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Gmina Rutki

otrzymała 2 mln zł dotacji
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Zapraszamy mieszkańców Gminy
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na wspólną Wigilię!
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Nie bójmy się
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Spółki!

wyrusz na
pielgrzymkę, bo...
niebo czeka!
PIELGRZYMKA DO CHORWACJI I

MEDJUGORJE
4-11 MAJA 2020

STARE HORY - MARIA BISTRICA - MEDJUGORJE – VEPRIĆ - DUBROWNIK - MOSTAR
– POCITELJ – KRAVICE - SPILT - LUDŹMIERZ

Program pielgrzymki:
1. DZIEŃ: Wyjazd w godzinach porannych, przejazd przez Polskę, Słowację i Węgry. Msza Święta w Bazylice Nawiedzenia NMP w Starych Horach. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.
2. DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie i przejazd do MARII BISTRICY – najwiekszego chorwackiego Sanktuarium
Matki Bożej Śnieżnej. Msza Święta, krótki pobyt w Sanktuarium, czas wolny. Przyjazd do MEDUGORJE w godzinach
wieczornych, obiadokolacja i nocleg.
3. DZIEŃ: Spacer po MEDUGORJE, zapoznanie z Sanktuarium - kościół parafialny, figura św. Leopolda Bogdana
Mandicia patrona spowiedników, miejsce modlitwy przy figurze Zmartwychwstałego Zbawiciela. Następnie przejazd
na miejsce objawień – PODBRDO, wejście na górę. Po południu czas wolny do dyspozycji pielgrzymów, wieczorem
Msza Święta, obiadokolacja i nocleg.
4. DZIEŃ: Wczesne śniadanie, Droga Krzyżowa na górze Kriżevac. Wyjazd nad morze. Msza Święta w Sanktuarium
VEPRIĆ. Relaks i wypoczynek na plaży. Wieczorem obiadokolacja i udział w nabożeństwach wieczornych.
5. DZIEŃ: Śniadanie i wyjazd do DUBROVNIKA - pobyt w najpiękniejszym mieście na Adriatykiem. Pobyt rozpoczniemy Mszą Świętą, następnie zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem – Stradun, Katedra, Stary Port, Studnia
Onufrego, czas wolny. Powrót do Medugorje w godzinach wieczornych, obiadokolacja i nocleg.
6. DZIEŃ: Śniadanie i wyjazd do MOSTARU, Msza Święta w klasztorze franciszkańskim, następnie zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem, Stary Most, Kujundziluk - ulica rzemieślników, czas wolny na zakupy i samodzielne
zwiedzanie. Przejazd nad wodospady Kravice. Relaks i wypoczynek nad wodą. Obiadokolacja, czas wolny na zakup
pamiątek i udział w nabożeństwach wieczornych.
7. DZIEŃ: Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu. Przejazd do SPLITU zwiedzanie miasta z przewodnikiem, czas wolny. Przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
8. DZIEŃ: Śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd w drogę powrotną do Polski. Przejazd przez Węgry i Słowację. Po
przekroczeniu granicy obiad. Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu. Powrót na
miejsce zbiórki w godzinach nocnych.

www.nieboczeka.pl
PIELGRZYMKA POD PATRONATEM:

CENA:

1100 PLN+220 EURO

Informacje i zapisy: ks. Mariusz tel. 502 957 729

Gmina Rutki otrzymała 2 mln zł
dotacji na realizację inwestycji wodno – ściekowych

listopada 2019 r. Wójt Gminy Rutki
28
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odebrał
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symboliczny czek na kwotę 2 mln złotych.
Warto zaznaczyć, że Gmina Rutki otrzymała jedną z największych kwot dotacji,
a otrzymane fundusze pochodzą z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach
realizacji zadania na terenie Gminy powstanie sieć wodociągowa pomiędzy miejscowościami Kalinówka–Basie - Ożarki- Olszanka, Śliwowo - Łopienite - Duchny Wieluny
i Czochanie - Góra - Zambrzyce - Plewki
oraz zostanie przebudowana przepompownia ścieków w miejscowości Rutki – Kossaki.
Przedmiotem zadania będzie również budowa nowej stacji uzdatniania wody z podłączeniem dodatkowej trzeciej studni głębinowej
w miejscowości Szlasy Lipno.

3

Podsumowanie roku kadencji

– wywiad z Wójtem Gminy Rutki Dariuszem Sławomirem Modzelewskim

1. Niedawno minął rok od rozpoczęcia Pana kadencji. Jak Pan ocenia te 12 miesięcy? Co udało się
zrealizować?
Trudne pytanie, bo odpowiedź może być
uznana za subiektywną. Rok był bardzo ciężki nie tylko dla mnie ale również dla mojej
rodziny. Wielu rzeczy musiałem się nauczyć.
Odbyłem mnóstwo spotkań z mieszkańcami
naszej gminy, jak i poza gminą z różnymi
urzędnikami, politykami, szukając możliwości dofinansowania naszych inwestycji, przeważnie drogowych. Przez ten rok starałem
się wywiązać z obietnic wyborczych i główne
punkty mojej kampanii zostały zrealizowane.
Spółka komunalna powstała i od 1 stycznia
przejmie wiele zadań od gminy. Fundusz dróg
samorządowych jest wykorzystywany przez
naszą gminę właściwie maksymalnie. Tylko
w tym roku przebudowaliśmy drogi w Grądach-Woniecko, Pruszki-Wielkie – Mieczki
oraz wspólnie z powiatem Mężenin- Górskie
Ponikły Stok. Wyłoniliśmy wykonawcę na
budowę drogi Mężenin – Nowe Zalesie, która zostanie wykonana do połowy 2020 roku.
Teraz pracujemy nad projektami dróg Szlasy-Mieszki – Świątki-Wiercice oraz ul. Przemysłowej w Rutkach. Wybudowaliśmy chodniki
na ul. Polowej i w Grądach. Tak jak obiecałem staram się otworzyć mieszkańców na
inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Wiele
młodych osób uczestniczy m.in. w zajęciach
piłkarskich, gimnastycznych, bokserskich,
muzycznych czy tanecznych. W bieżącym
roku po raz pierwszy w prawie 100 letniej
historii OSP Rutki, zakupiliśmy nowy wóz
gaśniczo ratowniczy o wartości 800 tys. złotych, na który pozyskaliśmy dotacje w kwocie
530 tys. zł. Muszę powiedzieć, że jest to tylko
część moich zamierzeń. Na przyszły rok mam
też do realizacji bardzo ambitne plany.

2. Rozumiem w takim razie, że
zostało jeszcze dużo pracy. Jaki
teraz będzie Pana główny cel?

W przyszłym roku oprócz inwestycji drogowych chcemy zająć się wodociągami i dywersyfikacją ujęcia wody pitnej w Szlasach-Lipno - to znaczy, że musimy wybudować
tam nową studnię i wyremontować stację
uzdatniania wody. Chciałbym też przekonać
Polską Spółkę Gazownictwa, by przyśpieszyć
gazyfikację naszej gminy. Prowadzę rozmowy
z KOWR na temat finansowania remontów
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dróg gruntowych na łąkach po PGR-ze. Chcę
również, aby naszą gminę reprezentował
zespół sportowy w regularnych zmaganiach
ligowych. Muszę przekonać organizacje pozarządowe i społeczników do większego
zaangażowania w pozyskiwaniu środków
na eventy i działania kulturalne, oświatowe
i sportowe. Przy planowanym przeze mnie
budżecie proinwestycyjnym na takie działania będzie bardzo mało środków. Chcę dodać,
że na utrzymanie placówek oświatowych do
subwencji musimy w przyszłym roku dołożyć
ponad 3.300.000 złotych, a to powoduje że
środki na miękkie projekty musimy pozyskiwać z konkursów poza budżetem gminnym.

3. Przed Panem jeszcze 4 lata w roli
Wójta Gminy Rutki. Czy uważa Pan,
że gmina jest w stanie rozwinąć się

przez ten okres? Jakie środki będą
do tego niezbędne?
Wyzwania są wielkie, a środki dla samorządów coraz mniejsze. Mimo to będę walczył o rozwój naszej gminy. Moim marzeniem jest gazyfikacja gminy i przebudowa
drogi wojewódzkiej Łomża – Mężenin choć
na te projekty wójt ma bardzo mały wpływ.
W ciągu tych 4 lat postaramy się wykorzystać do maksimum Fundusz Dróg Samorządowych. Trzeba pilnie zmodernizować sieć
wodociągową i w przyszłości korzystać tylko
z ujęć wody na terenie naszej gminy. Chcę
doświetlić lampami hybrydowymi miejsca
na wsiach, przede wszystkim kolonie gdzie
nie dociągnięto linii oświetlenia ulicznego.
Chcę zmodernizować i otworzyć dla całego
społeczeństwa przyszkolne obiekty sportowe
tj. boiska i hale, a także zaktywizować dzia-

łalność Domu Kultury i szkół w organizacji
zajęć pozalekcyjnych. Koniecznością jest
zmodyfikowanie odbioru odpadów komunalnych i z produkcji rolnej, bo z przerażeniem obserwujemy ogromny wzrost kosztów
zagospodarowania odpadów. Będziemy zabiegać o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych i domach
naszych mieszkańców w celu uniknięcia
nadmiernych kosztów za energię elektryczną.
Trzeba znaleźć sposób na walkę z barszczem
Sosnowskiego, który w większości nie rośnie
na gruntach gminnych, a gruntach nadleśnictwa, KOWR-u i prywatnych. Wyzwań
mi nie zabraknie, jeśli zdrowie pozwoli to za
4 lata nasza gmina będzie funkcjonowała na
pewno jeszcze lepiej niż teraz.

Dziękujemy za rozmowę.

Budowa drogi Mężenin
– Górskie Ponikły-Stok

mina Rutki wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Zambrowie
G
realizują inwestycję - remont drogi powiatowej Nr 2008B na odcinku 1910 m - Mężenin - Górskie Ponikły-Stok . Całkowity koszt
realizacji zadania wynosi 1 890 791,67 zł. Gmina Rutki finansuje zadanie w kwocie 414 960,00 zł, środki pochodzące z Funduszu Dróg
Samorządowych wynoszą 1 101 600,00zł, pozostałą część kwoty finansuje Starostwo Powiatowe w Zambrowie. Wykonawcą inwestycji
jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „Bitum” w Zambrowie.
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Ćwiczenie „Obronne Podlasie 2019”
na terenie Gminy Rutki

poł tysiąca osób z blisko 30 instytucji wzięło udział w przePkichonad
prowadzonych 3 października 2019 w Podlaskiem – wojewódzćwiczeniach „Obronne Podlasie 2019”. Sprawdzano gotowość
do działań i zdolność do ewakuacji na wypadek np. zamachu terrorystycznego.
Główne zadanie – ewakuacja ludności
Głównymi zadaniami była ewakuacja ćwiczebna ludności zarówno drogami, jak i koleją. Ćwiczono ewakuację III stopnia ludności cywilnej z powiatu suwalskiego z gminy Szypiliszki, dla której
jako rejon rozmieszczenia ludności wyznaczono obszar powiatu
zambrowskiego. Ewakuowana ludność dotarła na stację kolejową
w Czachach-Kołakach , a następnie przewieziona została autobusem do Szkoły Podstawowej w Rutkach – Kossakach. Rutki – Kossaki były miejscowością przewidzianą jako miejsce zakwaterowania
ewakuowanej ludności. W Szkole Podstawowej rozwinięto punkt
wyładowczo – rozdzielczy, w którym przybyła ludność została zaewidencjonowana, rozdzielona do miejsc potencjalnego zakwaterowania oraz poinformowana o dalszych działaniach związanych
z zakończeniem procesu ewakuacji.
W ćwiczeniach brała udział młodzież z Akademickiego Liceum
Ogólnokształcącego w Łomży (w roli ewakuowanej ludności),
a także urzędnicy ze Starostwa Powiatowego w Zambrowie, Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych, Urzędu Gminy w Rutkach oraz
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Zambrowie oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. W epizodzie brały też udział Służba Ochrony Kolei,
Wojska Obrony Terytorialnej, a jako obserwatorzy amerykańscy
żołnierze ze stacjonujących w Polsce oddziałów.
6

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

NR 4

PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2019

7

Droga Mieczki – Pruszki-Wielkie
listopada wspólnie z pra21
cownikami Urzędu Gminy
Rutki, przedstawicielami Wy-

konawcy, inspektorem nadzoru
budowlanego oraz sołtysami dokonano odbioru technicznego inwestycji „Remont drogi gminnej
Pruszki Wielkie - Mieczki”. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „Bitum”
z Zambrowa. W ramach inwestycji wykonano remont nawierzchni na odcinku 1284 m , remont
poboczy oraz remont istniejących zjazdów. Całkowity koszt
realizacji przedsięwzięcia wynosi
1440531,87 zł. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań
gminnych finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych.
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ODACHOWSKI BUDOWNICTWO

REM-BUD

HURTOWNIA BUDOWLANA
USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE
Kruszewo-Brodowo 31A, 18-218 Sokoły
TEL.

85-687-13-80

TEL.

503 594 374

Z NAMI ZBUDUJESZ WSZYSTKO!

JACEK ODACHOWSKI

Gospodarstwo Rolno Hodowlane

Rafał Jabłoński

Roszki Ziemaki 12, gmina Sokoły

produkcja i sprzedaż warchlaków
wysokomięsnych w partiach do 1000 szt.
 bardzo wysoki status zdrowotny, waga 15-30 kg


 lochy TN 70, knury PIC 337 i Tempo
 wysokie przyrosty

Kontakt: 602 638 326 oraz 606 491 872
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NIE BÓJMY SIĘ SPÓŁKI
ada Gminy Rutki uchwałą w dniu 12 wrzeR
śnia 2019 roku zobowiązała Wójta Gminy
do podjęcia działań zmierzających do utworzenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która przejmie do realizacji część zadań
własnych gminy związanych z zaspokajaniem
zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie
gospodarki komunalnej. Wyjaśnijmy na wstępie o jakie to „zbiorowe potrzeby” chodzi. Są
to przede wszystkim sprawy związane z najbardziej żywotnymi i koniecznymi do funkcjonowania każdego mieszkańca, ale również całej
gminnej wspólnoty. Nie da się dziś funkcjonować bez rozwiązania problemów zaopatrzenia
w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania
ścieków, utrzymania czystości i porządku,
utrzymania dróg i ciągów komunikacyjnych,
placów i chodników. Problem ten jest szczególnie istotny w okresie zimowym, gdy warunki
atmosferyczne często powodują wiele utrudnień komunikacyjnych, problemy z zaopatrzeniem i dowozem dzieci do szkół, dojazdy do
pracy i.t.p. Odrębnym problemem są odpady
i ich właściwe odbieranie, zagospodarowanie i unieszkodliwianie, co dziś ze względu na
wprowadzenie nowych przepisów i obowiązków dla każdego właściciela nieruchomości jest
powszechnie dyskutowane zwłaszcza w zakresie cen za te usługi dla każdego gospodarstwa
domowego. Do zbiorowych potrzeb w zakresie
10

gospodarki komunalnej należy również ciepło,
energia elektryczna, gaz, ale problemy te są
„wyższej skali” i z wyjątkiem ciepła wykraczają
poza kompetencje gminy. Zadania powyższe,
mające charakter użyteczności publicznej są
wykonywane w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych w sposób bieżący i nieprzerwany. Gminy zadania w tym zakresie realizują praktycznie na dwa sposoby. Pierwszy to
samodzielnie w formie jednostek lub zakładów
budżetowych działających według zasad prawa finansów publicznych albo poprzez utworzenie spółki prawa handlowego działającego
w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych oraz
ustawę o rachunkowości. Pierwsze rozwiązanie
to podmioty nie mające osobowości prawnej
ale również nie mogące choćby amortyzować
majątku czy odpisywać podatku VAT – są tylko
praktycznie administratorem bez możliwości
stawiania długofalowych celów, wieloletnich
planów inwestycyjnych i działań strategicznych. W spółkach prawa handlowego występują koszty amortyzacyjne niezbędne do odtwarzania majątku, a zysk może być przeznaczany
na inwestycje. Ponadto zwiększa się zdolność
kredytową, którą można wykorzystać np. jako
środki pomostowe do absorbcji dotacji unijnych. Spółki muszą planować zadania i stawić
cele w długim okresie czasu i je osiągać. Dlatego
biorąc pod uwagę wszystkie plusy i minusy róż-

nych form organizacji gospodarki komunalnej
uważam, że najlepszą formą organizacyjną są
spółki komunalne. Gmina powinna być organizatorem usług, a nie ich wykonawcą.
W naszej Gminie decyzja została podjęta.
Sądzę, że jest to decyzja historyczna, która na
długo ukształtuje nowy – lepszy sposób zarządzania gospodarką komunalną i ułatwi rozwiązywanie problemów dla wszystkich mieszkańców. Ten, nowopowstały podmiot nie może
kierować się sentymentami i zależnościami,
które w gminie często narastały lub były kształtowane wiele lat. Do wprowadzenia zmian potrzebna jest wiedza sprawcza i konsekwencja
realizacyjna. Trzeba zorganizować od podstaw
podmiot, który ma służyć gminie rozumianej
jako wspólnota wszystkich mieszkańców przez
wiele lat. Powołana w dniu 25 września Spółka
p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Rutkach
– Kossakach od dnia 21 października posiada osobowość prawną. Zostały powołane jej
organy t.j. Rada Nadzorcza (3-osobowa) oraz
jednoosobowy Zarząd. Spółka od 1-go stycznia rozpocznie realizację zadań w zakresie
wodociągów i kanalizacji, zimowego utrzymania dróg, placów i terenów publicznych. Będą
trwać przygotowania do osiągniecia w krótkim
okresie gotowości do prowadzenia zadań w zakresie gospodarki odpadami, obsługi kotłowni,
WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

utrzymania budynków i obiektów użyteczności
publicznej oraz eksploatacji kopalni kruszywa,
którego pokłady są własnością gminy. Siedziba Spółki będzie w obiekcie gminnym przy ul.
Młynarskiej 3, który zostanie, tak jak większość
majątku przekazany Spółce w użytkowanie bez
przenoszenia prawa własności. Spółka rozpocznie funkcjonowanie przejmując zorganizowaną
część Gminy z zatrudnionymi dotychczas pracownikami. Wszystkie dotychczasowe warunki
pracy i płacy dla nich będą utrzymane, co gwarantują stosowne oświadczenia zarówno byłego jak i przyszłego pracodawcy. Niemniej jednak zbliżający się 2020 rok będzie dla nowego
podmiotu rokiem wielu wyzwań. Trzeba poza
zorganizowaniem funkcjonalnej działalności
zinwentaryzować i zdefiniować na nowo stan
posiadania, jakość eksploatowanych urządzeń,
posiadanego sprzętu i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych oraz potrzeby w tym zakresie.
Część z istniejących obiektów na pierwszy „rzut
oka” wydaje się być w stanie dobrym, ale niektóre wymagają pilnej modernizacji, jak choćby stacja uzdatniania wody w Szlasach Lipno
tak, aby zapewnić mieszkańcom i podmiotom
gospodarczym wodę w sposób ciągły i nieprzerwany, a dodatkowo o jakości zgodnej z normami europejskimi, które już w tym zakresie
obowiązują. Trzeba na nowo zawrzeć umowy, wykonać na nowo opomiarowanie wody
i ścieków tak aby wartościowo jednoznacznie
odzwierciedlały ilość pobranej wody i odprowadzonych ścieków. Każdy mieszkaniec i każdy
podmiot musi płacić tylko za siebie. Przy 50%
stratach na wodzie tak jak obecnie nie jest to do
końca jednoznaczne. Nie jestem w stanie opisać wszystkich działań i zamierzeń, które będą
realizowane w przyszłym roku przez Zarząd
i samą Spółkę jako nowy podmiot już w tym
momencie. Wiele spraw, tematów i zagadnień,
problemów do rozwiązania pojawi się zapewne w trakcie wdrażania nowych rozwiązań.
Zapewniam jednak wszystkich mieszkańców
Gminy Rutki, że nie zabraknie nam determinacji i odwagi aby w sposób profesjonalny i zgodny „z duchem czasu” Spółka służyła mieszkańcom. Właśnie tak rozumiemy naszą misję.
Rozumiemy ją jako służbę ludziom, służbę
wspólnocie. Wszystkie podejmowane działania
mają i będą obniżać koszty życia, poprawiać
funkcjonalność, a nie będą utrudniać czy wręcz
przeszkadzać w normalnym funkcjonowaniu.
Gmina takiej Spółki potrzebuje, taką powołała
i takie zadania Pan Wójt jako jednoosobowe
Zgromadzenie Wspólników przed nią postawił. Jestem pewny, że uda się właśnie TAKĄ
zorganizować, a na koniec 2020 roku pokazać jej
pierwsze sukcesy. Korzystając z okazji chciałbym
życzyć wszystkim mieszkańcom gminy Rutki
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i osobistych sukcesów w 2020
roku.
Prezes Zarządu ZGK Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach
Witold Zadroga
NR 4
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Realizacja zadań
z funduszu sołeckiego
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realizacji zadań z funduszu sołeckiego
Zbawwramach
Gminie Rutki wykonane zostały nowe place zaw miejscowościach: Kalinówka Basie, Kałęczyn
Walochy, Ożary Wielkie, Mężenin, a także doposażono istniejące place zabaw w Grądach-Woniecko i Szlasach-Łopienitych. Zamontowane urządzenia to przede
wszystkim zestawy zabawowe, huśtawki, karuzele oraz
zjazdy linowe. W miejscowości Grądy-Woniecko wykonane zostało również oświetlenie placu zabaw.

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI
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Autor zdjęć: Wiesław Pieńkos
© ironstuffy – fotolia.com

Mieszkańcy Grądów – Woniecko
mają nową drogę!

październiku zakończono prace
W
związane z realizacją zadania „Remont drogi gminnej na działce nr 79/221

w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko”. W ramach inwestycji wykonano remont istniejącej nawierzchni o szerokości 6 m na odcinku 337 m, jednostronne
pobocze o szerokości 1 m z kruszywa
naturalnego, jednostronny chodnik oraz
wykonano remont istniejących zjazdów.
Całkowita wartość zadania wyniosła
553780,49 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 342763,09 zł ze środków
Funduszu Dróg Samorządowych.

14
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Zaproszenie na Gminną Wigilię
Podtrzymanie Polskiej Tradycji Bożego Narodzenia - dzielenie się opłatkiem, wspólne
śpiewanie kolęd i pastorałek, ubieranie choinki, oczekiwanie na przybycie Św. Mikołaja.

Bądźmy wszyscy razem

Wójt Gminy Rutki zaprasza wszystkich Mieszkańców Gminy Rutki i ich gości na Wigilię,
która odbędzie się w Rutkach - Kossakach na ul. Rynek
w dniu 22 grudnia 2019 roku o godz. 13:15.
organizowaną przez Ochotniczą Straż Pożarną, Ośrodek Pomocy Społecznej
i Dom Kultury w Rutkach –Kossakach

NR 4
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DEN w Szkole Podstawowej
w Rutkach

więto Edukacji Narodowej, obchodzone
Ś
co roku przez 650 tysięcy nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Dzień ustanowio-

ny został w 1972 roku – data 14 października
jako upamiętnienie powstania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 roku. Jest powszechnie obchodzony we wszystkich instytucjach
związanych z oświatą – zwłaszcza w szkołach.
W Szkole Podstawowej z tej okazji
uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami przygotowali uroczystą akademię. Dzień
Nauczyciela to niepowtarzalna okazja, aby
podziękować swoim nauczycielom i wychowawcom za cały trud, który wkładają w wychowanie i naukę. Uczniowie, którzy wzięli
udział w akademii zrobili to w przepiękny
sposób. Ich słowa i życzenia sprawiły, że każdy nauczyciel, a także inni pracownicy szkoły
poczuli się potrzebni i docenieni. W uroczystości wzięli również udział zaproszeni
goście, m.in. Wójt Dariusz Sławomir Modzelewski, Ksiądz Proboszcz Stanisław Żbikowski, Przedstawiciele Rady Rodziców, a także
emerytowani nauczyciele.
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WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

WE WSZYSTKIM CHRYSTUS.

O NARODZIE, KOŚCIELE, MEDIACH
I RODZINIE z Biskupem Stanisławem
Stefankiem TChr rozmawia
Marzena Nykiel

cena:
34,90 PLN

Autorzy podczas rozmowy poruszają ciekawe
i ważne tematy dotyczące Narodu, Kościoła,
mediów czy rodziny. Bp Stanisław odpowiada
na pytania dotyczące początków sakry
biskupiej przyjmowanej w aurze strajków
i przemian społecznych, zauważa najważniejsze problemy z którymi spotyka się rodzina
ukazując gdzie jest ich przyczyna. W rozmowie
odnosi się również do istnienia i funkcjonowania mediów przez które kreowana jest
rzeczywistość, a także do prawdy o Jedwabnym i zamachu na arcybiskupa Wielgusa.

„Chrystus jest zawsze
nowoczesny”

O Kościele, Zbawieniu, historii
i współczesności z Kardynałem
Gerhardem L. Müllerem rozmawia
Paweł Lisicki

cena:
34,90 PLN

Starałem się, żeby to, co spisuję, było
maksymalnie wierne naszej rozmowie.
Oczywiście, jak doskonale wiadomo, nie da
się po prostu przelać na papier tak długich
wypowiedzi, jednak poza naturalną pracą
redakcyjną,
pewnymi
skrótami
lub
usunięciem niejasności obecny tekst zawiera
dokładnie to, co Kardynał mówił i myślał oraz
to, jak swoje zdanie uzasadniał.

Objawienia Róży Duchownej.
Montichiari i Fatima

ks. Marcin Sobiech

cena:
19,90 PLN

Godzina Łaski. Znaczna część osób słyszała
o tym nabożeństwie 8 grudnia od godziny
12 do 13. A czy słyszałeś o objawieniach
Róży Duchownej, o Montichiari, Fontanelle.
Czy słyszałeś o wezwaniu Maryi skierowanym do świata począwszy od 1947 roku
w północnych Włoszech. O tym jest właśnie
ta książka.

Boże Narodzenie

2019

Niech czas świąt Bożego Narodzenia będzie wyjątkowym czasem
spotkania z Bogiem, który przychodzi do nas w małym Dzieciątku.
Niech to spotkanie wzbudzi w nas zachwyt nad troską
Boga o człowieka, rozproszy lęk i smutek, ożywi radość i nadzieję,
niech pozwoli wkroczyć z odwagą w Nowy Rok 2020.
Niech Narodzenie Bożej Dzieciny przyniesie naszym sercom
błogosławieństwo miłości, sprawiedliwości i pokoju!
ks. dr Tomasz Olszewski
dyrektor CEM SpesMediaGroup

ks. Mariusz Szulc

z-ca dyr. CEM SpesMediaGroup

ks. Robert Szulencki
z-ca red. nacz. „Głos Katolicki”

ks. dr Marcin Sobiech

ABC Wiary spotkania z Biblią
cz. I i II - audiobook

redakcja Ostrołęka

wraz z Pracownikami

Audiobook jest zapisem rozmów o Biblii,
które od 2011 roku w audycji „ABC Wiary
spotkania z Biblią” z ks. Zbigniewem Skuzą
prowadzi Joanna Ekstowicz.

cena:
19,90 PLN
CEM SpesMediaGroup
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża, tel. 86 215 14 10, sekretariat@spesmedia.pl, www.spesmedia.pl
NR 4 PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2019
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fax 86 215 14 13, www.spesmedia.pl
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Zmagania piłkarskie chłopców
z „Akademii Sportowo-Piłkarskiej” Rutki
poniedziałek 28.10.2019 na orliku Szkoły Podstawowej nr
W
4 w Zambrowie odbył się powiatowy turniej piłki nożnej
"z podwórka na stadion". Naszą Gminę reprezentowały dwie ekipy

"Akademia-sportowo-piłkarska" Rutki oraz Szkoła Podstawowa
w Grądach Woniecko. Drużyna "ASP" Rutki prowadzona przez
trenerów Adama Popławskiego, Pawła Staniszewskiego uplasowała się na drugim miejscu wygrywając dwa mecze z SP3 Zambrów
4:2, SP Grądy Woniecko 3:1, porażkę ponieśliśmy z przeciwnikami z SP4 Zambrów 4:2. Drużyna Szkoły podstawowej w Grądach
Woniecko uplasowała się na czwartym miejscu. Awans do kolejnej rundy uzyskała Szkoła podstawowa nr 4 w Zambrowie.

weekend 23.11.2019-24.11.2019 Drużyna „Akademii SporW
towo-Piłkarskiej” Rutki wzięła udział w ogólnopolskim turnieju piłki nożnej drużyn młodzieżowych „Harry Cup” w Łodzi.

Drużyna prowadzona przez trenera Adama Popławskiego przy
pomocy Pawła Staniszewskiego zebrała kolejne ciekawe doświadczenie, młodzi zawodnicy byli bardzo zadowoleni z turnieju oraz
wyjazdu. Mierzyliśmy się z drużynami z całej Polski. Z tak uznanymi markami, jak Stal Mielec, SMS Łódź, czy Błękitni Wronki.
Ostatecznie cały turniej wygrała drużyna MOSP Białystok. Chcielibyśmy podziękować wszystkim rodzicom za pomoc w opiece
podczas turnieju, a wszystkim naszym zawodnikom za walkę
w każdym meczu.
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Otwarcie Klubów Seniora
sobotę 16.11.2019r. w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach odbyło
W
się oficjalne otwarcie wyremontowanych pomieszczeń Klubu Seniora. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Rutki Dariusz Sławomir Modzelewski.

Modernizacja została sfinansowana z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego oraz budżetu Gminy Rutki. Na otwarciu Klubu Seniora gościła grupa taneczna i muzyczna ze Stowarzyszenia „Szansa” w Zambrowie, która przedstawiła występ taneczno – muzyczny. Swoją książkę promował Pan Robert Radzik opowiadając historię żołnierzy
„Wyklętych” z naszego regionu. Ostatnim punktem spotkania była wspólna zabawa wszystkich przybyłych osób. W czwartek 21 listopada również
oficjalnie zainaugurowano działalność Klubu Seniora w Grądach – Woniecko. Gmina Rutki zrealizowała zadanie pn. „Odnowa i wyposażenie
pomieszczenia „Klubu Seniora” w budynku Szkoły Podstawowej im. Kpt.
Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko”. Pomieszczenia w Szkole Podstawowej, w których seniorzy spotykają się zostały odnowione, położono
nowe wykładziny. Zakupione zostało wyposażenie do sal: stoliki, krzesła,
regały, telewizor oraz zestaw komputerowy. Przedsięwzięcie przyczyniło się
do rozwoju aktywności społeczności lokalnej, która ukończyła 60lat, zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych.
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Wszystkim Mieszkańcom Gminy
oraz przybyłym Gościom
Na nadchodzące święta
I zbliżający się Nowy Rok
Składamy najserdeczniejsze życzenia
Wielu radości, uśmiechów, spełnień,
Radosnych chwil w gronie najbliższych
Wójt Gminy Rutki
Dariusz Sławomir Modzelewski
z pracownikami

