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Szanowni Państwo!
Niech każdy Wasz dzień wypełnia ludzka życzliwość, wdzięczność i pomoc,  
a optymizm życiowy nigdy Was nie opuszcza, wszak jesień życia też może być 
piękna. Życzymy Wam satysfakcji z przeżytych lat, wypełnionych zdrowiem, 
szacunkiem i miłością najbliższych. Życzymy Państwu, aby Wasz kapitał ży-
ciowy i intelektualny był doceniony, a każdy z Was czuł się potrzebnym spo-
łeczności lokalnej. 

Z wyrazami szacunku:
Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gryczka
Wójt Gminy

Stanisław Godzina

W dniu 20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Seniora. To szcze-
gólny moment, który pozwala docenić i podkreślić potencjał doświadczenia, 
wartości i wiedzy, z których mogą czerpać młodsze pokolenia. Seniorzy są 
źródłem życiowej mądrości, której nabywa się właśnie z upływem lat.

Z okazji Dnia Seniora

Szanowni Państwo!
Wszyscy doświadczyliśmy w tym roku 
wysokich temperatur i braku opadów, co 
spowodowało suszę. Mam świadomość, że 
szczególnie mocno odczuli to rolnicy.
W okresie upałów pojawiły się czasowe 
spadki ciśnienia w sieci wodociągowej  
a w niektórych miejscach nawet przerwy 
w dostawie wody. Pragnę Państwu przed-
stawić zaistniałą sytuację i podejmowane 
działania. Gmina zaopatruje mieszkań-
ców w wodę przeznaczoną do spożycia. 
Po wybudowaniu stacji uzdatniania wody 
w Drwęczy posiadamy moc produkcyjną 
przekraczającą 4 tys. m³ / dobę. Średnio  
w normalnych warunkach mieszkańcy zu-
żywają ok 1 tys. m³/dobę. W pierwszych 
dniach upałów do sieci zostało włączo-
ne 3700 m³/dobę. Spowodowane to było 
przede wszystkim intensywnym poborem 
wody na cele niespożywcze, w tym głów-
nie do podlewania ogródków. 
Po wystosowaniu przeze mnie prośby do 
mieszkańców o ograniczenie zużycia wody 
na cele niespożywcze, nastąpił spadek zu-
życia do ok 2800 m³/dobę.
Chciałbym w tym miejscu wyrazić podzię-

kowanie dla zrozumienia zaistniałej sytu-
acji i troskę o to, by inni też mieli wodę  
w swoich domach. 

Szanowni Państwo!
W naszej gminie przesył wody odbywa 
się infrastrukturą budowaną przez dzie-
siątki lat bez określonej koncepcji, dlatego 
możliwości przesyłowe są również ograni-
czone. Wprawdzie sieć wodociągowa jest 
ciągle modernizowana i rozbudowywana, 
ale wymaga to czasu i znacznych nakładów 
finansowych, które będziemy sukcesywnie 
ponosić. Rozpatrujemy możliwość za-
stosowania stacji podnoszących ciśnienie  
w newralgicznych miejscach. 
Osobnym tematem jest to, że stacja uzdat-
niania wody w Rzekuniu nie została zbu-
dowana zgodnie z pierwotnym projektem 
i zamiast dwóch zbiorników retencyjnych 
o pojemności 300 m³ każdy zbudowano 
tylko jeden. Woda pobierana jest z 2 stud-
ni z których jedna była tylko regenerowa-
na i właśnie zakończyła swoją żywotność, 
dlatego podejmujemy przygotowania do 
budowy nowych studni celem zapewnie-
nia działania SUW w Rzekuniu.

Szanowni Państwo!
Mamy świadomość, że zaopatrzenie  
w wodę do celów spożywczych jest waż-
nym zadaniem, ale też i dość trudnym w 
terenach tak rozległych jak nasza gmina.
Woda staje się towarem deficytowym  
w całym świecie a Polska ma najmniesze jej 
zasoby w Europie, które wynoszą tylko 1/3 
średniej europejskiej. Z danych Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej wynika, że 
na jednego mieszkańca w Polsce przypada 
zasób wody w wysokości 1580 m³ na rok, 
a średnie zasoby na jednego mieszkańca w 
Europie wynoszą 4560 m³/rok. 
Wniosek z tego płynie taki, że musimy go-
spodarnie i rozsądnie korzystać z zasobów 
wody pitnej.
Nie mniej jednak, jako samorząd gminy 
podejmujemy działania i inwestujemy w 
budowę infrastruktury wodociągowej. Je-
stem przekonany, że wspólna troska o do-
stęp do wody pitnej spowoduje, iż nikomu 
jej nie zabraknie.

Wójt Gminy Rzekuń 
Stanisław Godzina

Komunikat
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VII zwyczajna sesja  
Rady Gminy Rzekuń

Rada Gminy Rzekuń  
podjęła następujące uchwały:

• uchwała w sprawie nadania nazwy uli-
cy w miejscowości Dzbenin (ul. Bota-
niczna)

• uchwała w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowych taryf 
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę: 
przedłużono jej czas od dnia 1 lipca 
2015r. do dnia 30 czerwca 2016r.

• uchwała w sprawie powołania Zespo-
łu ds. zaopiniowania kandydatów na 
ławników na kadencję w latach 2016 
– 2019. W skład ww. Zespołu weszli: 
Włodzimierz Bartczuk (Przewod-
niczący), Kazimierz Jastrzębski, Je-
rzy Konopka, Bartosz Podolak, Rafał 
Pupek (Członkowie Zespołu)

• uchwała w sprawie powołania Komi-
sji Inwentaryzacyjnej. W skład ww. 
Komisji weszli: Kazimierz Jastrzęb-
ski (Przewodniczący Komisji), Hele-
na Dąbkowska (Sekretarz Komisji), 
Zdzisław Majewski, Jerzy Konopka, 
Zbigniew Wilkowski (Członkowie 
Komisji)

• uchwała w sprawie zmian w Statucie 
Gminy Rzekuń

• uchwała w sprawie utworzenia odręb-
nego obwodu głosowania w referen-
dum ogólnokrajowym zarządzonym 
na dzień 6 września 2015 r. (w Zakła-
dzie Karnym w Przytułach Starych)

• uchwała w sprawie zmian w budżecie 
gminy Rzekuń na 2015 rok

• uchwała w sprawie zmian w Wielo-
letniej Prognozie Finansowej na lata 
2015-2024

• uchwała w sprawie zaciągnięcia po-
życzki na budowę kanalizacji sanitar-
nej w Laskowcu i Teodorowie - etap II

• uchwała w sprawie rozpatrzenia i za-
twierdzenia sprawozdania finansowe-
go wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Gminy Rzekuń za 2014 r.

Radni obradowali

23 czerwca 2015 r.

VIII zwyczajna sesja  
Rady Gminy Rzekuń
Rada Gminy Rzekuń  
podjęła następujące uchwały: 

• uchwała w sprawie nadania nazw ulic 
w miejscowościach Rzekuń (ul. Krysz-
tałowa) i Laskowiec (ul. Jagodowa)

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

• uchwała w sprawie przyjęcia Wielolet-
niej Prognozy Finansowej w Gminie 
Rzekuń na lata 2015 – 2025

• uchwała w sprawie zaciągnięcia po-
życzki na budowę kanalizacji sanitar-
nej w Laskowcu i Teodorowie – etap II

• uchwała w sprawie określenia szcze-
gółowych zasad i trybu umarzania, od-
raczania lub rozkładania na raty spłat 
należności pieniężnych mających cha-
rakter cywilnoprawny, przypadających 
Gminie Rzekuń lub jej jednostkom 
podległym oraz określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w 
przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną, a także wska-
zania organów i osób do tego upraw-
nionych 

IX zwyczajna sesja  
Rady Gminy Rzekuń
Rada Gminy Rzekuń  
podjęła następujące uchwały: 

• uchwała w sprawie nadania nazw ulic 
w miejscowościach: Susk Nowy (ul. 
Diamentowa), Teodorowo (ul. Kon-
waliowa, ul. Dębowa, ul. Wiązowa), 

22 lipca 2015 r.

28 sierpnia 2015 r.

Dzbenin (ul. Kosmiczna)
• uchwała zmieniająca uchwałę Rady 

Gminy Rzekuń w sprawie podziału 
Gminy Rzekuń na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic oraz liczby rad-
nych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym

• uchwała w sprawie zgłoszenia kandy-
data na ławnika, które pozostawia się 
bez dalszego biegu

• uchwała w sprawie zmian w budżecie 
gminy Rzekuń na 2015 rok

• uchwała w sprawie utworzenia odręb-
nego obwodu głosowania w wyborach 
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i 
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzonych na dzień 25 paździer-
nika 2015 r. ( w Zakładzie Karnym w 
Przytułach Starych)

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

• uchwała w sprawie przekazania środ-
ków finansowych na Fundusz Wspar-
cia Policji Komendy Wojewódzkiej z 
siedzibą w Radomiu z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zakupu dwóch sa-
mochodów służbowych dla Komendy 
Miejskiej Policji w Ostrołęce (14.000 
zł – środki zabezpieczone zostaną w 
budżecie Gminy Rzekuń na 2015r.)

• uchwała w sprawie pomocy finansowej 
udzielanej z budżetu gminy Rzekuń w 
formie dotacji celowej Miastu Ostro-
łęka na realizację zadania pn. „ Prze-
budowa ul. Wiejskiej” (pomoc zostanie 
udzielona w formie dotacji celowej ze 
środków budżetu gminy na 2016r. w 
łącznej kwocie 50.000 zł)

• uchwała w sprawie utworzenia i orga-
nizacji punktów przedszkolnych na te-
renie gminy Rzekuń w roku szkolnym 
2015/2016: w Szkole Podstawowej im. 
Orła Białego w Borawem, w Szkole 
Podstawowej im. Mieczysława Czy-
chowskiego w Dzbeninie, w Szkole 
Podstawowej Nr 1 im. Ks. Antoniego 
Pęksy w Laskowcu, w Zespole Szkół w 
Ołdakach. 

• uchwała w sprawie udzielenia Wójto-
wi Gminy Rzekuń absolutorium z ty-
tułu wykonania budżetu za 2014 r. 
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Inwestycje Gminy Rzekuń

1. Trwają prace związane z budową 
kanalizacji sanitarnej w Teodorowie  
i Laskowcu. Zakres robót obejmuje 
skanalizowanie msc. Teodorowo i czę-
ściowo msc. Laskowiec do wysokości 
ul. Granicznej. Łącznie zostanie wy-
budowane ok. 3,5 km sieci w systemie 
grawitacyjno – ciśnieniowym oraz 62 
szt. przyłączy kanalizacyjnych. Wartość 
zadania to ok. 1,1 mln zł. Planowany 
termin zakończenia robót przewidzia-
no na 30 czerwca 2016 r. Gmina pla-
nuje pozyskanie na ten cel częściowo 
umarzalnej niskooprocentowanej po-
życzki z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Warszawie.

2. Urząd Gminy w Rzekuniu ogłosił 
przetarg na budowę kanalizacji sani-
tarnej w msc. Tobolice, w ramach któ-
rej zostanie wybudowane ok. 1,6 km 
sieci z przyłączami, zakończonymi na 
granicy przyłączanych nieruchomości. 
Zakres zadania obejmuje budowę ka-
nalizacji w ul. Jodłowej wraz ze zrzu-
tem ścieków w ul. Goworowską. Kwota 
przeznaczona na realizację zadania to 
ok. 350 tys. zł. Planowany termin za-
kończenia robót przewidziano na 30 
czerwca 2016 r.

3.Obecnie prowadzone są konsultacje z 
mieszkańcami w sprawie budowy kana-
lizacji w Dzbeninie w ulicach Wspólnej, 
Księżycowej, Słonecznej.

Decyzja o podjęciu inwestycji przez 
Radę Gminy będzie zależała od możli-
wości uzyskania efektu ekologicznego, 
który warunkuje umorzenie do 30% po-
życzki z WFOŚ.

4. Wyłoniono wykonawcę zagospo-
darowania terenu placu gminnego w 
Tobolicach. W ramach prac przewi-
dziano rekultywację terenu o pow. ok. 
2 600 m2, wykonanie nasadzeń, zasiew 
trawy. Łączny koszt robót wyniesie ok. 
17 tys. zł. Wykonawcą robót będzie 
firma: Zakład Usług Budowlanych 
Drogowych i Melioracyjnych mgr inż. 
Agnieszka Skibniewska.

5. Gmina Rzekuń oddała do użytko-
wania salę gimnastyczną w Laskowcu 
oraz uzyskała pozwolenia na użytko-
wanie obiektu.

6. Urząd Gminy w Rzekuniu prowadzi 
dalszą modernizację istniejącej sie-
ci kanalizacji sanitarnej. Tym razem 
przebudowana zostanie przepom-
pownia ścieków na skrzyżowaniu ulic: 
Ostrowskiej i Mazowieckiej. Inwesty-
cja ta została poprzedzona uregulo-
waniem stanu prawnego gruntu.

7. Trwają rozbudowy gminnych sieci 
wodociagowych. Została zakończona 
budowa sieci w miejscowościach Go-
worki oraz Korczaki – Kamianka. W 
msc. Dzbenin zakończono trzy zada-
nia, natomiast trwają jeszcze prace na 
ul. Brzozowej. 

8.Trwają prace na wspólnej inwesty-
cji gminy i powiatu przebudowy drogi 
Kamianka – Korczaki. Obecnie w prze-
budowie jest ok. 4 km drogi, ale trwają 
przygotowania do wydłużenia przebu-
dowywanego odcinka o następne 1450 
m. Gmina w tym zadaniu partycypuje 
ogółem kwotą 810 tys zł.

9. Gmina prowadzi sukcesywne re-
monty i naprawy dróg poprzez żwiro-
wanie i równanie oraz poprzez naprawy 
cząstkowe nawierzchni bitumicznych i 
wykaszanie poboczy.

10. W związku z rozbudową przed-
szkola samorządowego w Rzekuniu 
przebudowano kotłownię gazową, 
zasilającą szkołę podstawową oraz 
przedszkole. Nowa kotłownia została 
wyposażona w nowoczesne kotły ga-
zowe w technice kondensacyjnej. Do-
stosowano ją również do istniejących 
wymogów przeciwpożarowych oraz 
Urzędu Dozoru Technicznego, tym 
samym wyeliminowano możliwość 
awarii wysłużonej istniejącej kotłowni. 
Koszt przebudowy wyniósł ok. 90 tys. 
złotych.

11. Urząd Gminy w Rzekuniu przygo-
towuje wniosek do „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2020” na dofi-
nansowanie przebudowy ul. Miłej, Ks. 
Skłodowskiego i Jana Pawła II. Plano-
wana wnioskowana kwota dofinanso-
wania to ok. 800 tys. zł. Ponadto Gmi-
na Rzekuń uzyskała dotację celową na 
przebudowę ww. dróg od Starostwa 

Powiatowego w Ostrołęce w wysokości 
400 tys. złotych. Przebudowane drogi 
zyskają nową nawierzchnię bitumicz-
ną, chodniki, elementy odwodnienia 
ulic, bezpieczne przejścia dla pieszych 
itp.

12. Wybudowano drewnianą altanę w 
msc. Przytuły Stare.

13. Wyłoniono Wykonawcę siłowni 
napowietrznych w msc. Czarnowiec, 
Ołdaki i Dzbenin. W ramach prac 
zostaną zainstalowane urządzenia do 
ćwiczeń na istniejącym podłożu grun-
towym. Planowany termin zakończe-
nia prac ustalono na wrzesień br.

14. Gmina Rzekuń planuje rozbudowę 
Stacji Uzdatniania w Rzekuniu po-
przez wybudowanie dodatkowej studni 
głębinowej oraz zbiornika wyrównaw-
czego. 

15. Wójt Gminy Rzekuń przyznał jed-
ną dodatkową godzinę matematy-
ki dla klas I gimnazjum. Pozwoli to 
uczniom na kształcenie umiejętności 
matematycznych, a także lepsze przy-
gotowanie się do egzaminu gimna-
zjalnego.

16. We wrześniu br. Zakład Obsługi 
Gminy w Rzekuniu zakupił autobus 
marki Mercedes, który zostanie wyko-
rzystany w dowozie uczniów do szkół. 
Koszt autobusu to 129.888 zł. Gmina 
wymieniła już dwa wysłużone Autosa-
ny. Do wymiany pozostał jeszcze jeden.

17. Po licznych prośbach mieszkańców 
Wójt Gminy Rzekuń podjął działania, 
w wyniku których od 1 października br. 
wydłużona została linia nr 21 do miej-
scowości Zabiele, a także uruchomiona 
nowa linia nr 25 – Drwęcz, Susk Nowy, 
ul. Mazowiecka (bloki). Rozkład jazdy 
znajduje się na stronie MZK. 
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Odbiór placu zabaw przy przedszkolu  
samorządowym w Rzekuniu

Odbiór trzech placów zabaw w miejscowościach  
Teodorowo, Przytuły Stare i Rozwory

W dniu 15 lipca br. dokonano odbio-
ru końcowego zadania obejmującego 
swym zakresem dostawę i montaż ze-
stawów zabawek na trzech placach za-
baw w miejscowościach: Teodorowo, 
Przytuły Stare i Rozwory. 

W ramach robót dostarczono oraz za-
montowano na każdym z trzech pla-
ców: po dwie zabawki jedno-sprężyno-
we, huśtawki, zjeżdżalnie, huśtawki typu 
„ważka” oraz ławki. Koszt inwestycji to 
ok. 55.000,00 zł brutto. Wykonawcą za-
dania inwestycyjnego była firma: DAR-
-POL Dariusz Cieślak ze Szczytna. 

W dniu 26 sierpnia br. dokonano od-
bioru końcowego zadania ,,Budowa 
placu zabaw przy przedszkolu samo-
rządowym w miejscowości Rzekuń”. 

W ramach inwestycji wykonano plac za-
baw o łącznej pow. ok. 431,32 m2 przy 
ulicy Nowej w Rzekuniu. Plac zabaw 
wyposażono w urządzenia niezbędne do 
rekreacji ruchowej i ćwiczeń zręczno-
ściowych dla dzieci, m.in. dwie huśtawki 
wagowe, dwie huśtawki podwójne, dwie 
karuzele, zestaw zabawowy ze zjeżdżal-

niami, dwa bujaki na sprężynie konik, 
bujak na sprężynie skuter. Ponadto usta-
wiono ławki, kosze na śmieci, nasadzono 
zieleń. 

Na to zadanie Marszałek Województwa 
Mazowieckiego przyznał Gminie Rze-
kuń kwotę 50.000 zł. Koszt inwestycji 
to ok. 160.000,00 zł brutto.

Wykonawcą zadania inwestycyjnego 
była firma: FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. 
Andruszewski z Zawonia. 

Gmina Rzekuń otrzymała  
1.930 703,00 zł dotacji unijnej.
W wyniku weryfikacji wniosku o płat-
ność ostateczną oraz przeprowadzonej 
kontroli na zadanie: „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Rzekuń, Tobolice, Czarnowiec i Ławy 
gm. Rzekuń” w ramach działania 321 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej”, objętego PROW 
na lata 2007-2013, w dniu 28 sierpnia 
2015r. Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie przekazała na 
rachunek bankowy gminy Rzekuń kwotę 
1.930.703,00 zł. co stanowi 75 % kosz-
tów kwalifikowalnych inwestycji. 

Rozliczona dotacja  
na budowę siłowni zewnętrznej
W wyniku weryfikacji wniosku o płat-
ność ostateczną zadania: „Budowa si-
łowni zewnętrznej-miejsce rekreacji i 
aktywnego wypoczynku w miejscowości 
Borawe” w ramach działania 413 „Wdra-
żanie lokalnych strategii rozwoju” dla 
operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 
na lata 2007-2013 z dniem 1 lipca 2015r. 
zostało przekazane przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckie-
go w Warszawie, Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa zlecenie 
płatności na kwotę 27.492,00 zł. dla 
gminy Rzekuń, co stanowi 80 % kosztów 
kwalifikowalnych. 

Gmina Rzekuń otrzyma-
ła 272. 967,00 zł dotacji 
unijnej.
W wyniku weryfikacji wniosku o płat-
ność ostateczną oraz przeprowadzo-
nej kontroli na zadanie: „Budowa bu-
dynku świetlicy wiejskiej w Nowej 
Wsi Wschodniej” w ramach działania 
313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, 
objętego PROW na lata 2007-2013, 
w dniu 28 sierpnia 2015r. Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w War-
szawie przekazała na rachunek bankowy 
gminy Rzekuń kwotę 272.967,00 zł, co 
stanowi 75% kosztów kawalifikowalnych 
inwestycji. 

Dotacje z UE

Plac zabaw w Teodorowie Plac zabaw w Rozworach

Plac zabaw w Przytułach Starych

Plac zabaw w Rzekuniu
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Najładniejsza posesja Gminy Rzekuń w 2015 roku 

Mieszkańcy gminy Rzekuń – właści-
ciele prywatnych posesji oraz użyt-
kownicy posiadający prawo do dyspo-
nowania nieruchomością - w miesiącu 
lipcu mogli wziąć udział w konkursie 
„Najładniejsza posesja gminy Rzekuń  
w 2015 roku”. 

Oceniano ogólny wygląd posesji, czyli 
sposób jej zagospodarowania, estetykę, 
czystość i porządek, stan techniczny  
i estetykę budynków, zagospodarowanie 
posesji elementami małej architektury 
oraz oryginalność i pomysł na zago-
spodarowanie posesji. Konkurs został 

rozstrzygnięty, a nagrody wręczone 
podczas IX zwyczajnej sesji Rady Gmi-
ny Rzekuń, która odbyła się w dniu 28 
sierpnia 2015 r. Wójt Stanisław Godzi-
na oraz Przewodniczący Rady Gminy 
– Edward Gryczka wręczyli dyplomy 
i nagrody uczestnikom czwartej edy-
cji konkursu na „Najładniejszą posesję  
w Gminie Rzekuń w 2015 roku”. Celem 
konkursu było m. in. zachęcenie miesz-
kańców do poprawy stanu i porządku na 
nieruchomościach, promocja pomysło-
wości oraz nowatorskich rozwiązań de-
koracyjnych, wpływających pozytywnie 
na wygląd i estetykę Gminy. 

Wyniki konkursu:

I miejsce:  
Monika Bednarczyk (Czarnowiec)  
Justyna Myszka (Dzbenin)

II miejsce:  
Jadwiga Wiktorzak (Rzekuń)

III miejsce:  
Bożena Chojnowska (Rzekuń)  
Joanna Ewa Gawkowska (Rzekuń)

Laureatki konkursu wraz z Wójtem Stanisławem Godziną i Ptrzewodniczącym Edwardem Gryczką

Posesja zwyciężczyni konkursu – pani Moniki Bednarczyk z Czarnowca

Posesja zwyciężczyni konkursu – pani Justyny Myszki z Dzbenina
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Co Pana skłoniło do podjęcia 
takiej aktywności społecznej?
Funkcję sołtysa sprawuję od lutego 2015 
roku. To decyzja podjęta za namową są-
siadów i społeczności Kamianki. 

Jakie zauważa Pan potrzeby  
mieszkańców Kamianki?
Chciałbym przede wszystkim realizować 
oczekiwania mieszkańców Kamianki, 
stąd zauważam konieczność uważnego 
ich słuchania. Widzę, jak ważne są bie-
żące sprawy: budowa drogi powiatowej 

w naszej wsi przy dofinansowaniu gmi-
ny Rzekuń była priorytetem już od daw-
na, stąd ogromne z niej nasze zadowo-
lenie. W tej modernizacji dokonywana 
jest zmiana nawierzchni i poszerzenie 
drogi, zaplanowano ścieżki rowerowe 
po obu stronach. Trwają również prace 
nad placem zabaw dla dzieci. Ta inwe-
stycja wkrótce będzie miała swój koniec, 
na wrzesień jest planowane ogrodzenie 
obiektu. Młodzi mieszkańcy Kamianki 
oczekują, że tak jak w innych miejsco-
wościach naszej gminy, tak i u nas zosta-

Co Pana skłoniło do podjęcia  
takiej aktywności społecznej?
Zdecydowałem się kandydować na soł-
tysa Borawego za namową sąsiadów. 
Myślę, że mieszkańcom zależało na 
tym, żeby na wspólne sprawy naszej wsi 
popatrzył ktoś świeżym spojrzeniem  
i z energią realizował wspólnie dyskuto-
wane inicjatywy. A ja jestem otwarty na 
nowe doświadczenia, lubię rozmawiać  
z ludźmi, słuchać ich i nieść pomoc. 
Wciąż jest przecież wiele do zrobienia. 

Jakich zmian na lepsze  
oczekują mieszkańcy?
Wiele już zostało w Borawem zrobione: 
w budynku szkolnym jest świetlica, bi-

blioteka, przy szkole podstawowej – plac 
zabaw, siłownia napowietrzna, miesz-
kańcy mogą korzystać z internetu, ścież-
ki rowerowej. Szkoła stała się centrum 
lokalnej społeczności i z tego miejsca 
korzystają młodzi mieszkańcy Borawe-
go, ich pociechy. Natomiast jest jeszcze 
wiele do zrobienia w kwestiach naprawy 
dróg prowadzących do pól i łąk. Ważną 
sprawą jest również odpowiednie uzbro-
jenie naszego terenu. Borawe znajdu-
je się w bliskim sąsiedztwie Ostrołęki, 
sprowadza się tu sporo nowych miesz-
kańców, którzy cenią sobie przyrodę, 
czyste powietrze, ale też wygodę, dlatego 
w tym kierunku warto poprowadzić ko-
lejne inwestycje. 

Sołtys wsi Kamianka

Sołtys wsi Borawe

Najbliższe inwestycje w Borawem to...
Wspomniałem już o infrastrukturze, 
natomiast w przyszłości chciałbym, 
żeby została wykonana termomoderni-
zacja kompleksu, w którym mieści się 
Ochotnicza Straż Pożarna. Tu znajduje 
się remiza, garaże. Ale najpierw nale-
ży wykonać projekt, mam nadzieję, że 
współpraca z samorządem gminnym  
w tym zakresie będzie owocna. Jak do-
tąd układa się bardzo dobrze i liczę na 
jej kontynuację.

Współpraca z władzami gminnymi, 
ale też z mieszkańcami…?
Oczywiście, ponad wszystko cenię sobie 
przychylność mieszkańców Borawego, 
nie czuję się uprzywilejowany, a raczej 
mam świadomość ciążącej na mych bar-
kach odpowiedzialności czy sprostam 
pokładanym w mojej służbie społecznej 
nadziejom. Dlatego na tę współpracę 
składa się dalsze budowanie jedności, 
zgody, po prostu wspólnoty, w której 
wszystkim będzie się dobrze żyło. 

Jakie marzenia ma sołtys Borawego?
W zasadzie to, co wypływa z moich 
marzeń już przedstawiłem, życzyłbym 
sobie powodzenia w planowanych in-
westycjach oraz dalszej owocnej współ-
pracy z samorządem gminy Rzekuń. 
Chciałbym, żeby spełniły się nie tylko 
moje marzenia jako sołtysa, ale marzenia 
mieszkańców Borawego. 

Krzysztof Drabot

Krzysztof Szwed

Krzysztof Drabot został wybrany w obecnej kadencji soł-
tysem wsi Kamianka. Jego rodzina to: żona Wiesława, 
dzieci - Karolina, Paweł, Rafał, Zuzanna. Z zawodu jest 
kierowcą a wspólnie z rodziną prowadzi gospodarstwo 
rolne. Cieszy się każdym sukcesem dzieci, z rodziną spę-
dza cenny, wolny od pracy czas.

Sołtysem wsi Borawe jest Krzysztof Szwed. Ma 47 lat, 
Borawe to jego rodzinna miejscowość, tu mieszka z żoną 
Małgorzatą i dwójką dzieci: Olgą i Kacprem. Na co dzień 
pełni służbę strażaka w Państwowej Straży Pożarnej  
w Ostrołęce. Jest również prezesem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Borawem, skupiającej obecnie wielu człon-

ków, z których większość jest aktywnych w akcjach. Można powiedzieć, że tu re-
alizuje swoją pasję: niesienia szybkiej pomocy ludziom w sytuacjach zagrożenia 
życia. Na tym polu również aktywizuje młodzież: w szeregach OSP w Borawem 
jest młode pokolenie, strażacy z Borawego biorą udział w zawodach strażackich 
na szczeblu gminnym i powiatowym. Pan Krzysztof wspólnie z żoną prowadzi 
też małe gospodarstwo rolne. Funkcję sołtysa sprawuje pierwszą kadencję.

nie postawiona siłownia napowietrzna.

Jakie inwestycje są planowane z Pana 
inicjatywy w najbliższym czasie?
Planów jest wiele, mieszkańcy zauważa-
ją potrzebę wykonania elewacji budynku 
remizo – świetlicy, rozmawiamy o wo-
dociągu, który zostałby poprowadzony 
do każdej ulicy i w kierunku kościoła. 
Ważne jest również, aby przy kościele 
powstał parking, co mieszkańcom jest 
szczególnie potrzebne zimą, a gościom 
latem, w czasie odpustu „na św. Annę”, 
który ma piękną tradycję i wciąż przy-
ciąga parafian, ich rodziny, a także wie-
lu okolicznych mieszkańców. Można 
powiedzieć, że dla Kamianki jest jej 
promocją, a co za tym idzie – promocją 
gminy Rzekuń. W tym zakresie wciąż 
żywy jest temat wykorzystania natural-
nych walorów rzeki Narew, nad której 
brzegami w czasie odpustu co rok odby-
wa się biesiadowanie, tańce, przeprawa 
przez rzekę łodziami. Tu również wielu 
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Co Pana skłoniło do podjęcia takiej 
aktywności społecznej?
Jestem człowiekiem doświadczonym, 
ustabilizowanym życiowo. Sądzę, że 
moi sąsiedzi darzą mnie zaufaniem. 
Poprzedni sołtys zrezygnował z dalszej 
pracy. Poczułem, iż w takiej sytuacji war-
to podjąć działania na rzecz ludzi, wśród 
których mieszkam i z którymi dzielę swe 
codzienne troski. Z mojej strony to była 
dobra decyzja, mam nadzieję, że miesz-
kańcy podzielają mój entuzjazm i są za-
dowoleni z wyboru sołtysa. 

Jakie zauważa Pan potrzeby  
mieszkańców?
Uważam, że mieszkańcom w ich miej-
scu zamieszkania potrzebna jest infra-
struktura, która ułatwi codzienne życie. 
Nie chodzi tu tylko o drogi czy oświe-
tlenie ulic, ale choćby o plac zabaw dla 
naszych najmłodszych pociech. Uwa-
żam, że współcześnie należy zadbać  

w miejscu zamieszkania nie tylko o cie-
płą wodę, ale też o ład, estetykę, zago-
spodarowanie przestrzeni. Mieszkań-
com Daniszewa służy nowa świetlica, ale 
też czekają na miejsce integracji dzieci. 
Przy świetlicy zostało już wyznaczone 
miejsce pod plac zabaw, w miejscu za-
sypanego stawu, mam więc nadzieję, że 
przy dobrej współpracy z Panem Wój-
tem i Radą Gminy w najbliższym czasie 
dzieci z Daniszewa będą mogły spędzać 
czas na nowym placu zabaw. Mamy na-
dzieję również na wykonanie siłowni na-
powietrznej.

Inne ważne inwestycje  
w Daniszewie…
Potrzeb jest wiele, ale istotne są plany 
naprawy dróg bocznych, z których ko-
rzystamy na co dzień przy dojazdach 
do pól. Mam tu na myśli ich poprawę 
przez żwirowanie, naprawę przepusto-
wości. Obecnie skupiam się na słuchaniu 

Sołtys wsi Daniszewo

Ireneusz Mierzejewski daniszewian, krótko jeszcze sprawuję tę 
funkcję społeczną. To mieszkańcy prze-
dyskutują inne propozycje. Jestem w tej 
kwestii otwarty.

Czy to oznacza, że współpraca  
z mieszkańcami Daniszewa  
jest efektywna?
Wydaje mi się, że moi sąsiedzi nie ża-
łują podjętej decyzji o wyborze mnie na 
sołtysa wsi. W moim przekonaniu – jest 
bardzo dobrze. Wspólnie podejmujemy 
decyzje, dyskutujemy na temat nowych 
oczekiwań i propozycji. Mieszkańcy 
chętnie angażują się w nasze wewnętrz-
ne działania, jak choćby przygotowanie 
uroczystości święcenia pól. Ja ze swej 
strony staram się wciąż słuchać, przez to 
uczę się coraz lepiej spełniać swoje za-
dania.

Pana marzenia jako  
sołtysa Daniszewa to…
Moim marzeniem jest zrealizowanie 
tych wszystkich planów, które wspólnie 
z mieszkańcami Daniszewa omawiam i 
przedstawiam. A w ten sposób spełni się 
moje marzenie – szczęśliwi i zadowoleni 
z życia mieszkańcy całego sołectwa. Pra-
gnąłbym zachęcić młodych ludzi z na-
szej miejscowości do przedsiębiorczości, 
szukania nowych perspektyw, a w efekcie 
do ożywiania Daniszewa. Wielu mło-
dych ludzi ucieka stąd do dużych miast, 
za granicę, nie widząc dla siebie perspek-
tyw na Mazowszu. Nasza wieś się wy-
ludnia. Moim marzeniem jako sołtysa 
jest również lokalna współpraca z samo-
rządem gminnym pod kątem stwarzania 
młodym takich perspektyw. Wiem, że 
to nasz wspólny cel. Jego realizacji życzę 
sobie i wszystkim mieszkańcom. 

Pan Ireneusz Mierzejewski został wybrany sołtysem Da-
niszewa w tegorocznych wyborach. Ma 53 lata, jest ro-
dowitym mieszkańcem Daniszewa. Żonaty, ma czworo 
dzieci, troje wnucząt. Prowadzi Przedsiębiorstwo Usłu-
gowo – Handlowe „IR-MED”, które działa na terenie 
mazowieckiego i sąsiednich województw. Firma pracuje 

dla ponad siedemdziesięciu publicznych oraz prywatnych zakładów opieki zdro-
wotnej, zajmując się odbiorem odpadów medycznych. Działając od 2006r. zapra-
cowała na certyfikat: „Firma, której warto zaufać” oraz „Lider Usług 2014”. Pan 
Mierzejewski, jako jej właściciel, ceni sobie rzetelność, pracowitość i odpowie-
dzialność współpracowników, co przekłada się na wspólny sukces. Wolne chwile 
stara się poświęcać wnuczętom. Jego pasją są samochody, majsterkowanie, ale 
lubi też obejrzeć dobry film w gronie rodziny.

ostrołęczan, ale też mieszkańców gminy 
Rzekuń, przyjeżdża odpoczywać latem. 
Dlatego warto byłoby uczynić to pięk-
ne miejsce atrakcyjnym i sprzyjającym 
wypoczynkowi. Pracujemy również nad 
stroną internetową, promującą Kamian-
kę, w której poświęcimy uwagę działa-
niom i problemom społeczności lokalnej 
– www.solectwokamianka.prv.pl.

 Jak wygląda współpraca  
z mieszkańcami Kamianki?
W Kamiance ludzie chętnie jednoczą się 
we wspólnym działaniu, ale też angażu-
ją się indywidualnie. Myślę, że wszyscy 
w naszej gminie mieli okazję obejrzeć 
efekty współpracy pań z Koła Gospo-

dyń w Kamiance. Jesteśmy dumni z tej 
inicjatywy: był teatr, są występy na festy-
nach w sąsiednich miejscowościach. To 
utalentowane i świetnie zorganizowane 
panie, które mają wiele pomysłów na 
wypełnienie czasu wolnego. Aktywnie 
działa również w naszej miejscowości 
Ochotnicza Straż Pożarna. Są tu trzy 
drużyny: żeńska, męska i męska mło-
dzieżowa, które biorą czynny udział 
w zawodach strażackich na szczeblu 
gminnym i powiatowym. Zarówno pa-
nie z Koła Gospodyń, jak też strażacy 
gromadzą się w budynku remizo – 
świetlicy. Obiekt pełni funkcję naszego 
Wiejskiego Centrum Kultury, od kilku 
lat organizowana jest tam Wigilia dla 

mieszkańców, choinka z prezentami dla 
dzieci oraz zabawy taneczne dla doro-
słych. Budynek wymaga jednak termo-
modernizacji, elewacji. Mam nadzieję, 
że we współpracy z władzami gminnymi 
nasze plany będą mogły być realizowa-
ne.

Jakie marzenia ma sołtys Kamianki?
W moich marzeniach jako sołtysa Ka-
mianki jest realizacja zamierzeń, które 
wynikają z potrzeb mieszkańców. W tym 
zakresie mam nadzieję na dalszą owoc-
ną współpracę z samorządem gminnym 
z panem wójtem na czele. Oby można 
było inwestować, żeby na te cele znalazły 
się fundusze. 
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Uroczysta Msza św. w kościele parafial-
nym w Przytułach Starych w dniu 15 
sierpnia br. rozpoczęła festyn dożyn-
kowy. Gospodarzami tej uroczystości 
byli mieszkańcy Rozwór. Wśród gości 
nie zabrakło przedstawicieli gminnego 
samorządu z Przewodniczącym Rady 
Gminy Edwardem Gryczką.

„Wasze dożynkowe święto jest tym 
piękniejsze, że(…) zakończono wielkie 
dzieło Boga i człowieka. Symbolem 
tego dzieła jest bochen chleba. To dzięki 
Wam ten chleb trafia codziennie na na-
sze stoły. Oby nigdy nikomu go nie za-
brakło” – słowa Wójta Gminy Rzekuń 
Stanisława Godziny odczytał zebranym 
proboszcz parafii Przytuły Stare ks. Bo-
gusław Ofman. Podziękował również 
mieszkańcom Rozwór za przepiękny 
wieniec i dary dożynkowe, ks. kano-
nikowi Stanisławowi Gadomskiemu 
za poruszające serca i sumienia słowo 
boże. „Jak się kocha, to się ofiaruje to, co 
najpiękniejsze, to co najcenniejsze (…)  

VI festyn dożynkowy w Przytułach Starych

W niedzielę 6 września br. odbyły się 
dożynki parafialne w parafii p.w. Naj-
świętszego Serca Jezusowego w Rzeku-
niu pod uroczystą celebrą ks. kan. ppłk. 
Jana Mrowcy. 

Gospodarzami tej uroczystości byli 
mieszkańcy Czarnowca. Piękny wieniec 
oraz dary dożynkowe stały się symbola-
mi uroczystości i sprawowanej liturgii. 
Wśród gości nie zabrakło przedstawi-
cieli gminnego samorządu: Wójta Gmi-
ny Rzekuń Stanisława Godziny, Prze-
wodniczącego Rady Gminy w Rzekuniu 
Edwarda Gryczki, radnych, sołtysów 
wsi należących do tej wspólnoty. Słowa 

modlitwy dożynkowej rozpoczęły ho-
milię, wygłoszoną przez ks. Krzysztofa 
Krajewskiego. „Jest to święto chleba po-
wszedniego i tych, którzy go współtwo-
rzą, to znaczy Boga i ludzi (…) Rolnicy, 

bez was nie byłoby chleba, puste byłyby 
stoły w naszych domach i rodzinach” ta 

prosta prawda, wyrażona w czasie ka-
zania, podkreśliła, że „to rolnik widzi, 
że Bóg uczynił człowieka partnerem, 
by z nim współdziałał w dziele rozwo-
ju stworzonego przez siebie świata”. 
 W imieniu wspólnoty mieszkańców 
Czarnowca oraz poszczególnych miej-
scowości parafii słowa podziękowania 
za Mszę świętą dożynkową przekazała 
wszystkim Starościna Dożynek Para-
fialnych – pani Wiesława Milewska. 
Słowa szacunku i podziękowań dla cięż-
kiej pracy rolników złożył świętującym 
także Pan Wójt – Stanisław Godzina. 


Dożynki parafialne w Rzekuniu

Bądź pozdrowiona ziemio rodząca, 
z dobroci Boga świat odradzająca (…)  

pięknością kwiatów, tęczą na niebie 
i moim sercem bijącym dla ciebie.

Maria Majchrzak

W niedzielę 6 września odbyły się dożynki parafialne w parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu

Jak jest wiara, to jest i ofiara” - o darach 
ołtarza i o zaangażowaniu mieszkańców 
w życie parafii powiedział ks. Gadom-
ski. Podziękowania rolnikom i organiza-
torom dożynek złożyli przybyli goście. 
Zgodnie z programem festynu dalszy 
jego przebieg miał miejsce w przyko-
ścielnym parku, a został poprowadzony 
przez sołtysów: Przytuł Starych - Annę 
Baczewską i Rozwór - Sławomira Mie-
rzejewskiego. Na scenie zaprezentowało 
się Koło Gospodyń Wiejskich z Ka-
mianki oraz twórcy ludowi. Nie zabrakło 

także atrakcji dla najmłodszych uczest-
ników imprezy: gry i konkursy, bezpłat-
na zjeżdżalnia, ściana wspinaczkowa. 
Festyn wzbogaciły wystawy twórców 
ludowych, wiejskie jadło i muzyka ze-
społów „Magnum” oraz „Rada Dance”.  
Organizatorami imprezy byli: Wójt 
Gminy Rzekuń Stanisław Godzina, So-
łectwa parafii Przytuły Stare, OSP Roz-
wory i Przytuły Nowe, proboszcz para-
fii ks. Bogusław Ofman. 

Prowadzący festyn dożynkowy w Przytułach Starych - Anna Baczewska, Sławomir Mierzejewski
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W tym roku wspólnie czytali powieść 
Bolesława Prusa pt.: „Lalka”. Do tego 
przedsięwzięcia zaprosili Wójta Gminy 
Rzekuń - pana Stanisława Godzinę oraz 
Sekretarza Gminy - panią Bożenę Jaskól-
ską. Fragmenty powieści czytała również 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rzekuniu – pani Agnieszka Majdecka. 
Po raz pierwszy rzekuńskie gimnazjum 
zostało oficjalnie zgłoszone do akcji w 
kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Para Prezydencka objęła hono-
rowy patronat nad 4 edycją Narodowego 
Czytania, której przyświecał nadrzędny 
cel: zachęcanie do czytelnictwa. Warto 
wspomnieć, że inicjatorem Narodowego 
Czytania był w 2012 r. ówczesny Pre-
zydent Rzeczpospolitej Polskiej Broni-
sław Komorowski. Od tego czasu Polacy 
przeczytali: w 2012 r. - „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza; w 2013 r. - dzieła 
Aleksandra Fredry – czytano fragmenty 

„Zemsty”, „Ślubów panieńskich”, bajek, 
np. „Pawła i Gawła”; w 2014 r. - „Try-
logię” Henryka Sienkiewicza. W 2015r. 
do czytania „Lalki” Bolesława Prusa 
zachęca nas Pan Prezydent Andrzej 
Duda, który wraz z małżonką konty-
nuuje dzieło Narodowego Czytania. Z 
tej okazji uczniowie gimnazjum przy-
gotowali wystawkę zebranych różnych 
wydań „Lalki”, informację o jej autorze 
– Bolesławie Prusie, gazetkę informa-
cyjną, adaptacje filmowe dzieła: z 1968 
roku w reżyserii Wojciecha Hasa, oraz 
z 1977 r. w reżyserii Ryszarda Bera. 
Słuchali też ścieżki dźwiękowej do fil-
mu, skomponowanej przez Andrzeja 
Kurylewicza. Prowadzący akcję ucznio-
wie mają nadzieję, że przyczyniła się do 
zwiększenia popularności samej „Lalki” 
oraz zachęciła wszystkich do promowa-
nia wartości czytelnictwa, które jest tak 
ważne w dzisiejszej rzeczywistości.

W historii kościoła katolickiego sięga 
początków chrześcijaństwa. Rozwijał 
się wraz z kultem najświętszej Maryi 
Panny. Wśród kilkunastu sanktuariów 
św. Anny w Polsce znane jest i uczęsz-
czane w Kamiance nad Narwią, die-
cezji łomżyńskiej, parafii Borawe. To 
miejsce szczególne, bo uświęcone prze-
szłością istniejącego już w XIV wieku 
drewnianego kościółka. Dar na budowę 
drugiej świątyni przekazał pod koniec 
XVI w. sam król Stefan Batory, polu-
jący w tutejszych lasach około 1580r. 
Mimo zniszczeń kościoła w kolejnych 
wiekach w 1982 r. w niedzielę po 26 
lipca poświęcono wybudowaną nową 
świątynię, której wierni kontynu-
ują dziedzictwo poprzednich pokoleń. 
Wciąż żywy jest tu kult św. Anny jako 
patronki matek, wdów, ludzi starszych 
i wychowawców.

Odpust w Kamiance 2015

Tradycyjnie już 26 lipca br. „na świętej 
Anny” odbył się odpust w Kamiance.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, 
na którą przybyli przedstawiciele władz 
gminnych: Wójt Gminy Rzekuń Stani-
sław Godzina, Sekretarz Gminy Bożena 
Jaskólska, jak również wielu gości. Nie 
zabrakło też radnych naszej gminy oraz 
radnych powiatu ostrołęckiego, sołty-
sów, strażaków z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kamiance wraz z pocztem 
sztandarowym. Zebranych przed ka-
plicą w Kamiance wiernych przywitał 
ks. kan. Stanisław Gadomski oraz pro-

boszcz parafii w Borawem ks. Andrzej 
Kowalewski. „Dobrze, że jesteście i 
dobrze, że jesteśmy razem, a jesteśmy 
razem w imię Boże, bo kto spotyka się 
w imię Boże, Pan Bóg temu dopomoże 
– mawiali nasi mądrzy dziadowie, nasi 
mądrzy ojcowie” – tak rozważania w ho-
milii rozpoczął ks. Gadomski. Podkre-
ślił rolę św. Anny – matki Maryi, wzoru 
wszystkich małżonek. 

Po mszy odpustowej mieszkańcy Ka-
mianki oraz przybyli na uroczystość 
goście biesiadowali nad Narwią, gdzie 
jak co roku przygotowano przeprawę 

Kult św. Anny

Msza odpustowa w Kamiannce

Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa

łodziami na drugi brzeg Narwi i zabawę 
taneczną.

Nad rzeką bawiły się tego dnia całe ro-
dziny Kamianki i okolicznych miejsco-
wości. 

Uczniowie Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu 4 września br. 
już po raz drugi wzięli udział w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie.

Fragmenty powieści Bolesława Prusa 
czytano również w sobotę 5 września br.  
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rze-
kuniu. Placówka również zaistniała na 
mapie Narodowego Czytania w kancela-
rii Prezydenta RP. Pogadanki wokół za-
interesowań czytelniczych dzieci i mło-
dzieży oraz wspólne czytanie dzieciom i 
przez dzieci było głównym działaniem w 
tym dniu w bibliotekach w Rzekuniu i w 
Laskowcu. 
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Stan zagospodarowania wsi w 1578 r., 
jak pisze Jerzy Dziewirski w książce pt.: 
„Rzekuń. Monografia Gminy”, mógł być 
określony na podstawie parafii, bowiem 
ona w tym czasie stanowiła podstawową 
jednostkę kościelną, jak również admi-
nistracyjno – cywilną. Rozwory należały 
w XVI w. do parafii miastkowskiej, na-
tomiast zagospodarowanie wsi określono 
na 8 ½ włók ( dziś ok. 144,5 ha) oraz 1 
ogród.

Rozwory u progu XX wieku
Informacje o stanie wsi gminy Rzekuń 
według I Powszechnego Spisu Ludno-
ści, przeprowadzonego w 1921r. wskazu-
ją, że w Rozworach w tym czasie było 35 
budynków mieszkalnych, 7 budynków o 
innym przeznaczeniu, ogółem 271 osób 
obecnych w dniu spisu (30 września), w 
tym 251 wyznania rzymskokatolickiego, 
20 mojżeszowego. Wszyscy mieszkań-
cy Rozwór byli polskiego pochodzenia. 
Więcej mieszkańców liczyły wówczas: 
Rzekuń (748), Borawe (660), Dzbenin 
(468), Kaczyny Stara Wieś (356), Ka-
mianka (357), Zabiele (327), Laskowiec 
(321), Susk (309). 

Szkoła Powszechna w Rozworach
W okresie międzywojennym na terenie 
gminy Rzekuń funkcjonowały trzy szko-
ły publiczne: w Rzekuniu, Borawem i na 
Stacji Kaczyny. Istniało też pięć szkół 
prywatnych, utrzymywanych przez ro-
dziców uczniów. Początkowo dzieci z 
Rozwór uczęszczały do jednej z nich, 

zorganizowanej w 1917 r. szkoły w Za-
bielu. W 1936 r. została oddana w Roz-
worach dwuklasowa Publiczna Szkoła 
Powszechna, którą wybudowali miesz-
kańcy Rozwór i Przytuł przy pomocy 
finansowej Urzędu Gminy w Rzekuniu. 
Na ten cel została zaciągnięta bezpro-
centowa pożyczka w wysokości 4000 
zł od Towarzystwa Popierania Budowy 
Szkół Powszechnych. Inicjatorem budo-
wy placówki był nauczyciel Piotr Kosiba, 
później zamieszkały w Białymstoku. 

II wojna światowa
Czas wojny i okupacji został zapisany w 
pamięci mieszkańców tej miejscowości z 
powodu dwóch wydarzeń: w II wojnie 
światowej uczestniczył Bolesław Kur-
piewski z Rozwór, kapral rezerwy, zmo-
bilizowany w sierpniu 1939r. do 81. pułku 
strzelców grodzieńskich, który walczył w 
obronie Warszawy, a po wojnie wrócił do 
domu. W czasie II wojny światowej rów-
nież w wyniku eksterminacji ludności 
polskiej w Rozworach żandarmi zastrze-
lili 25 sierpnia 1944r. Bolesława Sucho-
cińskiego i Myślaka. ( na podst. „Rzekuń. 
Monografia Gminy”). To smutna karta 
historii Polski, której bolesne echa miały 
i tutaj miejsce.

Rozwory współcześnie
Dziś Rozwory liczą około 250 miesz-
kańców. Z danych z 2013 r. wynika, że 
246 osób, w tym 131 kobiet, 115 męż-
czyzn. 

Od 1994 mieszkańcy Rozwór należą 
do nowej parafii w Przytułach Starych 
(wcześniej parafia w Miastkowie), nato-
miast dzieci uczęszczają do pobliskiego 
Zespołu Szkół w Ołdakach. Tu działa 
najmłodsza w gminie Rzekuń Ochot-
nicza Straż Pożarna, która powstała 
15 września 1999r. W 2001r. powstała 
też remizo – świetlica strażacka, której 
oddanie połączono z nadaniem OSP 
w Rozworach sztandaru. OSP w Roz-
worach zrzesza obecnie 29. członków 
czynnych. W Rozworach i Przytułach 
Nowych działa też Koło Gospodyń 
Wiejskich, które aktywnie bierze udział 
w projektach realizowanych przez LGD 
„Zaścianek Mazowsza”.

Inwestycje, przeprowadzane tu w ostat-
nich latach znacznie ułatwiają codzien-
ne życie mieszkańców. W latach 90 – 
tych wybudowano gazociąg i wodociąg, 
natomiast w ostatnich latach przepro-
wadzono remont drogi gminnej Ołdaki 
- Rozwory i Przytuły Stare – Rozwory 
(2013 r.). Remizo – świetlica uzyskała 
centralne ogrzewanie (2014 r.), a nowo-
ścią są zamontowane zestawy zabawek 
na ogrodzonym placu gminnym (lipiec 
2015 r.). Mieszkańcy chętnie angażują 
się w wydarzenia lokalnej społeczności, 
jak choćby podczas corocznego Festynu 
Dożynkowego, który zwykle odbywa się 
na placu parafialnym przy kościele w 
Przytułach Starych w dniu 15 sierpnia. 


Kartki z historii wsi Rozwory

10

Historia Rozwór sięga prawdopodobnie XV w. Wieś wówczas wchodziła w skład 
dóbr w Susku, a były to: Susk Nowa Wieś Kujawy (dziś Nowa Wieś Wschodnia), 
Susk Rozwory i Susk Jenochy (dziś Janochy w gminie Troszyn). 

Nowoczesny plac zabaw we wsi Rozwory
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Uczniowie SP w Laskowcu w Sejmie i Senacie RP

W roku szkolnym 2014/15 uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza 
Antoniego Pęksy w Laskowcu wzię-
li udział w ogólnopolskim konkursie 
plastyczno – literackim pod hasłem 
„Szkoła marzeń” organizowanym przez 
Parlamentarny Zespół ds. dzieci Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Uczestnicy konkursu mieli przedstawić 
swoją wizję i oczekiwania wobec szko-
ły jako miejsca przyjaznego uczniom. 
Mogli to zrobić w dowolnej formie, 
zarówno plastycznej jak i literackiej. Do 
tegorocznego konkursu zgłosiło się 7,5 
tys. uczestników z całej Polski, a na eta-
pie okręgowym w jego przeprowadzenie 
zaangażowało się 91 biur senatorskich i 
poselskich. Do etapu ogólnopolskiego 
zakwalifikowano 662 prace, zarówno 
plastyczne, jak i literackie. Zdaniem 
organizatorów prace zgłoszone na kon-
kurs mogą się stać cenną wskazówką i 
inspiracją dla osób związanych z edu-
kacją.

Uczniowie SP w Laskowcu zgłosili do 
konkursu 6 prac literackich i 19 prac 
plastycznych, które zostały przekazane 
do Biura Poselskiego Posła Andrzeja 
Kani. Po przeprowadzonych przez biuro 
poselskie eliminacjach okręgowych do 
finału zakwalifikowano z naszej szkoły 
4 prace literackie i 9 prac plastycznych. 
Finaliści, wraz z opiekunami, Panią Jo-
anną Jezior i Panią Urszulą Majkowską, 
zostali zaproszeni na ogłoszenie wyni-
ków ogólnopolskich do siedziby Sejmu 
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 
Warszawie w dniu 15 czerwca 2015 r. 

Finaliści konkursu „Szkoła marzeń” z SP w Laskowcu w Sejmie i Senacie RP

Finalistami konkursu  
„Szkoła marzeń” zostali: 
• w kategorii prac plastycznych:
Natalia Jakacka, klasa I
Oliwia Kaczmarczyk, klasa I
Rozalia Groda, klasa I
Alicja Rzepa, klasa I
Zofia Próchnicka, klasa II
Maja Piechocińska, klasa IV
Emila Kowalczyk, klasa V
Magdalena Opęchowska, klasa VI
Dominika Prusaczyk, klasa VI

• w kategorii prac literackich: 
Krzysztof Kalenik, klasa II
Kinga Perzanowska, klasa VI
Dominika Misiak, klasa VI
Izabela Duszak, klasa VI

Pobyt w sejmie uczniowie rozpoczęli od 
Sali Kolumnowej, gdzie zostali powita-
ni przez parlamentarzystów. Przed wej-
ściem do sali każdy uczestnik konkursu 
został obdarowany drobnymi upomin-
kami. Następnie przedstawiciele am-
basad Iranu, Łotwy i Słowenii mówili 
o swoich krajach, a także o obowiązu-
jących w nich systemach szkolnictwa. 
Po przemówieniach zostały ogłoszone 

wyniki konkursu, a laureatom wręczono 
nagrody i dyplomy. Po zasadniczej uro-
czystości goście zostali podzieleni na 
grupy, które kolejno spotykały się z par-
lamentarzystami, wręczającymi im dy-
plomy za udział w konkursie. Uczniom 
szkoły w Laskowcu dyplomy wręczała 
prof. Alicja Chybicka, Senator Rze-
czypospolitej Polskiej. Następnie pod 
opieką przewodnika uczniowie zwie-
dzili Sejm i Senat. W Sali Plenarnej 
Senatu RP wzięli udział w głosowaniu, 
zasiadając na fotelach Senatorów RP. 
W Sali Sejmowej poznali historię tego 
miejsca, zapoznali się z układem sali i 
dowiedzieli się, które fotele zajmują 
Prezydent RP oraz przedstawiciele po-
szczególnych partii.

Po wielu niezapomnianych wrażeniach 
wszystkim dopisywał apetyt podczas 
obiadu w restauracji sejmowej. Był to 
dzień pełen emocji ze względu na moż-
liwość zobaczenia z bliska osób i miejsc, 
które na co dzień ogląda się tylko w te-
lewizji. Była to też żywa lekcja demo-
kracji i patriotyzmu w miejscu, które 
jest sercem państwa polskiego. 

Uczniowie SP w Laskowcu - finał konkursu „Szkoła marzeń”
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Gminna Biblioteka Publiczna w Rze-
kuniu wnioskowała w Programie „Za-
kup nowości wydawniczych dla biblio-
tek” w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 
2020. Z tego tytułu pozyskaliśmy kwo-
tę 7500 zł. na zakup nowych książek do 
zbiorów bibliotecznych. Tym samym 
nasze zasoby zarówno w bibliotece w 
Rzekuniu jak również w Filiach w La-
skowcu i w Borawem powiększą się o 
wiele atrakcyjnych tytułów literatury 
pięknej dla dorosłych oraz dziecięcej i 
młodzieżowej. Celem Programu „Za-
kup nowości wydawniczych dla biblio-
tek” realizowanego w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
jest wzbogacenie i odnowienie księgo-
zbiorów polskich bibliotek publicznych. 
Zapraszamy do korzystania z naszej 
oferty. 

Dotacja dla Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Rzekuniu na 
zakup nowości wydawniczych

Lokalne Centrum Kompetencji w GBP w Rzekuniu Dzień Ziemi i Dni Ochrony 
Środowiska w Szkole  
Podstawowej w Borawem

3 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawo-
wej im. Orła Białego w Borawem odbył 
się apel o tematyce ekologicznej z oka-
zji Dnia Ziemi i Dni Ochrony Środo-
wiska. 

Uczniowie przedstawili inscenizację, 
w której zwrócili uwagę na to, że wszyscy 
jesteśmy częścią przyrody i podlegamy 
jej prawom. Z tego powodu na co dzień 
trzeba pielęgnować swoje sumienie eko-
logiczne. W bieżącym roku szkolnym 
odbyły się również 3 kiermasze na rzecz 
schroniska dla zwierząt „Canis’’ w Kru-
szewie. Zakupiono 100 kg karmy dla 
bezdomnych zwierząt, którą uczniowie 
wraz z rodzicami i opiekunami zawieźli 
do schroniska w Kruszewie 6.06.2015 r. 


Trzeba dziś wychowywać człowieka, aby ukształ-
tować w nim sumienie ekologiczne.Taki uczeń jest 
dobry, mądry, otwarty, uczciwy, tolerancyjny. Nie 
zamyka się w swojej dziedzinie, ale interesuje się 

całym światem, wrażliwym na piękno ziemi. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Rze-
kuniu wzięła udział w projekcie unij-
nym „Rozwój e-usług i ich dostępu dla 
obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci 
Społeczeństwa Informacyjnego „M@
zowszanie”. 

Do projektu przystąpiła Gmina Rzekuń 
w ramach Priorytetu II – Przyspiesze-
nie e-rozwoju Mazowsza. Działanie 2.2 
Rozwój e-usług. Projekt ten obejmuje 
zakup, dostawę, montaż, instalację, kon-
figurację i wdrożenie urządzeń, opro-
gramowania i instalacji elektronicznych 
oraz multimedialnych wraz z wyposaże-
niem biurowym. Dzięki temu bibliote-
ka w Rzekuniu otrzymała szafy i stoliki 
biurowe i krzesła, sprzęt komputerowy 
z wyposażeniem i oprogramowaniem, 
urządzenie wielofunkcyjne, projektor 

Agnieszka Majdecka 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

multimedialny z przenośnym ekranem, 
serwer NAS i inne akcesoria o łącznej 
wartości około 50.000 zł. Od paździer-
nika b.r. będzie można korzystać w bi-
bliotece z nowego sprzętu w powstałym 
Lokalnym Centrum Kompetencji, a już 
niebawem będą się odbywały szkolenia 
z podstaw znajomości komputerów dla 
osób dorosłych. 

Agnieszka Majdecka 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu

Wolą Wójta i Rady Gminy Rzekuń  
w kwietniu 2014 r. została wprowadzona 
Karta Dużej Rodziny, która umożliwiła 
rodzinom wielodzietnym, 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, or-

ganizowanych 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 Wod-
nym 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 Kul-
tury Kurpiowskiej w Ostrołęce 
– 50 % ulgi od ceny bez rabatów 
udzielonych z innych tytułów.

Od 27 maja 2014 r. do 29 kwietnia 2015 r. 
OPS wydał 850 indywidualnych Kart 
Dużej Rodziny dla 159 rodzin wielodziet-
nych, natomiast od 1 maja br. do 10 wrze-

śnia br. zo-
stało wydane 
492 karty 
dla 96 ro-
dzin wielo-
dzietnych. 
N a j w i ę k -
szą po-
pularnością cieszy się Park Wodny  
Aquarium oraz Ostrołęckie Centrum 
Kultury. Łącznie do końca sierpnia od-
notowaliśmy 830 wejść do ww. instytu-
cji. Funkcjonowanie Karty pozwala na 
kreowanie pozytywnego wizerunku ro-
dziny wielodzietnej oraz zwiększa szanse 
rozwojowe dzieci i młodzieży z tych ro-
dzin. Możemy stwierdzić, że Karta Du-
żej Rodziny okazała się celnym przed-
sięwzięciem. Zależy nam na aktywnym  
i prorozwojowym wspieraniu rodzin wie-
lodzietnych. KDR przysługuje wszystkim 
członkom dużych rodzin, także rodzin za-
stępczych, w których wychowuje się tro-
je lub więcej dzieci w wieku do 18. roku 
życia lub w przypadku kontynuowania 
nauki do 25. roku życia. Karta stanowi ze-
spół ulg dla wszystkich członków rodzin 
wielodzietnych z gminy Rzekuń, również 
dla rodziców samotnie wychowujących 
dzieci. Ma stanowić przywilej i udogod-
nienie dla tych, którzy podejmują się tru-
du wychowania licznego potomstwa. 

Danuta Orzołek

Karta Dużej Rodziny
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„(…)Z dala od bursztynowego brzegu, to 
właśnie tu, na Ziemi Rzekuńskiej mary-
narze i ułani czynili z piersi swych zaporę 
wrogowi. Tu spośród 756 z I Batalionu 
Pułku Morskiego 53 marynarzy i 18 
ułanów zostało na wieczne spoczywanie 
(…) Po raz kolejny obchodzimy uroczy-
stości w hołdzie Marynarzom i Ułanom, 
które mają upamiętnić wydarzenia, ma-
jące miejsce 95 lat temu na tejże Ziemi 
Rzekuńskiej.” – tak w słowach wstępu i 
powitania Wójt Gminy Rzekuń Stani-
sław Godzina nakreślił historię epizodu 
wojny polsko - bolszewickiej z 1920 r. 

Uroczystość zaszczycili swą obecnością: 
senator Robert Mamątow, przedstawi-
ciele urzędu marszałkowskiego, woje-
wody, wojska polskiego, Starosta Ostro-
łęcki Stanisław Kubeł, Przewodniczący 
Rady Miasta Ostrołęki Jerzy Grabowski. 
Nie zabrakło również przedstawicieli 
samorządów gminnych, służb mundu-

rowych, strażaków ochotniczych straży 
pożarnych, radnych powiatu, radnych 
gminy Rzekuń z Przewodniczącym 
Rady Gminy Edwardem Gryczką i 
sołtysów poszczególnych sołectw. Do 
Rzekunia przybył także dyrektor Mu-
zeum Marynarki Wojennej w Gdyni 
- Tomasz Miegoń oraz żołnierze ma-
rynarki. Obecni byli również przed-
stawiciele rodziny bł. ks. kmdr. Wła-
dysława Miegonia. Po mszy świętej 
uczestnicy obchodów przemaszerowali 
na cmentarz parafialny. Tam odbył się 
apel poległych oraz złożono wieńce 
na mogiłach żołnierzy i marynarzy.  
Uroczystość zwieńczyło plenerowe wi-
dowisko historyczne pn. „W hołdzie 
Marynarzom i Ułanom poległym na 
Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”.

Na tę atrakcję, przedstawiającą epizod 
wojny polsko-bolszewickiej czekało 
wielu mieszkańców Rzekunia i okolic.

Celem tego patriotycznego wyda-
rzenia było podtrzymywanie i upo-
wszechnianie tradycji narodowej, pie-
lęgnowanie polskości oraz rozwoju 
świadomości narodowej, obywatel-
skiej i kulturowej. Zaznaczył to w ho-
milii ks. Wojciech Rzepa: „My musimy 
odpowiedzieć dzisiaj w kontekście 
sierpnia 2015 r., czy chcemy tęsknić 
i wzdychać do przeszłości i historii 
(…) czy też może chcemy upodob-
nić się do świata, w którym dziś żyje-
my? A może pomiędzy tymi dwiema 
rzeczywistościami (…) jest jeszcze 
nasza tożsamość chrześcijańska?” 
Przedsięwzięcie zorganizowane zosta-
ło przez parafię Najświętszego Serca 
Jezusowego w Rzekuniu, Wójta i Radę 
Gminy Rzekuń oraz wiele instytucji to-
warzyszących, przy wsparciu Minister-
stwa Obrony Narodowej. 

W hołdzie Marynarzom i Ułanom

Msza Święta w intencji Ojczyzny i poległych Żołnierzy oraz Apel Pamięci stanowiły trzon uroczystości patriotycznej  
„W hołdzie Marynarzom i Ułanom poległym na Ziemi Rzekuńskiej w 1920 roku”, która odbyła się w niedzielę 23 sierpnia br. 

Rozpoczęcie uroczystości przed kościołem NSJ w Rzekuniu

Obchody uroczystosci



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ |  NUMER 18/201514

Rok szkolny 2015/2016 w Gimnazjum w Rzekuniu rozpoczęty

Po niej uczniowie Gimnazjum im. Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu 
udali się do szkoły, by tam o godzinie 
9.00, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, 
rodzicami, radą pedagogiczną oficjalnie 
zainaugurować nowy rok szkolny. 

„Musimy przyswajać wiedzę teoretycz-
ną, ale też uczyć się praktycznie rozwią-
zywania wielu problemów występują-
cych w życiu codziennym. Musimy także 
wyznaczyć sobie cele, wytyczyć drogę w 
życiu i konsekwentnie nią podążać, aby 

zrealizować to, co sobie zaplanowaliśmy. 
Takie jest nasze główne zadanie, które 
w dniu dzisiejszym rozpoczynamy” – 
zaznaczyła w przemówieniu Dyrektor 
Szkoły Magdalena Mieszkowska.

Uczniowie klas III przedstawili młod-
szym kolegom, jak funkcjonuje szkoła. 
Codzienność Gimnazjum na Szkol-
nej ukazano na slajdach prezenta-
cji multimedialnej. Starsi uczniowie 
przypomnieli sobie przygotowane w 
poprzednim roku uroczystości, m.in.: 
wystawienie sztuki teatralnej, imprezę 
z okazji Dnia Dziecka, wycieczki. Ci, 
którzy pojawili się w gimnazjum po raz 
pierwszy, mieli okazję przekonać się, że 
oprócz lekcji, konkursów i nauki, można 
tu realizować swoje pasje i rozwijać za-
interesowania. 

Po uroczystości uczniowie i wycho-
wawcy udali się do klas na pierwszą, 
jak zawsze krótką, lekcję w nowym roku 
szkolnym. 

W dniach 21-30 lipca 2015 roku pra-
wie trzydziestoosobowa grupa dzieci i 
młodzieży, wraz z opiekunami, prze-
bywała na wakacyjnym wypoczynku w 
Orzyszu. Organizatorem tego wyjaz-
du była Parafia Najświętszego Serca 
Jezusowego w Rzekuniu. Pobyt dzieci 
i młodzieży był możliwy także dzię-
ki życzliwemu wsparciu finansowemu 
przez Gminną Komisję Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych z Rze-
kunia.

W Orzyszu przebywaliśmy w Domu 
Świętej Rodziny, który jest ośrodkiem 
wypoczynkowo-szkoleniowym Caritas 

Diecezji Ełckiej. Warunki zakwatero-
wania i wyżywienia mieliśmy bardzo 
dobre. Największym atutem nasze-
go obozu była bliska plaża miejska, z 
której mogliśmy w sposób bezpieczny 
korzystać. W czasie naszego pobytu 
w Orzyszu odbywały się czterodnio-
we „Spotkania ze sztuką”. W różnych 
punktach miasta artyści prezentowali 
swoją twórczość: rysowanie karykatur, 
rysowanie portretów, „żywa rzeźba”, 
gra na instrumentach muzycznych. W 
Ogródku Jordanowskim Teatr uliczny 
TUB z Bystrzycy Kłodzkiej prowadził 
animacje dla dzieci „Cyrkolandia”, a tak-
że wystawił spektakl „MOMO, czyli w 

Wakacyjny Orzysz
poszukiwaniu zaginionego czasu”. Mie-
liśmy okazję wziąć także udział w wido-
wisku plenerowym w wykonaniu Teatru 
Ognia Los Fuegos z Krakowa. Sobotnie 
popołudnie zaś i wieczór to niezapo-
mniane spotkanie z rodzicami: wspólne 
plażowanie, Msza święta oraz grillowa-
nie dały nam dużo radości. W ramach 
wypoczynku odwiedziliśmy także 15 
Mazurski Batalion Saperów w Orzyszu 
oraz Ośrodek Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim, 
gdzie mieliśmy okazję ćwiczyć z bronią 
na zaawansowanym systemie szkolno - 
treningowym ŚNIEŻNIK. Ogromnie 
dużo radości dała nam radosna zabawa 
na Basenie Tropikana w Hotelu Gołę-
biewski w Mikołajkach, gra w Kręgle 
w Giżycku oraz rejs po tamtejszym je-
ziorze. Byliśmy także w nowooddanym 
do użytku Parku Linowym w Ełku i na 
basenie miejskim.

Bardzo dziękujemy wszystkim, a szcze-
gólnie Wójtowi Gminy Rzekuń, za 
umożliwienie nam tego wypoczynku. 
Czekamy z utęsknieniem na przyszło-
roczne wakacje. 

ks. dr Wojciech Rzepa

Część oficjalna inauguracji roku szkolnego 2015/2016

Uczestnicy letniego wypoczynku w Orzyszu wraz z ks. W. Rzepą

Tradycyjnie, 1 września br. o godz. 8.00, uroczystą mszą świętą w kościele parafial-
nym w Rzekuniu rozpoczął się nowy rok szkolny. 
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Pod takim hasłem w słoneczną sobotę 
15 sierpnia 2015r. w Rzekuniu wystar-
towali kolarze podczas VII Jazdy Indy-
widualnej na Czas. 

Do pokonania był dystans 10 km po 
szosie od Rzekunia przez Drwęcz do 
Zapiecznego i z powrotem. Impreza 
organizowana przez Klub Kolarski 24h 
cieszyła się rekordowym zainteresowa-
niem uczestników - rywalizację na dy-
stansie 10 km podjęło 82 zawodników, 
którzy zmierzyli się w konkurencjach: 
dla rowerów „szosówek” i „górali” oraz 
odrębnie w kategoriach pań i panów. 
Jazda przez miejscowości gminy Rze-
kuń i Troszyn była bardzo emocjonu-
jąca, co potwierdzają bardzo dobre wy-
niki. Wielu zawodników zapowiadało 
poprawienie swoich czasów z ubiegłego 
roku, ale mocny wiatr pokrzyżował pla-
ny niektórym z nich.

W tegorocznej „Czasówce” został pobi-
ty rekord ubiegłoroczny, a dokonał tego 
Jarosław Kobyliński. Pochodzący z Ma-
kowa Mazowieckiego, a na stałe miesz-
kający i trenujący w angielskim klubie 
„IPSWICH BC” został najlepszym 
kolarzem jazdy indywidualnej na czas, 
wygrywając zawody z wynikiem 14 mi-
nut i 43 sekundy, minimalnie wyprze-
dzając rywala z Warszawy. Za pobicie 
rekordu trasy zawodnik z Anglii otrzy-
mał nagrodę finansową, ufundowaną 

VII „Czasówka” w Rzekuniu

Jeździsz na co dzień rowerem? 
Zrób to samo tylko trochę szybciej!

przez Pana Rafała Urbana, Dzbenin z 
firmy ALUEXPERT. Drugi na mecie 
zameldował się Dawid Załęgowski z 
Warszawy (Ibox Grawitan MTB Team) 
- 14:45, a trzeci Artur Budny z Ostro-
łęki (BSA PRO Tour) - 15:12, który 
w kategorii Open zajął trzecie miejsce 
z czasem 15:12 ex aequo z Janem Ten-
derenda – Deutsche Bank Bike Team, 
Warszawa. Kolejne miejsca w rywaliza-
cji zajęli: Mateusz Górski (Ostrołęka) 
- 15:26, Bartosz Jechanowski (Ostrołę-
ka) - 15:33, Sebastian Korzeb (Ostro-
łęka) - 15:43, Rafał Charucki (Ostrów 
Maz.) - 15:51, Krzysztof Olszewski 
(Olszewo-Borki) - 15:59, Dariusz Re-
gulski (Ostrołęka) - 16:00, a dziesiątkę 
najszybszych kolarzy zamknął Maciej 
Karwowski (Łomża) - 16:10. W kla-
syfikacji kobiet najlepsza okazała się 
Bożena Bednarczyk z Grębek - 18:06. 
W gronie zawodników MTB zwyciężył 
Wiesław Grala (Mrągowo) z czasem 
17:13. W gronie dziewcząt najlepszy 
wynik wykręciła zaledwie dwunastolet-

nia Marta Gawek (Ostrołęka) - 23:41. 
Natomiast wśród chłopców najszybszy 
był Kamil Grabowski – KK24h, Nowa 
Wieś – 22:38. Impreza, organizowana 
przez prezesa Klubu Kolarskiego 24h 
Marka Karczewskiego, z roku na rok 
się rozwija, przyciągając coraz większą 
grupę rywalizujących amatorów, którzy 
oprócz rywalizacji cenią sobie aktyw-
ność sportową oraz wspólnie spędzony 
czas. Przypominamy, że w 2014 r. star-
towało 60 zawodników, w 2013 r – 40, 
a w 2010 r., kiedy startowano po raz 
pierwszy, wówczas do Czarnowca przy-
było tylko 15 osób. Zawody stają się 
więc coraz popularniejsze, co uzasadnia 
potrzebę ich organizowania. 

W tym roku Patronat Honorowy nad 
imprezą objął ponownie Wójt Gminy 
Rzekuń Stanisław Godzina, a nagrody 
zwycięzcom wręczył dyrektor Zakładu 
Obsługi Gminy w Rzekuniu Marian 
Grzegorczyk. 

Zwycięzcy „Czasówki” wraz z wręczającym nagrody Dyrektorem ZOG w Rzekuniu p. M. Grzegorczykiem Finalistki VII Jazdy Indywidualnej na Czas

Przygotowania zawodników do startu w „Czasówce”
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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, 29 643 20 45, 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

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.

Start nastąpił od ulicy ks. Mariana Skło-
dowskiego, a meta zlokalizowana była 
na rzekuńskim Orliku. Organizatorzy 
przygotowali dla uczestników trasę o 
długości 10 km, która została podzielo-
na na trzy pętle po 3,333 km, wiodące 
ulicami Rzekunia. 

Jako pierwszy w głównej rywalizacji na 
metę przybiegł Jerzy Ładysz z czasem 
37:59 z Jeleniej Góry. Drugi na mecie 
zameldował się ostrołęczanin Sławomir 
Mąka z czasem 38:57, a trzeci - kolej-
ny reprezentant Jeleniej Góry Jacek 
Nastałek z wynikiem 39:38. Tuż za po-
dium został sklasyfikowany Arkadiusz 
Narojczyk z Makowa Mazowieckiego 
- 40:55. W klasyfikacji kobiet najlepsza 
okazała się Sylwia Wojewódzka - 53:52, 
przed Wiktorią Olkowską z Szelkowa - 
55:40 i Barbarą Kosakowską-Szutkow-
ską z Olsztyna - 59:00. Organizatorzy 

przygotowali również puchary i nagro-
dy dla najlepszych trzech zawodniczek i 
zawodników w poszczególnych katego-
riach wiekowych. Nie zapomniano rów-
nież o młodych lekkoatletach ze szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, dla 
których rywalizację przeprowadzono od 
godziny 12:00 na dystansie 1000 m. W 
kategorii klas I-III szkół podstawowych 
zwyciężyli Maja Sokołowska i Michał 
Korsak. W gronie klas IV-VI szkół 
podstawowych najlepsi okazali się Iza 
Duszak i Kacper Sokołowski. W kate-
gorii gimnazjalistów triumfowali Piotr 
Sadłowski i Dorota Śnietka. Zwycięz-
com nagrody wręczyła Sekretarz Gminy 
Rzekuń Bożena Jaskólska.

Organizatorami biegu byli Łukasz 
Chojnacki i Przemysław Dąbrowski z 
LUKS Rzekunianka Rzekuń oraz Wójt 
Gminy Rzekuń. 

II Bieg Uliczny im. Adama Chętnika w Rzekuniu

Po raz drugi 16 sierpnia 2015 r. odbył się w Rzekuniu Bieg Uliczny im. Adama 
Chętnika, który zgromadził około setki zawodników. 

Nagrody wręczali Sekretarz Gminy Rzekuń Bożena Jaskólska oraz radny Bartosz Podolak Zwycięzcy Biegu Ulicznego

Uroczyste wręczenie nagród

Najmłodsze zwyciężczynie biegu


