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Święto szkoły w Rutkach– Kossakach
oraz 74 rocznica bitwy pod Śliwowem

września 2020 r. Szkoła Podstawowa w Rutkach
23
obchodziła 30 lecie nadania imienia 2-go Pułku Ułanów Grochowskich. Święto zostało połączone

razem z uroczystymi obchodami 74 rocznicy Bitwy
pod Śliwowem. Uroczystości rozpoczęły się w miejscu
bitwy pod Śliwowem, gdzie delegacje złożyły kwiaty
pod pomnikiem poległych. W kościele parafialnym
w Rutkach - Kossakach została odprawiona Msza św.
w intencji społeczności szkolnej oraz żołnierzy. Ceremonię zakończyła akademia przygotowana przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Rutkach - Kossakach. Uczniowie szkoły przez cały dzień mogli kozystać z różnych atrakcji zorganizowanych na boisku
szkolnym. Uroczystości zostały zorganizowane przez
Ochotniczą Straż Pożarną w Rutkach - Kossakach,
która otrzymała dofinansowanie na realizację zadania
z budżetu Województwa Podlaskiego.
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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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Dostępne w sklepie internetowym:

www.sklep.spemedia.pl
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Wykaz zadań zrealizowanych przez ZGK Sp. z o.o.

w Rutkach – Kossakach w III kwartale 2020r.
Lp. Nazwa zadania
1. Porządkowanie działki nr 31, obręb Szlasy-Lipno.

Opis
Nawiezienie ziemi humusowej, wyrównanie powierzchni działki.

2. Naprawa drogi z wymianą przepustu. Działka nr 178 obręb Zdemontowano załamany przepust, zamontowano przepust zdemontowany z drogi
Kalinówka Basie.
do Nowego Zalesia. Następnie wzmocniono podbudowę drogi, zlikwidowano przełomy oraz podwyższoną koronę drogi.
3. Naprawa drogi na działkach: nr 168/1, 97, obręb Kalinów- Uzupełnienie podbudowy drogi w miejscach kolein oraz większych zagłębień
ka-Basie, nr 77 Kalinówka Wielobory.
i przełomów.
4. Naprawa drogi na działkach nr 312/2 i 171 obręb Profilowanie drogi, odcinkowe uzupełnienie podbudowy drogi oraz jej podwyższenie.
Zambrzyce Kapusty
5. Naprawa drogi na działkach: nr 404, 405, 353 obręb Duch- Uzupełnienie podbudowy drogi w miejscach kolein oraz większych zagłębień
ny-Wieluny.
i przełomów .
6. Naprawa drogi na działce nr 341 obręb Ożarki Olszanka Usunięcie karp, korytowanie, wzmocnienie podbudowy (wraz z wymianą ziemi) ,
oraz 294 obręb Ożary Wielkie.
podwyższenie korony drogi, profilowanie.
7. Naprawa drogi na działkach nr 118/4 , 123, 124 obręb Odcinkowe uzupełnienie podbudowy drogi oraz likwidacja kolein.
Olszewo-Przyborowo
8. Naprawa drogi oraz pod zjazdem z drogi na działce nr Montaż przepustu profilowanie i podwyższenie korony drogi.
141/1 obręb Dębniki.
9. Budowa ogrodzenia wraz z furtką i bramą wjazdową na Wykonanie ogrodzenia o długości 141 mb, ogrodzenie panelowe z drutu fi 4 z poddziałkach nr 289 i 290 obręb Mężenin.
murówką o łącznej wysokości 153 cm., brama o szerokości 4m. Kolor zielony,
oprócz tego (na wysokości furtki ) wykonano schody.
10. Wymieniono dwa przepusty pod zjazdami z drogi na Zdemontowano niedrożne przepusty, odmulono na dopływie rów oraz zamontowadziałce nr 137 obręb Dębniki.
no dwa przepusty o długości 12 i 6mb, średnica 50cm.
11. Udrożnienie przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej Udrożnienie przepustu, następnie (w obrębie przepustu) odbudowano podbudowę
na drogę gminną oraz wzmocnienie koryta rowu, działka drogi oraz wzmocniono koryto rowu poprzez ułożenie betonowych korytek na dłunr 62 obręb Górskie Ponikły Stok.
gości 43mb.
12. Budowa garażu dla OSP w Grądach Woniecko.
Niwelacja terenu, wykonanie płyty żelbetonowej o wym.7,3mx5,3m o grubości
20cm., montaż garażu blaszanego o wym. 7mx5m., konstrukcja nośna słupowa,
wykonana z profili zamkniętych, wysokość w kalenicy 4,5m, brama wjazdowa
w ścianie szczytowej od strony drogi powiatowej o wym.: wys.-3,5m, szer. 4 m.,
kolor biały. W ścianie bocznej, od strony placu zabaw, dwa okna białe o wym. :
0,8x0,8m. oraz drzwi wejściowe o wym.: wys.-2,3m, szer. 1 m., kolor blaszaka:
czerwony. Dach garażu dwuspadowy.
13. Malowanie 8 pomieszczeń w budynku UG Rutki.
Szpachlowanie, docieranie, malowanie.
14. Naprawa dróg asfaltowych.
Punktowo uzupełniono ubytki w nawierzchni asfaltowej poprzez wbudowanie mieszanki.
15. Naprawa drogi zlokalizowanej na działce nr 20 obręb Wa- Odcinkowe uzupełnienie podbudowy drogi poprzez nawiezienie mieszanki drogolochy Mońki
wej.
16. Naprawa drogi na działkach nr: 10/4 i 10/2 obręb Grądy Nawiezienie kruszywa( różnych frakcji) stosownie do stanu podłoża oraz profiloWoniecko.
wanie. W wyniku prowadzonych prac zlikwidowane zostały przełomy oraz podwyższona została korona drogi.
17. Naprawa drogi usytuowanej na działce 354 obręb Mężenin. Likwidacja głębokich kolein.
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Otwarcie drogi w Nowym Zalesiu
2020 roku w Nowym
3stelipca
Zalesiu odbyło się uroczyotwarcie nowo wybudowanej

drogi. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom uzyskanym z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozyskana kwota z FDS
wyniosła 1,5 mln złotych. Wkład
finansowy gminy Rutki to 778 tys.
złotych. W uroczystości wzięli
udział m. in. Minister Rafał Weber z Ministerstwa Infrastruktury,
Poseł na Sejm Kazimierz Gwiazdowski, Marszałek Województwa
Podlaskiego Artur Kosicki, Prezes
PKSNova Andrzej Mioduszewski,
Kierownik Budowy Tomasz Niemyjski, Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Białymstoku Wojciech
Borzuchowski.
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Remont drogi powiatowej
Mężenin – Górskie Ponikły - Stok

lipca 2020 roku otwarto
16
wyremontowaną drogę powiatową łączącą miejscowości

Mężenin i Górskie Ponikły – Stok.
W uroczystości wziął udział Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski. Inwestycja została zrealizowana dzięki Funduszowi
Dróg Samorządowych. Remontowany odcinek drogi powiatowej nr 2008B o długości ponad
1,9 km kosztował 1 899 098,51 zł,
z tego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to
1 101 19,34 zł. (Zdjęcie, źródło
gov.pl Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
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Dni Rutek 2020

względu na panujący stan epidemiczny tegoroczny program obchodów Dni Rutek był mocno okrojony. W niedzielny wieczór zespół folkZKinaelorystyczny
„Klekociaki” wraz z Izabelą Grodzką zaprezentowali krótki koncert, po którym odbyła się prelekcja filmu w ramach Letniego
Nadziei.

Na kłopoty pedagog
edagog szkolny, to osoba działająca w wiePobszarów
lu dziedzinach życia szkoły. Do głównych
tego działania należą: wychowanie,

profilaktyka, opieka i pomoc psychologiczno
- pedagogiczna.
Pedagog, to przede wszystkim osoba stojąca na straży Praw Dziecka.
Drodzy Uczniowie!
Pedagog szkolny jest jedną z najbardziej
odpowiednich osób w szkole, do której możecie się zgłaszać ze swoimi problemami. Ma
obowiązek zachować w tajemnicy, to co mu
powiecie, o ile planowane działanie nie będzie
zagrażać Waszemu życiu bądź zdrowiu. Wie
dobrze, gdzie szukać pomocy, gdzie skierować
w razie problemów emocjonalnych, psychicznych, rodzinnych czy nawet towarzyskich,
których sami nie potraficie rozwiązać. Nie
bójcie się wejść do pokoju pedagoga szkolnego i powiedzieć "mam problem”. Z pewnością
Was wysłucha. Czasami sama rozmowa przynosi ulgę, łatwiej wygadać się osobie, która patrząc z boku zachowa większy spokój i obiektywizm. Pedagog szkolny jest dla wszystkich
uczniów, jest po to, żeby pomóc.
8

Wsparcie – rozmowa – opieka – pomoc
Pedagog, to nie strażnik ani policjant, którego należy się obawiać, to osoba życzliwa
uczniom, osoba, do której można się zwracać o pomoc, wsparcie, a czasem po gotowe
rozwiązania trudnych problemów. Pedagog
szkolny nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje.
To osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi,
podpowie i:
• przestrzeże przed tym, co niebezpieczne
• wytłumaczy, co znaczy być asertywnym
• wytłumaczy, jak skutecznie radzić sobie ze
stresem
• nauczy myśleć twórczo
• odpowie na pytania, "jak się motywować
do pracy, nauki?" oraz "jak dobrze gospodarować czasem?"
• podpowie, jaką wybrać w życiu drogę
GODZINY PRACY PEDAGOGA
• Poniedziałek 08.00- 13.30
• Wtorek 09.00 - 13.30
• Środa 10.00 - 13:30
• Czwartek 09.00 - 13.30
• Piątek 10.00 - 14.30
Zapraszam do kontaktu - sala nr 49 na
III piętrze.

Pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowia.
Dbajcie o siebie i przestrzegajcie zasad
bezpieczeństwa!
Elżbieta Karwowska - pedagog szkolny
WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Program pielgrzymki:

PIELGRZYMKA DO CHORWACJI I

MEDJUGORIE
26 KWIETNIA - 3 MAJA 2021 R.
28 CZERWCA - 5 LIPCA 2021 R.

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

www.nieboczeka.pl

WWW.SIODMA9.PL
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• 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 MEDJUGORJE w godzinach wieczornych, obiadokolacja i nocleg.
• 3. DZIEŃ: Spacer po MEDJUGORJE, 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 Medjugorje 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.

ks. Mariusz tel. 502 957 729

siodma9_pl
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Strażacy z Rutek otrzymali dotację
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

września 2020 roku Wice2Podlaskiego
marszałek
Województwa
Marek Olbryś

wspólnie z Radnym Sejmiku
Województwa Podlaskiego Piotrem Modzelewskim i Senatorem Markiem Komorowskim
przekazali Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rutkach – Kossakach
symboliczny czek na kwotę 20
tys. złotych. Otrzymane wsparcie zostanie przeznaczone na
zakup sprzętu ochrony osobistej
strażaków OSP Rutki – Kossaki.
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Jubileusz 50-lecia zawarcia
małżeństwa Państwa Wandy i Mariana Leszczuków
sierpnia 2020r. odbyła się w Urzędzie
20
Stanu Cywilnego w Rutkach, kolejna
w tym roku, uroczystość wręczenia Medali

za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznawanych parom małżeńskim, które przeżyły
wspólnie co najmniej 50 lat.
Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa
obchodzili Państwo Wanda i Marian Leszczukowie.
W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej wręczenia Medali Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie dokonał Wójt Gminy
Rutki Dariusz Sławomir Modzelewski, który
składając życzenia jubilatom, podkreślił, iż
zgodne pożycie małżeńskie jest największym
sukcesem dwojga sobie bliskich ludzi i stanowi doskonały wzór do naśladowania dla młodego pokolenia. Natomiast 50 lat wspólnego
życia, to stosunkowo długi okres, jednak
przy zgodnym pożyciu małżeńskim wydaje
się tylko chwilą.
Podczas uroczystości nie zabrakło chwili wzruszenia oraz wspomnień małżonków związanych z minionym okresem ich
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STYCZEŃ – MARZEC 2020

wspólnego życia.
Jubilaci otrzymali pamiątkowy list gratulacyjny wraz z symboliczną wiązanką kwiatów, a uroczystość zakończono wspólną pamiątkową fotografią. .

Dostojnym Jubilatom, życzymy dużo
zdrowia, uśmiechu na każdy dzień oraz przeżycia wspólnie jeszcze piękniejszych rocznic.
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Zawiadomienie o możliwości otrzymania
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Drodzy małżonkowie!
Jeżeli już obchodziliście w latach wcześniejszych, bądź obchodzić będziecie w roku 2020 swój Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa „Złote Gody” jako małżeństwo trwające nieprzerwanie w swoim
związku przez ponad pół wieku, możecie otrzymać „Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
Pary małżeńskie zainteresowane otrzymaniem tego odznaczenia, powinny zgłosić się do Urzędu
Stanu Cywilnego w Rutkach przy ul. 11 Listopada Nr 7, 18-312 Rutki-Kossaki pokój Nr 102, celem
wyrażenia pisemnej zgody na przekazanie swoich danych identyfikacyjnych Wojewodzie Podlaskiemu, który następnie wystąpi do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie Medalu
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Z uwagi na fakt, iż procedura przyznawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest dość długa (trwa około 6 miesięcy) – prosimy o składanie stosownych zgłoszeń w terminie do dnia 30 października 2020r.
O terminie uroczystości wręczenia Medali, Jubilaci zostaną poinformowani odrębnym pismem.
Parom małżeńskim, które być może z różnych powodów nie będą mogły przybyć na tę uroczystość
- Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostaną wręczone indywidualnie w ich miejscu zamieszkania.
Nadmienia się, że Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie przyznawany
jest tylko raz.
Sprawę prowadzi: Urząd Stanu Cywilnego Rutki Tel. 86 27 63 175, email: hkloskowska@gminarutki.pl
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OŚRODEK REHABILITACYJNO- EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZY w perkach-karpiach
ogłasza nabór na nowy rok szkolny 2020/2021
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ZE SPRZĘŻENIEM ORAZ DZIECI Z OPINIĄ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

PERKI-KARPIE 1, 18- 218 SOKOŁY
dyrektor małgorzata lasota
Tel. 666 047 494
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Gmina Rutki po raz kolejny pozyskała środki na zakup sprzętu
komputerowego dla uczniów realizujących zdalne nauczanie,
którzy mają problem z dostępem do sprzętu komputerowego
przyjemnością informujemy, że Wójt
Zlewski
Gminy Rutki Dariusz Sławomir Modzeprzekazał 22 zestawy komputerowe

do szkół w Grądach-Woniecko, Kołomyi
i Rutkach-Kossakach. Zestaw zawiera laptop,
słuchawki, mysz optyczną oraz pakiet MS
Office.
W oficjalnym przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Wójt Gminy Rutki – Dariusz Sławomir Modzelewski oraz dyrektorzy szkół, Dorota Pieńkos – dyrektor Szkoły Podstawowej
w Grądach Woniecko, Mariola Gniazdowska
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– dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołomyi
oraz Anna Wądołowska – dyrektor Szkoły
Podstawowej w Rutkach-Kossakach
W przypadku gdy szkoły nie będą mogły
realizować stacjonarnego nauczania laptopy zostaną przekazane przede wszystkim
dzieciom z rodzin wielodzietnych 3+ znajdującym się w trudnej sytuacji, w których
uczniowie nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnym nauczaniu. Po zakończeniu
zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania, wszystkie laptopy będą

wykorzystywane przez placówki oświatowe
w normalnym trybie pracy.
Projekt zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jest realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego
Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu
do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”.

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

„Akademia kompetencji cyfrowych
dla mieszkańców Gminy Rutki”
mina Rutki realizuje projekt pn. „AkadeG
mia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Rutki” współfinansowany ze

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
W ramach projektu trwa cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych dla mieszkańców Gminy Rutki powyżej 25 roku życia.
Szkolenia odbywają się w formie e-learning
jak i stacjonarnej. Szkolenie to szansa na zdobycie umiejętności, które ułatwią funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości. Uczestnicy
mają zapewnione materiały szkoleniowe oraz
catering.
Tematyka szkoleń do wyboru:
• Rodzic w Internecie;
• Moje finanse i transakcje w sieci;
• Mój biznes w sieci;
• Działam w sieciach społecznościowych;
• Tworzę własną stronę internetową (blog);
• Kultura w sieci.
Częstotliwość prowadzenia zajęć jest dostosowana do oczekiwań i możliwości uczestników oraz scenariuszy szkoleniowych.
Zapisy telefonicznie pod numerem telefonu: 86 276 31 67 lub w Urzędzie Gminy
pok. 201
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Uwaga na czad!
się okres, kiedy coraz częściej z poZje bliża
wodu zimna mieszkańcy dogrzewają swomieszkania wykorzystując do tego celu

różnego rodzaju urządzenia grzewcze. Jest
to okres wzrostu ilości pożarów w obiektach mieszkalnych, spowodowanych w dużej
mierze przez nieodpowiednie, znajdujące się
w złym stanie urządzenia grzewcze. Ponadto,
od kilku lat notowany jest stały wzrost ilości
zatruć tlenkiem węgla, co spowodowane jest
najczęściej przez niewłaściwie wykonane lub
pozostające w złym stanie technicznym przewody spalinowe i wentylacyjne. W związku
ze wzrostem liczby pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, przypominamy o konieczności
czyszczenia przewodów kominowych od
palenisk:
• opalanych paliwem stałym minimum
4 razy w roku,
• od palenisk opalanych paliwem płynnym
lub gazowym co najmniej 2 razy do roku.

Przewody wentylacyjne należy czyścić min.1 raz
w roku. Dodatkowo przypominamy o konieczności
bezpiecznego użytkowania urządzeń grzewczych. Niedrożne przewody dymowe oraz wadliwe podłączenia
pieców do kominów są przyczynami pożarów i zatruć
tlenkiem węgla.
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Reklama zewnętrzna (outdoor) – masowy zasięg ,
umożliwiający dotarcie do licznych odbiorców.
Billboardy zapadają w pamięć szybciej niż inne typy
reklam, ściągają wzrok wszystkich przechodniów.

Oferujemy kompleksową obsługę kampanii. Zapewniamy przygotowanie
projektu graficznego, wydruk plakatów oraz ich wyklejenie na billboardach.

WYNAJEM TABLIC BILLBOARDOWYCH

ŁOMŻA, ul Sikorskiego 238

ZAMBRÓW, ul. Jana Pawła II 1

ZAMBRÓW, ul. Tadeusza Kościuszki

WYGODA

BORKOWO

BORKOWO

Borkowo 72

Miastkowo, ul. Łomżyńska 4

Piątnica, ul. Stawiskowska 34

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kontakt:
Elżbieta Kosakowska
e.kosakowska@spesmedia.pl
tel.: 509 281 183

Centrum Edukacji Medialnej SpesMediaGroup 18-400 Łomża, ul. Sadowa 3, 18-400 Łomża, tel. 86 215 14 10, fax 86 215 14 13, www.spesmedia.pl, NIP: 7181860565 REGON: 04000154000060
SEKRETARIAT: tel. 504 719 083, sekretariat@spesmedia.pl DZIAŁ REKLAMY: tel. 508 585 033, reklama@spesmedia.pl DZIAŁ PROMOCJI: tel. 509 281 183, promocja@spesmedia.pl
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Po 14 latach niebytu

GKS „1984” Rutki wraca na boisko
eniorska piłka w Rutkach wróciła po 14 laS
tach przerwy. Drużyna składa się w większości z chłopaków, którzy pamiętają smak

juniorskich rywalizacji w barwach GKS-u sprzed 10 czy nawet blisko 20 lat. Kapitanem
drużyny został Łukasz Trzaska, który swoim
doświadczeniem na boiskach polskiej III ligi
oraz rozgrywek w Belgii pomaga młodym zawodnikom wchodzącym w świat seniorskiego
futbolu. Wyniki drużyny na początku sezonu
mogą napawać optymizmem. W zmaganiach
ligowych boisko w Rutkach stało się głównym
atutem GKS-u. W trzech meczach u siebie,
zanotowaliśmy trzy przekonujące zwycięstwa
– 5:3 z Pograniczem Kuźnica Białostocka, 8:3
z Wissą II Szczuczyn oraz 7:1 z KS II Wasilków.
Gorzej sytuacja prezentuje się na wyjeździe.
GKS przegrał wszystkie trzy mecze, strzelając na obcych stadionach tylko dwie bramki.
Mimo wszystko jak na klub, który dopiero powraca na piłkarską mapę sytuacja w tabeli po
6 kolejkach nie prezentuje się źle – 6 miejsce
i tylko dwa punkty straty do drugiego miejsca,
dającego awans do ligi okręgowej.
Jak do tej pory najlepszym strzelcem
GKS-u jest Łukasz Trzaska, który w lidze
zdobył aż 10 bramek. Za jego plecami plasują
się Marcin Szeligowski i Artur Kowalewski
z 3 trafieniami.
Do rozgrywek przystąpiły trzy drużyny
GKS „1984” Rutki. Oprócz seniorów występujących w „A” Klasie swoje mecze grają także grupy młodzieżowe: odpowiednio
Młodzik D1 II liga wojewódzka gr. 2 oraz
Orlik E1 gr. 4. Dziękujemy Panu Prezesowi
Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Sławomirowi Kopczewskiemu za przekazanie piłek,
18

które odebrał Wójt Gminy Rutki Dariusz
Sławomir Modzelewski. Dziękujemy również wszystkim którzy wspierają piłkę
nożną w Rutkach: AGRO BUD, RZEŹNIA
TRZODY Gołaszewska, Duchnowski,
BRUKOLAND Przemysław Perkowski,
TRADYCJA & SMAK Masarnia Czosaki
Dąb, AGRO-CAMI, PARTNER Stacja Paliw, EURO-CAR Wojciech Duchnowski,
Sunny Roof, FACHMAR Centrum Budowlane, MARGO sklep spożywczo-przemysłowy, ROL-MEX s.c., Auto Naprawa
Bogdan Kalinowski, Catering Grodzcy
Górskie, Piotr Łapiński Górskie.
Trenerzy Andrzej Modzelewski i Paweł
Staniszewski zapraszają na treningi dzieci
z roczników Młodzik D1 2008 i młodsi,
Orlik E1 2010 i młodsi.
Więcej informacji pod nr tel. 509 968 049
Paweł Staniszewski.

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Trwa Powszechny Spis Rolny!
d 1 września do 30 listopada 2020 r. na
O
terenie całego kraju jest realizowany Powszechny Spis Rolny 2020. Spis rolny to je-

dyne badanie, które pozwala na pozyskanie
kompleksowych danych na temat polskiego
rolnictwa. Są one konieczne do kształtowania krajowej, regionalnej i lokalnej polityki
rolnej oraz społecznej na wsi. Będą stanowiły
również podstawę do kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Spis
realizowany jest nie tylko w Polsce, ale także
w innych krajach Unii.
Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:
• osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
• osób prawnych;
• jednostek organizacyjnych niemających
osobowości prawnej.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych
w ramach spisu rolnego są obowiązani do
udzielania dokładnych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi. W spisie
będą zbierane informacje dotyczące osób będących użytkownikami gospodarstw rolnych
oraz samych gospodarstw, m.in.:
• sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie produktów rolnych,
• zużywania więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby
własne gospodarstwa domowego,
• struktury dochodów gospodarstwa domowego,
• powierzchni zasiewów,
• pogłowia zwierząt gospodarskich,
• chowu i hodowli ryb,
• liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
• zużycia nawozów mineralnych w masie
towarowej według nazw handlowych,
• powierzchni nawożonej nawozami wapniowymi,
• powierzchni nawożonej nawozami naturalnymi,
• zużycia nawozów naturalnych,

• liczby zabiegów środkami ochrony roślin,
• informacji o korzystaniu ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania
środków ochrony roślin,
• • samooceny znajomości zasad integrowanej ochrony roślin,
• liczby, powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym,
• pracujących w gospodarstwie rolnym.
Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane
podlegają tajemnicy statystycznej na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29
czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Podstawową metodą zbierania danych
w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej
aplikacji formularzowej dostępnej na stronie
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego: spisrolny.gov.pl. W przypadku, gdy
respondent nie spisze się przez internet dane
mogą być zbierane poprzez:

• wywiad telefoniczny przeprowadzany
przez rachmistrza telefonicznego z wykorzystaniem zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do
przeprowadzenia spisu rolnego,
• bezpośredni wywiad przeprowadzany
przez rachmistrza terenowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do
przeprowadzenia spisu rolnego.
• dodatkowo istnieje możliwość dokonania
spisu telefonicznie – rolnik dzwoni na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99,
lub w Urzędzie Gminy, gdzie przygotowane jest stanowisko do samospisu i zapewniona pomoc członków Gminnego Biura
Spisowego
Udział rachmistrzów terenowych uzależniony będzie od sytuacji epidemicznej w kraju.
Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl/
Gminny Komisarz Spisowy
Dariusz Sławomir Modzelewski
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