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Pogody w sercu i radości płynącej  
ze Zmartwychwstania Pańskiego,  

a także zadowolenia w każdy nadchodzący dzień.  
Niech te święta, pełne nadziei i wiary, radosnych  

i rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole  
przyniosą wszystkim zadowolenie i wiarę w innych ludzi.  

Niech szczęście kwitnie w każdym domu  
– tu w naszej gminie, w kraju, i tam gdzieś daleko,  

gdzie rzucają nas ludzkie losy. 

Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń
Edward Gryczka

Wójt Gminy Rzekuń
Stanisław Godzina

Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych 
słońcem i nadzieją budzącej się do życia wiosny składają:
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Jest pozwolenie  
na użytkowanie  
kanalizacji sanitarnej

Gmina Rzekuń uzyskała pozwolenie 
na użytkowanie kanalizacji sanitarnej 
wybudowanej w Rzekuniu obejmującej  
ul. Jana Pawła II i Miłą oraz  
w Czarnowcu obejmującej ul. Działko-
wą, Brzozową i Dębową.

W związku z powyższym istnieje moż-
liwość przyłączenia się do wybudowanej 
sieci. W tym celu należy zgłaszać się do 
zarządcy sieci tj. Ostrołęckiego Przed-
siębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w 
Ostrołęce z siedzibą przy ul. Kurpiow-
skiej 21. 

Informację na temat warunków  
przyłączenia można uzyskać pod nr  
tel. (29) 769-47-56.

Na ul. Jarzębinowej pojawi się asfalt

Rozliczona dotacja na ,,Zakup i montaż tablicy  
informacyjno-turystycznej obszaru Gminy Rzekuń”

Wójt Gminy Rzekuń 
Stanisław Godzina 
podpisał umowę z 
Samorządem Województwa Mazo-
wieckiego na dofinansowanie „Budowy 
siłowni zewnętrznej – miejsce rekreacji i 
aktywnego wypoczynku w miejscowości 
Borawe” ze środków Unii Europejskiej 
(Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- 
EFRROW) w ramach Programu Osi 4 
„LEADER”, działanie 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” PROW na 
lata 2007-2013 dla operacji, które odpo-
wiadają warunkom przyznania pomocy 
w ramach ,,Odnowy i rozwoju wsi”. 
Wartość inwestycji to około 47.000 zł 
z czego 27.492 zł to dotacja unijna. 

W wyniku weryfikacji wniosku o płat-
ność ostateczną zadania ,,Zakup i mon-
taż tablicy informacyjno-turystycznej 
obszaru Gminy Rzekuń” w ramach 
działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” w zakresie małych 
projektów objętego PROW na lata 
2007-2013 z dniem 24 lutego 2015 

r. zostało przekazane 
przez Urząd Marszał-
kowski Wojewódz-
twa Mazowieckiego w 
Warszawie, Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa zlecenie 
płatności na kwotę 6.320 zł. dla gminy  
Rzekuń. 

Mieszkańcy ul. Jarzębinowej w Rzeku-
niu doczekają się asfaltowej nawierzch-
ni. Został rozstrzygnięty przetarg na 
przebudowę tej ulicy wraz z uzupełnie-
niem brakującej infrastruktury tech-
nicznej. 

Zamówienie obejmuje wykonanie 
m.in. korytowania, podbudowy oraz 
nawierzchni asfaltowej, oznakowania 
poziomego, pionowego i elementów 
bezpieczeństwa ruchu. Zgodnie z prze-
targiem prace powinny zakończyć się 31 
lipca 2015. 
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Wypłata świadczeń rodzinnych, opie-
kuńczych i alimentacyjnych odbywać się 
będzie w dniach 20-25 każdego miesią-
ca w godzinach 8.00-14.30 w siedzibie 
Banku Spółdzielczego w Ostrowi Ma-
zowieckiej, Punkt Obsługi Klienta przy 
ul. Kościuszki 33 w Rzekuniu. 

Wypłata świadczeń pomocy społecz-
nej odbywać się będzie w dniach 27-30 
każdego miesiąca w godzinach 8.00-
14.30 w siedzibie Banku Spółdzielczego  

w Ostrowi Mazowieckiej, Punkt Ob-
sługi Klienta przy ul. Kościuszki 33  
w Rzekuniu. 

Wypłata dodatków mieszkaniowych  
i energetycznych odbywać się będzie  
w dniach 9-10 każdego miesiąca w go-
dzinach 8.00-14.30 w siedzibie Ban-
ku Spółdzielczego w Ostrowi Mazo-
wieckiej, Punkt Obsługi Klienta przy  
ul. Kościuszki 33 w Rzekuniu. 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o terminach wypłat 

Przykładowe elementy siłowni zewnętrznej

Dotacja unijna na budowę 
siłowni zewnętrznej  
w miejscowości Borawe
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urodzenia zameldowani na pobyt stały

Inne dane za rok 2014:

Parafia pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego  
w Rzekuniu informuje

W 2014 roku w rzekuńskiej parafii 67 
dzieci przyjęło sakrament chrztu, 56 
przystąpiło do I Komunii Świętej, 80 
osób przyjęło sakrament bierzmowania, 
20 par zawarło sakramentalny związek 
małżeński, 49 osób odeszło do wiecz-
ności. Księża udzielili 68 628 komunii 
świętych. 

Miejscowość Liczba ludności

Borawe 958
Czarnowiec 412
Daniszewo 195
Drwęcz 179
Dzbenin 858
Goworki 97
Kamianka 263
Korczaki 153
Laskowiec 1142
Ławy 888
Nowa Wieś Wschodnia o. Leśniewo 188
Nowa Wieś Wschodnia 305
Ołdaki 173
Przytuły Nowe 113
Przytuły Stare 230
Rozwory 249
Rzekuń 2365
Susk Nowy 320
Susk Stary 238
Teodorowo 256
Tobolice 377
Zabiele 298

Razem 10 257

małżeństwa

zgony

rozwody
stan ludności  
mężczyźni: 5107 kobiety: 5150

wymeldowani z pobytu stałego

liczba wniosków na dowód os.

zameldowani na pobyt czasowy

Ornitologia nie jest już im obca 

23 marca br. dr Zbigniew Kasprzykow-
ski, adiunkt Zakładu Ekologii i Ochro-
ny Środowiska Instytutu Biologii na 
Uniwersytecie Przyrodniczo-Humani-
stycznym w Siedlcach, spotkał się z mło-
dzieżą z rzekuńskiego gimnazjum. Gość 
przybliżył słuchaczom charakter swojej 
pracy. Uczniowie podziwiali ptaki, przy-
rodę i kulturę różnych zakątków Eurazji. 
Prezentacja dotycząca migracji ptaków 
wodnych połączona była z barwnymi 
opowieściami o przeżytych przez orni-
tologa historiach, które wydarzyły się we 
Francji, Mongolii czy w Chinach. 

Szaleństwo walentynkowe ogarnę-
ło Szkołę Podstawową w Rzekuniu. 
Zgodnie z tradycją, był to dzień pełen 
uśmiechów, ciepłych słów i gestów. 
Nie mogło zabraknąć również kartek 
z miłosnym wierszykiem, które za po-
mocą poczty walentynkowej trafiły do 
adresatów. To był wyjątkowy i ekscytu-
jący dzień. 

Ludność gminy Rzekuń wg. stanu na dzień 31.12.2014 r.

Uczennice SP w Rzekuniu

Walentynkowe szaleństwo  
w SP w Rzekuniu
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Na wstępie choinki szkolnej, która od-
była się 5 stycznia br. dyrektor Małgo-
rzata Cichocka przywitała wszystkich 
przybyłych, po czym dzieci z punktu 
przedszkolnego zaprezentowały przed-
stawienie choinkowe, przygotowane 
pod kierunkiem Olgi Myślak i Anny 
Jastrzębskiej. 

Nie obyło się bez najważniejszego go-
ścia wydarzenia czyli Świętego Miko-
łaja, który obdarował dzieci prezentami 
przygotowanymi przez Radę Rodziców. 
Ponadto milusińscy chętnie pozowali 
do pamiątkowego zdjęcia ze Św. Miko-
łajem z czego bardzo się cieszyli. 

Święty Mikołaj z wizytą w Dzbeninie

Dzieci z punktu przedszkolnego w Dzbeninie

Uczniowie SP w Rzekuniu Uczniowie SP w Drwęczy

Przedszkolaki z rzekuńskiego przedszkola

Były liczne konkursy i wesołe zabawy. 
Chętnych do udziału nie brakowało. 
Jednak największym zainteresowaniem 
cieszyła się znana wszystkim randka 
w ciemno. Duże pokłady energii dzie-
ci mogły pozostawić na parkiecie sali 

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podsta-
wowej w Rzekuniu mają za sobą nieza-
pomnianą imprezę noworoczną. Na 13 
lutego br. samorząd uczniowski zapla-
nował dla nich moc atrakcji. 

Choinka szkolna w każdej placówce 
jest jednym z najbardziej oczekiwanych 
wydarzeń przez uczniów. Tym razem 
bawiły się dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Drwęczy. 

Z tej okazji sala gimnastyczna została 
pięknie przystrojona w karnawałową 
dekorację, na czas zabawy zamieniła się 
w balową salę. Korzystając z faktu, że 
choinka odbywała się w czasie karna-
wału, uczniowie przebrali się w zabaw-
ne stroje. Imprezie towarzyszyło wiele 
konkursów i różnych gier. Wszyscy 
uczestnicy świetnie się bawili przy swo-
jej ulubionej muzyce. Najbardziej ocze-
kiwanym momentem było oczywiście 
przybycie Świętego Mikołaja z workiem 
pełnym prezentów.

Zabawa choinkowa przebiegała w przy-
jaznej atmosferze dostarczając wszyst-
kim obecnym wielu wspaniałych wrażeń. 
Wydarzenie odbyło się 17 stycznia br. 

Tak bawili się  
uczniowie w Drwęczy

300 tys. zł dotacji na rozwój 
szkolnej infrastruktury  
sportowej SP w Laskowcu

W ramach ,,Programu rozwoju szkolnej 
infrastruktury sportowej’’ przy Szkole 
Podstawowej w Laskowcu powstała sala 
gimnastyczna z pomieszczeniami dy-
daktycznymi i infrastrukturą technicz-
ną. Dofinansowanie do tej inwestycji ze 
środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej wynosi 616 tys. zł podzielonych 
na dwie transze. Obecnie Ministerstwo 
Sportu i Turystyki przekazało do gminy 
300 tys. zł, jako rozliczenie drugiej tran-
szy swego zobowiązania.

Choinka z randką w ciemno

gimnastycznej podczas zabawy tanecz-
nej a na spragnionych i głodnych cze-
kały smakowite łakocie oraz napoje,  
o które zadbała Rada Rodziców. 

Rzekuńskie przedszkole 12 lutego br. 
odwiedzili ostrołęccy policjanci. Głów-
nym tematem spotkania były sprawy 
związane z bezpieczeństwem dzieci.
Mówiono m.in. o tym, jak poruszać 
się po przejściu dla pieszych, do cze-
go służą elementy odblaskowe oraz 
kogo musimy się słuchać. Mówiono też  
o kontaktach z obcymi oraz o właści-
wym zachowaniu podczas zimowych 
zabaw - niebezpiecznej zabawy na za-
marzniętych zbiornikach wodnych, jaz-
dy z górki w pobliżu jezdni, czy zaba-
wy w pobliżu transformatora. Policjant 
przestrzegał także przed jazdą samo-

Przedszkolaki spotkały  
się z policjantami

chodem bez fotelika i bez zapiętych pa-
sów. Jak pokazały zajęcia, dzieci mają na 
ten temat dużą wiedzę. Na zakończenie 
spotkania przedszkolaki otrzymały od 
gościa opaski odblaskowe, które obieca-
ły zakładać podczas wieczornych space-
rów z rodzicami. 
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Troska samorządu  
o rodzinę wielo-
dzietną przejawia 
się w podejmo-
waniu działań na 
rzecz poprawy jej 
warunków życia. 
Rada Gminy Rze-
kuń uchwałami: Nr 
XLVIII/318/2014 
z dnia 17 kwiet-
nia 2014 r. oraz 
Nr L/328/2014 z 
dnia 27 maja 2014 r.  
w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wie-
lodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Rzekuń, umożliwiła rodzinom wielo-
dzietnym mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 
do 25 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, korzystanie z ulg:

• za zajęcia w zespołach artystycznych organizowanych przez Ostrołęckie Cen-
trum Kultury w Ostrołęce – 50% ulgi,

• za bilety kinowe Akademii Edukacji Filmowej i Dyskusyjnego Klubu Fil-
mowego oraz repertuaru premierowego w Ostrołęckim Centrum Kultury  
w Ostrołęce – 50% ulgi,

• za wstęp na pływalnię w Parku Wodnym AQUARIUM w Ostrołęce – 50% 
ulgi od ceny bez rabatów udzielonych z innych tytułów,

• za udostępnienie kortów tenisowych i wypożyczenie łyżew - Miejski Zarząd 
Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej w Ostrołęce 
– 50% ulgi,

• za bilety wstępu do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce – 50% ulgi od 
ceny bez rabatów udzielonych z innych tytułów.

Od dnia 27 maja 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. OPS wydał 755 indywidualnych 
Kart Dużej Rodziny dla 141 rodzin wielodzietnych. Na refundację ww. ulg w ra-
mach realizacji KDR w 2014 r. z budżetu Gminy Rzekuń wydatkowano 4.211 zł. 
Największą popularnością cieszył się Park Wodny Aqarium, gdzie odnotowano po-
byt na basenie 340 razy oraz Ostrołęckie Centrum Kultury – 197 razy.

KDR wydawane są na okres roku. Po upływie terminu  
ważności należy złożyć wniosek o przedłużenie KDR.

Program Karta Dużej Rodziny jest narzędziem promującym i wspierającym funk-
cjonowanie rodzin wielodzietnych w gminie oraz upowszechniającym model rodzi-
ny wielodzietnej. Funkcjonowanie Karty pozwala na kreowanie pozytywnego wi-
zerunku rodziny wielodzietnej oraz zwiększa szanse rozwojowe dzieci i młodzieży 
z tych rodzin. Karta jest wyrazem świadomości gminy, jak ważną pracę wykonują 
rodzice, wychowując dzieci. Liczymy na przedsiębiorców, którzy zechcieliby przy-
łączyć się do inicjatywy, oferując w swoich firmach dodatkowe zniżki dla rodzin 
wielodzietnych. 

Spotkania  
z mediatorem 
rodzinnym

Osoby będące w sytuacji kryzysu, 
które samodzielnie nie potrafią po-
radzić sobie z konfliktami mogą sko-
rzystać z bezpłatnej mediacji.

Mediacja to dobrowolne porozumie-
nie pomiędzy stronami będącymi  
w konflikcie w obecności osoby trze-
ciej, która jest bezstronna, akcep-
towalna i neutralna, tj. mediatora. 
Proces ten sprzyja trwałemu zakoń-
czeniu konfliktu między stronami lub 
jego złagodzeniu. Mediacja ułatwia 
rozwiązywanie konfliktów drogą bez 
przemocy. Postępowanie to nie jest 
poradnictwem, ani doradztwem, nie 
jest także terapią czy wychowaniem. 

Mediacja jest metodą rozwiązywania 
sporów, w której osoba trzecia poma-
ga stronom we wzajemnej komuni-
kacji, określeniu interesów i kwestii 
do dyskusji oraz dojściu do wspólnie 
akceptowanego konsensusu. Proces 
ten ma charakter dobrowolny, poufny 
i nieformalny.

Mediacja ma na celu:
• udzielenie osobom będącym  

w konflikcie pomocy w osiągnięciu 
przez nie własnego, wzajemnie ak-
ceptowalnego porozumienia doty-
czącego spornych kwestii,

• budowanie prawidłowych relacji 
między członkami rodziny i środo-
wiska lokalnego.

Proces ten ma charakter dobrowolny, 
poufny i nieformalny.

Mediacje w Punkcie Mediacyjnym 
są świadczone bezpłatnie przez me-
diatora rodzinnego – Panią Izabelę 
Siennicką. Zgłoszenia sprawy do 
mediacji można dokonać osobiście w 
pokoju nr 1 w OPS w Rzekuniu, ul. 
Kolonia 1 B, pod numerem telefonu 
29 76 17 395 wew. 105 oraz drogą 
mailową mediacje@rzekun.net 

Danuta Orzołek

Danuta Orzołek

Karta Dużej Rodziny pomaga rodzinom wielodzietnym
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VII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Ko-
lędowe Serce Mazowsza” odbył się 16 
stycznia 2015 r. w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Siedlcach. Rozdanie 
nagród i koncert laureatów odbył się 
1 lutego 2015. Młode artystki dały  

z siebie wszystko. Zajęły trzecie miejsce.  
– Szczególnie nas to cieszy, bo kon-
kurentami, oprócz chórów młodzieżo-
wych, były również chóry dorosłych – 
podkreślają uczennice.
Uczestników oceniało profesjonalne 

jury w składzie: prof. Krzysztof Ku-
siel-Moroz – przewodniczący (War-
szawa), ks. prof. Michał Roman Szulik 
(Siedlce), Izabella Jaszczułt-Kraszew-
ska (Pułtusk), Barbara Żarnowiecka 
(Legionowo). 

Sukces chóru z gimnazjum

Chór Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rzekuniu

Uczniowie gminy Rzekuń

Chór Gimnazjum im. Marszałka J. Piłsudskiego w Rzekuniu ma na swoim koncie wielki sukces 
– uzyskał tytuł laureata największego na Mazowszu festiwalu o tematyce bożonarodzeniowej.

W festiwalu uczestniczyli utalento-
wani muzycznie uczniowie ze wszyst-
kich szkół podstawowych z terenu 
gminy Rzekuń: SP w Borawem, SP  
w Drwęczy, SP w Dzbeninie, SP  
w Laskowcu, ZS w Ołdakach oraz SP 
w Rzekuniu. W ten sposób Uczestnicy 
festiwalowych zmagań zaprezentowali 
swoje wokalne umiejętności w trzech 
kategoriach wiekowych: A - klasy 0-II, 
B - klasy III-IV, C - klasy V-VI. 

Komisja konkursowa w składzie: Ewa 
Szelkowska-Woźniczko – wieloletnia 
nauczycielka muzyki w Państwowej 
Szkole Muzycznej I i II stopnia im. 
Zygmunta Noskowskiego w Ostrołęce, 
Beata Stefańska - nauczyciel muzyki  
w ZS nr 3 w Ostrołęce, Barbara Dorota 

W piątek 27 lutego w Szkole Podstawo-
wej w Drwęczy po raz kolejny ucznio-
wie z naszej gminy zmagali się w XVII 
Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecię-
cej po hasłem przewodnim ,,Świat mu-
zyką malowany’’.

Małkowska - nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej w Przedszkolu Samorządo-
wym w Rzekuniu, po wysłuchaniu 38 
prezentacji konkursowych postanowiła 
przyznać następujące nagrody:

W KATEGORII A:
I miejsce - Zuzanna Pałatajko ze SP  
w Laskowcu, II miejsce - Alicja Kierno-
zek, SP w Rzekuniu, III miejsce - Alicja 
Dobkowska, SP w Ołdakach, wyróżnie-
nie: Emilia Chojnowska, SP w Rzeku-
niu oraz Alicja Rzepa, SP w Laskowcu; 

W KATEGORII B: 
I miejsce - Patrycja Mierzejewska, SP 
w Drwęczy, II miejsce - Daniel Nie-

wiadomski, SP w Borawem, III miejsce 
- Faustyna Żerańska, SP w Ołdakach, 
wyróżnienie: Krystyna Podsiadlik, SP 
w Laskowcu oraz Zuzanna Gut, SP  
w Rzekuniu; 

W KATEGORII C:
I miejsce - Patrycja Jasińska, SP w Oł-
dakach, II miejsce - Natalia Szulc, SP w 
Rzekuniu, III miejsce - Karolina Dob-
kowska, SP w Ołdakach, wyróżnienie: 
Zuzanna Dzierzgowska, SP w Dzbe-
ninie oraz Julia Kopeć, SP w Rzekuniu.

Głównym sponsorem przyznanych na-
gród był Wójt Gminy Rzekuń Stani-
sław Godzina. 

Świat muzyką malowany
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Od ilu lat pełni Pani funkcję 
 sołtysa wsi?
Funkcję sołtysa mojej rodzinnej wsi ob-
jęłam po raz pierwszy. 

Dlaczego zdecydowała się Pani na 
pełnienie tej społecznej funkcji?  
Z czym się to wiąże?
Zdecydowałam się kandydować na soł-
tysa właściwie za namową sąsiadów i 
znajomych. Uznałam, że w naszej wio-
sce jest jeszcze wiele do zrobienia, więc 
uległam tym namowom. 

Jakie najpilniejsze inwestycje należy 
zrealizować w tym roku?
Najpilniejsze inwestycje w naszym 
regionie dotyczą bezpieczeństwa na 
drogach, a więc przede wszystkim 
chodniki, które zapewniłyby bezpie-
czeństwo dorosłym, a także dzieciom 
uczęszczającym do szkoły. Potrzebne są 
także lampy oświetleniowe doprowa-
dzone do skupisk domów znajdujących 
się w pobliżu wioski na tzw. koloniach. 
Musimy także pomyśleć o poprawieniu 
nawierzchni na zajeździe autobusowym 

Od ilu lat pełni Pani funkcję sołtysa wsi? 
Funkcję sołtysa sprawuję pierwszą ka-
dencję.

Dlaczego zdecydowała się Pani na 
pełnienie tej funkcji społecznej?  
Z czym się to wiąże?
Nigdy nie myślałam żeby być sołtysem i 
tak naprawdę nie wiem, jak to się stało. 
Może dlatego, że udzielam się społecz-
nie mieszkańcy mi zaufali i zgłosili moją 
kandydaturę. Czy zrobiłam dobrze i po-
dołam tym obowiązkom? Zobaczymy. 
Na pewno nie boję się wyzwań i ciężkiej 
pracy.

Jakie według Pani są najpilniejsze 
inwestycje do realizacji w tym roku?
Wszystkie drogi w naszej miejsco-
wości posiadają nawierzchnię asfal-
tową, utrzymaną w dobrym stanie. 
W ostatnim czasie wyremontowana 
została również świetlica wiejska, a 
przy szkole znajduje się nowy plac 
zabaw dla najmłodszych mieszkańców. 
Chciałabym również, aby w Drwęczy 
powstała ogólnodostępna siłownia 
na świeżym powietrzu, która byłaby 
przeznaczona dla osób w każdym 
wieku. Chcę również stworzyć stronę 
internetową naszego sołectwa, co na 

Sołtys wsi Ołdaki

Sołtys wsi Drwęcz

Nasz     Sołtys
pewno w dzisiejszych czasach usprawni 
komunikację z mieszkańcami. 

Z jakimi problemami borykają się 
obecnie mieszkańcy Drwęczy?
Drwęcz w ostatnim czasie rozbudowuje 
się i mamy wielu nowych mieszkańców, 
dlatego staramy się stworzyć dobrą at-
mosferę, aby czuli się dobrze w naszej 
miejscowości. Jedna z tych osób została 
nawet wybrana do rady sołeckiej. Moim 
wielkim marzeniem jest, aby mieszkań-
com chciało się wyjść z domu, wspólnie 
realizować różne działania, zrobić coś 
dla siebie i innych. 

Jak ocenia Pani dotychczasową współ-
pracę Urzędu Gminy z sołectwem?
Pełniąc różne funkcje społeczne wielo-
krotnie kontaktowałam się z pracow-
nikami Urzędu Gminy w Rzekuniu. 
Współpraca ta zawsze układała się bar-
dzo dobrze. Zarówno władze gminy, jak 
i urzędnicy służyli radą oraz pomocą w 
rozwiązywaniu wszystkich problemów. 
Liczę, że współdziałając z radą gminy, 
wójtem oraz przy pomocy mieszkańców 
wsi, uda nam się zrobić wiele w naszej 
miejscowości. 

Aneta Dzbeńska

Jolanta Zera

Sołtysem wsi Ołdaki w obecnej kadencji jest Aneta 
Dzbeńska. Pani sołtys ma 36 lat, w Ołdakach mieszka 
od urodzenia, obecnie z mężem i pięcioletnim synem. 
Z zawodu jest księgową, a od 12 lat pracuje w biurze 
rachunkowym w Ostrołęce. 

Sołtysem wsi Drwęcz jest Jolanta Zera. Ma 39 lat. W 
Drwęczy mieszka od 17 lat, obecnie z mężem i dwójką 
dzieci. Jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich, 
współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Drwęcz „Drwęczanka”. W ubiegłym roku 

zajęła czwarte miejsce w konkursie „Najaktywniejsza liderka obszarów wiej-
skich województwa mazowieckiego”. 

przy Zespole Szkół. Szkoła jest naszym 
oczkiem w głowie, naszą perełką i to 
dzięki niej tętni życie. 

Z jakimi problemami borykają się 
mieszkańcy Ołdak?
Głównym problemem naszej miejsco-
wości jest brak chodników. Poruszanie 
się po jezdni wiąże się z ryzykiem po-
trącenia przez kierowców, a ruch we wsi 
rośnie z roku na rok. Nie mamy również 
świetlicy wiejskiej, w której mogliby-
śmy się spotykać i spędzać wolny czas. 
Z pewnością sprzyjałoby to integracji 
mieszkańców. 

Jak ocenia Pani dotychczasową współ-
pracę Urzędu Gminy z sołectwem?
Jeśli chodzi o dotychczasową współpra-
cę z Urzędem Gminy w Rzekuniu nie-
wiele mogę powiedzieć, ponieważ soł-
tysem jestem zbyt krótko. Liczę jednak 
na dobrą, miłą i skuteczną współpracę. 
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Od ilu lat pełni Pani funkcję sołtysa wsi?
Funkcję sołtysa wsi sprawuję pierwszą 
kadencję. 

Dlaczego zdecydowała się Pani na 
pełnienie tej funkcji społecznej?  
Z czym się to wiąże?
Na pełnienie tej funkcji społecznej 
zdecydowałam się po długich namo-
wach mieszkańców. Do kandydowania 
skłoniło mnie wrażenie, że w naszej 
miejscowości zapomniano o potrze-
bach mieszkańców i nikt się nie liczy 
z ich zdaniem. Uważam, że bycie soł-
tysem to przede wszystkim rozmowa i 
kontakt z mieszkańcami wsi, słuchanie 
ich opinii i myślenie o wsi jako cało-
ści – mieszkańcy plus miejscowość.  
Na pewno wiąże się to z dodatkowymi 
zajęciami i większą ilością czasu po-

święconego na pełnienie tej funkcji. Jed-
nak chcąc, aby coś się zmieniło, trzeba 
też dać coś również od siebie. Z mojej 
strony dołożę wszelkich starań, żeby nie 
zawieść mieszkańców mojej miejscowo-
ści. Postaram się słuchać, i rozmawiać o 
sprawach związanych z prawidłowym 
funkcjonowaniem naszego sołectwa.

Jakie są najpilniejsze inwestycje do 
realizacji w tym roku?
Inwestycje, które chcielibyśmy zreali-
zować, to inwestycje długoterminowe. 
Mam na myśli ujęcie w projekcie prze-
budowy drogi powiatowej, oświetlenie 
uliczne między Rozworami a Przytu-
łami Nowymi. W związku z tym, że 
mieszkańcy Przytuł są również użyt-
kownikami remizo-świetlicy w Roz-
worach, można byłoby zainwestować w 

Sołtys wsi Przytuły Nowe
Marta Szczepańska zagospodarowanie terenu wokół tego 

obiektu np. poprzez dodatkowe nasa-
dzenia terenu krzewami. Należy wspo-
mnieć, że ma tam powstać plac zabaw, 
dlatego tym bardziej przyjemnie byłoby 
przebywać w tym miejscu. 

Z jakimi problemami borykają się 
mieszkańcy?
Mieszkańcy borykają się przede wszyst-
kim ze złym stanem technicznym na-
wierzchni asfaltowej biegnącej przez 
wieś. Jest ona wąska, dlatego też nie ma 
możliwości zrobienia chodnika. Drogi 
gminne prowadzące na pola, zwłaszcza 
przy takiej deszczowej pogodzie, rów-
nież nie są w najlepszym stanie.

W celu ułatwienia dojazdu rolnikom do 
pól, należałoby wyżwirować i wyrównać 
drogi, wraz z wymianą przepustów. 

Jak ocenia Pani dotychczasową współ-
pracę Urzędu Gminy z sołectwem?
Dotychczasową współpracę Urzędu 
Gminy z sołectwem oceniam bez za-
rzutów. Jestem na bieżąco informowana 
o sprawach dotyczących mojej miej-
scowości i funkcjonowania całej gminy. 
Osoby pracujące w urzędzie gminy za-
wsze służą pomocą i radą. 

Sołtysem wsi Przytuły Nowe jest Marta Szczepańska. 
Ma 35 lat. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem domu 
i wychowywaniem dwójki dzieci – Wiktora i Gabrysi.

Spacery można obejrzeć na stronie 
www.rzekun.pl, a także w kiosku mul-
timedialnym ustawionym w Urzędzie 
Gminy w Rzekuniu. Spacer wirtualny 
stanowi kompleksową ofertę prezen-
tującą walory historyczne, kulturowe i 
przyrodnicze obszaru gminy Rzekuń.

Wszystkie zabytki i atrakcje zostały 
opisane i przetłumaczone na język an-
gielski. Poruszając kursorem można od-
być ciekawą podróż i obejrzeć zabytki 
nie tylko z zewnątrz, ale także wewnątrz 
budynku.

Projekt „Wirtualny obszar turystycz-
ny” mający na celu „Przedstawienie 
obszaru partnerskich LGD poprzez 
pokazanie zasobów kulturowych, hi-
storycznych i przyrodniczych”, współfi-

nansowany jest ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach działania „Wdrażanie 
projektów współpracy” Osi 4 LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 – Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. 

Wirtualny spacer po gminie Rzekuń

Lokalna Grupa Działania ,,Zaścianek Mazowsza” zrealizowała projekt pt. „Wirtu-
alny obszar turystyczny”. W ramach projektu zostały wykonane wirtualne spacery 
po terenie 26 gmin województwa mazowieckiego, w tym m.in. po gminie Rzekuń.
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W wyniku reformy uwłaszczeniowej 
przeprowadzonej w końcu XIX wieku 
niektóre nazwy wsi zostały uzupełnio-
ne dodatkowymi określeniami. Dlatego 
też w Pierwszym Powszechnym Spisie 
Ludności z 1921 roku w skład gminy 
Rzekuń wchodziły m.in. miejscowość 
Drwęcz Dworski (104 mieszkańców) 
oraz Drwęcz Włościański (113 miesz-
kańców). W 1933 roku dokonano wielu 
zmian w funkcjonowaniu gmin wiej-
skich w Polsce. Wprowadzono podział 
gmin na gromady, które obejmowały 
jedną, dwie lub więcej miejscowości. W 
skład gminy Rzekuń wchodziła również 
gromada Drwęcz.

Zrealizowane inwestycje

Jedną z najważniejszych dla mieszkań-
ców inwestycji przeprowadzonych w 
Drwęczy była budowa świetlicy wiej-
skiej, która rozpoczęła się jeszcze w la-
tach 60-tych XX w.. Później do istnieją-
cego budynku dobudowano sklep.  

- W latach osiemdziesiątych przepro-
wadzony został pierwszy remont świe-
tlicy, wykonano m.in. elewację – twier-
dzi Wojciech Tomasz Kaczyński, były 
sołtys wsi Drwęcz. - Choć wówczas nie 
było sanitariatów ani wody, mieszkańcy 
często korzystali z tego budynku. Od-
bywały się tam różne imprezy okolicz-
nościowe. Ponadto w 1993 roku udało 

się wyasfaltować główną drogę, która 
prowadziła do wsi. Z biegiem lat rów-
nież pozostałe odcinki doczekały się 
nowej nawierzchni. Zrealizowano też 
szereg inwestycji, m.in. gazociąg oraz 
wodociąg. 

W ubiegłym roku świetlica wiejska w 
Drwęczy przeszła generalny remont, 
dzięki czemu zyskała nowy wygląd i 
nowe przeznaczenie. Naprawiono dach, 
wymieniono stolarkę drzwiową, izolację 
fundamentów. Budynek ocieplono, wy-
konano elewację, instalacje kanalizacyj-
ną i gazową. Schody zewnętrzne obło-
żone zostały płytkami mrozoodpornymi 
i antypoślizgowymi. Zamontowano też 
szambo betonowe wraz z przyłączem 
kanalizacyjnym. Łączny koszt przebu-
dowy wyniósł ok. 140.000 zł. 

Z życia szkoły

Inicjatorami powstania trzyklasowej 
Szkoły Powszechnej w Drwęczy byli sami 
mieszkańcy. Poświęcenia kamienia wę-
gielnego pod budowę dokonano w 1937 
roku. Ludzie z Drwęczy, Suska Nowego, 
Zamościa i Zapiecznych własnymi fur-
mankami przywozili z cegielni w Woj-
ciechowicach czerwoną cegłę. Wspar-
cia finansowego na realizację inwestycji 
udzielił również Urząd Gminy w Rze-
kuniu. Do 1939 roku budynek stanął pod 
dachem, ale dalsze prace przerwała wojna.

W 1945 roku dzieci rozpoczęły naukę 
w prywatnej izbie u braci Boguckich. 
Inwestycję udało się dokończyć do-
piero po wojnie. W 1947 roku oddano 
do użytku budynek szkoły, który służy 
dzieciom z okolicznych wsi do dziś.

W maju 1995 roku Szkoła Podstawo-
wa w Drwęczy otrzymała imię Armii 
Krajowej. Uroczystości towarzyszyło 
odsłonięcie i poświęcenie w holu bu-
dynku tablicy pamiątkowej oraz por-
tretów czterech generałów: Michała 
Karaszewicza Tokarzewskiego „Torwi-
da”, Stefana Roweckiego „Grota”, Tade-
usza Komorowskiego „Bora” i Leopol-
da Okulickiego „Niedźwiadka”. Rok 
później nadano i poświęcono sztandar 
szkoły, który został ufundowany przez 
Teresę i Zdzisława Knoblów z Ontario 
w Kanadzie.

Wiosną 2006 roku przy pomocy władz 
wojewódzkich i gminnych wykonano 
termomodernizację budynku szkoły, 
wymieniono okna, grzejniki, zakupiono 
piec gazowy oraz podłączono budynek 
do wodociągu. W kolejnych latach wy-
konano kompleksowy remont pomiesz-
czeń szkolnych, zakupiono nowe wypo-
sażenie. 

We wrześniu 2013 r. uczniowie doczekali 
się też upragnionego placu zabaw, które-
go wybudowanie możliwe było dzięki 
dofinansowaniu inwestycji w 50 proc. z 
programu rządowego „Radosna Szkoła”. 
W tym samym roku wyrównano i upo-
rządkowano boisko szkolne do piłki noż-
nej, wykonano boisko do piłki siatkowej 
oraz bieżnię o długości 60 m zakończoną 
piaskownicą do skoku w dal. 

Kartki z historii Drwęczy

Miejscowość Drwęcz powstała prawdopodobnie pod 
koniec XIV wieku. Nazwa wsi ma związek z istniejącym 
wówczas na południowy wschód od Rzekunia wielkim 
lasem Mierzejewo, gdzie karczowano ,,drwa’’. Według 
danych zgromadzonych przez Jerzego Dziewirskiego, 
autora książki ,,Rzekuń. Monografia Gminy’’, w 1827 roku 
liczba ludności Drwęczy wynosiła 108 osób.

Rok 1953, nauczyciele i komitet rodzicielski10
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„Moja Babcia i Mój Dziadek to wspa-
niali są Dziadkowie” tymi słowami dnia 
28 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Orła Białego w Borawem roz-
poczęła się uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka. 

Najmłodsi wychowankowie szko-
ły – dzieci z punktu i oddziału przed-
szkolnego pod opieką swoich pań dla 
ukochanych dziadków przygotowały 
krótki program artystyczny pod hasłem 
„Z serca życzenia składamy”. Podczas 
programu dzieci recytowały wiersze i 
śpiewały piosenki. Babcie i Dziadkowie 
z zachwytem wpatrywali się w swoje 
pociechy. Duma rozpierała ich serca, 
że mają tak utalentowane i kochane 
wnuczęta. Małych aktorów nagrodzono 
gromkimi brawami. Po występie w po-
dziękowaniu za troskę dzieci wręczyły 
Babciom i Dziadkom wykonane przez 
siebie prezenty, dały słodkiego całusa i 
mocno uściskały. Rodzice przygotowali 
słodki poczęstunek przy filiżance kawy 
i herbaty. Nie zabrakło pamiątkowych 
zdjęć. Zaproszeni goście dzielili się 
swoimi wrażeniami. Na zakończenie 
tak wspaniałego spotkania dziadkowie 
musieli odnaleźć swój portret w Gale-
rii Portretów wykonanych przez swoich 
wnuków. Uroczystość przebiegła w ra-
dosnej i życzliwej atmosferze. 

Dzień Babci i Dziadka  
w Borawem

Uczestnicy uroczystości
Filia biblioteki w Laskowcu

Nowe iPady otrzymane w ramach projektu

Uczniowie SP w Borawem

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzeku-
niu aplikowała w konkursie do projektu 
„Tablety w Twojej bibliotece”. Projekt 
ten jest częścią Programu Rozwoju Bi-
bliotek a jego celem jest dostarczenie bi-
bliotekom publicznym narzędzi, wiedzy 
i inspiracji niezbędnych do wprowadze-
nia usług mobilnych dla użytkowników, 
które wspierają tworzenie, uczenie się 
i dzielenie z innymi. Biblioteka w Rze-
kuniu znalazła się wśród szczęśliwych 
laureatów jako jedna z 233 bibliotek do 
których przyjechały tablety. Do Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjne-
go wpłynęło 651 wniosków. Otrzymali-
śmy 6 tabletów firmy Appla - IPad wraz 

z wyposażeniem m.in.: ramki ze stojaka-
mi, centrale zabezpieczającą, listwę zasi-
lającą, czujnik lasso do zabezpieczenia, 
rysiki i inne, o wartości 11 720,03 zł. Ta-
blety mogą być wykorzystywane do prze-
glądania stron internetowych, oglądania 
filmów, można też grać w gry, edytować 
zdjęcia. Są łatwe w użyciu, dają natych-
miastowy dostęp do wszystkich swoich 
funkcji i zainstalowanych bardzo fajnych 
programów. Pozwalają na wygodne czy-
tanie obszernych treści, a nawet całych 
książek. Zawierają różne aplikacje edu-
kacyjne:  do nauki  języków obcych, ry-
sowania, czy tworzenia projektów, edycji 
zdjęć, filmików, prezentacji. 

Wraz z początkiem roku Filia biblio-
teki w Laskowcu przeprowadziła się 
do nowego pomieszczenia, do lokalu w 
nowej części w Szkole Podstawowej w 
Laskowcu. Dzięki temu w znacznym 
stopniu poprawiły się warunki lokalowe. 
Całość wyposażenia została sfinansowa-
na ze środków organizatora. Biblioteka 
zyskała na estetyce i ciepłym klimacie, 
została wyposażona w nowe meble, 

a książki znalazły swoje miejsce na no-
wych również kolorowych regałach. 
Bardzo znaczącym atutem biblioteki 
jest duża, swobodna przestrzeń, dzięki 
której w perspektywie czasu pojawią się 
większe możliwości jej wykorzystania 
przez użytkowników biblioteki zarówno 
młodszych jak i starszych. Każdy zapew-
ne znajdzie coś dla siebie i z całą pewno-
ścią nie będzie to tylko książka. 

Nowy lokal Filii biblioteki w Laskowcu

Projekt „Tablety w Twojej bibliotece”
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Projekt skierowany był do osób bezro-
botnych, nieaktywnych zawodowo, nie-
zatrudnionych lub zatrudnionych, za-
grożonych wykluczeniem społecznym, 
ale będących w wieku aktywności zawo-
dowej, korzystających ze świadczeń po-
mocy społecznej. 10 proc. grupy doce-
lowej stanowiły osoby niepełnosprawne. 

Celem głównym działania było zwięk-
szenie potencjału społeczno-zawo-
dowego oraz szans na integrację ze 
społeczeństwem 73 uczestników - 
mieszkańców gminy Rzekuń poprzez:

• podniesienie kompetencji  
psychospołecznych celem  
przezwyciężenia izolacji społecznej,

• nabycie kompleksowej  
wiedzy i umiejętności niezbęd-
nych do podjęcia zatrudnienia,

• podniesienie posiadanych i zdobycie 
nowych kwalifikacji zawodowych,

• wzrost świadomości zdrowotnej,
• zabezpieczenie elementar-

nych potrzeb bytowych. 

Dla osiągnięcia założonych celów pod-
jęto szereg działań o wielopłaszczyzno-
wym charakterze. Zrealizowane zosta-
ły: trening umiejętności społecznych  
i konsultacje indywidualne z psycholo-
giem (dla 73 osób), warsztaty z zakresu 
doradztwa zawodowego i konsultacje 
indywidualne z doradcą zawodowym 
(dla 73 osób), warsztaty umiejętności 
wychowawczych oraz warsztaty rodzin-
ne (dla 37 osób), szkolenie z zakresu 
savoir-vivre (dla 37 osób), szkolenie 
z zakresu racjonalnego gospodarowa-
nia budżetem domowym i zarządzania 
własnym gospodarstwem domowym 
(dla 14 osób), szkolenie ,,ABC Przed-
siębiorczości’’ (dla 14 osób), doradztwo 
prawne - grupowe i indywidualne (dla 
27 osób), warsztaty z zakresu wizażu/ 
wizażu i stylizacji ubioru (dla 21 osób), 

Przeszkolono 73 bezrobotnych mieszkańców gminy

31 grudnia 2014 r. dobiegła końca 
realizacja projektu systemowego pt. 
,,Aktywizacja społeczno-zawodowa 
osób pozostających bez pracy ,,Za-
cznijmy od nowa” realizowanego 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Rzekuniu. Jednostka aplikowała  
o środki unijne od 2008 r. 

Uczestnicy projektu

Uczestnicy projektu

zajęcia z profilaktyki zdrowotnej (dla 
17 osób), instruktaż ze stomatologiem 
(dla 9 osób) oraz kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej (dla 47 osób). 

Projekt zakładał także realizację kursów 
zawodowych i kompetencyjnych, zgod-
nie z dokonaną przez doradcę zawodo-
wego analizą potencjału zawodowego 
uczestników projektu: komputerowego 
(dla 46 osób), obsługi kasy fiskalnej (dla 
33 osób), nowoczesnego sprzedawcy z 
obsługą kas fiskalnych (dla 19 osób), 
profesjonalnego sprzedawcy z fakturo-

waniem i BHP (dla 5 osób), kelnerskie-
go z minimum sanepidu (dla 7 osób), 
gastronomicznego - kucharz małej ga-
stronomii (dla 23 osób), opiekuna osób 
starszych i chorych przewlekle (dla 6 
osób), opiekuna środowiskowego (dla 2 
osób), magazyniera (dla 1 osoby), ma-
gazyniera z obsługą wózka widłowego 
(dla 1 osoby), kierowcy wózka jezdnio-
wego – widłowego (dla 3 osób), prawa 
jazdy kat. „B” (dla 24 osób), księgowo-
ści małych i średnich przedsiębiorstw/
podmiotów gospodarczych z udziałem 
komputera (dla 6 osób), pracownika ad-
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ministracyjnego ze specjalizacją kadry  
i płace (dla 2 osób), profesjonalnego wi-
zażu i stylizacji (dla 1 osoby), stylizacji 
paznokci (dla 4 osób) oraz florystyczne-
go (dla 6 osób). 

Zajęcia szkoleniowe, oprócz kursów za-
wodowych, były przeprowadzane przy 
wykorzystaniu zaplecza technicznego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeku-
niu. Nasza jednostka posiada wyposa-
żoną salę konferencyjną: zestawy kom-
puterowe, ekran, rzutnik, nagłośnienie, 
TV, DVD, laminator oraz sprzęt do 
dokumentacji zajęć szkoleniowych  
i wyjazdów w ramach aktywnej inte-
gracji: aparat, kamera z oprzyrządowa-
niem. Uzupełnieniem wyposażenia jest 
drukarka kolorowa, wykorzystywana na 
potrzeby projektu. Powyższe zakupy do-
konywane były w latach 2008-2014 ze 
środków Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, głównie w ramach cross-fi-
nancingu. Przyczyniły się do skutecznej 
i efektywnej realizacji działań projekto-
wych.

Od 2010 r. dla odbiorców projektu 
organizowano wyjazdy integracyjno-
-szkoleniowe oraz edukacyjne. Dostar-

czyły one wiele satysfakcji i wrażeń, 
jakie niesie ze sobą szeroko rozumiana 
kultura i kontakt ze sztuką, umożliwiły 
realizację oczekiwań, ale miały też wy-
miar społeczny i stanowiły formę relak-
su m.in.: wizyty w teatrze, filharmonii, 
Centrum Nauki Kopernik, wyjazd na 
Podlasie, pobyt w SPA. W 2013 i 2014 
r. osoby zakwalifikowane do projektu 
uczestniczyły w metamorfozie wyglą-
du zewnętrznego - usługa fryzjerska, 
makijaż, manicure - w celu poprawy 
wizerunku do rozmów kwalifikacyjnych 
z potencjalnymi pracodawcami. Ponad-
to uczestnicy projektu objęci zostali 
pomocą finansową w formie zasiłków 
celowych. W trakcie realizacji projek-
tu świadczone były również działania  
w obszarze pracy socjalnej. Narzędziem 
działań projektowych był kontrakt  
socjalny.

Znaczna część obowiązków realizo-
wana była w oparciu o kadrę Ośrodka 
Opieki Społecznej. Realizatorem usług 
szkoleniowych były firmy zewnętrzne 
lub osoby prywatne - specjaliści z po-
szczególnych dziedzin: psychologii, do-
radztwa zawodowego, prawa, medycyny, 
ekonomii, etykiety biznesu oraz wizażu. 

Działania skierowane do uczestników 
projektu zrealizowane zostały zgodnie 
z założeniami instrumentów aktyw-
nej integracji: społecznej, zawodowej, 
edukacyjnej i zdrowotnej. Osobą odpo-
wiedzialną za podejmowanie ostatecz-
nych decyzji w projekcie, monitorującą 
przebieg projektu była Danuta Orzołek, 
kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rzekuniu i jednocześnie koordynator 
projektu.

Całkowity budżet projektu to  
958 461,95 zł, z czego kwota 856 713,66 
zł stanowiła dofinansowanie ze środ-
ków unijnych. Pozostała kwota – 101 
748,29 zł to wkład własny gminy. Pro-
jekt współfinansowany był ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Projekt 
był realizowany na podstawie przygo-
towywanych wniosków o dofinansowa-
nie w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytetu VII – Pro-
mocja integracji społecznej, Działania 
7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 

Anna Laska

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
działającego w Kamiance przygotowa-
ły i przedstawiły spektakl teatralny pt. 
,,Moralność pani Dulskiej’’ Gabrieli 
Zapolskiej. 

Sztuka wystawiana wielokrotnie przez 
członkinie KGW cieszy się dużą popu-
larnością wśród mieszkańców powia-
tu ostrołęckiego. Komedia Zapolskiej 
zrobiła ogromną karierę nie tylko na 
ogólnopolskich scenach, ale cieszy się 
powodzeniem również wśród lokal-
nych społeczności. Tym razem swój 
talent aktorski założycielki KGW z 
Kamianki zaprezentowały 8 lutego br.  
w Rzekuniu. Jak się okazało wybór 
tragifarsy był strzałem w dziesiątkę, o 
czym świadczyła duża liczba ludzi na 
sali.
W momencie pisania ,,Moralności 
pani Dulskiej’’ Gabriela Zapolska mia-
ła za sobą 25 lat doświadczenia w pracy 
literackiej i teatralnej, a w dorobku po-

nad 400 pozycji, w tym: 28 dramatów, 
16 powieści, 6 tomów nowel i opowia-
dań oraz artykuły, kroniki, reportaże, 
felietony i recenzje. Wszystkie te do-
świadczenia odbiły się w treści jej sztu-

ki, a panie z Kamianki doskonale za-
prezentowały sens i artyzm jej sztuki. 
Było więc można pośmiać się, ale i była 
też chwila wzruszenia oraz refleksji. 

Moralność pani Dulskiej 
wciąż aktualna

Aktorki z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamiance
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Okręg Radni

1 Bogumiła Dzwonkowska

sołectwo Czarnowiec, część sołectwa Rzekuń 
ulice: Kościuszki od nr 1 do nr 27 a, Srebrna, 
Złota, Platynowa, Sadowa,Wiśniowa, Jarzębi-
nowa, Cicha, Łąkowa, Diamentowa, Kalinowa, 
Leszczynowa

2 Sławomir Wysocki

część sołectwa Rzekuń ulice: Jaśminowa, Wio-
senna, Ogrodowa, Topolowa, Malinowa, Agre-
stowa, Porzeczkowa, Polna, Krótka, Szkolna, 
Słowackiego, Mickiewicza, Nowa, Spokojna, 
Sportowa, ks. Skłodowskiego, Baśniowa, Miła, 
Jana Pawła II, Pogodna, Dobra, Piękna, Mała, 
Radosna, kpt. Bednarczyka, Kawaleryjska, Wio-
linowa

3 Bartosz Podolak

część sołectwa Rzekuń ulice: Kościuszki od nr 
28 do nr 86, Armii Krajowej, Bema, Sienkiewi-
cza, Mazowiecka bez bloków 45 i 45 A, Ław-
ska, Kwiatowa, Kopernika

4 Majewski Zdzisław

część sołectwa Rzekuń ulice: Wesoła, Prze-
chodnia, Batorego, Słoneczna, Ostrowska, Ko-
lonia, Mazowiecka bloki nr 45 i 45 A, Czar-
nieckiego.

5 Piotr Suchta

sołectwo Dzbenin.

6 Edward Gryczka

część sołectwa Borawe od nr 61 do nr 184.

7 Stanisław Dmochowski

część sołectwa Borawe od nr 1 do nr 60,  
sołectwo Kamianka, Sołectwo Korczaki.

Okręg Radni

8 Kazimierz Jastrzębski

sołectwa: Daniszewo, Drwęcz, Tobolice

9 Zbigniew Piotr Małkowski

sołectwo Susk Nowy, część sołectwa Ławy uli-
ce:Brzozowa, Czesława Miłosza, Lipowa, Ob-
jazdowa, Osiedlowa, Poligonowa, Reymonta, 
Składowa, Wisławy Szymborskiej, Młynarska, 
część sołectwa Ławy od nr 55 do nr 69 oraz od 
nr 83 do nr 102

10 Antoni Smoliński

część sołectwa Ławy, ulice: Słoneczna, Tęczo-
wa, Zaciszna, Pochmurna, Śnieżna, Przygra-
niczna, Wspólna, Darczyńców, Pogodna, Polna, 
Sosnowa, Wietrzna, sołectwo Goworki

11 Bronisław Wiktor Młodzianowski

sołectwa: Zabiele, Susk Stary

12 Zbigniew Wilkowski

sołectwa: Rozwory, Przytuły Nowe, Przytuły 
Stare

13 Janusz Kubeł

sołectwa: Ołdaki, Nowa Wieś Wschodnia, 
Nowa Wieś Wschodnia Osiedle Leśniewo

14 Rafał Pupek

część sołectwa Laskowiec ulice: Długa od nr 
88-156, Leśna, Sosnowa, Słoneczna, Grzy-
bowa, Szkolna, Wesoła, Kościelna, Środko-
wa, Ogrodowa, Jasna, Krótka, Wrzosowa,  
Brzozowa, Sowia

15 Jerzy Konopka

część sołectwa Laskowiec ulice: Długa od nr 
88-156, Leśna, Sosnowa, Słoneczna, Grzy-
bowa, Szkolna, Wesoła, Kościelna, Środkowa, 
Ogrodowa, Jasna, Krótka, Wrzosowa, Brzozo-
wa, Sowia

Aktualny skład Rady Gminy Rzekuń
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Drugi na mecie zameldował się Damian 
Świerdzewski z Dzbenina - 33:49. Po-
dium w kategorii open uzupełnił Ma-
teusz Grabowski z Nowej Wsi. Re-
prezentant OKLA Ostrołęka uzyskał 
czas 38:03. Bieg na 5 km zdominowały 
zawodniczki OKLA Ostrołęka. Pierw-
sze miejsce wywalczyła Natalia Nowak 
z czasem 19:57, druga była Aleksan-
dra Gruz - 24:44, a trzecia Weronika 
Dworecka - 24:46. W biegu leśnika na 
dystansie 2,5 km zwyciężył Krystian 
Kowalczyk z Ostrołęki - 10:31, przed 
Krzysztofem Wilkowskim z Nawy Sze-
glin - 11:03 i Adrianem Kaczyńskim  
z Mostowa - 11:20.

Podczas zawodów wyłoniono również 
najlepszych reprezentantów Klubu Ko-
larskiego 24h, klubu działającego na te-
renie gminy. W gronie pań na dystansie 
5 km najlepsza okazała się Wiesława 
Grala-Mąka - 26:42. Z kolei w gronie 
panów na dystansie 10 km wygrał Sła-
womir Mąka z czasem 39:31. W zawo-
dach wzięło udział łącznie 91 zawodni-
czek i zawodników.

– Bardzo się cieszymy z dużego zain-
teresowania zawodami zawodniczek  
i zawodników z terenu gminy, a także 
całego powiatu ostrołęckiego – pod-
kreślał podczas podsumowania impre-

Gmina z dużym sportowym potencjałem

Nagrodę dla „Działacza Roku 2014” 
podczas podsumowania otrzymał prezes 
Rzekunianki Rzekuń Łukasz Chojnacki, 
który od kilku lat angażuje się w promo-
cję sportu na terenie gminy. Organizuje 
imprezy związane z piłką nożna, lekko-
atletyką i tenisem stołowym. Klub, któ-
rym zarządza wywalczył awans z rozgry-
wek A klasy do ligi okręgowej.
– Jestem bardzo zaskoczony, ale rów-
nież szczęśliwy z takiego wyróżnienia 
– mówił w swoim wystąpieniu Łukasz 
Chojnacki. Dziękuję wszystkim osobom,  
z którymi współpracuję, które przyczyni-
ły się, że mogę taką nagrodę odebrać. Dla 
mnie jest to bardzo ważne wyróżnienie, 
które motywuje do dalszej ciężkiej pracy 
na rzecz mojej gminy i klubu.

Podczas podsumowania plebiscytu 
„Sportowiec Roku 2014” specjalna na-
groda dla „Sportowej Imprezy Roku 
2014” trafiła w ręce Arkadiusza Zyśka. 
Prezes klubu sportowego Arco Ławy or-
ganizuje Bieg Pamięci Marynarzy i Uła-
nów poległych w 1920 roku. To sportowa 

impreza, której już dwie edycje odbyły 
się w Susku Starym, a na październik br. 
planowana jest trzecia. To świetnie połą-
czenie historii i sportu, przekazanej mło-
dym ludziom w dostępnej formie.
– Impreza organizowana przez nas ma 
wymiar sportowo-patriotyczny – pod-
kreśla Arkadiusz Zyśk, to w intencji po-
ległych marynarzy i ułanów spotykamy 
się w Susku Starym. Zawody mają wy-
miar ogólnopolski i mam nadzieję, że  
w kolejnych edycjach będą się cieszyć co-
raz większym zainteresowaniem. 

W kategorii „Drużyna Roku 2014” 
została wyróżniona drużyna juniorów 
Klubu Kolarskiego 24h z Czarnowca, 
która w jeździe drużynowej na czas wy-
walczyła tytuł amatorskich mistrzów 
Polski MTB. Bartosz Jechanowski, Se-
bastian Korzeb, Artur Budny i Mateusz 
Pomaski stanowili świetny zespół, który 
wywalczył złoty medal. Panowie zapre-
zentowali nieprzeciętne umiejętności  
i udowodnili, że warto w nich inwesto-
wać. 		 				Arkadiusz Dobkowski

Łukasz Chojnacki odebrał nagrodę od zarządu starostwa

Arkadiusz Zyśk to organizator najlepszej imprezy w 2014 roku

Zawody wygrał Przemysław Dąbrowski z Borawego

Blisko setka biegaczy w Czarnowcu

Przemysław Dąbrowski z Borawego wygrał rywalizację w II Biegu Leśnym rozgry-
wanym w Czarnowcu. Reprezentant Agro-Metal Ostrołęka trasę 10 km przebiegł 
w rewelacyjnym czasie 33:10. 

zy prezes KK24h Marek Karczewski. 
– Mam nadzieję, że impreza z roku na 
rok będzie się rozwijała i przyciągała na 
start coraz większe rzesze biegaczy.

W zawodach wzięli udział również 
mieszkańcy gminy Rzekuń, którzy nie 
zdecydowali się na bieg, ale zaliczyli 
marszobieg na dystansie 5 km. Impre-
zę zakończyło wspólnie biesiadowanie 
przy ognisku. 						Arkadiusz Dobkowski

Sportowe wyróżnienia dla najlepszych sportowców i działaczy przyznaje co roku 
redakcja „Tygodnika Ostrołęckiego”. To prestiżowe wyróżnienia od redaktora na-
czelnego Macieja Sulimę i starosty ostrołęckiego Stanisława Kubła. W tym roku 
podczas Gali Sportowiec Roku 2014 w „Pensjonacie Wioletta” nie zabrakło nagród 
dla sportowców i działaczy z terenu naszej gminy. 
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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

Blisko pięćdziesięciu zawodników z 
kilkunastu miejscowości przystąpiło do 
rywalizacji w I Noworocznym Turnieju 
Tenisa Stołowego w Rzekuniu. Rywa-
lizacja o Puchar Wójta wzbudziła duże 
zainteresowanie, a zawody stały na wy-
sokim poziomie. W imprezie organizo-
wanej przez klub LUKS Rzekunianka 
Rzekuń wzięli udział zawodnicy m.in. 
z Olsztyna, Ostrołęki, Łomży, Gowo-
rowa, czy też silna reprezentacja zawod-
ników z Rzekunia. Rywalizacja przebie-
gała w dwóch kategoriach wiekowych: 
open oraz +45. 
W gronie zawodników open najlepszy 
okazał się Maciej Dobrowolski z Łom-
ży, który w finałowym spotkaniu poko-
nał Mariusza Kowalczyka z Rzekunia 
3:1. Trzecie miejsce w rywalizacji zajął 
Dariusz Bartycha z Olsztyna, a czwarte 
Zbigniew Zajewski z Ostrołęki.
W rywalizacji w grupie weteranów +45 
lat najlepszy okazał się z kolei Mariusz 

Kowalczyk z Rzekunia, który w finale 
pokonał Dariusza Bartychę z Olsztyna 
3:1. Trzecie miejsce zajął Zdzisław Bor-
kowski z Łomży, a czwarte Dariusz Ciak 
z Rzekunia.
Pierwsze spotkanie w zawodach roze-
grali Wójt Stanisław Godzina i prezes 
Rzekunianki Łukasz Chojnacki. Spo-
tkanie nie było rozgrywane na punkty, 
ale obaj zawodnicy wykazali się kilkoma 
ciekawymi zagraniami.
– Chcemy, aby noworoczny turniej te-
nisa stołowego stał się cykliczną impre-
zą rozgrywaną na terenie naszej gminy 
– podkreśla prezes Rzekunianki Rze-
kuń Łukasz Chojnacki. – Cieszy nas 
duże zainteresowanie imprezą. Chcie-
libyśmy, aby w kolejnych latach więcej 
mieszkańców z terenu naszej gminy 
rywalizowało w zawodach. Myślimy  
o wprowadzeniu dodatkowych kategorii 
i urozmaiceniu imprezy. 	

Arkadiusz Dobkowski

Wójt Gminy Rzekuń Stanisław Godzina rozegrał pierwszy mecz Uczniowie SP w Ołdakach wraz z nauczycielem

W Szkole Podstawowej im. Orła Białe-
go w Borawem 26 lutego br. odbył się 
halowy turniej piłki nożnej dziewcząt  
o Puchar Wójta Gminy Rzekuń. W za-
wodach uczestniczyła młodzież ze szkół 
podstawowych naszej  gminy. Nagrody 
ufundował Wójt Stanisław Godzina. 
Wręczenia pucharu, statuetek, dyplo-
mów i medali w imieniu wójta dokonał 
Edward Gryczka, przewodniczący Rady 
Gminy.

WYNIKI:
• I miejsce - SP w Ołdakach,
• II miejsce - SP w Borawem,
• III miejsce - SP w Rzekuniu,
• IV miejsce - SP w Drwęczy,
• V miejsce - SP w Laskowcu.  

Organizatorami zawodów byli dyrektor 
szkoły Krzysztof Dawid i nauczyciel wy-
chowania fizycznego Jacek Majkowski. 	

Arkadiusz Dobkowski

Tenisowe batalie w Rzekuniu

UWAGA! Zmiana numerów rachunków bankowych w Urzędzie Gminy
Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. uległy zmianie numery rachunków bankowych w Urzędzie Gminy:
• należności za odpady komunalne oraz podatki 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,
• pozostałe należności należy wpłacać do Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń na konto bankowe  

o numerze 10 8923 0008 0124 2371 2012 0002 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej,
• 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 Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej.

Puchar Wójta dla SP Ołdaki


