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Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gminie Rutki!

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach powstał z mojej inicjatywy i był jednym z punktów kampanii wyborczej. Jest to
Zjakakład
przedsiębiorstwo, które ma realizować zadania komunalne Gminy Rutki w konkurencyjnych i przystępnych cenach. Ma też dać zatrudnienie
największej liczbie mieszkańców naszej gminy. Jako byłego przedsiębiorcę bardzo drażnią mnie wysokie, niczym nie uzasadnione ceny za

usługi komunalne i budowlano-remontowe świadczone przez firmy zewnętrzne. Chciałbym, żeby mieszkańcy naszej gminy mieli wpływ na ceny
tych usług a taką możliwość moim zdaniem gwarantuje zakład, którego jesteśmy jedynymi właścicielami i sprawujemy nad nim całkowitą kontrolę.
Dla tego też zwracam się do Was z prośbą o przekazywanie swoich uwag i informacji na temat błędów lub nadużyć w wykonywanych przez nasz
zakład usługach. Pracownicy ZGK powinni wiedzieć, że mieszkańcy gminy, czyli właściciele tej spółki czuwają i kontrolują na bieżąco jej działalność. Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że ten zakład rozpoczyna swoją działalność w trudnym czasie i na bardzo wyeksploatowanym
sprzęcie. W obecnej chwili zarząd spółki ma za zadanie odnowić park maszynowy oraz usprawnić efektywność pracy zatrudnionych w zakładzie
ludzi. Większość z nich to doświadczeni pracownicy, którzy pod odpowiednim kierownictwem mogą świadczyć usługi na wysokim poziomie.
Już teraz możemy stwierdzić, że wykonane przez nich przyłącza wodociągowe są wysokiej jakości, a naprawione odcinki dróg wyglądają bardzo
solidnie. Wierzę, że to przedsiębiorstwo będzie się rozwijało i na koniec kadencji tego samorządu, będzie na tyle prężne, by konkurować z firmami
zewnętrznymi co spowoduje znaczne obniżenie kosztów usług komunalnych, oraz będzie dużym pracodawcą dla lokalnej społeczności. Tego
życzę Panu Prezesowi, wszystkim pracownikom a przede wszystkim nam, mieszkańcom Gminy Rutki.
Dariusz Sławomir Modzelewski
Wójt Gminy Rutki
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PŁASKORZEŹBY Z PYŁU MARMUROWEGO
To wyjątkowy prezent na chrzest, I Komunię Św. Bierzmowanie,
zawarcie sakramentu małżeństwa, bądź inną uroczystość rodzinną.
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Gazyfikacja coraz bliżej!
gazowa rozdzielcza średniego ciśnienia dla
potrzeb budownictwa mieszkaniowego objęłaby następujące lokalizacje:
- obręb Rutki dz. nr: 59, 73, 101, 104/1, 367,
450, 605/1, 606/1, 607/1, 608/1, 609/1, 610/1,
611/1, 612/1, 613/5, 614, 615/12, 615/14,
615/15, 615/16, 615/17, 615/22, 616/1, 616/3,
617/1, 618/1, 619/1, 620/5, 624/1, 636, 649,
650, 659/1, 668, 669, 683, 700, 721, 740, 752,
772/1, 772/2, 773, 780, 828, 839, 845, 866/1,
866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 866/6, 868, 869/1,
880/6, 893/21, 893/22, 894,
- obręb Mężenin dz. nr: 166/2, 508/1, 510/1,
512/1, 514/1, 516/1, 517/1, 518, 519/1, 520/1.
534, 603, 604/1, 605/1, 606/1, 607/1, 608/1,
609/1, 643/1, 643/1, 676, 677,
- obręb Dębniki dz. nr: 135/1, 135/2, 135/4,
135/5, 135/6, 135/9,
- obręb Górskie Ponikły Stok dz. nr: 4/23,
27/3, 55/1, 55/3, 68/1, 68/4
Wójt Gminy Rutki 20 lutego 2020 r. wydał obwieszczenie o wszczęciu postepowania
administracyjnego w sprawie wydania decy-
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zji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego. Wójt Gminy uczestniczył również
w spotkaniu z Dyrektorem Zakładu Gazowniczego w Białymstoku w sprawie późniejszej

rozbudowy sieci i przyłączaniu indywidualnych odbiorców. Pozwolenie na budowę
Polska Spółka Gazownictwa planuje uzyskać
w III kwartale 2021 r.

© Alexander Zlatnikov – stock.adobe.com

olska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wyPo ustalenie
stąpiła do Gminy Rutki z wnioskiem
lokalizacji celu publicznego. Sieć
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Akademia Cyfrowych Kompetencji
mina Rutki rozpoczęła realizacje projektu, „Akademia kompeG
tencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Rutki”. Projekt ma
na celu podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, niezbęd-
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nych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych (w celach
zawodowych, edukacyjnych i innych). Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 12 godz. zajęć w grupach max. 12 osób
w następujących obszarach tematycznych:
• Rodzic w Internecie
• Mój biznes w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci
• Działam w sieciach społecznościowych
• Tworzę własną stronę internetową (blog)
• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci
Do udziału zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej Gminy,
powyżej 25 roku życia.
Zapisać do udziału w projekcie można się osobiście w Urzędzie
Gminy Rutki w pok. 201,telefonicznie: tel. 86 276 31 67, E-mail:
rekrutacja@gminarutki.pl (formularz zgłoszeniowy jest dostępny
na stronie internetowej www.gminarutki.pl ). W trakcie szkolenia uczestnicy, poza dostępem do komputera i sieci, otrzymają
materiały szkoleniowe. Więcej informacji dotyczących szkoleń
i zapisów mogą Państwo uzyskać pod numerem: 86 276 31 67 lub
w Urzędzie Gminy Rutki pok. 201.

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Fotowoltaika w Gminie Rutki!
mina Rutki w ramach RegionalG
nego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata

© Smileus – stock.adobe.com

2014-2020 złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych
oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy
Rutki”. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie 98 mikro instalacji
OZE na budynkach mieszkalnych.
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikro instalacji w skład których będą wchodzić
panele fotowoltaiczne 88 szt. oraz
kolektory słoneczne 10 szt. – jest to
główny cel projektu. Projekt będzie
realizowany w okresie I - IV kwartał
2021 roku. Wartość kwalifikowana
projektu to 1 875 960 mln zł., z czego
75% stanowi dotacja.

Spotkanie Stowarzyszenia
Kulturalno - Oświatowo - Sportowego KOS

w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach odbyło się spotkanie STOWARZYSZENIA KULTURALNO - OŚWIATOWO - SPOR16.02.2020
TOWEGO KOS "1984" w celu aktywacji stowarzyszenia oraz przedstawienia pomysłów na dalsze działania.
NR 5
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Zielona energia w Gminie Rutki!
© Aldeca Productions – stock.adobe.com

projektów
wykorzystujących
97
odnawialne źródła energii
otrzymało dotacje przyznawane przez

Zarząd Województwa Podlaskiego
wśród nich znalazł się projekt Gminy
Rutki w ramach, którego Gmina planuje montaż instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej. Całkowita wartość projektu wynosi 1 mln
487 tys. 435 zł.

Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Rutki
niedzielę 26 stycznia 2020 r. na hali
W
sportowej w Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach, odbył się Turniej Tenisa

Stołowego o Puchar Wójta Gminy Rutki. Do
turnieju przystąpiło 24 zawodników. Rywalizacja toczyła się systemem pucharowym
do dwóch przegranych. Zawody były zacięte i zakończyły się zwycięstwem Jarosława
Kotowskiego, drugie miejsce zdobył Cezary
Kotowski, a trzecie Łukasz Wiśniewski. Za
zajęcie trzech pierwszych miejsc uczestnicy
otrzymali puchary, za dalsze miejsca wręczone zostały dyplomy. Nagrody w imieniu
Wójta Gminy Rutki Dariusza Sławomira Modzelewskiego, wręczył zastępca Wójta Paweł
Dębnicki.
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II Charytatywny Bal Walentynkowy
lutego 2020 r. w Domu Weselnym Eliot
15
odbył się II Charytatywny Bal Walentynkowy pod patronatem Wójta Gminy Rut-

ki. W tegorocznej uroczystości udział wzięło
120 par. Podczas licytacji zarówno internetowych jak i tych, które odbywały się w trakcie trwania imprezy licytowano przedmioty
przekazane między innymi przez Jagiellonię Białystok oraz Województwo Podlaskie.
Komitet Społeczny Pomagamy Dzieciom
w Gminie Rutki podczas balu zebrał ponad
15 tys. złotych. Kwota została przeznaczona
na poszerzenie oferty zajęć Domu Kultury
w Rutkach – Kossakach.
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KORONAWIRUS

– CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ? FAKTY I MITY
ak dotąd w województwie podlaskim poJrowania
twierdzono tylko jeden przypadek zachona COVID-19. Niemniej powinniśmy zrobić wszystko by chronić zdrowie nasze,
naszych bliskich oraz osób z bliższego i dalszego otoczenia. Stosujmy się zatem do zaleceń
Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora
Sanitarnego. Nie żyjemy w społeczeństwie
hermetycznym – pracujemy, przemieszczamy
się często na duże odległości. Zróbmy zatem
wszystko aby ryzyko zminimalizować.
Ponieważ osoby starsze i przewlekle chore szczególnie są narażone na zarażenie, powinny jak najmniej przebywać poza domem
w większych skupiskach ludzi. Pomagajmy
im – robiąc zakupy, przynosząc opał, opiekując się zwierzętami domowymi i gospodarskim inwentarzem.
Nie narażajmy innych ludzi łamiąc zasady
kwarantanny lub nie informując służby zdrowia i sanepidu o podejrzeniu kontaktu lub
potwierdzonym kontakcie z osobą zarażoną
koronawirusem! Bądźmy przyzwoici w trudnej rzeczywistości, w której się znaleźliśmy!
Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba
objawia się najczęściej gorączką, kaszlem,
dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.
Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się
u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi
u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane
te są zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim
przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.
Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze,
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą
inne choroby, w szczególności przewlekłe.
Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu
koronawirusowi. Można natomiast stosować
inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się
również w przypadku zapobiegania innym
chorobom przenoszonym drogą kropelkową
np. grypie sezonowej.
Na zakończenie przypominamy, że
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem
się koronawirusa, mając na uwadze koniecz8

ność zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom Urzędu od dnia
13 marca 2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rutki będzie obsługiwał interesantów
w pilnych sprawach telefonicznie, przez
platformę ePUAP lub za pomocą emaila.
W tym okresie pracownicy socjalni nie będą
przeprowadzać wywiadów środowiskowych.
Wszelkie informacje będą udzielane drogą telefoniczną bądź elektroniczną i korespondencyjnie.
W przypadku konieczności osobistego
kontaktu z Urzędem (szczególnie zgłoszenia
zgonu, odbioru dowodu osobistego) prosimy
o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numery wskazane poniżej.

Sekretariat: 86 2763161, sekretariat@gminarutki.pl
Urząd Stanu Cywilnego: 86 2763175, hkloskowska@gminarutki.pl
Podatki i opłaty lokalne: 86 2763177, pdebnicki@gminarutki.pl
Ośrodek Pomocy Społecznej: 86 2763179,
gopsrutki@poczta.onet.pl
Jednocześnie w okresie od 13 marca do
2020 r. do odwołania Urząd Gminy Rutki
będzie pracował od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00.
Kolejne komunikaty dotyczące organizacji pracy Urzędu będą publikowane na stronie internetowej Gminy Rutki
– www.gminarutki.pl.
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Co się działo w ZGK

w pierwszym kwartale 2020 r. ?
okresie początkowym spółki największy
W
nacisk położono na wymianę wodomierzy,
które straciły legalizację. Konserwatorzy sieci

wodociągowej wymienili ich około 200 sztuk.
Kolejne będą wymieniane systematycznie.
Wszystkie napotkane awarie zarówno wodociągowe jak i kanalizacyjne były usuwane na
bieżąco, aby zaopatrzenie w wodę następowało
bez dłuższych przerw.
Zakupiono koparko-ładowarkę JCB 3CX,
która posłuży przy pracach ziemnych bez konieczności wynajmowania firm zewnętrznych
prowadzących usługi koparko-ładowarki.
Zakupiono również samochód dla Inkasentki
marki Toyota Yaris.
Wykonano dwa przyłącza wodociągowe na
terenie gminy Rutki. W najbliższym czasie zostaną wybudowane również uzgodnione wcześniej przyłącza. W związku ze zbliżającym się
okresem wiosennym i letnim ilość wykonywanych przyłącz się zwiększy, ponieważ zapotrzebowanie ludności gminy jest duże.
Informujemy również, iż na Stacji Uzdatniania Wody w Szlasach Lipno została wymieniona pompa głębinowa. Zamontowana pompa
ma wyższe parametry tłoczne, dlatego ciśnienie
w sieci powinno być na jeszcze wyższym poziomie. Zapewni to lepszą ciągłość dostaw wody dla
mieszkańców.
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Wykaz zadań zrealizowanych przez ZGK
w I kwartale 2020r.
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Nazwa zadania
Opis
Odbudowa drogi Modzele Górki, działka nr 217. Na powierzchni 0,0508 ha wycięto krzaki, usunięto karpy, wywieziono kamienie, wyrównano nawierzchnie działki.
Równanie placu Ożary Wielkie, działka nr 52. Na powierzchni 0,5042 ha wycięto krzaki, usunięto karpy, wywieziono kamienie, wyrównano nawierzchnie działki.
Profilowanie drogi na działce nr 107/145 obręb Wyprofilowano koronę drogi oraz pobocze.
Grądy Woniecko.
Udrożnienie przepusty- działka nr 792 obręb Udrożniono przepust, wydobyte krzewy, drzewa oraz błoto przetransportowano na działGrądy.
kę gminną w Rutkach.
Usunięcie karp- Górskie Ponikły – Stok, dział- W pasie drogowym ,na odcinku o długości 80 mb. znajdowało się dziewięć karp, które
ka nr 57.
zostały usunięte. Następnie odbudowano i wyprofilowano koronę drogi.
Czyszczenie rowu – Kossaki Nadbielne, dział- Na odcinku o długości 275m. usunięto z koryta rowu krzewy, drzewa , korzenie oraz
ka nr 188/7.
pogłębiono koryto i wyprofilowano rów.
Czyszczenie rowu – Pruszki Wielkie, działka nr Na odcinku o długości 188 usunięto z koryta rowu krzewy, drzewa , korzenie oraz
379.
pogłębiono koryto i wyprofilowano rów.
Naprawa drogi- Grądy Woniecko, działka nr Naprawiono przełom poprzez wbudowanie faszyny, nastepnie położono warstwę kruszy10/4
wa, zagęszczono i wyprofilowano.
Naprawa drogi- Kołomyja, działka nr 25
Podwyższono koronę drogi poprzez nawiezienie kruszywa, zagęszczono i wyprofilowano.
Naprawa drogi- Zambrzyce Kapusty, działka nr Podwyższono koronę drogi poprzez nawiezienie kruszywa, zagęszczono i wyprofilowano.
92/1/
Wymiana przepustu-Grądy Woniecko, działka Zdemontowano przepust betonowy, zamontowano nowy przepust o szerokości 9mb. Wynr 792
profilowano rów, poszerzono dojazd do przepustu.
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POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE
– MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW

o temat debaty społecznej, która odbyTw Rutkach
ła się 8 marca 2020r. w Domu Kultury
Kossakach. Tematem spotkania
była poprawa bezpieczeństwa na terenie

12

gminy Rutki oraz zapobieganie przemocy
w rodzinie, w ramach procedury ,,Niebieska
Karta” i realizacja programu ,,poMOC, a nie
przeMOC”. W debacie udział wzięli policjan-

ci z Komendy Powiatowej w Zambrowie i Posterunku w Rutkach-Kosskach, Wójt Gminy
Rutki Dariusz Modzelewski i mieszkańcy
Gminy Rutki.
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
PŻ przyczyniać się będzie do ograniPO
czania ubóstwa poprzez zwiększenie
bezpieczeństwa żywnościowego osób najbar-

dziej potrzebujących i realizację działań na
rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie
mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich
produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby
osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy
o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości
odpowiedniego kryterium dochodowego
określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie
w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach
w 2019 r. podjął współpracę jako Partner
Lokalny z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020. Program realizowany w okresie
2018/2019. Osoby, które otrzymają skierowanie od pracownika socjalnego naszego
Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia
w postaci żywności, która cyklicznie będzie
dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do skorzystania ze wsparcia w postaci
żywności i realizowanych działań towarzy14

szących uprawnione są osoby, które spełniają
określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria zakwalifikowania do
statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.:
osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium
dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy wynosi 1400,00 zł dla osoby
samotnie gospodarującej i 1056 zł dla
osoby w rodzinie) na podstawie skierowania
wystawionego przez właściwy terytorialnie
Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia
podpisanego w organizacji. Do marca 2019 r.
skorzystało 242 osoby otrzymały paczki żywnościowe z w/w programu.
Natomiast od stycznia 2020 r. z pomocy
w formie paczek żywnościowych skorzystało
280 osób. W okresie od 12-13 marca 2020 r.
pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej przy
współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach rozwieźli paczki żywnościowe
dla osób starszych, niepełnosprawnych.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rutkach zwracał się prośbą do mieszkańców gminy o pomoc osobom samotnym,
starszym i niepełnosprawnym mieszkającym
w sąsiedztwie. Jeśli mamy takie osoby w swoim otoczeniu, bądźmy czujni i wrażliwi na ich
potrzeby- POMÓŻMY, ZRÓBMY ZAKUPY

Reagujmy, pomagajmy lub informujmy
odpowiednie służby o wszelkich kryzysowych sytuacjach. Informacje o osobach,
które będą potrzebowały tego rodzaju
wsparcia prosimy przekazywać do OPS–
tel. 86 2 71 36 79 lub e-mail: gopsrutki@
poczta.onet.pl
Kierując się Państwa dobrem i bezpieczeństwem zdrowotnym oraz życiowym
prosimy o przestrzeganie zaleceń dotyczących m.in.:
• utrzymania odpowiedniej higieny (np.
częste mycie rąk wodą z mydłem; unikanie dotykania okolic oczu, ust; stosowanie
płynów dezynfekujących itd.);
• ograniczenia do niezbędnego minimum
wychodzenia z domu i unikania miejsc
publicznych;
• ograniczenia wizyt w przychodniach lekarskich, wyłącznie do niezbędnych;
• skorzystania z pomocy bliskich, znajomych przy załatwieniu sprawunków,
spraw urzędowych, pocztowych;
• ograniczenia kontaktów z osobami powracającymi z zagranicy, w szczególności
z obszarów, gdzie koronawirus bardzo się
rozprzestrzenił;
• racjonalnego odżywiania się i częstego
odpoczywania.
Prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się do powyższych zasad.

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Paczkomat
w Naszej Gminie

a ul. Rynek pojawił się Paczkomat. Pomysł jego inN
stalacji powstał z myślą o potrzebach mieszkańców
naszej gminy oraz przedsiębiorców, którzy na jej terenie
działają. Pojawienie się tego rodzaju urządzenia jest bardzo dobrą wiadomością dla zwolenników zakupów internetowych. Mieszkańcy Gminy Rutki i przedsiębiorcy
zyskają szybką i tanią możliwość nadawania i odbierania
przesyłek o dowolnej porze dnia i nocy, 7 dni w tygodniu.

Turniej w halową piłkę nożną
o Puchar Wójta Gminy Rutki

.02.2020 r. na sali sportowej w Rutkach23
-Kossakach odbył się turniej w halową piłkę nożną o Puchar Wójta Gminy Rutki. Do turnieju przystąpiło osiem zespołów, które zostały
podzielone na dwie grupy. Pierwsze miejsce
zajęła drużyna Flachowcy z Poświętnego, która
w finale pokonała OSP Rutki, trzecie miejsce
zajęła ekipa FC RTK. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Łukasz Trzaska z drużyny FC
RTK, bramkarzem Kamil Staniszewski z OSP
Rutki, a strzelcem Bartek Ożarowski Flachowcy.
Na dalszych miejscach sklasyfikowane zostały
zespoły: Koledzy, Korektpol Ludzie Chudego
KS Kulesze Kościelne, Wygoda Team. Zawody
poprowadził sędzia Marcin Łebkowski, opiekę
medyczną sprawowała grupa ratownicza "Nadzieja" z Zambrowa. Nagrody wręczył Wójt
Gminy Rutki Dariusz Sławomir Modzelewski.
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Dzień Kobiet pełen niespodzianek!
niedzielę, 8 marca 2020 r. w Domu
W
Kultury w Rutkach-Kossakach przygotowano dla naszych Pań popołudnie pełne

wrażeń!
Główną atrakcją był koncert pt. „Panowie
w hołdzie Paniom” w wykonaniu Tomasza
Robaczewskiego oraz Michała Bućkowskiego. Usłyszeć można było same znane i lubiane przeboje, takie jak „Weź nie pytaj” Pawła
Domagały, „Nie liczę godzin i lat” Andrzeja
Rybińskiego czy też „Chodź, przytul, przebacz” Andrzeja Piasecznego.
Na Panie czekał również słodki poczęstunek oraz piękne, żółte tulipany wraz
z życzeniami złożonymi przez Wójta Gminy
Rutki Dariusza Sławomira Modzelewskiego,
w imieniu wszystkich panów z naszej gminy.
Miłej atmosferze towarzyszyły radosne
rozmowy, śmiechy oraz wspólne śpiewy. Na
te kilka godzin Dom Kultury zapełnił się cudownymi Kobietami w różnym przedziale
wiekowym.
Taki Dzień Kobiet moglibyśmy obchodzić
codziennie!
16
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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.

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

Zmartwychwstanie Pańskie

2020

Niech Zmartwychwstały Jezus
obdarza łaską radości i nadziei!
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy umocnienia wiary
w Jego nieskończoną Miłość miłosierną!
Pan prawdziwie Zmartwychwstał!
Alleluja!
W imieniu własnym i pracowników
CEM SpesMediaGroup
ks. dr Tomasz Olszewski

dyrektor CEM SpesMediaGroup

ks. Mariusz Szulc

z-ca dyr. CEM SpesMediaGroup

ks. Robert Szulencki

z-ca red. nacz. „Głos Katolicki”

cena:
19,90 PLN
CEM SpesMediaGroup
ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża, tel. 86 215 14 10, sekretariat@spesmedia.pl, www.spesmedia.pl
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Zebranie sprawozdawcze OSP
lutego 2020 r. w remizie Ochotniczej
16
Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach
odbyło się zebranie sprawozdawcze za 2019 r.

Zebranie sprawozdawcze to podsumowanie całorocznej pracy jednostki, wyników finansowych współzawodnictwa w imprezach
sportowych oraz udzielenie absolutorium dla
Zarządu OSP.
Jednostka OSP Rutki-Kossaki w roku
2019 w akcjach ratunkowych brała udział - 71
razy, w tym do pożarów - 41, wypadków, kolizji - 12, zagrożenia miejscowe – 14, ćwiczenia, manewry -4, fałszywy alarm – 1. W skali
województwa podlaskiego nasza jednostka
została sklasyfikowana na 16 miejscu pod
względem aktywności i udziału w akcjach
ratowniczych.
W powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w kategorii seniorów zajęliśmy
II miejsce, a zawodach CTiF grup Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli I miejsce - premiujące nasze drużyny do startu w zawodach na

szczeblu wojewódzkim.
Nasza jednostka w roku sprawozdawczym
oprócz działalności ratowniczej brała aktywny udział w życiu naszej Gminy oraz Parafii.
Wszystkich druhów, członków MDP, oraz

mieszkańców naszej Gminy zapraszamy na
coroczną Mszę Św. W dniu 3 maja o godzi
9:00 w intencji strażaków, ich rodzin oraz
wszystkich zmarłych strażaków z Gminy
Rutki.

Gminne eliminacje

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju WieG5minne
dzy Pożarniczej
marca 2020 roku w Szkole Podstawowej w Rut-

kach-Kossakach odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Udział wzięło 14 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe w Rutkach-Kossakach, Kołomyi,
Grądach Woniecko. Bezkonkurencyjne okazały się
uczennice ze Szkoły Podstawowej w Kołomyi, które
zajęły trzy pierwsze miejsca.
Końcowa klasyfikacja eliminacji Gminnych turnieju:
Patrycja Zienkiewicz
Emilia Kossakowska
Natalia Cieszkowska
Dwie pierwsze uczennice będą reprezentować naszą Gminę w eliminacjach powiatowych.
Zarząd Gminny OSP dziękuje druhowi Wojciechowi Krasuckiemu za zorganizowanie eliminacji
szczebla Gminnego OTWP.
18
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Gminna Liga Kulesze Kościelne

VII edycja Zimowej Ligi Piłki Nożnej w Kuleszach Kościelnych
rużyna seniorów "ASP" Rutki już po raz kolejny uczestniczyła
D
w rozgrywkach Zimowej Ligi Piłki Nożnej w Kuleszach Kościelnych. Do rozgrywek przystąpiło odpowiednio 17 zespołów, podzielonych na trzy ligi: I, II, III. W sezonie 2019/2020 Drużyna prowadzona
przez Pawła Staniszewskiego uplasowała się na drugim miejscu, warto
dodać, że najlepszym strzelcem został: Marcin Szeligowski.
W rozgrywkach wystąpiliśmy w następującym składzie:
Artur Ciecierski, Kamil Staniszewski - Dominik Wyszomirski,
Łukasz Trzaska, Marcin Gosiewski, Damian Kotowski Jr, Damian
Kotowski, Przemysław Gacki, Marek Ciecierski, Marcin Szeligowski,
Patryk Ciborowski, Hubert Kowalewski, Hubert Dzieniszewski, Paweł
Staniszewski.
Poniżej Tabela I Ligi:
1. KS Kulesze K. 10 20 35:30
2. "ASP" Rutki
10 19 49:26
3. JMTK Kulesze K. 10 19 27:16
4. GKS Andrzejewo 10 18 56:39
5. TW' 12
10 12 36:34
6. CLOVIN Czyżew 10 0 18:76

Adres redakcji: Wieści Gminne. Kwartalnik Informacyjny Gminy Rutki, Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki,
tel. 86 276-31-61, e-mail: sekretariat@gminarutki.pl
Redaktor: Magdalena Gołaszewska
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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OBCHODY 74 ROCZNICY
BITWY POD ŚLIWOWEM 26.04.2020
kwietnia 1946 roku pod Śliwowem do30
szło do jednej z największych bitew partyzanckich na Białostocczyźnie po roku 1944.

Dwie Brygady Wileńskie: III z Narodowego
Zjednoczenia Wojskowego oraz VI Wileńska
Brygada AK (razem około 110 żołnierzy),
dowodzone przez por. „Wiktora”- Lucjana
Minkiewicza stoczyły ciężką bitwę z ponad
600-osobową obławą KBW-LWP. Po stronie
komunistycznej pozostawały w odwodzie następne oddziały KBW oraz prawdopodobnie
NKWD (jak wynika z relacji uczestników
i świadków). Mimo liczebnej i technicznej
przewagi strony komunistycznej, która przeciwko obu Brygadom Wileńskim użyła moździerzy kalibru 82 mm oraz dział kalibru 45
mm, za cenę kilkunastu zabitych i wziętych
do niewoli oraz nieznanej liczby rannych,
siły podziemia niepodległościowego zdołały
przebić się przez z pierścienia obławy. W wyniku ponad 2-godzinnej regularnej bitwy, życie straciło 18 żołnierzy z Brygad Wileńskich.
Niektórzy z rannych popełniali samobójstwo
w trakcie walki. Zgrupowanie partyzanckie
straciło także tabory, część amunicji, kilkadziesiąt sztuk broni oraz archiwum III Wileńskiej Brygady NZW. Po okrutnych śledztwach w białostockim więzieniu, większość

Wielkanoc 1946 r.
z nich – 11 osób – po przyspieszonych pokazowych procesach została zamordowana.
Najwięcej, bo aż 8 stracono 21 czerwca 1946
roku.
Ramowy przebieg uroczystości
godz 12.00 – Msza święta w Kościele Parafialnym w Rutkach
godz 13.00 – przemarsz na Cmentarz w Rutkach, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, rys
historyczny o bitwie
godz 13.45 – przejazd do pomnika w okoli-

cach Śliwowa, złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy, okolicznościowe przemówienia
godz 15.00 – odsłonięcie galerii zdjęć historycznych dotyczących Bitwy pod Śliwowem
– Dom Kultury w Rutkach - Kossakch, poczęstunek
Organizatorzy: Wójt Gminy Rutki
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Białystok

Z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Rutki
oraz przybyłym Gościom
Składamy najserdeczniejsze życzenia
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół

Wójt Gminy Rutki
Dariusz Sławomir Modzelewski
wraz z pracownikami

