta 
i Rady Gminy. Jak wiadomo, Rzekuń jest 
miejscowością ludzi z różnych środo-
wisk i potrzeba czasu oraz zaangażowa-
nia w budowanie pozytywnych relacji, 
aby spełniać oczekiwania poszczegól-
nych mieszkańców osiedli. Dlatego sta-
wiam na bezpośredni kontakt z każdym  
z mieszkańców. Staram się codziennie 
być w terenie, prowadzić rozmowy tele-
foniczne, być do ich dyspozycji praktycz-
nie w każdej chwili. 

Sołtys wsi Rzekuń

Sołtys wsi Ławy

Nasz     Sołtys

Edward Dulewicz

Dariusz Olech

Jakie inwestycje są planowane z Pana 
inicjatywy w najbliższym czasie?
Jeśli chodzi o inwestycje w tym roku, 
to zostało zaplanowane poprawienie 
nawierzchni na ulicy Pięknej, Radosnej 
oraz odwodnienie ulicy Ławskiej, której 
mieszkańcy borykają się z problemem 
grząskiej drogi od lat. Istotne jest rów-
nież poprawienie wyjazdu z ulicy Ław-
skiej do ulicy Słowackiego (skrzyżowa-
nie). Wśród wielu problemów ważnych 
jest jeszcze kwestia ulicy zwanej przez 
mieszkańców Rzekunia tzw. czarną 
dróżką. Na ostatniej sesji został poru-
szony ten problem i mam nadzieję, że 
niedługo będzie to piękna aleja space-
rowa. Jako przedstawiciel mieszkańców 
staram się załatwiać ich problemy na 
bieżąco, za co mogę podziękować Panu 
Wójtowi i kierownictwu ZOG. Czekam 
również na informacje od mieszkańców 
o zauważanych przez nich problemach. 
Mam nadzieję, że razem zrobimy więcej 
i lepiej dla naszej miejscowości. 

Jakie marzenia ma sołtys Rzekunia?
Wiadomo, że każdy ma jakieś marzenia, 
sołtys też. Marzy mi się jako sołtysowi, 
aby moja miejscowość była jedną rodzi-
ną, bez podziału na lepszych czy gor-
szych. Uważam, że tylko jako jedność 
możemy osiągnąć cele. Jak mówi sta-
ropolskie przysłowie, to zgoda buduje,  
a niezgoda rujnuje. 

Sołtys wsi Rzekuń w obecnej kadencji to pan Edward 
Dulewicz. Ma 58 lat, a w Rzekuniu mieszka od 1979 
roku, czyli już 35 lat. Jest żonaty, ma dwóch synów, dwie 
wnuczki i jednego wnuka. Pan Dulewicz przez 30 lat 
prowadził działalność gospodarczą jako szklarz, którą 
obecnie przekazał synowi. Ma na swoim koncie wiele 

sukcesów zawodowych, jak i prywatnych. Zadowolenie przynosi mu stabilizacja 
życiowa: wspaniała posesja, dwa domy i ciepła, domowa atmosfera. Uważa, że to 
zasługa jego ciężkiej pracy i energii. Obecnie pomaga synowi w kontynuowaniu 
rodzinnej działalność, a czas wolny przeznacza na hobby. Od wielu lat jest bo-
wiem kolekcjonerem antyków, a w szczególności starych zegarów. Obecnie ma 
ich ponad 100 sztuk, wszystkie działają.

Sołtysem wsi Ławy jest Dariusz Olech. Ma 47 lat, w Ła-
wach mieszka od 19 lat z żoną Jolantą i dwójką dzieci: 
Przemysławem i Darią. Od 3 lat prowadzi własną dzia-
łalność gospodarczą: serwis i naprawa opon i klimatyza-
cji. Jego pasją jest aktywność w stowarzyszeniu: Krajowe 
Koło Weteranów, ich Rodzin i Przyjaciół 5 Pułku Ułanów 

Zasławskich w Ostrołęce. Zapatrzony w ideały Marszałka Józefa Piłsudskiego 
pielęgnuje tradycje patriotyczne rodziny, bowiem w 5 Pułku Ułanów służył jego 
dziadek. W 2014 r. odebrał z rąk Ministra Obrony Narodowej brązowy medal 
„za zasługi dla obronności kraju”. 

radny gminy Rzekuń. Dziś cenię sobie 
jego doświadczenie, rady. 

Co Pana skłoniło do podjęcia 
takiej aktywności społecznej?
Zdecydowałem się kandydować na soł-
tysa Ław, ponieważ w głębi serca noszę 
przekonanie o tym, że wiele można 
jeszcze zrobić dla wszystkich mieszkań-
ców. Ławy jest to ogromna wieś, roz-
legła  obszarowo, w której mieszkańcy 
każdego osiedla mają swoje potrzeby, 
jestem jednak przekonany o tym, że 
wspólne działanie, dialog przyczyni się 
do realizacji głównych celów.

Jakie zauważa Pan  
potrzeby mieszkańców?
Potrzeb jest wiele, ale za najistotniejszą 
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Funkcja sołtysa jest dla Pani...
Pełnienie funkcji sołtysa to dla mnie duże 
wyzwanie. To w pewnym sensie służba lo-
kalnej społeczności.  Szacunek i życzliwość 
wobec każdego mieszkańca to zasada, 
którą się kieruję. Jest rzeczą oczywistą, że 
to mieszkańcy podejmują istotne decyzje, 
a rolą sołtysa jest podejmowanie działań  
w celu ich realizacji.

Jakie zauważa Pani potrzeby  
mieszkańców Suska Nowego?
Bardzo ważne jest dla nas obecnie zagospo-
darowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej. 

W pobliżu znajduje się plac zabaw dla 
dzieci, siłownia napowietrzna, boisko. Po-
została jeszcze część obszaru, którą również 
pragniemy zagospodarować. Chodzi głów-
nie o zabezpieczenie basenu. Inną ważną 
kwestią, zgłaszaną przez mieszkańców, jest 
doświetlenie uliczne części naszej wsi.

Jakie inwestycje są planowane  
w najbliższym czasie?
W tym roku zostanie wykonane oświet-
lenie w kierunku ulicy Ostrowskiej. Na-
tomiast w dalszej perspektywie jest wy-
konanie nawierzchni asfaltowej na części 

Sołtys wsi Susk Nowy

dwóch dróg gruntowych oraz ulicy Sosno-
wej. Młodzież naszej wsi czeka również na 
kontynuację prac związanych z boiskiem 
wielofunkcyjnym.

Jak układa się współpraca  
z mieszkańcami Suska Nowego?
Mieszkańcy chętnie pomagają w róż-
nych przedsięwzięciach: w Susku działa 
Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Seniora 
„Uśmiech”, który inicjuje różne przedsię-
wzięcia dla mieszkańców wsi. W ich reali-
zacji biorą udział nawet trzy - pokoleniowe 
rodziny.  Wzajemna pomoc dokonuje się na 
wielu płaszczyznach. W działaniach sołty-
sa mam ogromne wsparcie ze strony rady 
sołeckiej  i radnego. Jednak bez akceptacji 
i zaangażowania  mieszkańców wszystkie 
działania nie miałyby sensu. Dlatego za 
chęć współdziałania i okazywaną pomoc 
serdecznie dziękuję.

Pani marzenia jako sołtysa to...
Najważniejsze jest dla mnie dalsze budo-
wanie pozytywnych relacji z mieszkańca-
mi, poczucie więzi i wspólnoty, bo tylko  
w taki sposób można dokonywać zmian na 
lepsze. 

Elżbieta Chorążewicz

Sołtysem wsi Susk Nowy w obecnej kadencji jest Elżbieta 
Barbara Chorążewicz. Pani sołtys ma 52 lata. W swojej 
miejscowości mieszka od 26 lat wraz z mężem i córką.  
W swoim doświadczeniu zawodowym za niezwykle cen-
ną uważa pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Myszyńcu jako pracownik socjalny. Obecnie wraz z mężem prowadzi 
niewielkie gospodarstwo rolne. Wspiera pasje kurpiowskie męża,  grającego na 
harmonii pedałowej.

uważam budowę świetlicy wiejskiej. 
Społeczność Ław chciałaby mieć takie 
swoje miejsce, w którym można byłoby 
organizować wiejskie zebrania, a także 
integrować się w czasie wolnym od zajęć 
domowych. Do tej pory takim miejscem 
spotkań był  adaptowany garaż. Tu nie 
ma jednak sprzyjających warunków, 
wszyscy czekają na takie miejsce, jakie 
mają mieszkańcy innych wsi w gminie 
Rzekuń.

Najbliższe inwestycje w Ławach to...
Wspomniałem już o świetlicy. Inne 
konieczne inwestycje w Ławach to: 

budowa dróg dojazdowych do poszcze-
gólnych osiedli, budowa kanalizacji, pla-
ców zabaw dla osiedli Ław – Zarośla, 
Stara Wieś, Zielone Osiedle.

Jak układa się współpraca  
z mieszkańcami Ław?
Współpraca z mieszkańcami mojej 
miejscowości układa się dobrze. Cenię 
sobie każde zdanie, uwagę, krytykę, in-
dywidualne rozmowy. Staram się być 
otwarty wobec mieszkańców, mam dla 
nich czas. Sądzę, że doceniają to, ponie-
waż udało się w tym roku zorganizo-
wać pierwszy piknik, który zgromadził 

około 150 osób. Zakupiono też namiot, 
który stanowi schronienie przed desz-
czem w sytuacji spotkań plenerowych 
mieszkańców, uroczystości religijnych, 
np. święcenia pól. 

Pana marzenia jako sołtysa Ław, to...
Powodzenie  w planowanych inwesty-
cjach. Jestem zadowolony ze współ-
pracy z Urzędem Gminy w Rzekuniu, 
jak również z Panem Wójtem Stanisła-
wem Godziną. Sam Rzekuń pięknie się 
zmienia, mam nadzieję, że takim prze-
obrażeniom ulegną też Ławy. 

Dzień Rodziny w Przedszkolu Samorządowym w Rzekuniu

Już po raz kolejny Przedszkole Samo-
rządowe w Rzekuniu w dniach 27 - 29 
maja 2015 r. zorganizowało Dzień 
Rodziny. Święto to powstało, by połą-
czyć Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień 
Dziecka. 

Z tej okazji przygotowano w każdej 
grupie piękną część artystyczną. By ten 
dzień rodzice na długo zapamiętali, 
dzieci samodzielnie wykonały dla nich 

upominki. Ważnym elementem tej uro-
czystości było wesołe spędzenie czasu 
wspólnie z rodzicami, integracja rodzin. 
Wśród wielu atrakcji należy wymienić: 
wesołą zabawę w stadninie koni „Mu-
stang” w Dzbeninie, zabawy z rodzica-
mi podczas uroczystości w przedszkolu, 
plenerową zabawę - dzień rodziny na 
sportowo.
W miłej atmosferze i wśród śmiechu 
najmłodszych czas uroczystości szybko 

mijał. Te piękne momenty dzięki wspa-
niałej zabawie i niecodziennej atmosfe-
rze na długo zostaną w pamięci wszyst-
kich jej uczestników: tych małych i tych 
dużych.

KOCHANI RODZICE, ŻYCZY-
MY WAM JESZCZE RAZ SPEŁ-
NIENIA WSZYSTKICH MARZEŃ  
I SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA 
OBECNOŚĆ. 
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Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Rzekuniu

Zaproszeni goście obejrzeli specjal-
ny serwis informacyjny z 3 maja 1791 
roku. Wysłuchali wywiadu z pełnym 
entuzjazmu królem, zbulwersowanymi 
hetmanami czy zdegustowaną carycą 
Katarzyną. Młodzi dziennikarze byli we 
wszystkich miejscach, w których przyjęty 
dokument komentowano.
– Dni świąt narodowych upamiętnia-
ją najjaśniejsze karty w historii nasze-
go państwa - powiedziała Magdalena 
Mieszkowska, dyrektor Gimnazjum 
w Rzekuniu. – Kolejna, 224. rocznica 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja przy-
wodzi pamięć o podjęciu największych  
w dziejach polskich reform ustroju 
państwa. Okażmy wdzięczność naszym 
przodkom za wolność, a także pamię-
tajmy o historii Polski i o wydarzeniach,  
które dzieją się obecnie na naszych oczach.

Apel uświetnił występ dziewczęcego 
chóru szkolnego. W uroczystości wziął 
udział włodarz gminy Rzekuń, który 
podkreślał, jak ważne jest przywracanie 
pamięci o polskiej historii.
– Święto Konstytucji 3 Maja przypo-
mina nam, że był taki czas, kiedy nieod-
powiedzialność ludzi doprowadziła do 
tego, że Polska przestała istnieć – powie-
dział Stanisław Godzina, Wójt gminy 
Rzekuń. – Przez to wielu ludzi zginęło,  
a pokolenia musiały walczyć, aby nasz 
kraj wrócił na mapę Europy. Z tych roz-
ważań powinniśmy wyciągnąć naukę, że-
byśmy dbali nie tylko o siebie, ale i naszą 
wspólną ojczyznę.

Uroczystość odbyła się w czwartek 30 
kwietnia w Gimnazjum w Rzekuniu. 

Gimnazjum w Rzekuniu uczciło święto Konstytucji 3 Maja Patriotycznie w ZS w Ołdakach

Święto Konstytucji 3 Maja obcho-
dziła społeczność Zespołu Szkół  
w Ołdakach. Spotkanie rozpoczęło się 
odśpiewaniem hymnu państwowego. 
Następnie uczniowie zaprezentowali 
przedstawienie artystyczne, które było 
krótką lekcją historii i wychowania 
patriotycznego.

Dzięki akademii uczestnicy uroczysto-
ści przypomnieli sobie ważny moment 
w historii Polski, którym było uchwa-
lenie pierwszej w Europie i drugiej na 
świecie konstytucji.
– Dzień 3 maja 1791 roku był wielkim 
zwycięstwem tych, którzy chcieli sil-
nego, polskiego państwa - powiedziała 
Anna Lenkiewicz-Choinka, dyrektor 
Zespołu Szkół w Ołdakach. - Konsty-
tucja była pierwszym takim dokumen-
tem w Europie. Na jej podstawie stwo-
rzono wiele instytucji, które pozwoliły 
sprawnie działać Polsce. To nie tylko 
akt z przeszłości, ale ciągle niegasnące 
źródło siły i mądrości Polaków. To na-
macalny dowód na to, że nasz naród za-
chował zdolność do odpowiedzialnego 
organizowania własnej wolności.

W obchodach wzięli udział przedsta-
wiciele duchowieństwa, władze gmi-
ny Rzekuń, nauczyciele oraz ucznio-
wie. Spotkanie odbyło się w czwartek 
30 kwietnia br., w Zespole Szkół w 

Uczniowie i nauczyciele rzekuńskiego gimnazjum przygotowali uroczysty apel  
z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zaprezentowali ciekawy pro-
gram artystyczny, ukazujący emocje towarzyszące tym niezwykłym wydarzeniom.

Nabożeństwo celebrował ks. płk. Jan 
Mrowca, proboszcz rzekuńskiej pa-
rafii. Święto było okazją do rozważań  
o patriotyzmie, o znaczeniu ojczyzny  
i symbolach narodowych, a także rozwija-
niu poczucia przynależności narodowej. 

W obchodach wzięli udział m.in.  
Stanisław Godzina – Wójt gminy 
Rzekuń, radni gminy, Krzysztof Pa-
rzychowski – wicestarosta ostrołęcki,  
a także licznie zgromadzeni mieszkańcy. 
Nie zabrakło również pocztów 

sztandarowych parafii, strażackich, ko-
lejarzy i uczniowskich. Po mszy świę-
tej przed budynkiem OSP w Rzekuniu 
odbyło się wręczenie odznaczeń straża-
kom. 

Święto Konstytucji 3 Maja uczcili samorządowcy oraz mieszkańcy gminy Rzekuń. Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia 
flagi państwowej na maszt przed kościołem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu. Następnie odprawiona została msza 
święta w intencji strażaków, wójta i radnych gminy Rzekuń. 

Obchody Konstytucji 3 Maja w Rzekuniu

Apel z okazji święta Konstytucji 3 Maja w rzekuńskim gimnazjum
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XV Międzyszkolny Konkurs „Cogito Ergo Sum” rozstrzygnięty

Dnia 28 maja 2015r. w Gimnazjum 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Rzekuniu odbyła się już piętnasta 
edycja konkursu logicznego myślenia 
„Cogito Ergo Sum”, który został zor-
ganizowany we współpracy z Porad-
nią Psychologiczno – Pedagogiczną 
w Czerwinie. Zadania konkursowe 
przygotowała, jak co roku, pani psy-
cholog Alina Anna Żmudzińska, która 
pełniła również nadzór merytoryczny  
w czasie trwania konkursu. Orga-
nizatorką konkursu w Gimnazjum  
w Rzekuniu była nauczycielka matema-
tyki Wioletta Napiórkowska. Do „ła-
mania głowy” przystąpiło 9 gimnazjów 
(25 uczniów) ze szkół gminy Rzekuń, 
Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.

Po trudach zmagania się z łamigłówkami 
logicznymi Mistrzami Cogito zostali:
I miejsce - Patryk Chojnicki – Gimna-
zjum Nr 3 im. Adama Mickiewicza  
w Zespole Szkół Nr 3 w Ostrołęce 
II miejsce – Zuzanna Frydrych  
– Gimnazjum im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Rzekuniu 
III miejsce – Michał Wiśniewski  
– Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europej-
skiej, Gimnazjum Nr 5 w Ostrołęce 

Wyróżnienie: 
Wiktor Jakóbowski - Gimnazjum 
Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki”  
w Ostrołęce 

Jakub Bednarczyk – Gimnazjum im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Rzekuniu 
Magdalena Markowska – Gimnazjum 
w Ołdakach 

Punktacja poszczególnych gimnazjów:
Gimnazjum im. Marszałka Józefa  
Piłsudskiego w Rzekuniu – 18,5 pkt.
Gimnazjum Nr 3 im. Adama Mickie-
wicza w Zespole Szkół Nr 3  
w Ostrołęce - 17,08 pkt 
Zespół Szkół Nr 5 im. Unii Europej-
skiej, Gimnazjum Nr 5 w Ostrołęce 
- 16,67 pkt
Gimnazjum Nr 1 im. Janusza Kusociń-
skiego w Ostrołęce - 15, 67 pkt,
Gimnazjum Nr 2 im. Danuty Siedzi-
kówny „Inki” w Ostrołęce - 14,75,
Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Olszewie – Borkach - 14,38 pkt,
Zespół Szkół, Gimnazjum w Ołdakach 
- 13,34 pkt,
Publiczne Gimnazjum im. Papieża 
Jana Pawła II w Czerwinie - 13 pkt,
Zespół Szkół Nr 4, Gimnazjum Nr 4  
w Ostrołęce - 11,17 pkt.

Nagrody ufundowane przez Wójta 
Gminy Rzekuń Stanisława Godzinę 
zostały wręczone przez pana Wójta, 
Dyrektor Gimnazjum w Rzekuniu pa-
nią Magdalenę Mieszkowską oraz panią 
Alinę Annę Żmudzińską. 

Konkurs na ,,Najładniejszą po-
sesję gminy Rzekuń w 2015 r.”

Wójt Gminy Rzekuń zaprasza do udzia-
łu w konkursie „Najładniejsza posesja 
gminy Rzekuń w 2015 roku” wszystkich 
właścicieli prywatnych posesji z tere-
nu gminy Rzekuń oraz użytkowników 
posiadających prawo do dysponowania 
nieruchomością.

Dbasz o otoczenie swojej posesji?  
Poświęcasz czas i tworzysz nowe pomysły 
zagospodarowując swoje podwórko  
i ogród? Zgłoś się do konkursu!
Zapraszam do udziału wszystkich 
mieszkańców, którzy dbają o swoje 
najbliższe otoczenie. Miło jest popa-
trzeć przejeżdżając przez miejscowości 
Gminy na kolorowe rabaty, zagospoda-
rowane ogrody, piękne krzewy, zaplano-
wane podwórka. Dlaczego się nimi nie  
pochwalić?

Konkurs trwa od 1 - 31 lipca 2015 r. 

Warunkiem udziału w konkursie jest 
dokonanie pisemnego zgłoszenia  
nieruchomości do konkursu do dnia  
20 lipca 2015 r.

Karty zgłoszenia należy złożyć w se-
kretariacie Urzędu Gminy Rzekuń.  
Na zwycięzców czekają atrakcyjne na-
grody rzeczowe!

Wójt Gminy Rzekuń  
 Stanisław Godzina

Podziękowanie za realizację projektów dofinansowanych za  
pośrednictwem LGD otrzymał m.in. Wójt Gminy Rzekuń - Stanisław Godzina

W ramach spotkania zostały przepro-
wadzone obrady XI Walnego Zebrania 
Członków. W budynku Gimnazjum 
im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rze-
kuniu odbył się konkurs ,,Co wiemy o 
Zaścianku?”.

Uczestnikom spotkania został zapre-
zentowany film informacyjny na te-
mat zrealizowanych projektów przez 
beneficjentów LGD, wyniki ewaluacji 
końcowej funkcjonowania LGD oraz 

realizacji strategii. Fi-
nalnym punktem spot-
kania były podziękowania dla reali-
zatorów projektów, dofinansowanych 
za pośrednictwem LGD w ramach 
lokalnej strategii rozwoju. Podzięko-
wanie otrzymał również Wójt Gminy  
Rzekuń – Stanisław Godzina, jako be-
neficjent środków PROW 2007-2013 
Osi 4 LEADER za znaczące pozyska-
nie środków i wkład w realizację Lo-
kalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 

Spotkanie informacyjne LGD ,,Zaścianek Mazowsza”

19 czerwca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rzekuniu 
odbyło się spotkanie informacyjne podsumowujące mijający okres 
programowania Unii Europejskiej oraz wdrażania Lokalnej Strate-
gii Rozwoju (LSR) dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna  
Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” (LGD). 

działania Stowarzyszenia Lokalna Gru-
pa działania ,,Zaścianek Mazowsza”. Do 
LGD „Zaścianek Mazowsza” należą gmi-
ny: Rzekuń, Troszyn, Goworowo, Czerwin  
i Rzewnie (pow. makowski).
W spotkaniu wzięło udział ponad 100 
osób, w tym członkowie LGD, lokalne 
władze, uczestnicy konkursu wiedzy wraz 
z opiekunami i rodzicami. 
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Jak podaje Jerzy Dziewirski w książce 
pt.: „Rzekuń. Monografia Gminy”, pre-
pozyt płocki Arnold Jakub z Groma-
dzino, tzw. książę na Sieluniu mianował 
Pawła Szelanga sołtysem tej wsi na po-
czątku XV w. Otrzymał on wówczas dwa 
łany ziemi (dziś ok. 35,91 ha) w zamian 
za rozstrzyganie sporów między ludnoś-
cią Borawego. Mieszkańcy mieli obo-
wiązek uiszczania czynszu na św. Marci-
na w wysokości 20 groszy i ofiarowania 
na dzień Matki Boskiej po parze drobiu. 
W 1865 r. majątek w Borawem składał 
się z 37 włók ziemi (dziś ok. 664,335 
ha) i trzech działek, zwanych ogro-
dami, wielkości 1/4 włóki (dziś ok. 
13,50 ha). W 1888 r. w pobliżu wsi 
została wybudowana linia kolejowa  
z Wyszkowa do Ostrołęki, której przy-
stanek nosił nazwę „Borawe Narew”, 
zwany zaś był potocznie „Kosiarką”. 
Kolejne lata XX wieku przyniosły stop-
niową parcelację majątku przez kolej-
nych administratorów, aż do roku 1925, 
w którym najwięcej ziemi otrzymał jego 
zarządca Stanisław Chyliński. Na ziemi 
pracowała wówczas jego służba rolna,  
on sam zaś mieszkał w Warszawie.

Nowa parafia  
wspólnotowym wysiłkiem
Historia parafii w Borawem sięga 1982 r. 
Ówczesny proboszcz parafii Rzekuń, ks. 
Piotr Łada zainicjował budowę kaplicy 
dla mieszkańców Borawego. Entuzjazm 
tej społeczności i duże zaangażowanie  
w budowę sprawił, że nowa świątynia 
powstała szybko, bo od 21 marca 1982 r. 
do 27 sierpnia 1983 r. 28 sierpnia 1983 r. 
ks. biskup Tadeusz Zawistowski poświę-
cił kaplicę, w której nabożeństwa od-
prawiane były przez księży z Rzekunia 
w niedzielę i święta. Natomiast nowa 
parafia, wyodrębniona z parafii rze-
kuńskiej, powstała tu od 9 lipca 1989 r.  
i składa się  z dwóch wsi: Borawe i Ka-
mianka (tu też mieszkańcy gromadzą 
się w kaplicy w Kamiance). Pierwszym 
proboszczem parafii pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Borawem był ks. Jan 
Wiesław Modzelewski 1991-1994, na-
stępni proboszczowie to: ks. Stanisław 

Dziękiewicz, ks. Antoni Loro, ks. Ry-
szard Żebrowski Obecnie posługę pro-
boszczowską pełni tu ks. Andrzej Kowa-
lewski. Przez ostatnie  lata przy kościele 
została wybudowana plebania (ks. Mo-
dzelewski, ks. Dziękiewicz) oraz wieża 
kościelna z dzwonnicą (ks. Dziękiewicz). 

Z kroniki szkolnej
Początki szkolnej edukacji w Borawem 
przypadają na 1918 r. Prawdopodobnie 
szkoła była wtedy organizowana przez 
nauczyciela Zawadzkiego. Od 1919 r. 
nauczanie prowadziło wówczas dwoje 
nauczycieli. W czasie II wojny świato-
wej, we wrześniu 1939 r. wojsko niemie-
ckie zajęło szkołę, a latem 1940 r. roz-
budowano jej wnętrze, dostosowując do 
potrzeb placówki granicznej. W 1945 r. 
ponownie uruchomiono szkołę, dokonu-
jąc spisu dzieci i dzieląc na poszczególne 
oddziały. W szkole realizowano program 
do V klasy włącznie. Ciekawostką jest 
to, że wynagrodzenie nauczyciele otrzy-
mywali wówczas w naturze, w postaci 
produktów żywnościowych od rodziców 
uczęszczających do szkoły dzieci. W 
1945 r. do szkoły uczęszczało 232. ucz-
niów, w tym 16. ze wsi Gierwaty. Kolej-
ne lata przynosiły zmiany w wyglądzie 
szkoły i jej otoczenia: zmiana więźby 
dachowej, pokrycie dachu dachówką, 
ogrodzenie placu szkolnego parkanem 
sztachetowym. W połowie lat 50-tych 
szkołę rozbudowano, stwarzając jedno-
cześnie korzystniejsze warunki pracy. 
W 1960 r. szkoła liczyła 189. uczniów. 
Historia szkoły w Borawem ze współ-
czesnej perspektywy dzieli tę placówkę 
wyraźnie na „starą” i „nową” szkołę. Ini-
cjatywa budowy nowej szkoły w Bora-
wem narodziła się w 1999 r., dyrektorem 
szkoły w tym czasie był Krzysztof Da-
wid, który tę funkcję sprawuje do chwili 
obecnej. Działaniem ówczesnego Wójta 
Gminy Rzekuń Bogusława Tyszki, Dy-
rektora Szkoły Krzysztofa Dawida oraz 
Społecznego Komitetu Budowy Szkoły 
w 2002 r. nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowej szkoły. Kolejne lata w funkcjo-
nowaniu Szkoły Podstawowej w Bora-
wem zmierzają do budowy sali gimna-

Kartki z historii Borawego

Początki istnienia wsi Borawe sięgają prawdopodobnie połowy XIV w. Borowe 
(dziś Borawe) wraz z Kamionką (dziś Kamianką) i Lipianką tworzyły tzw. klucz 
borowski - zespół majątkowy, będący własnością prepozyta płockiego (proboszcza 
katedry płockiej). Główne dobra prepozyta, otrzymane z rąk biskupów płockich, 
skupiały się wokół miejscowości Sieluń, a klucz borowski był jednym z czterech. 

10

stycznej. Plany te udało się sfinalizować  
w 2011 r., staraniem Wójta Gminy 
Rzekuń Stanisława Godziny, Rady Gmi-
ny z jej Przewodniczącym  Edwardem 
Gryczką i Dyrektora Szkoły Krzysztofa 
Dawida. Od 1 września 2011 r. ucznio-
wie mogą korzystać z dobudowanego 
do nowej szkoły obiektu sportowego. 
W maju 2011 r. również Szkoła Podsta-
wowa w Borawem otrzymała imię Orła 
Białego, wychodząc naprzeciw trady-
cjom patriotycznym i dbałości o symbole 
narodowe społeczności szkolnej.

Spoglądając dziś na Borawe... 
Współcześnie Borawe jest wciąż roz-
wijającą się miejscowością. W ostatnich 
latach dokonano w jej obrębie wielu 
zmian, dzięki którym mieszkańcom żyje 
się lepiej, bezpieczniej. Do najważniej-
szych inwestycji należy zaliczyć budowę 
ciągu pieszo – jezdnego (droga powiato-
wa) w 2013 r. Inwestycję tę dofinansowa-
ła również Gmina Rzekuń w kwocie ok. 
300 tys. zł. Dzięki nowej nawierzchni, 
chodnikom, ścieżce pieszo – rowerowej 
zaobserwowano zmniejszenie się liczby 
wypadków oraz zwiększenie atrakcyj-
ności terenu dla rowerzystów. Zmoder-
nizowano także oświetlenie uliczne oraz 
przebudowano drogę gminną dojazdo-
wą do gruntów ornych (2012 r.). Szkoła 
stała się centrum lokalnej społeczności. 
Spełnia funkcję edukacyjną, ale też na 
jej terenie jest możliwość skorzysta-
nia z placu zabaw, do którego budowy 
wykorzystano fundusze z programu  
„Radosna Szkoła” (2013 r.) oraz z si-
łowni napowietrznej, umożliwiającej 
codzienną rekreację (2014 r.). Tu tak-
że znajduje się świetlica środowiskowa 
oraz filia Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Rzekuniu. W ramach programu „In-
ternet dla mieszkańców gminy Rzekuń” 
gmina wsparła mieszkańców, szkołę, 
świetlicę, bibliotekę dodatkowym sprzę-
tem komputerowym oraz dostępem do 
internetu.  

Nowoczesna siłownia napowietrzna w Borawem
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Akcja profilaktyczna „Dbam o oddech”

Wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego uczniów z terenu gminy Rzekuń w roku szkolnym 2014/2015

Cieszyła się ona dużym zainteresowa-
niem mieszkańców Rzekunia i okolic. 
Organizatorem Akcji był Powiat Ostro-
łęcki, który na ten cel pozyskał środki z 
funduszy norweskich. Bezpłatne bada-
nia profilaktyczne oraz warsztaty kształ-
towania postaw prozdrowotnych odbyły 
się w Publicznym Gimnazjum w Rze-
kuniu. Badania oraz zajęcia poprowadził 
wykwalifikowany personel medyczny.

W ramach programu mieszkańcy gm. 
Rzekuń mogli skorzystać z bezpłatnych 
badań takich jak: spirometria, stężenie 
tlenku węgla w wydychanym powietrzu, 
cholesterol, poziomu cukru, trójglicery-
dy, ciśnienie krwi. Osoby szczególnego 
ryzyka, u których po wstępnym badaniu 
stwierdzone zostały nieprawidłowości, 
kierowane były do poradni pulmonolo-
gicznej na badania poszerzone tj. RTG  
i tomografia komputerowa. Ponadto 
bezpłatnie otrzymali inhalatory lub apa-
raty do nauki prawidłowego oddychania.

Podczas spotkania odbywały się war-
sztaty kształtowania postaw prozdro-
wotnych. Była to praktyczna nauka 
zdrowego odżywiania, poprowadzona 
przez dietetyków, połączona z piramidą 
żywienia i degustacją.
- Przygotowaliśmy piramidę zdrowia, 
która pokazuje, że najlepiej jeść dużo 
produktów zbożowych, warzywa, owo-
ce, nabiał. Radzimy, w jaki sposób kom-
ponować sobie posiłki, aby mieć jak naj-
mniej problemów ze zdrowiem - mówi 
Robert Wojdyna, dietetyk. 

Jak podkreślała dietetyk Agata Szcze-
panek, aby zachować zgrabną sylwetkę, 
należy jeść wszystko w umiarkowanych 
ilościach. Najgorsze są węglowodany 
proste, czyli słodycze i białe pieczy-
wo, które nie wpływają korzystnie na 
organizm.
- Unikajmy słodyczy i napojów słodkich, 
w szczególności gazowanych, które do-
starczają puste kalorie i nic poza tym - 
powiedziała Agata Szczepanek. 

Bezpłatne porady i badania w ramach akcji „Dbam o oddech”

Zakończył się rok szkol-
ny, rok wytężonej pra-
cy uczniów, nauczycieli  
i rodziców. Uczniowie 
klas VI szkół podsta-
wowych i gimnazjaliści 
z terenu gminy Rzekuń 
wykazali się dużą wie-
dzą i umiejętnościami. 
Wyniki ze sprawdzianu  
i egzaminu gimnazjal-
nego są imponujące. 
Gratulujemy!

Nazwa szkoły 
podstawowej

Język polski Matematyka Język angielski

Średni wynik 
szkoły w %

Średni wynik  
powiatu w %

Średni wynik 
szkoły w %

Średni wynik  
powiatu w %

Średni wynik 
szkoły w %

Średni wynik  
powiatu w %

SP w Borawem 73,8

67,1

54,4

51,2

69,4

70,6

SP w Drwęczy 79,0 76,0 80,2
SP w Dzbeninie 70,4 64,5 72,4
SP w Laskowcu 77,3 58,0 86,9
SP w Ołdakach 67,4 63,6 79,4
SP w Rzekuniu 74,5 56,6 81,2

Zakres egzaminu Część egzaminu Średni wynik szkoły w % Średni wynik powiatu w %

Język polski
humanistyczna

58,9 58,8 57,8 57,8
Historia i WOS 61,6 62,4 59,0 59,0
Matematyka matematyczno- 

przyrodnicza
50,0 54,0 44,3 44,3

Pr. przyrodnicze 48,5 54,8 46,3 46,3

Język angielski
poziom podstawowy 63,6 62,7 56,4 56,4
poziom rozszerzony 42,5 47,5 35,1 35,1

- Jest to już trzecie spotkanie w ramach 
akcji „Dbam o oddech” na naszym te-
renie. Wcześniej akcja została zorga-
nizowana w Laskowcu oraz Lelisie 
- powiedział Krzysztof Parzychowski, 
wicestarosta ostrołęcki. - Takich inicja-
tyw odbędzie się jeszcze kilkanaście. 

Podczas spotkania osoby z grupy ry-
zyka bezpłatnie otrzymały inhalatory  
i aparaty do gimnastyki oddechowej 
oraz skierowanie na badania poszerzone: 
RTG, tomografię komputerową. „Dbam  
o oddech” to program promocji zdrowia 
i profilaktyki chorób układu oddecho-
wego dla powiatu ostrołęckiego, dofi-
nansowany z funduszy norweskich oraz 
budżetu państwa. 

Gimnazjum w Rzekuniu

Gimnazjum w Ołdakach

W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. odbyła się druga akcja profilaktyczna chorób  
układu oddechowego na terenie gminy Rzekuń pod hasłem „Dbam o oddech”. 
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IV Rzekuńskie Spotkanie Sympatyków Starej Motoryzacji

Dla fanów motoryzacji była to do-
skonała okazja, aby z bliska przyjrzeć 
się klasykom, a także nowszym pojaz-
dom. Wśród nich nie zabrakło fiatów 
126p, polonezów, syrenek, mercedesów 
oraz kilkudziesięcioletnich motocykli. 

Właściciele maszyn mogli podzielić 
się swoimi wielkimi pasjami, które są 
związane z renowacją weteranów szos, 
a także opowiedzieć o początkach swo-
ich zainteresowań.
Organizatorzy przygotowali również 

Pomoc żywnościowa
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeku-
niu informuje, że od 2 czerwca 2015 r. za-
czął działać Program Operacyjny Pomoc 
Żywnościowa 2014 - 2020. Jest on reali-
zowany w ramach Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
(FEAD), który zastąpił obowiązujący 
do końca 2013 r. program „Dostarczania 
nadwyżek żywności najuboższej ludno-
ści UE” (PEAD). Jest to nowy mecha-
nizm, ulokowany w unijnych funduszach 
spójności. Program nie odwołuje się do 
Wspólnej Polityki Rolnej, akcent zosta-
je przeniesiony na wspieranie spójności 
społecznej i zmniejszenie liczby osób 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Program Operacyjny wspie-
ra osoby i rodziny, podlegające deprywacji 
materialnej i polega na pomocy żywnoś-
ciowej, która zaspokoi ich podstawowe 
potrzeby w tym zakresie.
Jego celem jest przekazywanie osobom  
o najniższych dochodach pomocy w for-
mie paczek z żywnością, składających się 
z następujących rodzajów artykułów spo-
żywczych: makaron świderki, ryż biały, 
kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, 
herbatniki, kawa zbożowa instant, mle-
ko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewa-
jący, ser topiony, groszek z marchewką, 

koncentrat pomidorowy, dżem truskaw-
kowy, sok jabłkowy, mielonka wieprzo-
wa, klopsiki w sosie własnym, cukier, 
olej rzepakowy. Są to artykuły pierw-
szej potrzeby w każdym gospodarstwie 
domowym. Wybór artykułów spożyw-
czych, planowanych do rozdysponowania  
w ramach programu FEAD będzie do-
konywany przez instytucję zarządza-
jącą w porozumieniu z organizacjami 
partnerskimi. Dzięki takiej pomocy za-
oszczędzone środki budżetów własnych 
osoby i rodziny będą mogły przeznaczyć 
na inne potrzeby. Wytyczne Programu 
przewidują, że pomocą żywnościową  
w ramach Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa mogą być objęte osoby 
i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
np. z powodu bezdomności, bezrobocia, 
niepełnosprawności, migranci i inni speł-
niający kryteria określone w art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej, których dochód 
nie przekracza 150% kryterium docho-
dowego, uprawniającego do skorzystania 
z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla oso-
by samotnie gospodarującej oraz 684 zł 
w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Na 
jedną osobę będzie mogło przypadać od 
jednej do trzech paczek (z preferencją dla 
dzieci z rodzin wielodzietnych i niepeł-
nych). Kwalifikować i wydawać skierowa-
nia do otrzymania pomocy żywnościowej 

w ramach Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa współfinansowanego 
z Europejskiego Fundusz Pomocy Naj-
bardziej Potrzebującym (FEAD) (zał. Nr 
4 do wytycznych) będzie Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Rzekuniu ul. Kolonia 1b.
Przy dokonywaniu kwalifikacji tutejszy 
Ośrodek będzie brał pod uwagę fakt 
korzystania z form pomocy finansowej  
w ramach wieloletniego programu wspie-
rania finansowego gmin w zakresie doży-
wiania „Pomoc państwa w zakresie doży-
wiania” na lata 2014-2020, aby zapewnić 
uzupełniający charakter pomocy z PO 
PŻ. Osoby, które nie korzystały wcześ-
niej z pomocy społecznej, będą musiały 
złożyć zaświadczenia lub oświadczenia  
o wysokości dochodu osoby lub członków 
wspólnie zamieszkałych w rodzinie.
Pierwszy etap programu będzie reali-
zowany od czerwca do grudnia 2015 r.  
(o dokładnym terminie wydawania pa-
czek będziemy Państwa informować na 
stronie www.rzekun.pl).

Wydawaniem paczek żywnościowych 
będzie zajmować się:
Polski Czerwony Krzyż 
Zarząd Rejonowy w Ostrołęce
Dom Pomocy Społecznej
Ostrołęka, ul. I Armii Wojska Polskiego 32

Danuta Orzołek

Po raz czwarty wielbiciele starych motocykli i zabytkowych samochodów spotkali 
się na zlocie. Stalowe rumaki oraz polskie i zagraniczne auta zaparkowały w nie-
dzielę 31 maja br. na placu przy Szkole Podstawowej w Rzekuniu.

wiele atrakcji, m.in. symulację wypad-
ku drogowego oraz pokazy technik 
ratownictwa. Były konkurencje dla 
zmechanizowanych, konkursy i zaba-
wy dla najmłodszych oraz dmuchane 
zjeżdżalnie.
IV Rzekuńskie Spotkanie Sympaty-
ków Starej Motoryzacji zorganizowali 
Wójt gminy Rzekuń oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna w Rzekuniu. 

Na zlocie oglądający mogli podziwiać nie tylko nasze rodzime auta ale również modele amerykańskie
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W kwietniu 2015 roku pracownik Urzę-
du Gminy w Rzekuniu Pan Adam Czar-
toryski zaznajamiał młodzież z tematem  
prawidłowej segregacji odpadów komu-
nalnych na terenie naszej gminy. 

Działania te związane były ze zbliżającym 
się międzynarodowym Dniem Ziemi  
(22 kwietnia), jak i jednym z zapisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, mówiącym o tym, że gmina 
powinna prowadzić działania informacyj-
ne i edukacyjne w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalny-
mi, w szczególności w zakresie selektyw-
nego zbierania odpadów komunalnych.

16 kwietnia br. w Gimnazjum im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu 
przeprowadzona została prezentacja na 
temat obowiązującego sposobu segregacji 

odpadów na terenie gminy Rzekuń, jak  
i następstwach związanych z nieprze-
strzeganiem w/w obowiązku.

Dnia 18 kwietnia 2015 r. razem z goś-
ćmi imprezy „Wielkie Spotkanie Przyja-
ciół Lasu”, zorganizowanej przez Szkołę 
Podstawową w Rzekuniu we współpra-
cy z Nadleśnictwem Ostrołęka, w lesie  
w Kamiance pracownik ochrony środowi-
ska w sposób czynny zaangażował dzieci 
do zbierania śmieci. Po akcji sprzątania 
najmłodsi w ramach konkursu poddawani 
byli testowi wiedzy na temat prawidło-
wej segregacji. Polegał on na wrzuceniu 
odpadu (butelki plastikowej, szklanej, pa-
pieru) do worka o odpowiedniej kolory-
styce. Podsumowaniem całej imprezy było 
spotkanie 15 maja 2015 r., zorganizowane  
w SP w Rzekuniu przez Towarzystwo 
Przyjaciół Lasu, na którym zostały 

wręczone medale, dyplomy i podziękowa-
nia za pomoc w organizacji imprezy.

Ponadto w Przedszkolu Samorządowym 
w Rzekuniu przedszkolaki mogły obej-
rzeć przedstawienie sponsorowane przez 
Urząd Gminy w Rzekuniu pt. „Nie czyń 
drugiemu, co tobie niemiłe”, które zwią-
zane było z zachowaniem ekologicznym.

W niedalekiej przyszłości planowane 
jest przeprowadzenie podobnych akcji w 
pozostałych placówkach oświatowych.
Zadaniem takich kampanii edukacyjnych 
jest aktywizacja społeczeństwa i moty-
wowanie do działań proekologicznych. 
Jednym z głównych założeń, jakie stawia-
ją sobie pracownicy gminy, jest uświada-
mianie wszystkich mieszkańców na temat 
pozytywnego wpływu segregacji odpadów 
komunalnych na środowisko. 

Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży gminy Rzekuń

30 maja 2015 r. obchodziliśmy Dzień 
Dziecka w Szkole Podstawowej im. 
Armii Krajowej w Drwęczy. Z inicjaty-
wy uczniów i nauczycieli był to Dzień 
Sportu. 

Klasy starsze IV-VI uczestniczyły pod 
kierunkiem i opieką nauczyciela wycho-
wania fizycznego Pana Grzegorza Toka-
rzewskiego w I Szkolnych Mistrzostwach 
Piłki Nożnej o miano najlepszej drużyny 
w szkole w tej dyscyplinie sportu. 

Klasy młodsze 0-III brały udział w spe-
cjalnie zorganizowanych na ten dzień 
przez Panie Annę Żebrowską i Joannę 
Perzanowską, zawodach sportowych, 
obejmujących m.in. przeciąganie liny, 
biegi ze związanymi nogami, wyścigi w 

workach, z woreczkami na głowie, krę-
cenie kołem hula- hop czy wyścigi rzę-
dów w podawaniu ringo. Dzieci miały 
też możliwość zaprezentować swoje 
umiejętności w skokach na trampolinie. 

Za swoje zmagania wyścigowe, spraw-
nościowe i siłowe wszyscy uczniowie 
zostali nagrodzeni słodkim deserem 
owocowym, czekoladką oraz lizakiem. 
Drużyny uczniów klas starszych dosta-
ły też medale. Klasa V otrzymała złoty 
medal, a tym samym została Mistrzem 
Szkoły w grze w piłkę nożną, klasa VI 
zdobyła srebrny medal, a IV brązowy. 

Dzień ten zakończył się wspólnym og-
niskiem, pieczeniem kiełbasek oraz zło-
żeniem przez całą Radę Pedagogiczną 

Dzień Dziecka w SP im. Armii Krajowej w Drwęczy

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rzekuniu wraz z nauczycielami i pracownikiem ochrony środowiska 

Uczniowie SP w Drwęczy sprawdzający swoje umiejętności na trampolinie

najlepszych życzeń dla wszystkich dzie-
ci z okazji Ich Święta. 

Emocji, radości i śmiechu było co niemia-
ra. Dzieci już teraz nie mogą doczekać się 
II Szkolnych Mistrzostw za rok. 
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27 maja 2015 r. W Szkole Podstawo-
wej w Dzbeninie odbył się już po raz 
siedemnasty Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski im. Mieczysława Czy-
chowskiego. Jego cele to popularyzacja 
twórczości patrona szkoły oraz innych 
poetów wywodzących się z regionu kur-
piowskiego, szerzenie wśród uczniów 
zamiłowania do poezji oraz integracja 
środowisk lokalnych poprzez podejmo-
wanie wspólnych inicjatyw.

Wśród gości zaprzyjaźnionych ze szkołą 
nie zabrakło: p. Teresy Kupiszewskiej – 
żony wybitnego poety Edwarda Kupi-
szewskiego, p. Alfreda Sierzputowskiego 
– poety związanego z naszym regionem, 
p. Mieczysława Romanika – dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Os-
trołęce, p. Anny Grabowskiej – dyrektor 
Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce.
Witając gości i uczestników konkur-
su wraz z opiekunami, członków jury, 
Dyrektor Szkoły Małgorzata Cichocka 
zwróciła uwagę na patronującą tegorocz-
nemu konkursowi postać Adama Chęt-
nika, w 130 rocznicę urodzin tego wybit-
nego etnografa Kurpiowszczyzny.

Do konkursu przystąpiło 40 recytato-
rów. W kategorii klas 0 - III wystąpiło 
25 osób, a w kategorii klas IV – VI 15 
osób. Zgodnie z regulaminem, młodsi 
uczestnicy konkursu recytowali utwory 
z repertuaru wybranego twórcy dla dzie-
ci. Druga grupa wiekowa przygotowała 

utwory o Kurpiowszczyźnie lub poetów 
z nią związanych. Jury w składzie: p. Ewa 
Krupka ( Radio OKO), p. Agnieszka 
Majdecka ( dyrektor Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Rzekuniu), p. Graży-
na Majkowska ( nauczyciel j. polskiego  
w Gimnazjum w Rzekuniu) wyłoniło 
następujących zwycięzców:

Kategoria klas 0 – III:
I miejsce – Zofia Próchnicka  
– SP w Laskowcu
II miejsce – Ida Kupis –  
ZS STO w Ostrołęce
III miejsce – Alicja Dybińska  
– SP w Borawem
III miejsce – Weronika Gumowska 
– Przedszkole w Rzekuniu
Wyróżnienia:
Mateusz Makowski – SP w Drwęczy
Filip Bednarczyk – SP w Drwęczy
Kacper Drężek – SP w Rzekuniu

Kategoria klas IV – VI:
I miejsce – Alicja Załęska  
– SP w Dzbeninie
II miejsca nie przyznano
III miejsce – Aleksander Próchnicki  
– SP w Laskowcu
III miejsce - Kinga Żebrowska  
– SP w Dzbeninie
Wyróżnienie:
Kinga Nadrowska – SP w Ołdakach

Nagroda Dyrektora Szkoły  
Podstawowej w Dzbeninie:

Igor Kiersnowski – SP w Rzekuniu
Marcel Dziełak – SP w Dzbeninie

Nagroda Radia OKO
Alicja Załęska – SP w Dzbeninie

Głównym sponsorem nagród był Wójt 
Gminy Rzekuń – pan Stanisław Godzina, 
który dodatkowo wręczył laureatce Alicji 
Załęskiej pięknie oprawioną „Monogra-
fię Gminy Rzekuń”, opracowaną przez 
pana Jerzego Dziewirskiego. Ponadto 
wyżej wymieniona uczennica otrzymała 
nagrodę ufundowaną przez Radio Oko  
z Ostrołęki. Nagrody były również 
współfinansowane przez panią dyrek-
tor Małgorzatę Cichocką oraz dawną 
uczennicę, a jednocześnie mieszkankę 
Dzbenina – Annę Marcinkowską.
Poza najważniejszą częścią recytatorską 
odbył się również pokaz prezentacji mul-
timedialnej, wykonanej przez uczniów 
szkoły, dotyczącej życia i twórczości 
Adama Chętnika, do którego nawiązy-
wała także kurpiowska dekoracja. 
„Kropką nad i”  były potrawy przygo-
towane przez rodziców, a wśród nich 
domowy smalec, piwo kozicowe, włas-
noręcznie upieczony chleb, ciasto droż-
dżowe i inne przysmaki.

Wszystkim przybyłym gościom, a wśród 
nich przyjaciołom patrona szkoły, recyta-
torom, nauczycielom, rodzicom i wszyst-
kim hojnym sponsorom serdecznie dzię-
kujemy. 

XVII Międzyszkolny Konkurs Recytatorski im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie

XIII Gminny Konkurs Języka Angielskiego w Borawem

Dnia 18 maja 2015r. w Szkole Podsta-
wowej im. Orła Białego w Borawem 
odbył się już po raz trzynasty Gminny 
Konkurs Języka Angielskiego pod pa-
tronatem Wójta Gminy Rzekuń. 

Organizatorem była nauczycielka języ-
ka angielskiego – Katarzyna Kądewicz  
i Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego w Borawem Krzysztof 
Dawid. W konkursie brali udział ucz-
niowie szkół podstawowych z terenu 
gminy: SP w Borawem, SP w Drwęczy, 
ZS w Ołdakach, SP w Dzbeninie, SP  
w Rzekuniu i SP w Laskowcu. 

Celem konkursu było promowanie 

języka angielskiego i kultury krajów 
anglojęzycznych oraz motywowanie 
uczniów do nauki tego języka, którego 
znajomość jest niezbędna w dzisiejszych 
czasach. Konkurs jest doskonałą okazją, 
aby uczniowie nie tylko sprawdzili swo-
ją wiedzę i porównali ją z rówieśnikami 
z innych szkół z terenu gminy, ale rów-
nież nauczyli się w ten sposób pozy-
tywnej rywalizacji, umacniając wiarę we 
własne siły i umiejętności.

Dzieci podczas takich spotkań nawią-
zują nowe znajomości i są bogatsze o 
nowe doświadczenia. Uczniowie napisali 
test, do którego potrzeba odpowiedniej 
wiedzy gramatycznej, słownikowej oraz 

kulturoznawczej. Wykazali wysoki po-
ziom znajomości języka angielskiego. 
Cenne nagrody zostały ufundowane 
przez Wójta Gminy Rzekuń oraz przez 
wydawnictwo Oxford University Press. 
Po zakończeniu konkursu wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody wraz z dy-
plomami, które w imieniu wójta wręczy-
ła Sekretarz Gminy Bożena Jaskólska. 

Wyniki konkursu : 
I miejsce – Dominika Misiak 
– SP w Laskowcu
II miejsce – Olga Kiersnowska  
– SP w Rzekuniu
III miejsce – Bartosz Bednarczyk 
 – SP w Rzekuniu 
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W dniu 14 maja 2015 r. w Gimnazjum 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  
w Rzekuniu odbyło się uroczyste ot-
warcie boiska wielofunkcyjnego. 

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością 
liczni goście: księża rzekuńskiej para-
fii, przedstawiciele samorządu szczebla 
powiatowego, gospodarze naszej gminy, 
a także gmin sąsiednich, prezydent Os-
trołęki, reprezentanci instytucji i orga-
nizacji działających w gminie Rzekuń. 
Obiekt sportowy został przebudowany  
z istniejącego boiska, które posiadało na-
wierzchnię asfaltową. W ramach zadania 
„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego  
i bieżni w Rzekuniu” została również 

wybudowana bieżnia lekkoatletyczna, 
stanowisko do rzutu kulą. To nowoczes-
ny obiekt o poliuretanowej nawierzchni, 
który posłuży zarówno do piłki nożnej, 
jak też innych gier zespołowych. Gmina 
na ten cel wydała 324 224,51 zł, z czego 
174 600,00 zł to dofinansowanie z Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki. Młodzież 
już cieszy się z boiska, gdyż jest ono ko-
lejnym, po rzekuńskim Orliku, obiektem 
do uprawiania dyscyplin sportowych. 

Uczniowie gimnazjum przygotowali 
wiele atrakcji sportowych w dniu od-
dania boiska do użytku. Pierwsza część 
prezentacji miała miejsce w hali spor-
towej, następnie dokonano przecięcia 

Boisko przy Gimnazjum w Rzekuniu zostało oddane

Zabawa była przednia. Uczestnicy 
imprezy, uczniowie SP Rzekuń wraz  
z dużą grupą rodziców i nauczycieli mie-
li okazję poznać to, co oferuje nam las. 
Rozmawiali z leśnikami, podziwiali wy-
stawy przygotowane przez Nadleśnictwo 
Ostrołęka, oglądali zbiory Julki Kopeć, 
która jest zafascynowana przyrodą i zgro-
madziła imponującą kolekcję ciekawych 
eksponatów. W zabawie wzięli też udział 
przedszkolacy z Przedszkola Samorzą-
dowego w Rzekuniu oraz grupa uczniów 

ze Szkoły Podstawowej w Dzbeninie. 
Kilkadziesiąt osób podzielonych na gru-
py bawiło się znakomicie podczas wy-
konywania zadań terenowych przygoto-
wanych przez Mówiącego Kija. Trzeba 
było posłużyć się mapą, odszukać ozna-
czone miejsce i grupowo wykonać za-
dania. Było mnóstwo śmiechu i zabawy. 
Nie było natomiast nikomu do śmie-
chu, gdy grupa zbierająca śmieci wykryła 
w przepięknym nadnarwiańskim lesie 
prawdziwe dzikie wysypisko. Wypeł-

Co się działo w lesie nad Narwią ... 

wstęgi i poświęcenia obiektu, na którym 
młodzież mogła rozegrać krótkie, ale 
pełne emocji mecze rugby, koszyków-
ki, piłki nożnej i ręcznej. Dzień pełen 
emocji upłynął, mówiąc językiem spor-
towym, w sprinterskim tempie, ale zo-
stanie zapamiętany jako kolejne bardzo 
ważne wydarzenie w historii szkoły. 

nione worki ustawiliśmy przy drodze  
i zgłosiliśmy ten fakt do właściwych służb. 
Przecież las ma cieszyć swoim dostojeń-
stwem i urodą kolejne pokolenia miesz-
kańców naszej gminy! W imprezie wzięli 
udział motocykliści z grupy Traveling 
Spider, którzy zorganizowali konkurs pla-
styczny dla dzieci i poczęstowali wszyst-
kich pysznymi pączkami (dziękujemy). 
Miłe panie z Koła Gospodyń Wiejskich  
w Kamiance pozwoliły skosztować pysz-
ności przygotowanych z darów lasu, na 
przykład świetnym dżemem z borówek 
i marynowanymi grzybkami. Wszystkim 
smakowały też kiełbaski, które upiekli 
nad ogniskiem. Było bezpiecznie, bo  
w pobliżu czuwali strażacy z OSP 
Rzekuń. Cała impreza zorganizowana 
została przez Szkolne Koło Towarzystwa 
Przyjaciół Lasu Szkoły Podstawowej  
w Rzekuniu, pracującego pod kierun-
kiem Pani Ewy Borkowskiej-Sawickiej. 
Zaangażowali się także inni nauczyciele, 
których liczna grupa – nie zważając na 
wolny dzień od pracy i niepogodę – zja-
wiła się w Kamiance. Wszystkim uczest-
nikom dziękujemy za ich pracę i zaanga-
żowanie. 

Nadnarwiańska polana w Kamiance gościła w sobotnie przedpołudnie niemal 
dwustuosobową grupę przyjaciół lasu. 18 kwietnia 2015 r. odbyło się Wielkie 
Spotkanie Przyjaciół Lasu zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Rzekuniu 
we współpracy z Nadleśnictwem Ostrołęka. 

Uczniowie SP Rzekuń wraz z dużą grupą rodziców i nauczycieli na Wielkim Spotkaniu Przyjaciół Lasu

Nowe boisko w Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudkiego w Rzekuniu

Wójt Gminy Rzekuń Stanisław Godzina przecinający wstęgę

Występ artystyczny dziewcząt z gimnazjum
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Ważne informacje

Urząd Gminy w Rzekuniu
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek: 7.45-15.45
wtorek 7.45-17.00, piątek 7.45-13.00
tel. 29 761 73 01, 29 761 73 02,faks 29 643 20 93

• Awarie sieci wodociągowej 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).  
Po za godzinami pracy i w dni wolne od pracy  
tel. 660 326 054

• Awarie sieci kanalizacyjnej można zgłaszać do 
OPWiK sp. z o. o., ul. Kurpiowska 21, 07-410 
Ostrołęka. Pogotowie kanalizacyne tel. 994

• Awarie oświetlenia ulicznego (w godz. 8-16) 

„BEMAR” tel. 504 138 578 lub 29 761 79 61,  
marek.bebenek@bemarrzekun.pl

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu 
tel. 29 761 73 95, 29 643 20 80

• Urząd Stanu Cywilnego w Rzekuniu 
tel. 29 761 73 01 wew. 134

• Posterunek Policji 
tel. 29 761 01 38

Aktualny wykaz numerów bankowych w Urzędzie Gminy
Informujemy, iż Urząd Gminy posiada konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej:

• należności za podatki, odpady komunalne należy wpłacać do Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń na indywidualne rachunki bankowe,  
które zostały wskazane w decyzjach wymiarowych (nakazach płatniczych) oraz w dołączonych do nich informacjach,

• należności pozostałe należy wpłacać do Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń na konto bankowe o numerze 10 8923 0008 0124 2371 2012 0002,
• należności za wodę należy wpłacać do Zakładu Obsługi Gminy, ul. Kolonia 1 b, 07-411 Rzekuń na konto bankowe o numerze 32 8923 0008 0124 2414 2012 0003.

Oddział Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej mieści się w budynku Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń, pokój nr 14 na parterze.

19 kwietnia 2015 r. o godz. 11.00 odbył 
się w Ostrołęce I Trzeźwościowy Bieg 
Przełajowy „Cross Szalonego Kurpsia”.

Skąd pomysł o jego organizacji? Orga-
nizatorzy biegu: Ostrołęckie Stowarzy-
szenie Promocji Zdrowia i Trzeźwości 
ARKADIA oraz Klub Futbolu Ame-
rykańskiego KURPIE zjednoczyły się 
wokół idei biegania. Uważają, że jest 
ono najprostszą formą ruchu, podstawą 
wszystkich sportów. Dla jednych naj-
większym złem, dla innych czymś wspa-
niałym. Bieganie to również pokonywa-
nie własnych słabości, uczy wytrwałości, 
pokory, samozaparcia, dyscypliny, jak 
i uświadamiania sobie konsekwencji. 
Działa antydepresyjnie, pomaga roz-
ładować emocje i wyciszyć się. Dodaje 
wiary w siebie, uczy cierpliwości, jest 
także okazją do przemyśleń, nabrania 
dystansu i wewnętrznego spokoju.

I tak narodził się pomysł, by zorga-
nizować imprezę sportową o nazwie:  

I Trzeźwościowy Bieg Przełajowy 
„Cross Szalonego Kurpsia”. Zawody 
sportowe miały ogólnodostępny cha-
rakter, bez opłaty startowej. Zamierze-
niem organizatorów było, by każdy, kto 
chciał spróbować własnych sił, zmierzyć 
się ze swoją wytrzymałością i słabościa-
mi, wziął w nich udział, a problemy fi-
nansowe nie były dla niego przeszkodą. 
Cel: trenowanie hartu ducha i spraw-
dzenie własnej wytrzymałości. Każdy 
zawodnik, który ukończył bieg został 
nagrodzony pamiątkowym medalem,  
a dla najlepszych były puchary i nagrody 
rzeczowe. 

Symbolicznego otwarcia „Crossu Szalo-
nego Kurpsia” dokonali: Janusz Kotow-
ski, prezydent Ostrołęki oraz Stanisław 
Godzina, wójt gminy Rzekuń. Samorzą-
dowcy wsparli tę sportową inicjatywę. 
- Głównymi bohaterami tego spotkania 
są organizatorzy oraz uczestnicy biegu - 
powiedział prezydent Janusz Kotowski. 
- Mamy nadzieję, że takie dobre przed-

Cross Szalonego Kurpsia sięwzięcie dostarczy wielu osobom sił  
w życiu codziennym. Wszystkim życzy-
my satysfakcji z całej imprezy. 

W zawodach nie zabrakło zaciętej ry-
walizacji. Jako pierwszy dystans 10 km 
pokonał Przemysław Dąbrowski (Agro-
-Metal Ostrołęka), który uzyskał czas 
32:37. Drugie miejsce zajął Mateusz 
Grabowski (OKLA Ostrołęka) - 36:56, 
a trzecie Krzysztof Krukowski z No-
wej Wsi z czasem 37:16. Wśród kobiet 
triumfowała Marianna Pędzich (OKLA 
Ostrołęka) - 52:28. Na drugim upla-
sowała się Bogusia Lazar-Borkowska  
z Olszewa-Borek - 52:46, a na trze-
cim Małgorzata Szurnicka z Drężewa 
- 54:55.

Na dystansie 5 km pierwszą lokatę uzy-
skał Damian Świerdzewski (Eko Bud 
Korczaki) - 15:42. Drugi był Kamil 
Łyszkowski (OKLA Ostrołęka) - 17:21,  
a trzeci Sławomir Mąka (Klub Kolarski 
24h) - 18:47. W gronie kobiet na 5 km 
najlepsza okazała się Aleksandra Gruz 
(OKLA Ostrołęka) - 20:48. Drugie 
miejsce zdobyła Karolina Drozdowska 
z Ostrołęki - 25:50, a trzecie Agnieszka 
Mażewska (Klub Kolarski 24h) - 26:35.

Dystans 2 km najszybciej pokonał Piotr 
Sadłowski (Rzekunianka Rzekuń) – 
5:20, a wśród kobiet Karolina Berkow-
ska (OKLA Ostrołęka) z czasem 7:02. 

W biegu na 10 km wzięli też udział 
mieszkańcy z gminy Rzekuń:
Marek Żebrowski, Rzekuń, z klubu 
ARCO Ławy, z czasem – 43:02:00
Norbert Siemiątkowski, Rzekuń,  
z klubów ARCO Ławy /Klub  
kolarski 24h, z czasem – 46:25:00 

Uczestnicy I Trzeźwiościowego Biegu Przełajowego


