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Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!
W blasku Betlejemskiego Żłóbka życzymy wszystkim miesz-
kańcom gminy Rzekuń, by nadchodzące święta były przepeł-
nione ciepłem, radością oraz refleksją nad minionym czasem. 
W tych wyjątkowych dniach życzymy wiele spokoju, zadowo-
lenia i sukcesów w realizacji podjętych wyzwań. Niech Boże 
Narodzenie będzie źródłem pogody ducha i dobrej energii,  
a 2016 rok – czasem spełnionych marzeń, pełnym optymi-
zmu, wiary i niegasnącej nadziei.

Stanisław Godzina 
Wójt Gminy Rzekuń

Edward Gryczka 
Przewodniczący Rady Gminy Rzekuń

Samorządowy Oskar dla Wójta Gminy Rzekuń

Była to XVIII edycja tego prestiżowego 
konkursu. Nagrody im. Grzegorza Palki 
wręczane są od 1997 roku. O ich przyzna-
nie mogą wnioskować posłowie i senato-
rowie, oddziały Ligi Krajowej, władze 
samorządu terytorialnego, a także związ-
ki i stowarzyszenia samorządowe. Sama 
Liga Krajowa, zrzeszająca Ligi Miejskie  

Wójt Gminy Rzekuń Stanisław Godzina odbierający wyróżnienie w Galerii Porczyńskich

W niedzielę 18 października 2015 roku w Galerii Porczyńskich  
w Warszawie Wójt Gminy Rzekuń Stanisław Godzina odebrał wy-
różnienie przyznane przez Kapitułę nagrody im. Grzegorza Palki 
zwaną „Samorządowym Oskarem” w kategorii za działalność w sa-
morządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.

i Ligi Wiejskie, opierając 
swą działalność o hasło: 
„ Rodzina – Wspólnota 
lokalna – Ojczyzna”, pro-
muje działania na rzecz 
demokratycznych reform. Fundując Na-
grodę im. Grzegorza Palki Liga Krajowa 
pragnie uhonorować jednego z najwybit-

niejszych przedstawicieli polskiego samo-
rządu terytorialnego, tragicznie zmarłego 
Prezydenta Łodzi – Grzegorza Palkę. 



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ |  NUMER 19/20152

Biuletyn informacyjny Gminy Rzekuń kwartalnik rozdawany bezpłatnie. ISSN 2083-6414, nakład 2500 egz.
Wydawca, skład i druk: Studio reklamy Bubbles Andrzej Zalewski, www.bubbles.pl.  
Redaktor naczelny: Andrzej Zalewski. Biuletyn zrealizowano na zlecenie Gminy Rzekuń.

X zwyczajna sesja  
Rady Gminy Rzekuń
Rada Gminy Rzekuń  
podjęła następujące uchwały:
• uchwała w sprawie pomocy finansowej 

udzielonej z budżetu gminy Rzekuń 
w formie dotacji celowej Powiatowi 
Ostrołęckiemu na realizację zadań  
w zakresie drogownictwa – odbudowa 
drogi nr 2569 W Goworowo – Ka-
mianka – Pomian – kwota 800 tys. zł

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

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

• uchwała w sprawie zaliczenia dróg do 
kategorii dróg gminnych stanowiących 
jej własność, zgodnie z wykazem

• uchwała w sprawie nadania nazw 
ulic w miejscowościach: Dzbenin 

Radni obradowali

Rzekuń na 42 miejscu w Polsce pod względem wydatków na infrastrukturę

24 września 2015 r.

XI zwyczajna sesja  
Rady Gminy Rzekuń
Rada Gminy Rzekuń  
podjęła następujące uchwały: 
• uchwała w sprawie zaliczenia drogi  

o nr ewid. 678 (ul. Miła) w Rzekuniu 
do kategorii dróg gminnych stano-
wiącą jej własność

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

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

• uchwała w sprawie przyjęcia „Pro-
gramu współpracy Gminy Rzekuń  
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 

29 października 2015 r.

ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 
2016” 

• uchwała w sprawie utworzenia i or-
ganizacji punktów przedszkolnych na 
terenie gminy Rzekuń w roku szkol-
nym 2015/2016 przy:
1. Szkole Podstawowej im. Orła Bia-
łego w Borawem
2. Szkole Podstawowej im. Mieczy-
sława Czychowskiego w Dzbeninie
3. Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ks. 
Antoniego Pęksy w Laskowcu

• uchwała w sprawie nadania nazw 
ulic w miejscowościach: Dzbenin (ul. 
Kubusia Puchatka) i Tobolice (ul. Se-
zamkowa, ul. Rumiankowa)

• uchwała w sprawie wyboru ławników 
do Sądu Okręgowego w Ostrołęce 
(Hanna Czaplicka, Jadwiga Dobkow-
ska – Rutka) i do Sądu Rejonowego 
w Ostrołęce (Mariola Kisiel, Tere-
sa Nadrowska, Krzysztof Orzołek, 
Sławomir Sadowski, Anna Sylwia 
Wojsz) na kadencję 2016-2019 r. 

(ul. Długa, ul. Poprzeczna) i Czarno-
wiec (ul. Topolowa)

Samorządowe pismo „Wspólnota” 
opublikowało ranking wydatków na 
infrastrukturę techniczną w 2014 roku. 
Sklasyfikowano 1517 gmin wiejskich 
z całej Polski. Gmina Rzekuń zajęła  
w tym rankingu znakomite 42 miejsce 
w Polsce, a 7 miejsce w województwie 
mazowieckim. 

Wydatki w latach 2012- 2014 w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca wynosiły 
1076,49 zł. Dla porównania w latach:
• 2012-2014 jest pozycja 42;
• 2011-2013 była to pozycja 55;
• 2008-2011 była to pozycja 292;
• 2006-2008 była to pozycja 324.

W pierwszej setce z naszego powiatu 
znalazła się jeszcze jedna gmina. Nasza 
znakomita pozycja byłaby zapewne jesz-
cze wyższa, ale część inwestycji prowa-
dzonych była razem z powiatem, a jest to 
kwota niebagatelna, ponad 4,3 mln zł, co 
daje na mieszkańca dodatkowo 430 zł. 

Dzięki tak dużej sumie, zainwestowanej 
w infrastrukturę techniczną, stale pod-
noszona jest jakość życia mieszkańców. 
Do ich dyspozycji oddajemy wciąż nowe 
drogi, wodociągi, kanalizację, place za-
baw, tereny rekreacyjne, a także przed-
szkola i obiekty oświatowe. 

W dniu 12 listopada br. Wójt Gminy 
Rzekuń Pan Stanisław Godzina pod-
czas XII sesji Rady Powiatu w Ostrołęce 
otrzymał podziękowania od Starosty Po-
wiatu Pana Stanisława Kubła oraz Rady 
Powiatu za zajęcie wysokiego miejsca  
w ogólnopolskim rankingu inwestycyj-
nym pisma samorządowego „Wspólno-
ta”. Podziękowania otrzymali również 
wójtowie gmin: Troszyn – Pan Edwin 
Mierzejewski i Myszyniec – Pan Bog-
dan Glinka. Ocenie poddane były nakła-
dy inwestycyjne poniesione w gminach 
w latach 2012- 2014. Dobra współpraca 
przy realizacji inwestycji, które wymaga-
ły dużych nakładów finansowych spo-

wodowała, że podjęte zadania w całości 
zostały doprowadzone do końca.

Zabierając głos Pan Stanisław Godzina 
stwierdził, że gmina Rzekuń zmieniła 
swoje oblicze na lepsze dzięki współ-
pracy gminy i powiatu. „Przyjeżdżający 
do naszej gminy goście podkreślają, że 
to nie jest ta sama gmina, wygląda dużo 
lepiej. Przyczyniły się do tego zarów-
no inwestycje wykonane samodzielnie 
przez nas, jak również te przy współpra-
cy z Powiatem Ostrołęckim. Wykonane 
zadania nie tylko zmieniły naszą gminę, 
ale również funkcjonowanie mieszkań-
ców. Jednak w dalszym ciągu zostało 
jeszcze dużo do zrobienia. Chcę wyrazić 
najwyższe wyrazy uznania dla Pana Sta-
rosty za to, że ta współpraca na wszyst-
kich płaszczyznach była płynna, konse-
kwentna i merytoryczna, co pozwoliło 
na zrealizowanie podjętych działań”. 
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Inwestycje Gminy Rzekuń

1. Urząd Gminy w Rzekuniu złożył 
wniosek do „Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogo-
wej na lata 2016 - 2020” na dofinanso-
wanie „Przebudowy i rozbudowy ulicy 
Miłej, Ks. Skłodowskiego i Jana Pawła 
II w Rzekuniu z uzupełnieniem braku-
jącej infrastruktury technicznej wraz  
z oświetleniem”. Wnioskowana kwota 
dofinansowania to 863.326,00 zł. Po-
nadto Gmina Rzekuń uzyskała dotację 
celową na przebudowę ww. dróg od 
Starostwa Powiatowego w Ostrołęce  
w wysokości 500 tys. złotych. Przebu-
dowane drogi zyskają nową nawierzch-
nię bitumiczną, chodniki, elementy 
odwodnienia ulic, bezpieczne przejścia 
dla pieszych itp.

2. Wyłoniono Wykonawcę na wykona-
nie dokumentacji projektowo - kosz-
torysowej przebudowy i rozbudowy 
sieci wodociągowych z przyłączami w 
Zabielu i Rzekuniu, rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej w Rzekuniu.

3. Trwają prace projektowe na wyko-
nanie wielofunkcyjnych boisk spor-
towych w miejscowościach: Ołdaki, 
Laskowiec, Drwęcz, Borawe, Susk 
Nowy. Gmina Rzekuń planuje pozy-
skać dotację na budowę tych boisk z 
Ministerstwa Sportu i Turystyki, jak 
to miało miejsce w przypadku boiska 
wielofunkcyjnego przy Gimnazjum w 
Rzekuniu.

4. W związku z trwającymi naborami 
wniosków na budowę i modernizację 
dróg lokalnych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmi-
na Rzekuń opracowała dokumentacje 
projektowe na przebudowy dróg na te-
renie Gminy Rzekuń, tj. ul. Brzozowej  
i Dębowej w Czarnowcu, ulic: Sosnowej, 
Świerkowej, Wierzbowej, Akacjowej  
w Tobolicach, ulic Słonecznej, Desz-
czowej, Księżycowej i Gwiezdnej w 
Ławach. 

5. Decyzją Zarządu Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej przyznano Gmi-
nie Rzekuń pożyczkę w wysokości 
634.2020,00 zł na ,,Budowę kanaliza-
cji sanitarnej w Laskowcu i Teodoro-
wie -II etap”.

6. W dniu 29 października 2015r. 
Rada Miasta Ostrołęki uchwałą nr 
106/XV/2015 wyraziła wolę zawar-
cia umowy partnerskiej pomiędzy 
Miastem Ostrołęka a Gminą Rze-
kuń, której przedmiotem będzie in-
westycja polegająca na przebudowie 
ul. Czarnej na terenie miasta Ostro-
łęki oraz alei Armii Krajowej na te-
renie gminy Rzekuń. To pierwszy 
krok do przebudowy tzw. ,,Czarnej 
Dróżki” łączącej miasto Ostrołęka  
z gminą Rzekuń.

7. Wyłoniono Wykonawcę budowy 
kanalizacji sanitarnej w Tobolicach. 
Zakres zadania obejmuje budowę ka-
nalizacji w ul. Jodłowej wraz z zrzutem 
ścieków w ul. Goworowską, w ramach 
którego zostanie wybudowane ok. 1,6 
km sieci z przyłączami zakończonymi 
na granicy przyłączanych nieruchomo-
ści. Wykonawcą robót jest firma Mul-
ti-Kom Andrzej Nakielski z Ostrołęki, 
wartość kontraktu wynosi ok. 330 tys. 
zł. Planowany termin zakończenia ro-
bót ustalono na 30.06.2016 r.

8. Wyłoniono Wykonawcę na rozbu-
dowę i modernizację oświetlenia ulicz-
nego w Gminie Rzekuń. W pierwszym 
etapie zostanie opracowana dokumen-

tacja techniczno-prawna, w drugim 
etapie zostanie zbudowane, rozbudo-
wane, zmodernizowane oświetlenie 
uliczne.

9. W związku z zadaniem polegają-
cym na „Usuwaniu wyrobów azbesto-
wych z terenu gminy Rzekuń” w 
2015 roku zebranych zostało 112 
wniosków od mieszkańców na od-
biór wyrobów azbestowych na łączną 
wagę około 196,92 ton w tym 17,43 
ton zostanie zdemontowanych z bu-
dynków gospodarczych (waga jest 
orientacyjna, spisana z wniosków 
mieszkańców, prawdziwa waga zna-
na będzie dopiero po całkowitym 
odbiorze). Powyższe zadanie będzie 
współfinansowane w formie dotacji  
w wysokości 85% przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie. Firma, 
która wykonywać będzie powyższe za-
danie, to: PHU PIOTR Piotr Jaczyń-
ski ul. Warszawska 38B, 05-084 Lesz-
no. Prace będą wykonywane w okresie 
od 25.11.2015r do 11.12.2015. Wszy-
scy mieszkańcy będą powiadamiani 
telefonicznie o terminie odbioru i de-
montażu. 
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Odbiór trzech siłowni napowietrznych  
w Ołdakach, Dzbeninie i Czarnowcu

W dniu 13 października br. dokonano 
odbioru końcowego zadania, obejmu-
jącego swym zakresem dostawę i mon-
taż zestawów siłowni napowietrznych 
w trzech miejscowościach: Ołdaki, 
Dzbenin, Czarnowiec. 

W ramach robót dostarczono oraz za-
montowano:
• (Czarnowiec) orbitrek i wyciskanie 

siedząc na zamontowanym pylonie, 
wahadło + pylon + biegacz, wioślarz 
pojedynczy (wolnostojący), motyl 
pojedynczy;

• (Ołdaki) orbitrek i wyciskanie sie-
dząc na zamontowanym pylonie, 
wioślarz pojedynczy (wolnostojący);

• (Dzbenin) orbitrek i wyciskanie 
siedząc na zamontowanym pylonie, 
twister + pylon + biegacz, wioślarz 
pojedynczy (wolnostojący), motyl 
pojedynczy.

Siłownia napowietrzna w Ołdakach Siłownia napowietrzna w Dzbeninie

Siłownia napowietrzna w Czarnowcu

Odbiór placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach

W ramach zadania przygotowano teren 
do prac związanych z zagospodarowa-
niem. Działka została wyrównana i wy-
profilowana, nawieziono ok. 300 m3  zie-
mi urodzajnej, wsiano trawę, nasadzono 
krzaki typu-tuja Szmaragd w ilości 160 
szt. oraz ustawiono obrzeża elastyczne 

trawnikowe. Całkowity koszt zadania 
wyniósł: ok. 35.000 zł brutto. Wykonaw-
cą zadania inwestycyjnego był Zakład 
Usług Budowlanych Drogowych i Me-
lioracyjnych mgr inż. Agnieszka Skib-
niewska-Zera z Grabowa. 

W dniu 17 listopada br. dokonano odbioru końcowego zadania pt. „Zagospodaro-
wanie placu gminnego przy świetlicy w Tobolicach”. 

Czytam sobie… w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej 
Publiczna zakończyła realizację pro-
jektu „Czytam sobie w bibliotece”.  
W naszych placówkach, zarówno  
w Rzekuniu, jak i w Filiach w Laskowcu  
i w Borawem, w ramach projektu od-
bywały się zajęcia z młodszymi czytel-
nikami na podstawie książek dla dzieci, 
takich jak: „Szarka”, „Maja na tropie 
jaja”, „Marta i Ufoludek”, „Syrop maga 
Abrakadabry” i innych pozycji, które 
biblioteka otrzymała od wydawnictwa 
Egmont na potrzeby realizacji zajęć dla 
dzieci. Wszystkie zajęcia odbywały się w 
zróżnicowanej, interaktywnej formie, aby 
dzieci kojarzyły czytanie z przyjemno-
ścią. Celem projektu była promocja czy-
telnictwa wśród najmłodszych. Projekt 
był finansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ponadto we wszystkich miejscowo-
ściach zamontowano ławki oraz usta-
wiono kosze na śmieci.

Koszt inwestycji to ok. 53 tys. zł brut-
to. Wykonawcą zadania inwestycyjne-
go był Zakład Produkcyjno-Usługowy 
„ROMEX” Sp. z o.o., z Bydgoszczy.

Święto Misia w Filii  
Bibliotecznej w Laskowcu
Z okazji Światowego Dnia Pluszowego 
Misia w dniu 25 listopada br. w biblio-
tece w Laskowcu zagościły dzieci z plu-
szowymi maskotkami. Pośród wesołych 
zabaw, śpiewu piosenek i misiowych 
wierszyków dzieci poznawały bajko-
we zwyczaje, upodobania i zabawy. Nie 
zabrakło również przypomnienia książ-
kowych bohaterów, takich jak Miś Co-
ralgol, Miś Uszatek, Kubuś Puchatek, 
Miś Paddington i innych misiowych 
postaci. Światowy Dzień Pluszowego 
Misia został ustanowiony w 2002 r., w 
setną rocznicę powstania tej popularnej 
na całym świecie maskotki i jest sposob-
ną okazją do przypomnienia młodszym 
czytelnikom bohaterów w kanonie li-
teratury dla dzieci, a tym samym do 
promocji czytelnictwa wśród najmłod-
szych. 

Wójt Gminy 
Rzekuń podpisał 
umowę z Mini-
strem Sportu i Turystyki na dofinanso-
wanie budowy placu zabaw przy Przed-
szkolu Samorządowym w Rzekuniu. 
Środki pochodzą z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej (FRKF) zadania in-
westycyjnego w ramach „Programu roz-
woju regionalnego infrastruktury spor-
towej”. Wartość inwestycji to ok. 160 
000 zł. Kwota dotacji to 50 000 zł. 

50 tys. zł dla dotacji Gminy
Zagospodarowany plac gminny przy świetlicy w Tobolicach.
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Władze gminne, poczty sztandarowe zgromadzone na Mszy Św. w intencji Ojczyzny.

Uczniowie z SP w Dzbeninie.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Rzekuniu

Przegląd Pieśni Patriotycznych w Szkole Podstawowej w Dzbeninie 

Narodowe Święto Niepodległości zgro-
madziło społeczność rzekuńskiej parafii 
11 listopada 2015 roku. Obchody 97. 
rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości rozpoczęły się o godz. 10.00 
w kościele pw. Najświętszego Serca Je-
zusowego w Rzekuniu.

Uroczystość zainicjowało uroczyste 
wciągnięcie flagi Polski na maszt i od-
śpiewanie hymnu narodowego. Następ-
nie poczty sztandarowe szkół i straży 
pożarnych z gminy Rzekuń oraz władze 
gminne w uroczystej procesji udały się 
do kościoła na Mszę Świętą w intencji 
Ojczyzny, sprawowaną przez probosz-
cza parafii ks. ppłk. Jana Mrowcę. Na 
uroczystości obecni byli: Wójt Gminy 
Rzekuń Pan Stanisław Godzina, Prze-
wodniczący Rady Gminy Pan Edward 
Gryczka, Sekretarz Gminy Pani Bożena 
Jaskólska, radni, sołtysi, dyrektorzy pla-

Uczniowie pod kierunkiem Iwony 
Olejniczak, Katarzyny Damięckiej i 
Doroty Kołakowskiej stworzyli piękne 
widowisko patriotyczne, podczas które-
go wyśpiewali swą miłość do Ojczyzny. 
Nie zabrakło również rysu historyczne-
go przedstawiającego tragiczne dzieje 
narodu polskiego, długą i dramatyczną 
drogę do wolności, aż po jej odzyska-
nie. Radosny finał uczniowie uświetnili 
wspólną pieśnią finałową o niepodle-
głej i niepokornej Polsce. Następnie 
wszystkie dzieci, począwszy od punktu 
przedszkolnego aż po klasę VI, zapre-
zentowały wybrane przez siebie pieśni 
patriotyczne z entuzjazmem przyjmo-
wane przez publiczność.

Święto Niepodległości to dzień szcze-
gólny dla całej lokalnej społeczności. 

Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą!
Lecz czymś największym, 

czym być można: Sobą!
Leopold Staff

cówek oświatowych. Zebranych przywi-
tał ks. proboszcz ppłk. Jan Mrowca: „Z 
radością i wdzięcznością serca (...)prosi-
my o pomyślność dla naszej ojczyzny, za 
tych wszystkich, których wybraliśmy w 
wyborach do naczelnych władz, za pre-
zydenta, za nowy rząd, prosząc dla nich 
o łaskę mądrości, roztropności, rozwagi i 
troski o dobro wspólne. Ale nie możemy 
mówić o teraźniejszości bez przeszło-
ści. Chcemy na tym ołtarzu modlić się 
również za tych, którzy się przyczynili 
do tego momentu, że my dziś jesteśmy i 
żyjemy w wolnej ojczyźnie.”

Homilię wygłosił ks. dr Wojciech Rzepa 
zwracając się do wiernych: 
„Gromadzimy się dziś (...) by żyć i szukać 
drogi, prawdy i życia. Dlatego pochylmy 

się dziś nad naszą ojczyzną jak nad mat-
ką, nad osobą, od której chcemy uczyć się 
prawd pełni życia”. 

Na zakończenie uroczystości Wójt Gmi-
ny Rzekuń Pan Stanisław Godzina z 
okazji Narodowego Święta Niepodległo-
sci złożył wszystkim zebranym życzenia 
„satysfakcji z rozwoju naszego państwa, 
mądrego korzystania z daru wolności 
(...), zjednoczenia w osiąganiu wspól-
nych celów, zarówno w wymiarze ogól-
nonarodowym, jak i naszej Małej Ojczy-
zny – gminy Rzekuń. (...) Odkrywajmy 
patriotyzm na nowo. Niech nie będzie 
to tylko pusto brzmiące słowo. Uczmy 
dzieci miłości i dumy z naszej tradycji, 
kultury i historii.” 

Właśnie wtedy w mu-
rach szkoły spotykają 
się wszyscy, którzy chcą 
wspólnie uczcić naszą 
wolną Ojczyznę. Dzieci 
czują się wyjątkowo, kie-
dy mogą przeżywać tak podniosłe chwi-
le w otoczeniu swoich najbliższych. 

 W tym roku swoją obecnością uświetnił 
naszą uroczystość wicestarosta powiatu 
ostrołęckiego Krzysztof Parzychowski, 
który wspólnie z pracownikami szkoły 
przedstawił piękną pieśń patriotyczną 
„Biały Krzyż”. Gośćmi specjalnymi byli 
również: radny gminy Rzekuń Piotr 
Suchta, przedstawiciele Stowarzyszenia 
Sympatyków V Pułku Ułanów Zasław-
skich, członkowie Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Dzbeninie oraz przedstawi-
ciele Rady Rodziców. 

 To szczególne popołudnie, kiedy przy 
blasku świec wszyscy razem radujemy 
się z niepodległości, jest najpiękniejszą 
lekcją patriotyzmu dla uczniów. Powta-
rzając za dyrektor szkoły Małgorzatą 
Cichocką, czujemy się zaszczyceni, że 
to właśnie nasza szkoła jest miejscem, w 
którym tak pięknie i wzniośle manife-
stujemy miłość do Polski. 

Dnia 09.11.2015 roku w Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czy-
chowskiego w Dzbeninie uroczyście obchodziliśmy 97 rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości, która wpisała się już w historię 
placówki jako Przegląd Pieśni Patriotycznych.
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Co Pana skłoniło do podjęcia się peł-
nienia funkcji sołtysa w Dzbeninie?
Pierwszą kadencję sołtysa pełniłem w 
latach 2007- 2011, zgłosiłem się, by ją 
pełnić za namową mieszkańców. Zo-
stałem wybrany zaledwie po upływie 
1,5 roku od zamieszkania w Dzbeninie. 
Po czterech latach zrezygnowałem z tej 
funkcji. Od lutego 2015 roku ponownie 
zostałem wybrany przez mieszkańców, 
co oznacza, że zostałem obdarzony 
zaufaniem w kwestiach naszej miej-
scowości. A to dowód na bardzo dobrą 

współpracę z mieszkańcami mojej miej-
scowości. Staram się bowiem słuchać 
ich problemów i w miarę możliwości je 
rozwiązywać. Dostałem duży kredyt za-
ufania i postaram się go nie zmarnować.

Jakie zauważa Pan potrzeby miesz-
kańców Dzbenina?
Na przełomie kilkudziesięciu lat nasza 
miejscowość się szybko rozrosła. Za-
równo nowi, jak i starzy mieszkańcy 
zgłaszają różne potrzeby, w których naj-
częściej powtarzającymi się są inwesty-

Co Panią skłoniło do podjęcia  
decyzji o kandydowaniu na  
Radną gminy Rzekuń?
Czarnowiec i Rzekuń to miejscowości, 
które są mi znane od dziecka. Pocho-
dzę z tego regionu, tu żyłam, uczyłam 
się i spędzałam wolny czas. Znam po-
trzeby mieszkańców i aby im sprostać, 
coś zmienić, poprawić - należy uczest-
niczyć w życiu społecznym, dlatego 
też postanowiłam kandydować w wy-
borach do Rady Gminy. 

Jakie potrzeby zmian na lepsze  
widzi Pani oraz mieszkańcy gminy 
Rzekuń?
Aby nasze miejscowości rozwijały 
się i aby ich mieszkańcom wygodniej 
się żyło. Nasze miejscowości są już  
w znacznej części zaopatrzone w me-

dia i skanalizowane, lecz będę zabie-
gała, aby kontynuować te i nowe inwe-
stycje.
Dzięki zaangażowaniu kilku osób  
w poprzedniej kadencji, nasi miesz-
kańcy mają możliwość korzystania 
z autobusów podmiejskich, co jest 
ogromnym udogodnieniem, za co ser-
decznie w imieniu własnym i osób ko-
rzystających dziękuję.
Zauważam, że przybywa miłośni-
ków sportu: jeżdżących rowerem, na 
rolkach, biegających, uprawiających  
nordic walking. Mamy ku temu wa-
runki, a będę zabiegać, aby takich 
ścieżek, wyodrębnionych pasów było 
więcej. Zbudowaliśmy już miejsce  
do uprawiania sportu, będzie też  
plac zabaw dla najmłodszych miesz-
kańców.

Sołtys wsi Dzbenin

Radna

Jak układa się współpraca z miesz-
kańcami i przedstawicielami gminy 
Rzekuń?
Współpraca z mieszkańcami, radnymi  
i panem wójtem układa się dobrze, roz-
mawiamy, staramy się rozwiązywać pro-
blemy wspólnie, jesteśmy partnerami  
w rozmowach. Ważny jest kompromis.
Czarnowiec jest miejscowością bardzo 
rozległą, trudno o integrację mieszkań-
ców, ale spotykam się z ludźmi, rozma-
wiam, słucham, co proponują, czego 
oczekują. Wiele osób zwraca się do mnie 
bezpośrednio z pomocą, z prośbami, żad-
nej nie pozostawiam bez odpowiedzi. 

Jakie są najważniejsze inwestycje  
w miejscowościach, które Pani  
reprezentuje?
Odebraliśmy w tym roku kilka bar-
dzo kosztownych inwestycji gminnych: 
przedszkole w Rzekuniu, sale gimna-
styczne, wyasfaltowane ulice. 
Aktualnie w moim okręgu planujemy 
następujące inwestycje: wodociąg na 
ulicy Cisowej, asfaltowanie ulicy Brzo-
zowej, Dębowej i Czarnowiec Kolonia, 
żwirowanie dróg, uzupełnianie oświetle-
nia ulicznego, budowa placu zabaw dla 
dzieci przy istniejącej już siłowni. Będę 
także zabiegała, aby w obecnej kaden-
cji poprawić stan oświetlenia ulicznego 
przy ulicy Kościuszki na odcinku od 

Rafał Kaczmarczyk

Bogumiła Dzwonkowska

Ma 39 lat. W Dzbeninie mieszka od 2005 roku wraz z 
żoną i dwoma synami. Na co dzień pracuje w służbach 
mundurowych. Wolny czas lubi spędzać na pracach przy-
domowych. Jego pasją są stare motocykle, jest posiadaczem 
57 letniej M-72.

Ma 40 lat. Mężatka, dwójka dzieci. Mieszka w Czarnow-
cu. Radna pierwszą kadencję. Reprezentuje mieszkańców 
sołectwa Czarnowiec i część sołectwa Rzekuń (ul. Ko-
ściuszki nr 1-27 a ulice Srebrną, Złotą, Platynową, Sado-
wą, Wiśniową, Jarzębinową, Cichą, Łąkową, Diamento-
wą, Kalinową i Leszczynową. 

cje drogowe i oświetlenie nowo powsta-
jących osiedli oraz tych już istniejących. 
Dużym udogodnieniem dla mieszkań-
ców byłaby budowa dobrego połączenia 
drogowego z Ostrołęką pod mostem 
kolejowym. Problem ten poruszany jest 
już od kilku lat, jednak bez większego 
rezultatu.

Najważniejsze plany inwestycyjne  
w Dzbeninie to...
Najważniejszą inwestycją w najbliż-
szych latach jest budowa kanalizacji sa-
nitarnej, gdyż od tego zależy rozbudowa 
infrastruktury drogowej tak bardzo po-
trzebnej w naszej miejscowości.

Jakie marzenia ma sołtys Dzbenina?
Moim marzeniem jako sołtysa jest bu-
dowa sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej im. Mieczysława Czy-
chowskiego w Dzbeninie. Chciałbym, 
aby nasza wieś była przyjazna zarówno 
dzieciom jak i całym rodzinom. 
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Decyzja o kandydowaniu na radnego 
zapewne wynikała z chęci dokonania 
zmian w gminie Rzekuń?
Zdecydowałem się kandydować na rad-
nego gminy Rzekuń, ponieważ uwa-
żam, że nasza gmina powinna iść drogą 
rozwoju infrastruktury i dobrego gospo-
darowania mieniem. Uważam, że radny 
to osoba, która powinna przede wszyst-
kim kierować się dobrem ogółu i działać 
na rzecz społeczności lokalnej. Pracu-
jąc, widzę jak zmienia się nasza Gmina  
i moja miejscowość, a to motywuje mnie 
do dalszego działania na rzecz lokalnej 
społeczności. Dążę do tego, żeby gmina 
stawała się coraz piękniejsza i zapew-
niała swoim mieszkańcom coraz lepsze 
warunki do życia.

Czego oczekują od radnego Pan 
mieszkańcy Laskowca oraz gminy 
Rzekuń?
Obywatele naszej gminy to ludzie mą-
drzy i rozważni, świadomi swoich po-
trzeb, dlatego oczekują ode mnie i władz 
Gminy informacji na temat inwestycji 
i działalności na ich rzecz. Staram się 

spotykać z mieszkańcami i wspólnie 
rozwiązywać problemy z jakimi boryka-
ją się w naszej miejscowości na co dzień. 
Uważam, że droga dialogu dobrze służy 
naszej społeczności. 

Jak układa się współpraca z miesz-
kańcami Pana / Pani miejscowości / 
gminy Rzekuń?
Dzięki rozmowie i dialogowi mogę 
powiedzieć, że współpraca z miesz-
kańcami układa się dobrze. Czasami 
rozmowy są trudne, ponieważ na pew-
ne inwestycje trzeba poczekać, co nie 
zawsze spotyka się ze zrozumieniem. 
Jednak każdą sprawę traktuję jako prio-
rytetową i staram się być pomocnym. 
Widzę, że mieszkańcy również wyka-
zują dużą dozę rozwagi i zrozumienie, 
co doceniam i za to im dziękuję. W ra-
dzie odnajduję się dobrze. Nawiązałem 
pozytywne relacje z radnymi i wójtem 
gminy, co procentuje w rozmowach  
i inwestycjach dla mojej miejscowości. 
Mam nadzieję, że taka współpraca bę-
dzie kontynuowana, bo to służy rozwo-
jowi mojej miejscowości.

Radny
Rafał Pupek
Radny pierwszą kadencję. Reprezentuje mieszkańców 
części sołectwa Laskowiec. Ma 31 lat, od urodzenia miesz-
ka w Laskowcu, żonaty, jedna córka. Od 8 lat prowadzi 
działalność gospodarczą związaną z zagospodarowaniem 
przestrzennym terenu. Interesuje się sportem i architektu-
rą krajobrazu. W wolnych chwilach pielęgnuje swój ogród.

Rozwój to inwestycje. Które z nich są 
najważniejsze w Pana miejscowości, 
gminie Rzekuń?
Jedną z najważniejszych inwestycji  
w mojej miejscowości jest kanalizacja, 
poprowadzona przez ul. Długą z od-
tworzeniem jej do stanu pierwotne-
go,ale także kanalizacja wraz z nową 
nawierzchnią i chodnikami dwóch 
najbardziej reprezentacyjnych ulic La-
skowca, czyli ul. Nowej i Kościelnej. 
Bardzo zabiegam o te inwestycje, po-
nieważ uważam, że poprawa jakości ży-
cia codziennego mieszkańców to moje 
podstawowe zadanie jako radnego. 
Chodniki i odpowiednia nawierzchnia 
pozwolą na znaczną poprawę bezpie-
czeństwa dorosłych i dzieci. Przy pla-
nowaniu inwestycji bardzo dużo rozma-
wiam z mieszkańcami i dobrze znam ich 
oczekiwania, właśnie dlatego staram się 
też o boisko wielofunkcyjne oraz siłow-
nię napowietrzną. Myślę, że inwestycje 
trzeba wykonywać w odpowiedniej ko-
lejności oraz z optymalnym rozłoże-
niem nakładów, dlatego wszystkie roz-
łożone są w czasie. Siłownia oraz boisko 
wielofunkcyjne mają służyć wszystkim 
mieszkańcom, tym najmłodszym i star-
szym. Propagowanie sportu i zdrowego 
stylu życia również wkomponowuje się 
w moje priorytety działalności radnego.

Pana marzenia jako radnego, to...?
Moim marzeniem jako radnego jest 
zbudowanie pozytywnych relacji  
z mieszkańcami i sprostanie ich oczeki-
waniom.

Czarnowca do ulicy Cichej. Chciałabym 
także, aby w inwestycjach długotermi-
nowych dokonano przebudowy drogi 
Czarnowiec – Daniszewo, aż do Jarnut i 
ul. Sosnowej z wydzielonym pasem pie-
szo-rowerowym. Przy dobrej współpracy 
z radnymi i Starostwem myślę, że uda się 
tego dokonać.
Udało się już w obecnej kadencji wybu-
dować siłownię napowietrzną w Czar-
nowcu, dokończyć asfaltowanie ulicy 
Jarzębinowej, dokonać oznakowania 
miejscowości z dodatkowymi znakami 
drogowymi i lustrami. Zgłosiłam pie-
lęgnację drzew zagrażających bezpie-
czeństwu, sukcesywnie wyrównywane są 
drogi polne i dojazdowe do zabudowań, 
w miarę potrzeby są one poszerzane  

i żwirowane. Żwirowaliśmy w tym roku 
ulice: Dębową, Brzozową, Cisową, Czar-
nowiec Kolonia oraz ulicę bez nazwy w 
Rzekuniu łączącą ulicę Kościuszki z ulicą 
Kolejową.
Ważną inwestycją w tej kadencji jest 
również skwerek obok kościoła i ul. 
Armii Krajowej, znana wszystkim jako 
„czarna dróżka”. To powinna być wizy-
tówka naszej gminy. 
Mam nadzieję, że większość miesz-
kańców jest zadowolona z mojej pracy,  
w którą angażuję się i staram się wypeł-
niać obowiązki radnej najlepiej jak potra-
fię.

Jakie są Pani marzenia jako radnej?
Głównym moim marzeniem jest in-

tegracja mieszkańców. Mamy dużo 
młodych małżeństw i dzieci. Przybywa 
nowych mieszkańców. Potrzebne są spo-
tkania, ogniska, itp. aby oderwać się od 
obowiązków, telewizora i komputera. W 
moim dzieciństwie mieszkańcy spotykali 
się na przydrożnej ławce. Było miło, we-
soło i rodzinnie. Taka integracja jest nam 
potrzebna.
Kolejnym marzeniem jako radnej jest 
dorównanie gminy Rzekuń do najbo-
gatszych gmin w kraju takich jak gmi-
na Kleszczów k/ Bełchatowa, w której 
mieszkańcy korzystają z dobrej sieci 
lokalnych dróg, rozwiniętej opieki zdro-
wotnej, bogato wyposażonej bazy eduka-
cyjnej, a także ze znakomitych warun-
ków do rekreacji i sportu. 
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Rozmowa z Panem Stanisławem Godziną, Wójtem Gminy Rzekuń 

Od pięciu lat jest Pan Wójtem Gminy 
Rzekuń. Z perspektywy czasu, czy 
mógłby Pan porównać pierwsze swoje 
odczucia po ogłoszeniu wyników wy-
borów i pierwsze dni pracy w Urzędzie 
Gminy z obecnymi refleksjami  
i spostrzeżeniami?
Pierwsze odczucia po ogłosze-
niu pozytywnego wyniku wyborów  
z jednej strony zawsze budzą radość, a z 
drugiej strony ogromne zobowiązanie. 
Pierwsza wygrana wiąże się ze zdobywa-
niem doświadczenia, druga zaś daje bo-
dziec do kontynuacji podjętych działań. 
Wygrane pięć lat temu wybory niosły za 
sobą realizację mojego programu – głę-
bokie zmiany we wszystkich aspektach 
funkcjonowania wspólnoty samorzą-
dowej. Dziś gmina Rzekuń jest już w 
innym miejscu pod każdym względem 
oraz we wszystkich dziedzinach. Zarów-
no w infrastrukturze, jak i w organizacji, 
estetyce, kulturze, sporcie. 

Jakie zmiany i inwestycje po objęciu 
przez Pana stanowiska Wójta Gminy 
Rzekuń uważa Pan za najważniejsze ?
Bardzo ważną zmianą była reorganizacja 
Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jego 
przekształcenie przyniosło ogromny po-
żytek w funkcjonowaniu gminy. Dobrze 
dziś zarządzany Zakład Obsługi Gmi-
ny wykonuje sprawnie zadania, które są 
wykonywane niemalże od ręki. Drugiej 
istotnej zmiany dokonaliśmy w infra-
strukturze. Na bieżąco remontujemy  
i budujemy nowe drogi, wodociągi, ka-
nalizację. Do bardzo ważnych inwestycji 
należy zaliczyć remont budynku urzę-
du, który jest wizytówką naszej gminy, 
budowę sali gimnastycznej i części dy-
daktycznej przy Szkole Podstawowej  
w Laskowcu oraz rozbudowę Przedszko-
la Samorządowego w Rzekuniu. Zlecono 
projektowanie nowych studni dla SUW 
w Rzekuniu. To zadanie zostanie wyko-
nane już w 2016 r. Sport i rekreacja są 
ważne dla społeczności, dlatego również 
w tym zakresie wciąż dokonujemy in-
westycji (Orlik w Rzekuniu, boisko przy 
gimnazjum, boiska w Susku Nowym, w 
Drwęczy, w Borawem, w Rozworach, 
boisko Rzekunianki). Z dużym oddźwię-
kiem przyjął się pomysł Karty Dużej 
Rodziny. Dotychczas wydano 1459 ta-
kich kart. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszą się siłownie napowietrzne, które 
już powstały w wielu miejscowościach, 

a będą powstawały następne, szczególnie 
przy większych skupiskach mieszkań.

Przed jakim największym  
wyzwaniem teraz stoi gmina?
Sprawą, która leży mieszkańcom Rze-
kunia na sercu, jest tzw. „czarna dróżka”. 
Chciałbym, aby to połączenie z Ostro-
łęką - Stacją było atrakcyjne. Mamy już 
jego koncepcję. Pan Prezydent Ostro-
łęki otrzymał już od Rady Miasta pra-
wo do podpisania z nami porozumienia  
w tej kwestii. Jeszcze w tym roku chce-
my zlecić projektowanie czarnej dróżki.  
W roku 2016 będzie przygotowana 
inwestycja. Będzie to ciąg, częściowo 
jezdny, skomunikowany z przyległymi 
drogami i działkami oraz pieszo – rekre-
acyjny z ławeczkami, oświetlony. Drugą 
częścią tego projektu będzie zagospoda-
rowany placyk przy kościele, tworzący 
swoistą przestrzeń publiczną. Być może, 
że zaprojektujemy jakiś tor rolkowy, 
urządzenia do ćwiczeń, placyk zabaw, 
skwer rekreacyjny. Nie porzucamy też 
myśli o budowie obiektu pod działalność 
kulturalną.

Blaski i cienie. Co ułatwia  
a co przeszkadza w sprawowaniu funk-
cji Wójta?
Ogromną pomocą w pracy jest nabyte 
doświadczenie w poprzedniej kadencji. 
Ważne są również przyjęte i wyznawa-

ne przeze mnie zasady, że podejmowa-
ne działania mają służyć mieszkańcom. 
Bardzo pomocną i cenną jest dobra 
współpraca z Radą Gminy. Mam pełną 
świadomość, że tylko zgoda będzie słu-
żyła rozwojowi gminy we wszystkich 
dziedzinach. Cieszę się, że większość 
radnych też to rozumie. Jeśli chodzi o 
to, co przeszkadza w pracy, to raczej po-
zostaje bez zmian od kilku lat, a miano-
wicie doświadczam zawiści, pomówień, 
insynuacji i niczym nieuzasadnionych 
ataków na moją osobę. Jako przykład 
podam choćby ostatnie zdarzenie, kiedy 
to sołtys Rzekunia złożył niczym nie-
uzasadniony donos do Prokuratury w 
sprawie niedopełnienia obowiązków i 
przekroczenia uprawnień przez Wójta 
Gminy Rzekuń w związku z prowa-
dzonymi budowami, przebudowami  
i remontami dróg, przebudową budynku 
Urzędu Gminy, budową altan, wyborem 
Banku Spółdzielczego w Ostrowi Ma-
zowieckiej, jako instytucji zapewniającej 
obsługę finansową Gminy oraz zakupem 
mebli do gminnej biblioteki. Moje dzia-
łania rzekomo działały na szkodę inte-
resu publicznego, czyli Gminy Rzekuń. 
Po zapoznaniu się z materiałem postę-
powania Prokurator odmówił wszczęcia 
śledztwa, ale przez 2 tygodnie pracow-
nicy zamiast pracować nad nowymi in-
westycjami, skupili się na przygotowaniu 
dokumentacji. Generowało to również 
dodatkowe koszty w postaci tomów kse-
rowanych materiałów, za które zapłacą 
podatnicy. 

Jest też jedna osoba, która utrudnia,  
a czasem wręcz paraliżuje pracę urzę-
du poprzez ciągłe składanie wniosków  
o udzielenie informacji publicznej. Niko-
mu nie żałujemy informacji, ale celowe 
nękanie, bo jak inaczej nazwać fakt, że 
w ciągu krótkiego czasu ta osoba składa 
kilkanaście wniosków? Należy dodać, że 
osoba ta występuje jako osoba funkcyjna 
banku. To naprawdę utrudnia pracę i nie 
jest troską o interes publiczny.

Mieszkańcy czekali na  
świetlice wiejskie, w jaki sposób  
są one wykorzystywane?
Mieszkańcy mogą z nich korzystać  
w sposób taki, jak to zostanie przez nich 
zaplanowane, zależnie od ich inicjatywy. 
Mają one przede wszystkim pełnić rolę 
integracyjną według pomysłu mieszkań-

Istotne jest to, żeby  
mieszkańcom żyło się coraz lepiej.
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ców. Wszystkie są już ogrzewane, wyre-
montowane, wyposażone do maksimum. 
O tym zresztą już decydują rady sołeckie, 
które także nimi gospodarują. Jest taki 
pomysł, żeby powołać Rady Świetlicy, 
żeby sołtys sam nie musiał ponosić od-
powiedzialności za to, kto może z niej 
korzystać i na jakich zasadach. Nowo 
wybudowane świetlice są dwie: w Susku 
Starym i w Nowej Wsi Wschodniej. 

Pana działania zostały  
docenione na zewnątrz... 
Tak, czasopismo „Wspólnota” raczej li-
czy niż docenia. Ten ranking to twarde 
wyniki. Dwa poprzednie lata dały gminie 
Rzekuń 52 miejsce w kraju, obecnie zaś 
42 w kraju, 7 miejsce na Mazowszu i 1 
w powiecie pod względem inwestycji w 
infrastrukturę. Nasze pozytywne działa-
nia zauważył również Zarząd i Rada Po-
wiatu. W dniu 12 listopada br. z rąk Pana 
Starosty odebrałem podziękowania i gra-
tulacje. Drugim istotnym dla mnie wy-
różnieniem jest nagroda Grzegorza Pal-
ki. Uroczyste wręczenie nagród odbyło 
się w Galerii Porczyńskich w Warszawie. 
Byłem zaskoczony galą i formą doko-
nań 10 nagrodzonych i 10 wyróżnionych 
osób. Stażem, jako pełniący funkcję, by-
łem najmłodszy. Dlatego przypomniał-
bym w tym miejscu słowa Marszałka 
Józefa Piłsudskiego: „Być zwyciężonym i 
nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spo-
cząć na laurach – to klęska”. 

Jak Pan kontaktuje się  
ze swymi wyborcami?
Bardzo cenię sobie kontakty z miesz-

kańcami, dlatego chętnie biorę udział we 
wszystkich spotkaniach na które jestem 
zapraszany. W bezpośrednim kontakcie 
można dowiedzieć się, jakie sprawy są 
ważne dla danej społeczności. Spotkania 
te są dla mnie ważne, bo motywują do 
działań i pokazują, że nieistotne z pozoru 
rzeczy mogą ułatwić życie mieszkańcom.

Jakie wydarzenia patriotyczne  
i kulturowe są wizytówką gminy 
Rzekuń?
Doceniam wszystkie imprezy, które od-
bywają się w naszej gminie. Trzeba je 
organizować i wspierać, gdyż cieszą się 
dużym zainteresowaniem lokalnych spo-
łeczności.

Ważnym wydarzeniem jest uroczystość 
W hołdzie Marynarzom i Ułanom po-
ległym na ziemi rzekuńskiej w 1920 r., a 
także Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów. 
Odbył się też II bieg uliczny, w tym roku 
pod nazwą Adama Chętnika, ze względu 
na rok tego miłośnika kultury naszego re-
gionu. Dużą popularnością cieszy się też 
festyn Powitanie Lata, zlot miłośników 
starej motoryzacji, dożynki itp. Warto 
wspomnieć, że w wielu wydarzeniach, 
zwłaszcza tych patriotycznych, aktyw-
nie uczestniczą Ułani ze Stowarzyszenia 

Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasław-
skich, Panie z Kół Gospodyń Wiejskich, 
a także strażacy, radni i sołtysi.

Gmina Rzekuń za 10 lat  
– jakie jest Pana „gminne” marzenie?
Wójt Gminy Rzekuń ma takie marze-
nia, jakie mają mieszkańcy. Za 10 lat 
chciałbym, abyśmy byli jeszcze w innym 
miejscu, gdyż jako gmina mamy taką 
perspektywę. Istotne jest to, żeby miesz-
kańcom żyło się coraz lepiej. Chciałbym 
też, by za 10 lat w tej gminie było jeszcze 
więcej ludzi, szczególnie dzieci, żebyśmy 
nie musieli zamykać szkół. Ważne jest 
również to, żeby młodzi ludzie znajdowa-
li tu zatrudnienie, żeby sami byli przed-
siębiorczy. W naszej gminie mamy sporo 
firm transportowych, produkcyjnych, 
usługowych więc z przedsiębiorczością 
nie jest tak źle. Jest to duży kapitał, który 
może w perspektywie skutkować rozwo-
jem gminy.

Na koniec: Pana hobby to …?
Staram się w wolnym czasie być aktyw-
ny fizycznie. Przyznam, że samopoczucie 
jest wtedy dużo lepsze. Jeżeli mam wię-
cej wolnego czasu, lubię zwiedzać i wy-
poczywać w Polsce w otoczeniu pięknej 
przyrody: góry, morze. Nie stronię od 
ludzi. Nawet wolę ich obecność, coś się 
wtedy dzieje. Być może wynika to z mo-
jej byłej pracy w szkole. Zawsze dookoła 
mnie była młodzież, ludzie. 

Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę dal-
szej owocnej pracy i kolejnych sukcesów. 


Bardzo cenię sobie kontakty  
z mieszkańcami, dlatego chętnie 

biorę udział we wszystkich  
spotkaniach na które je-

stem zapraszany.

Wycieczka szkolna – „Kurpie aktywnie”

Dzieci miały możliwość zwiedzić dawne 
chłopskie chaty i budynki gospodarcze, 
oglądać sprzęty, jakimi posługiwali się lu-
dzie na Kurpiach. Po zwiedzaniu ucznio-

wie wzięli udział w warsztatach etnogra-
ficznych z udziałem twórczyni ludowej. 
Uczyli się wykonywania tradycyjnych 
kurpiowskich kwiatów z bibuły oraz le-

pili z ciasta figurki zwierząt leśnych i do-
mowych, tzw. byśki. 
Na terenie skansenu dzieci uaktywniły się 
również w grach i zabawach na świeżym 
powietrzu, które prowadzili instruktorzy 
„Mówiącego Kija”. Na koniec wycieczki 
było ognisko i pieczenie kiełbasek oraz 
spożywanie placka kurpiowskiego „ła-
godniak”. Przed wyjazdem w drogę po-
wrotną większość osób kupiła pamiątki. 
Wycieczka do Skansenu w Kadzidle była 
oprócz nauki wspaniałą zabawą i przy-
godą. Wspólnie spędzone chwile były 
doskonałym sposobem na budowanie 
zgranej klasy. Opiekę sprawowały wy-
chowawczynie: Elżbieta Dawid, Elżbieta 
Dembek, Emilia Markowska i rodzice.

12 października 2015r. Uczniowie klas 0 – II Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w 
Borawem byli na wycieczce w Skansenie w Kadzidle. Celem wycieczki było kształtowa-
nie i budzenie u uczniów przywiązania do rodzinnego krajobrazu i dziedzictwa kulturo-
wego własnego regionu. 

Uczniowie SP w Borawem podczas wycieczki w Kadzidle
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Wioski te wchodziły w skład wielkich 
dóbr w Susku. W wieku XVIII na sku-
tek rozradzania się rodzin szlacheckich 
właścicielami Nowej Wsi byli: Babski, 
Dzwonkowski i Mierzejewski (na podst. 
książki Jerzego Dziewirskiego pt.: „Rze-
kuń. Monografia Gminy”). Od początku 
swego istnienia miejscowość należała do 
parafii w Rzekuniu, aż do roku 1994, gdy 
dekretem erekcyjnym została powołana 
parafia pw. św. Antoniego w Przytułach. 
Odtąd Nowa Wieś Wschodnia należy do 
tej parafii. Na podstawie stanu zagospo-
darowania wsi w 1578r., o którym wiemy 
ze źródeł parafialnych, zagospodarowa-
nie Nowej Wsi Wschodniej określano 
wtedy na 7 włók (według staropolskiej 
miary – ok. 112 ha) i 3 ogrody.

Nowa Wieś w czasie  

kampanii napoleońskiej.

W czasie przygotowań wyprawy Napole-
ona na Moskwę w 1812 roku Ostrołęka 
znalazła się na trasie pochodu wojsk pol-
skich i francuskich. Według zarządzenia 
Napoleona, wojsko przechodzące miało 
być utrzymywane przez kraj, w którym 
się znalazło. Szczególnie trudne i groź-
ne w skutkach było zaopatrzenie wojska 
w żywność i furaże dla koni. Na terenie 
gminy Rzekuń zatrzymał się w Nowej 
Wsi 5 Pułk Strzelców Konnych pod 
dowództwem płk. Zygmunta Kurna-
towskiego, którego dowódcą był Antoni 

Kartki z historii Nowej Wsi Wschodniej

Pierwsze pisemne wzmianki, dotyczące Nowej Wsi Wschodniej pochodzą z XV 
wieku. Chebda – właściciel Suska – założył wówczas Susk Rozwory, Susk Je-
nochy (obecnie Janochy) oraz Susk Nowa Wieś Kujawy (obecnie Nowa Wieś 
Wschodnia). 

Sułkowski. W liście do żony tak pisał: 
„Nowa Wieś, 15 czerwca. Od 14 wpro-
wadziłem reżim oszczędnościowy, który 
jest niezbędny w okolicznościach takich, 
jak obecnie. Stan tego kraju jest straszny. 
Sądząc po pożywieniu, jakim lud nasz 
karmi wojsko i uwzględniając niedogod-
ności władz cywilnych, jestem pewien, że 
w tym roku wielu ludzi umrze z głodu. 
Większość chłopów nie je już chleba, 
ale odżywia się mlekiem i ziołami, któ-
re zbierają na polach i które mieszają z 
tłuszczem, z wodą i solą tylko”.

Warto wspomnieć, że w tym czasie 
(1827 r.) stan ludności w Nowej Wsi 
wynosił 110 osób, mieszkających w 13 
domach.

Wojna polsko – bolszewicka
W 1920 roku (podczas wojny bolszewic-
kiej) w miejscowości stacjonował I Bata-
lion Pułku Morskiego pod dowództwem 
najpierw kapitana marynarki Konstante-
go Jacynicza, który w bitwie został ranny 
i dostał się do niewoli, z której uciekł, a 
następnie kpt. mar. Wąsowicza. W wal-
kach o Nową Wieś, Susk, Zabiele, Teo-
dorowo, Laskowiec, Przytuły i Rzekuń 
poległo 53 marynarzy. Za zasługi bojowe 
Kapituła pod przewodnictwem Naczel-
nego Wodza, marszałka Józefa Piłsud-
skiego nadała 12 oficerom, podoficerom 
i marynarzom Pułku Morskiego Krzyż 
Orderu Wojennego Virtuti Militari V 
klasy, a 16 otrzymało Krzyż Walecznych. 

Nowa Wieś Wschodnia  

w I Powszechnym Spisie Ludności

Informacje o stanie wsi w gminie Rzekuń 
według I Powszechnego Spisu Ludności, 
przeprowadzonego w 1921 r., podają, że 
w Nowej Wsi Wschodniej w tym czasie 
było 20 budynków mieszkalnych, 13 bu-
dynków innego przeznaczenia, 214 osób 
wyznania rzymsko – katolickiego i tyle 
samo pochodzenia polskiego. Sąsiednie 
miejscowości liczyły wówczas: Rozwory 
(271 osób), Przytuły folwark (132 oso-
by), Przytuły wieś (187 osób), Zabiele 
(327 osób).

Czas wojny i okupacji
Bolesne echa historii II wojny światowej 
zapisały się także w pamięci mieszkań-
ców Nowej Wsi Wschodniej. W dniu 
20 czerwca 1941 roku, tuż przed wybu-
chem wojny niemiecko – radzieckiej na 
terenie gminy Rzekuń przeprowadzono 
jedną większą deportację z miejscowo-
ści Nowa Wieś Wschodnia wywieziono 
13 rodzin, wśród których J. Dziewirski 
w ww. publikacji wymienia nazwiska: 
Białobrzeskich, Dolińskich, Bloch, Za-
łusków, Wiewiórów, Choromańskich, 
Mierzejewskich, Młodzianowskich, Za-
lewskich, Terlikowskich.

W 1946 roku w miejscowości Nowa 
Wieś Wschodnia ukrywał się zastrze-
lony Józef Kamiński „Longin” członek 
„Kedywu” w Armii Krajowej. 

Nowa Wieś Wschodnia współcześnie
Sołectwo Nowa Wieś Wschodnia zaj-
muje powierzchnię 589,6808 ha. Tu 
zamieszkuje łącznie 306 mieszkańców 
(stan na dzień 17.06.2014 r.), z czego 
155 to kobiety, a 151 to mężczyźni. Po-
dział ludności ze względu na wiek: poni-
żej 18 roku życia – 75 osób, dorośli – 231 
osób, kobiety w wieku 18 – 60 lat – 86 
osób, mężczyźni w wieku 18 - 60 lat – 93 
osoby. 

Inwestycje w Nowej Wsi Wschodniej 
W życiu społeczności mieszkańców 
ważnymi miejscami, sprzyjającymi pod-
trzymywaniu kontaktów są: oddany w 
czerwcu 2015 r. nowy budynek świetlicy 
oraz boisko – zlokalizowane na działce, 
będącej własnością gminy. Do niedaw-
na mieszkańcom służyła stara świetlica, 
która została zbudowana w latach 50 
- 60 – tych XX wieku na działce ofia-
rowanej przez pana Stanisława Chrza-
nowskiego, dziadka obecnego sołtysa 
– pana Tomasza Chrzanowskiego. W 
latach 80 – tych mieszkańcy w czynie 
społecznym i przy własnym wkładzie 
finansowym dokonali jej rozbudowy. 
Niestety, nie najlepszy stan techniczny, 
niska funkcjonalność – przy dużej po-
wierzchni starej świetlicy, a co za tym 
idzie – jej nieekonomiczność, spowo-
dowała podjęcie decyzji, wyrażonej 
wolą mieszkańców, o przekazaniu sta-
rej świetlicy z wspólnoty wiejskiej na 
własność gminy. Pozyskano dotacje na 
budowę nowej świetlicy, dzięki czemu 

Gen. Antoni Sułkowski, dowódca Brygady Jazdy w 1812 r.
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90 - lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Drwęczy

mieszkańcy mogą już korzystać z no-
wego obiektu. Aktywność mieszkańców 
sprzed 30 lat znów ożyła w inicjatywie 
budowy altany przy tejże nowej świe-
tlicy w czynie społecznym, z własnych 
środków. Na ten cel gmina przekazała 
nieodpłatnie kostkę brukową z terenu 
ZOG oraz blachodachówkę. W ostat-
nich latach w miejscowości dokonano 
następujących inwestycji: wykonano 
oświetlenie uliczne (2011 r.), przebu-
dowano drogę gminną relacji Gowor-
ki – Ławy – Nowa Wieś Wschodnia 
(2013 r.), wybudowano sieć wodocią-
gową wraz z przyłączeniem (2013 r.), 
i ogrodzono działkę gminną (2013 r.). 
Ostatnia inwestycja to budowa nowej 
świetlicy wiejskiej, która w czerwcu b.r. 

została oddana do użytku. Obecnie pro-
wadzone są działania w kwestii budowy 
kanalizacji sanitarnej. W bieżącym roku 
wykonano już dokumentację projek-
tową dla budowy kanalizacji. Realizo-
wany jest również projekt „Internet dla 

mieszkańców gminy Rzekuń”. Ważnym 
czynnikiem, usprawniającym mieszkań-
com komunikację z Ostrołęką jest linia 
autobusów MZK. W przyszłości będzie 
budowana siłownia zewnętrzna oraz 
plac zabaw i gier dla dzieci. 

Stara i nowa świetlica w Nowej Wsi Wschodniej

W sobotę 21 listopada 2015 r. społecz-
ność Szkoły Podstawowej im. Armii 
Krajowej w Drwęczy wraz z zaproszo-
nymi gośćmi obchodziła podwójny ju-
bileusz: 90-lecie swego istnienia oraz 
20-lecia nadania imienia Armii Krajo-
wej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św., ce-
lebrowaną przez ks. ppłk. Jana Mrowcę, 
proboszcza parafii pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego w Rzekuniu oraz ks. 
kanonika Czesława Młynarczyka (ab-
solwenta szkoły). Uczestniczyli w niej 
również absolwenci: siostra zakonna 
Elżbieta Młynarczyk ze Zgromadzenia 
Zakonnego Sióstr Eucharystek, organi-
sta Jacek Kuropatwa, sygnalista, grający 
na trąbce Marcin Szymczyk oraz obecni 
uczniowie i ich rodzice. Wspomnienia 
absolwentów szkoły, podziękowania, ży-
czenia gości były wzruszającymi chwi-
lami. Jubileusz dodatkowo podkreśliła 
prezentacja multimedialna pt. „Zarys 
historii Szkoły Podstawowej im. AK  
w Drwęczy”. Obecni uczniowie tej 
szkoły w symbolicznej części artystycz-
nej, poświęconej odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości, przekazali trwałość 
idei patriotycznych we współczesnej 
placówce w Drwęczy.

Naród, który nie zna  
swojej przeszłości, umiera 
 i nie buduje przyszłości

Jan Paweł II

Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości 90-lecia istnienia SP w Drwęczy

Gościem honorowym spotkania był pan 
Ryszard Karwacki, żołnierz, kombatant, 
przedstawiciel Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej, który zo-
stał wyróżniony przez Marszałka Wo-
jewództwa Adama Struzika medalem 
„ProMasovia” za szczególne zasługi na 
rzecz województwa mazowieckiego.

Wójt Gminy Rzekuń Stanisław Go-
dzina, jednocześnie dyrektor szkoły  
w Drwęczy w latach 1989-1999, zwró-
cił uwagę na siłę i wartość społeczności 
mieszkańców, która trwa w wartościach 
patriotycznych, edukacyjnych, wycho-
wawczych. Odniósł się do doświadczeń 
budowy szkoły oraz wspomnień w pracy 
ze społecznością lokalną. Poprosił rów-
nież o uczczenie minutą ciszy pamięci 
Antoniego Zery i wszystkich tych, któ-
rzy odeszli, a wpisali się w dzieło budo-
wania małej ojczyzny, którą jest szkoła 
w Drwęczy.

Słowa życzeń na ręce pani dyrektor 
Joanny Przygody złożył też Krzysztof 
Parzychowski, Wicestarosta Ostrołęc-
ki. Z kolei radny sejmiku wojewódz-

twa mazowieckiego Marian Krupiński 
w imieniu Marszałka Województwa 
Mazowieckiego uhonorował medalem 
„ProMasovia” Szkołę Podstawową im. 
Armii Krajowej w Drwęczy za wybit-
ne zasługi oraz całokształt działalności 
na rzecz Mazowsza oraz pracowników 
szkoły z najdłuższym stażem pracy. 
Wyróżnienia otrzymali: Wiesława Bo-
gucka, Agnieszka Stepnowska, Joan-
na Przygoda, Małgorzata Makowska  
i Anna Żebrowska.

Uroczystość była też doskonałą okazją, 
aby w szczególny sposób wspomnieć za-
sługi członków Społecznego Komitetu 
Budowy Szkoły. Pani dyrektor Joanna 
Przygoda ze wzruszeniem podziękowa-
ła wszystkim, którzy włożyli ogromny 
wysiłek i pracę w zorganizowanie uro-
czystości. Obchody jubileuszu 90-lecia 
nie byłyby możliwe bez życzliwości, po-
mocy i ofiarności wielu osób, przyjaciół 
i sympatyków szkoły. Na zakończenie 
wykonano pamiątkowe zdjęcie uczest-
ników spotkania oraz dokonano wpisów 
do księgi pamiątkowej szkoły. 



BIULETYN INFORMACYJNY GMINY RZEKUŃ |  NUMER 19/201512

Pary Małżeńskie gminy Rzekuń, obchodzące Złoty Jubileusz.

Złote i srebrne Jubileusze Małżeństw
W dniu 22 września 2015 r. w Kościele 
pw. NSJ w Rzekuniu miała swój począ-
tek coroczna uroczystość Jubileuszu 50 
– lecia i 25 – lecia Pożycia Małżeńskiego 
mieszkańców gminy Rzekuń. 

Dostojni Jubilaci w otoczeniu swych ro-
dzin przeżywali najpierw liturgię mszy 
świętej, a następnie część oficjalną, która 
odbyła się w hali sportowej przy Gimna-
zjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Rzekuniu. Mszy św. przewodniczył 
ks. dr Wojciech Rzepa, który we wstępie 
uroczystości tak zwrócił się do Jubilatów: 
„Razem z chlebem i winem składamy na 
ołtarzu historię Państwa miłości, auto-
biografię Waszych małżeństw. Niech 
wszystkie te wydarzenia: piękne, szla-
chetne, ale i te trudne, Jezus Chrystus, 
który zawsze był z Wami, dzisiaj prze-
mieni i konsekruje”. 

Małżonkowie, obchodzący Złote Gody, 
uhonorowani zostali medalami „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”, przyzna-
nymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Pana Bronisława Komorowskie-
go. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt 
Gminy Rzekuń Pan Stanisław Godzina. 
Wszyscy Jubilaci otrzymali listy gratula-

Uczniowie rzekuńskiego gimnazjum 
przystąpili do ogólnopolskiego programu 
edukacyjno-profilaktycznego Komendy 
Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.

27 listopada 2015 r. młodzież zaini-
cjowała spotkanie, którego celem było 
utworzenie PaTPORTU. Kapitanat w 
składzie: Gabriela Gwiazdowska (ka-
pitan), Zuzanna Frydrych, Szymon 
Trzciński, Jakub Niziński, Karolina 
Dąbrowska, Julia Tofel wraz z Dyrek-
torem Szkoły Magdaleną Mieszkowską, 
opiekunem projektu Grażyną Majkow-
ską, Komendantem Miejski Policji w 
Ostrołęce insp. Stanisławem Szcześnia-
kiem, organem prowadzacym szkołę w 
osobie Wójta Gminy Rzekuń Stanisła-
wa Godziny, Sekretarza Gminy Boże-
ny Jaskólskiej, przedstawicielem rodzi-
ców panem Sławomirem Rulką podjęli 
uchwałę o utworzeniu PaTPORTU w 
Gimnazjum im. Marszałka Józefa Pil-

sudskiego w Rzekuniu. W realizacji 
projektu szkołę będzie wspierał również 
podkom. Sylwester Marczak z Komen-
dy Miejskiej Policji w Ostrołęce. 

Celem projektu jet zachęcanie uczniów 
do inicjowania działań w obszarze 
profilaktyki uzależnień metodą twór-
czej profilaktyki rówieśniczej. Działal-
ność naszego PaTPORT-u wpisuje się 
w szkolny program profilaktyki i upo-
wszechnianie wolontariatu. Najbardziej 
istotną dla wszystkich PaTPORTÓW 
i grup młodzieżowych PaT ideą, jest 
promowanie życia wolnego od przemo-
cy i uzależnień. Działania w programie 
PaT dofinansowywane są z Rządowych 
programów „Razem bezpieczniej”, 
który koordynuje Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych oraz „Bezpieczna i 
przyjazna szkoła”, wspierany przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. W 
ramach programu gimnazjaliści pra-

gną zaangażować się w teatralną formę 
ekspresji własnych przeżyć, związanych 
z doświadczeniami profilaktyki uza-
leżnień. Z ideą życia w czystości: bez 
przemocy, alkoholu, papierosów, narko-
tyków pragną trafić do jak największej 
ilości młodych ludzi. Już dziś zachęcają 
wszystkich kolegów i koleżanki do ar-
tystycznych form przekazu: teatru, fo-
tografii, muzyki, tańca, filmu. Liczą na 
kreatywność i energię wszystkich PaT-
PORT-owców. 

PatPort w Gimnazjum w Rzekuniu

cyjne, upominki  
i kwiaty.

Do dostojnych 
Jubilatów zosta-
ły skierowane 
słowa uznania, 
złożone gratu-
lacje i życze-
nia długich lat 
wspólnego życia w zdrowiu i rodzinnym 
szczęściu. Do życzeń Pana Wójta dołą-
czyli się: Sekretarz Gminy Pani Bożena 
Jaskólska oraz Przewodniczący Rady Pan 
Edward Gryczka. Włodarz Gminy Rze-
kuń skierował do Jubilatów następujące 
słowa: „Wyrażamy wielką radość z tego, 
że jesteście podstawą tejże wspólnoty, bo 
tak naprawdę to rodzina jest podstawą 
istnienia wszelkich dalszych wspólnot. 
Od tej rodziny wszystko się zaczyna: 
wieś, ulica, miejscowość, gmina, parafia, 
wspólnota. A wspólnota to podstawa 
tworzenia wszelkiego dobra. Chciałbym 
zapewnić Państwa o tym, że mam świa-
domość tego, jak wielką jesteście dla nas 
wartością, ostoją”. 

Dla Szanownych Jubilatów wspólnie od-
śpiewano 100 lat. Bohaterowie tego dnia 
mieli też okazję wykonania pamiątkowe-

go zdjęcia. Uroczystość uświetnił występ 
Zespołu Pieśni i Tańca „Kurpie” pod 
kierunkiem Pana Jacka Wójcika. Spo-
tkanie przebiegało w pełnej serdeczności 
atmosferze, przepełnionej wspomnie-
niami. Te wspólnie przeżyte 50 lat to 
symbol wierności i miłości rodzinnej, to 
dowód wzajemnego zrozumienia i istoty 
związku małżeńskiego, to wzór i piękny 
przykład dla młodych pokoleń. Jubilaci 
nie kryli wzruszenia i zadowolenia, iż 
uroczystość ta została przygotowana z 
myślą o nich.

W imieniu Jubilatów głos zabrała Pani 
Janina Wróblewska, dziękując Panu 
Wójtowi za zorganizowanie uroczysto-
ści. Wszystkim Jubilatom życzono zdro-
wia, pogody ducha oraz życzliwej opieki 
najbliższych na kolejne lata wspólnego 
życia.

Kapitanat PaTPortu Gimnazjum w Rzekuniu
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O historii powstania Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich 

Plany te zaczęły się urzeczywistniać, 
kiedy to pod koniec 2000 r. podjęto de-
cyzję o zwołaniu zebrania założyciel-
skiego. Zebranie to odbyło się w dniu 4 
października 2000 roku. Wzięło w nim 
udział 17 pasjonatów historii i kawalerii. 
Uchwały, jakie podjęło zebranie, ukie-
runkowały przyszłe działanie tej grupy.

W tym dniu powołano do życia Szwa-
dron Ułanów, a grupa nasza uzyskała 
osobowość prawną jako Stowarzyszenie 
Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasław-
skich w Krajowym Rejestrze Sądowym 
numer KRS 0000326820 w dniu 11 li-
stopada 2000 roku. Pierwszym prezesem 
został wybrany kolega Piotr Piasek, za-
palony jeździec i miłośnik białej broni.

Za wzór do naśladowania wybraliśmy 
5 Pułk Ułanów Zasławskich, który to  
z kolei dziedziczył tradycje 5 pułków 
jazdy polskiej. Tradycje kawaleryjskie w 
Ostrołęce, były w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym bardzo żywe właśnie dzię-

Pod koniec lat 90 – tych ubiegłego wieku, wśród małej grupy miłośników tradycji kawaleryjskiej, zakiełkowała myśl o utwo-
rzeniu grupy rekonstrukcyjnej, która miałaby przybliżać współczesnemu społeczeństwu wielowiekowe tradycje Jazdy Polskiej,  
w tym związanego z Ostrołęką 5-tego Pułku Ułanów. 

Inscenizacja działań militarnych 1920r. w 95 rocznicę Święta Marynarzy i Ułanów

Widowisko 
historyczne  

z udziałem 5-go 
Pułku Ułanów 
zrealizowane  

15 sierpnia 
2015 r..

ki faktowi, iż w dniu 26 maja 1921 roku, 
5 Pułk Ułanów Zasławskich przybył 
do Ostrołęki na stały pokojowy postój. 
Rozlokowany został w opuszczonych 
koszarach w osadzie Wojciechowice koło 
Ostrołęki.

W momencie powstania nasz szwadron 
był jedną z pierwszych grup rekonstruk-
cyjnych tego rodzaju w Polsce. Od dnia 
14 listopada 2010 roku występujemy 
pod własnym sztandarem, który dzięki 
zaangażowaniu Towarzystwa Przyjaciół 
Ostrołęki i dużego grona osób wspie-
rających, a także dzięki hojności spo-
łeczeństwa miasta Ostrołęki i powiatu 
ostrołęckiego, został poświęcony przez 
Jego Ekscelencję Biskupa Tadeusza Za-
wistowskiego w kościele pw. Św. Wojcie-
cha w Wojciechowicach. 

Zgodnie ze statutem, nasze stowarzysze-
nie, w tym oddział kawalerii, funkcjonuje 
w oparciu o zasadę samofinansowania 
członków, a o sukcesie przedsięwzięcia 
decydują zaangażowanie, pasja i poczucie 
społecznej odpowiedzialności członków 
Stowarzyszenia wobec tradycji 5 Pułku 
Ułanów Zasławskich. I choć mundury to 
historyczne, ktoś mógłby powiedzieć: dla 
zabawy, to jednak w tych mundurach bije 

prawdziwe żołnierskie serce. 
Naszą pasją jest dawanie 

świadectwa historii. 

To właśnie z 
tego powodu od 

dwóch lat, w dniu 
święta Wojska Pol-

skiego, współtwo-
rzymy wraz z gminą 

i parafią oprawę histo-
ryczną dla tego waż-

nego dla Polaków święta. W bieżącym 
roku, dzięki funduszom pozyskanym na 
projekt pn. „Żywa lekcja historii w 95 
rocznicę bohaterskich czynów maryna-
rzy i ułanów w wojnie polsko-sowieckiej 
1920 na ziemi rzekuńskiej” z Minister-
stwa Obrony Narodowej, już po raz dru-
gi zaprezentowaliśmy widowisko histo-
ryczne, obrazujące działania militarne 
1920 roku na naszym terenie. 

Realizacja widowiska oparta jest na sce-
nariuszu napisanym przez naszego ko-
legę Wojtka Żerańskiego. Scenografia, 
a więc zabudowa przestrzeni widowiska 
włącznie z makietami, to dzieło naszych 
członków. W inscenizacji brali udział 
członkowie stowarzyszenia i nasi przyja-
ciele rekonstruktorzy z kilku grup rekon-
strukcji historycznych. W tym miejscu 
warto dodać, że Polską kawalerią do-
wodził Mirosław Szczubełek. Wojskami 
sowieckimi dowodził Edward Kowalski, 
a dowódcą marynarzy był Wojtek Że-
rański. 

Można byłoby poświęcić kilka stron 
na opowieści o nas i naszych celach, na 
przedstawienie naszych sylwetek i tego, 
co do tej pory dokonaliśmy. W tym miej-
scu jednak odsyłam Państwa do naszej 
strony internetowej - www.5pulk.ostro-
leka.pl - gdzie dość szczegółowo prowa-
dzimy kalendarz wydarzeń. My zaś dzię-
kujemy za współpracę urzędowi gminy z 
Panem Wójtem na czele, ale szczególnie 
mieszkańcom Rzekunia i okolic za ciepłe 
przyjęcie. Do spotkania za rok. 

Z kawaleryjskim pozdrowieniem  
Edward Kowalski  

Prezes Stowarzyszenia 
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Bardzo ważnym momentem w życiu 
każdego małego człowieka jest ślubo-
wanie i pasowanie na ucznia. To nie-
zwykłe wydarzenie miało miejsce w na-
szej szkole dnia 28 października 2015r.

W tym roku szkolnym ślubowanie 
składała klasa I szkoły podstawowej i 
I gimnazjum. Zanim pierwszaki zosta-
ły przyjęte do grona uczniów, musiały 
wykazać się umiejętnościami: śpiewu, 
recytacji, liczenia i tańca oraz znajo-
mością zasad ruchu drogowego. Wy-
stęp dzieci spotkał się z bardzo ciepłym 
przyjęciem. Artyści po każdym wystę-
pie byli nagradzani brawami. Następnie 
pierwszoklasistów czekało uroczyste 
ślubowanie i tradycyjne pasowanie na 

ucznia symbolicznym wielkim ołów-
kiem. 

Uroczystość dostarczyła dzieciom, ich 
rodzicom i zaproszonym gościom wie-
lu miłych przeżyć i wzruszeń. Po czę-
ści oficjalnej dzieci zostały zaproszone 
na słodki poczęstunek przygotowany 
przez Rodziców. 

Uroczystość przygotowały: p. Małgo-
rzata Szulerecka i p. Marlena Czaplicka

Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy 
Wam samych sukcesów w nauce i wielu 
miłych dni w szkole! 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych  
z Zespołu Szkół w Ołdakach

Oswoić wiewiórkę

Dzień Niepodległości w 
rzekuńskim przedszkolu

Z okazji 11 listopada w naszym przed-
szkolu odbył się poranek patriotyczny 
pod hasłem „Niepodległość to wol-
ność”. 

Przedszkolaki dały lekcję patrioty-
zmu wszystkim zebranym dzieciom 
ze wszystkich grup, pracownikom  
i przedstawicielom rodziców. Otwarcia 
spotkania i wprowadzenia do tematu 
dotyczącego Święta Niepodległości do-
konała pani dyrektor. Uroczyste odśpie-
wanie Hymnu Narodowego dało po-
czątek występom dzieci. Przedszkolaki 
pięknie recytowały wiersze i śpiewały 
wzruszające, dziecięce pieśni patrio-
tyczne. Występ zakończył się wspólną 
recytacją wiersza Władysława Bełzy 
pt. „Katechizm polskiego dziecka”. 
Taka uroczystość to dla całej społeczno-
ści przedszkolnej dawka patriotyzmu. 


Systematycznie wykonywane czynności 
zbliżania się do zwierzęcia, karmienia z 
coraz bliższej odległości, swoistej zaba-
wy zakończyły się sukcesem: Basia (tak 
nazwana przez właściciela) będąc pew-
na bezpieczeństwa ze strony przyjaciela, 
jadła z jego ręki, siadała na kolanach, 
piła wodę z fontanny, zasypiała na porę-
czy przy schodach. Niestety, od pewne-
go czasu miłośnik Basi nie widuje swo-
jej podopiecznej. Martwi się, czy ktoś 

Mieszkańcowi naszej gminy udało się 
oswoić wiewiórkę. Gryzoń pojawił się w 
ogrodzie przed trzema laty, podkrada-
jąc orzechowe zapasy. I tak zaczęło się 
oswajanie.

nie zribił jej krzywdy, gdyż wiewiórka 
nie bała się ludzi. Za to pod orzechem 
pojawiła się kolejna wiewiórka, której 
oswajanie rozpoczęto na nowo. Miesz-

kaniec naszej gminy apeluje o dokar-
mianie zwierząt zimą, by przetrwały ten 
trudny czas. 

Pierwszoklasiści z ZS w Ołdakach

Przedszkolaki z Rzekunia

Oswojona wiewiórka
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Impreza z roku na rok poszerza grono 
zawodników i sympatyków idei biega-
nia. Regulamin zawodów przechodzi 
progres limitu zawodników: w pierwszej 
edycji zaplanowano udział 100 biega-
czy, w drugiej - 150 biegaczy, natomiast 
trzecia edycja - 200 biegaczy + 30 rolka-
rzy. Rzeczywistość tegorocznego biegu 
wymusiła na organizatorach zamknięcie 
zapisów przed czasem. Co przekonuje 
zawodników o bieganiu w Susku Sta-
rym? Pomysł i sposób jego realizacji. 
Piękne zestawienie upowszechniania 
historii naszej małej ojczyzny z ideą po-
mysłu na zdrowy styl życia i spędzania 
wolnego od pracy czasu we wspólnocie 
rodziny i sportowców. Cele, które co rok 
stawiają sobie orgnizatorzy bez wątpie-
nia są osiągane. 

Początek imprezy wiąże się ze złoże-
niem wieńca przed kapliczką w Susku 
Starym, a następnie jego przewiezie-
niem na grób Marynarzy i Ułanów, znaj-
dujący się na rzekuńskim cmentarzu. To 
wyraz hołdu i pamięci o 53 Maryna-
rzach i 18 Ułanach poległych w 1920 r. 
- w obronie ziemi rzekuńskiej podczas 
wojny polsko - bolszewickiej. Po tej 
uroczystej części wstępnej zawodnicy 
udają się na start, by rozpocząć bieg. To-
warzyszą im Ułani, jadący konno przez 
całą trasę 10 km. Sama trasa przebiega 
przez miejscowości: Susk Stary - Nowa 
Wieś Wschodnia - Ołdaki - Zabiele - 

Susk Stary, posiada atest PZLA, jest co 
kilometr oznaczona, znajduje się też tu 
jeden punkt z wodą.

Istotne są tu jednak organizacyjne de-
tale: na mecie uczestnicy otrzymują 
medale, batoniki i wodę, a uczestniczki 
dodatkowo czerwone róże. To piękne 
wyróżnienie kobiet wzbudza niesamo-
wity entuzjazm zarówno zawodników, 
jak i ich rodzin. Po zakończonym biegu 
na uczestników czeka zasłużony odpo-
czynek w zaciszu Zielonego Zakątka, 
który stanowi drugą część Biegu Pamię-
ci. Tu zawodnicy mogą się posilić zupą 
regeneracyjną, kawą, herbatą, przepysz-
nymi słodkościami. Przy współudziale 
wielu partnerów, m.in.: właścicieli kom-
pleksu Zielony Zakątek, Wójta Gminy 
Rzekuń oraz ogromnego zaangażowa-
nia rodzin członków klubu „ARCO” 
dokonuje sie finalna część imprezy: 
regeneracja, wręczenie zasłużonych na-
gród i biesiadowanie przy ognisku. Tak 
realizuje się istotny element tego biegu: 
integracja okolicznych środowisk bie-
gowych. Jego idea jest promowana na 
stronie internetowej klubu „ARCO”:  
www.biegpamieci.strefa.pl 

Organizatorzy tegorocznego biegu już 
dziś planują jego kolejną edycję, tym 
bardziej, że w kuluarach mówiono, że to 
największa impreza biegowa w regionie. 


Trzeci Bieg Pamięci bije rekordy popularności

Klasyfikacja indywidualna  

oraz OPEN mężczyzn:
I miejsce: Dąbrowski Przemysław
agrometal ostrołęka – Borawe  
– z wynikiem: 32,48
II miejsce: Osior Bartłomiej
biegam bo lubię wydminy  
– Wydminy – z wynikiem: 33,29
III miejsce: Świerdzewski Damian 
agrometal ostrołęka – Dzbenin  
– z wynikiem: 33:59

Kategoria OPEN kobiet:
I miejsce: Lisowska Aleksandra 

azs uwm olsztyn – Olsztyn 
– z wynikiem: 36,13
II miejsce: Lupa Beata
Olsztyn – z wynikiem: 38,25
III miejsce: Pokrzywińska Osior Beata 
biegam bo lubię wydminy  
– Wydminy – z wynikiem: 40:21

Najlepsi rolkarze: 
I miejsce: Kwit Marek  
z Białegostoku z czasem: 20:29; 
II miejsce: Paczuski Jarosław  
(Rolla Speed Team Warszawa)  
z czasem: 20:34; 
III miejsce: Karaś Tomasz  

(Legia Warszawa Masters)  
z czasem 21:10.

Najlepsze rolkarki: 
I miejsce: Karaś Dominika  
(legia Warszawa Masters)  
z czasem: 18:51; 
II miejsce: Sapijaszko Marta  
(legia Warszawa Masters)  
z czasem: 22:38; 
III miejsce: Żarczynska Gondek 
Iwona (wtł stegny warszawa) z 
czasem 23:13.

Klasyfikacja drużynowa:
I miejsce:  
agrometal ostrołęka (2:21:50); 
II miejsce:  
biegam dla zdrowia (2:25:42), 
III miejsce:  
biegam bo lubię wydminy (2:35:15).

KS Arco Ławy drużynowo zajęła ósmą 
pozycję. Wszystkim zawodnikom 
gratulujemy wspaniałej formy!

Nagroda Fair Play:
Tomasz Warszawik za pomoc 
biegaczce, która zemdlała na trasie. 

ZWYCIĘZCY III BIEGU MARYNARZY I UŁANÓW POLEGŁYCH W 1920 ROKU:

W przepiękną słoneczną niedzielę 4 października 2015 r. odbył się w Susku Starym 
już po raz trzeci Bieg Pamięci Marynarzy i Ułanów poległych w 1920 roku. Jego or-
ganizator, klub sportowy „ARCO”, podobnie jak w ubiegłych latach, zadbał o per-
fekcyjną organizację i przyjazną atmosferę. 

Fotoreportaż z Trzeciego Biegu Pamięci
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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

Sala gimnastyczna w Laskowcu już otwarta!

„Spełniło się nasze marzenie! Marzenie 
wielu roczników uczniów, nauczycieli, 
rodziców i mieszkańców Laskowca. Sala 
gimnastyczna, której oddanie dziś świę-
tujemy, to obiekt na miarę XXI wieku, 
który jest wspaniałą wizytówką naszej 
gminy. Pozwoli naszym uczniom roz-
wijać pasje i sięgać w duchu zdrowej ry-
walizacji po sportowe trofea, ucząc, że w 
dążeniu do celu i realizacji marzeń warto 
być wytrwałym” – tymi słowami rozpo-
częła uroczystość Dyrektor Szkoły Pani 
Małgorzata Pieczyńska witając licznie 
przybyłych gości. W imieniu całej spo-
łeczności szkolnej podziękowała wszyst-
kim, którzy przyczynili się do powstania 
tego pięknego obiektu sportowo – dy-
daktycznego. Wójt Gminy Rzekuń Pan 
Stanisław Godzina, wyrażając radość z 
nowo oddanego obiektu, przybliżył hi-
storię budowy sali gimnastycznej w La-
skowcu. Na przestrzeni 2 lat udało się 
zbudować nowoczesną, wielofunkcyjną 

salę gimnastyczną wraz z zapleczem 
sanitarnym i dydaktycznym w postaci 
2 sal lekcyjnych, jadalni, świetlicy so-
cjoterapeutycznej i pomieszczenia dla 
Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Rzekuniu. Całkowity koszt inwestycji to 
2.950.431 zł, z czego kwota 615 900 zł to 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki, pochodzące z Funduszu Roz-
woju Kultury Fizycznej .

Symbolem oficjalnego otwarcia sali był 
moment przecięcia wstęgi z udziałem 
zaproszonych gości oraz jej poświece-
nie. Wręczono również honorowy tytuł 
„Przyjaciela Szkoły” Wójtowi Gminy 
Rzekuń Stanisławowi Godzinie, Radzie 
Gminy Rzekuń za działania na rzecz 
poprawy jakości pracy szkoły oraz Pani 
Agnieszce Głosek za wieloletnią bezin-
teresowną pomoc przy aranżacji wnętrz 
szkoły. Pamiątkowe podziękowania za 
wsparcie, pomoc i owocną współpracę 

wręczono: Panu Janowi Radeckiemu , 
Markowi Andrzejczykowi, Tomaszowi 
Tymińskiemu, Rafałowi Pupek oraz Mi-
nisterstwu Sportu i Turystyki za dofinan-
sowanie inwestycji.

Uczniowie również mieli swój czas w tej 
uroczystości, prezentując w formie olim-
piady sportowej pokaz sportowy. Nie 
zabrakło wróżek, tańca towarzyskiego, 
zumby. Przygotowano też niespodziankę 
sportową dla gości – rzuty piłką ręczną 
do bramki. Finałem uroczystości było 
wypuszczenie przez dzieci kolorowych 
balonów i pyszny tort. Na koniec prze-
prowadzono rozgrywki sportowe w piłkę 
halową uczniowie kontra rodzice i absol-
wenci. Od tego momentu już oficjalnie 
sala gimnastyczna SP w Laskowcu służy 
uczniom i społeczności lokalnej. 

To, co dziś jest rzeczywistością – wczoraj 
było nierealnym marzeniem. 

20 października 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu nastąpił długo oczekiwany  
moment – oficjalne oddanie sali gimnastycznej. Tej ważnej dla uczniów i społeczności lokalnej uroczystości przyświecały słowa: 
„Żyj z pasją, bądź wytrwały i nigdy nie rezygnuj z marzeń”.

Oficjalna uroczystość oddania sali gimnastycznej w SP w Laskowcu.


