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Bezpieczniej w Rutkach-Kossakach
rzełom listopada i grudnia obfitował w prace mające na celu poPzostała
prawę bezpieczeństwa na ulicach w Rutkach Kossakach. Uwaga
skupiona na miejscach wskazywanych przez mieszkańców

jako najbardziej problematyczne. Utrudniona widoczność, starte
pasy przejścia dla pieszych, nadmierna prędkość pojazdów w terenie
zabudowanym – podjęte przez pracowników Zakładu Gospodarki
Komunalnej sp. z o.o. działania przyczyniły się do zniwelowania tych
przeszkód.
Według mieszkańców Rutek, największej interwencji wymagała
ulica Obwodowa. Zamontowano tam trzy progi zwalniające, które
wymuszą na kierowcach ograniczenie prędkości. Ponadto, by popra-

w numerze m.in.:

Rok w Spółce
czytaj na stronie 6

wić widoczność, zamontowano pięć luster drogowych, w następujących lokalizacjach:
• skrzyżowanie ul. Cmentarnej i ul. Obwodowej,
• skrzyżowanie ul. Żytniej i ul. Obwodowej,
• skrzyżowanie ul. Polowej i ul. Obwodowej,
• skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Cmentarnej,
• skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Żytniej.
Pamiętajmy jednak, iż poprawiona infrastruktura drogowa nie zastąpi nam rozsądku, który nadal należy zachować na drodze, zarówno
jako kierowca, jak i pieszy!
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Program

asystent rodziny 2020
czytaj na stronie 14

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

MEDJUGORJE

26 KWIETNIA - 3 MAJA 2021 R.
28 CZERWCA - 5 LIPCA 2021 R
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 Nawie
dzenia 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 SanktuariumVEPRIĆ. 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 rozpocz
niemy Mszą Świętą, następnie zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem – Stradun, Katedra, Stary Port, StudniaOnufrego, 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 sta
rego 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 zakuppamiątek i udział w nabożeństwach wieczornych.
7. DZIEŃ: Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu. Przejazd do SPLITU zwiedzanie miasta z przewodni
kiem, 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

CENA:

1100 PLN+220 EURO

ks. Mariusz tel. 502 957 729

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Gminy Rutki.
Zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska powinno być naszym wspólnym celem.
Jedyną drogą aby go osiągnąć, jest właściwe prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w każdym z naszych gospodarstw domowych. To od nas zależy, jak będzie wyglądało nasze otoczenie,
ale też ile zapłacimy za system gospodarowania odpadami. Proces selektywnej zbiórki musimy rozpocząć już w naszych domach i mieszkaniach. Wiemy, że większość odpadów to doskonałe surowce
wtórne. Jednak żeby można było je ponownie wykorzystać, musimy poddać je niezbędnej selekcji. Każdy z nas chce mieszkać w wolnym od śmieci, przyjaznym środowisku i płacić jak najmniej za odbiór
odpadów. Od momentu wejścia w życie nowych zasad gospodarowania odpadami, Rada Gminy musiała
wprowadzić obowiązujący od 1 stycznia 2021 regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Rutki. Skutkiem wprowadzenia nowych reguł, powinny być coraz wyższe wskaźniki segregacji
i recyklingu odpadów. Tylko dzięki Państwu możemy osiągnąć dobre rezultaty, które przełożą się na
niższy koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Zwracam się więc do Was drodzy
mieszkańcy z prośbą o efektywniejsze segregowanie odpadów. Zachęcajcie do segregacji swoich bliskich
oraz przyjaciół i sąsiadów. Brak uzyskania odpowiednich wskaźników odzysku, spowoduje nałożenie
na naszą gminę kar finansowych, co w konsekwencji doprowadzi do kolejnej podwyżki cen. Wkrótce
wspólnie z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rutkach-Kossakach (który od 1 stycznia przejmie
zadanie odbioru odpadów w naszej gminie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych) przedstawimy edukacyjne i praktyczne narzędzie, pomocne mieszkańcom w prawidłowej segregacji i rozwianiu związanych ze zbiórką wątpliwości.
Dariusz Sławomir Modzelewski
Wójt Gminy Rutki
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Krótki raport z zadań i inwestycji
prowadzonych w ostatnim kwartale 2020 w Gminie Rutki
1. Przebudowa wraz z rozbudową drogi
powiatowej nr 1982B w lokalizacji km 0+000
– 4+345,7 w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory, Kossaki-Falki. Już w listopadzie rozpoczęto pierwsze prace przy tej inwestycji, którą
realizujemy wspólnie z powiatem zambrowskim . Wykonawca firma Strabag zakończenie prac i oddanie drogi do użytku planuje na
sierpień przyszłego roku.
2. Modernizacja i montaż nowych punktów oświetlenia zewnętrznego na terenie
Gminy Rutki. Zadanie to polega na wymianie
i montażu nowych energooszczędnych opraw
oświetlenia ulicznego. Wykonawcą jest firma
Pro-Instal z Piątnicy, która prace zakończyć
musi jeszcze w tym roku.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 106190Bul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki. Wykonawca firma Bitum przejęła już
plac budowy. Inwestycja polega na przebudowie nawierzchni, wykonaniu chodnika,
rowu odwadniającego, oświetlenia ulicznego
oraz kanału technologicznego. Koszt budowy
to 701.088,34 ostateczny termin zakończenia
prac to 8 październik 2021 r.
4. Usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Rutki. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku w ramach programu
udzielania dotacji na zadania z zakresu usuwania azbestu w 2020 r. W naszej gminie usunęliśmy z 89 posesji, 220,855 Mg wyrobów
zawierających azbest, na kwotę 79 666,82 zł.
Dofinansowanie z Funduszu wyniosło 66
256,50 zł. 13 410,32 zł. to środki z naszego
budżetu.
5. Remont – modernizacja drogi gminnej
wewnętrznej na działce nr 1043, 2089 w obrębie miejscowości Ożary Wielkie. Inwestycja
została zakończona i rozliczona. Firma Usługi Transportowe Arkadiusz Kotowski z Zambrowa wykonała inwestycje za 281 804,71zł
i udzieliła 60 miesięcznej gwarancji.
6. Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno, budowa sieci wodociągowej pomiędzy
miejscowościami Kalinówka-Basie-Ożarki
Olszanka, Śliwowo-Łopienite-Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra-Zambrzyce-Plewki
oraz przebudowa przepompowni ścieków
w miejscowości Rutki-Kossaki. Jest to na dziś
największa inwestycja realizowana przez naszą gminę. Wykonawcami są firmy: Przedsię4

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

biorstwo Wielobranżowe Zieja z Łomży oraz
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne San-System
z Olecka . Obecnie trwają odwierty nowej
studni i prace projektowe przy łącznikach
wodociągowych oraz SUW w Szlasach-Lipno. Zakończenie inwestycji planowane jest
na koniec przyszłego roku, całkowity budowy
wynosi 3760671 zł.
7. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki. Jest to
zadanie zaprojektowane w poprzedniej kadencji samorządu ale zrealizowane obecnie.
Po wielu perturbacjach udało nam się zakończyć tą inwestycję. Prace budowlane realizowała firma PW Izbiccy z Wasilkowa.
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Rok w Spółce
ok temu, w artykule „Nie bójmy się Spółki”
R
poinformowałem mieszkańców Gminy Rutki o powołaniu Spółki z ograniczoną odpowie-

dzialnością p.n. Zakład Gospodarki Komunalnej. Spółka na „starcie” wzbudziła wiele emocji,
wiele animozji, sprzecznych opinii i nieporozumień. Było to powodowane w części obawą
czy nowy podmiot podoła zadaniom, czy nie
będzie organizacją „rachityczną” z góry skazaną
na niepowodzenie, w części zaś krytykanctwem
wszystkiego co ”nowe władze Gminy” proponują i bez znaczenia jakie decyzje podejmują.
Dlatego początek nie był łatwy. Wiedziałem że
nie wszyscy biją nam brawo, a część mieszkańców czy pracowników Urzędu Gminy, którzy
przeszli do pracy w Spółce tworzyli atmosferę
„złej decyzji” nie zaś dobrego klimatu wokół
działań Zarządu Spółki oraz Wójta Gminy.
Ja wiedziałem, że musimy ten okres przetrwać z „jak najmniejszymi stratami”, że pracą
i dobrą organizacją udowodnimy, że Rada Gminy i Pan Wójt podjęli słuszną, jak napisałem
rok temu „historyczną” decyzję, która na lata
ukształtuje nowy – lepszy sposób zarządzania
gospodarką komunalną i ułatwi rozwiązywanie
problemów i funkcjonowanie całej Gminy i jej
mieszkańców. Tak też się stało. Dziś atmosfera
wokół Spółki jest zupełnie inna. Dziś większość
mieszkańców Gminy Rutki wie że Spółki naprawdę nie TRZEBA SIĘ BAĆ.
Ale zacznijmy od początku.
Spółka rozpoczęła funkcjonowanie w dniu 2
stycznia mszą święta z udziałem Władz Gminy.
Ksiądz Proboszcz Kanonik mgr Stanisław Żbikowski po odprawieniu mszy świętej dokonał
poświęcenia wyremontowanego budynku przy
ul. Młynarskiej 3 będącego siedzibą Spółki. Po
tym akcie odbyło się spotkanie organizacyjne
pracowników oraz wymagane przepisami szkolenie b.h.p., p-poż, ochrony danych osobowych
itp. Pracownicy zapoznali się z regulaminem
i innymi dokumentami tworzącymi prawo wewnętrzne Spółki. Od 3 stycznia rozpoczęła się
normalna praca i systematyczna realizacja zadań, oraz osiąganie założonych celów. W miarę
krótkim okresie czasu udało się zmienić umowy na dostawę wody i odbiór ścieków. Treść
umowy nie została zmieniona, zmienił się tylko
podmiot dostarczający wodę i odbierający ścieki. Zrobiliśmy rozeznanie „stanu posiadania”
w zakresie jakości i funkcjonowania urządzeń
i sieci oraz maszyn, sprzętu i wyposażenia. Niestety bilans wypadł bardzo niekorzystnie. O ile
Stacja Uzdatniania Wody w Rutkach Kossakach
oraz Oczyszczalnie Ścieków w Mężeninie funkcjonują w miarę poprawnie, to SUW w Szlasach - Lipno i OŚ w Grądach Woniecko są bar6

dzo wyeksploatowane
z wieloletnim zaniedbaniem w zakresie
konserwacji i wymiany wyeksploatowanych
podzespołów. Sieć wodociągowa nie jest monitorowana a kanalizacyjna budzi ogromne
kłopoty. Straty wody
w wysokości 50% są nie do zaakceptowania. Powodują ogromne koszty, które w konsekwencji
pokrywają odbiorcy wody. W okresie letnim
wystąpiły nawalne zjawiska atmosferyczne,
które ujawniły ogromne problemy w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej. Ogromne ilości
wód opadowych zbierają się w sieci kanalizacyjnej, dopływają do oczyszczalni ścieków
powodując jej zalewanie i problemy z utrzymaniem ruchu i uzyskanie pożądanych parametrów oczyszczonych ścieków. Przyczyną tych
zjawisk są najprawdopodobniej wody opadowe
wprowadzane do kanalizacji z prywatnych posesji (rynny dachowe i place utwardzone) oraz
woda burzowa z ulic i chodników. Ta sytuacja
wymaga działań naprawczych w sieci i samej
oczyszczalni. Spółka wykorzystując ogłoszony
konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich aplikowała o środki na powyższy
cel z Unii Europejskiej. Mamy ogromne szanse graniczące z pewnością na pozyskanie tych
środków. Kwota 2mln zł. oraz kwota udziału
własnego pozwoli na wykonanie modernizacji
Oczyszczalni Ścieków w Mężeninie oraz automatyki w Stacji Uzdatniania Wody w Rutkach-Kossakach.
Przegląd maszyn i sprzętu oraz wyposażenia
pokazał ogromne ich zużycie a w wielu przypadkach zupełną nieprzydatność funkcjonalną
lub brak ekonomicznego uzasadnienia ich eksploatacji. Brak było podstawowego wyposażenia do utrzymania sieci wodociągowej. Awarie
sieci oraz pomp w studniach głębinowych usuwaliśmy przy pomocy sprzętu z innej Spółki.
Dziś już mamy własny. W krótkim okresie czasu wyposażyliśmy Spółkę w podstawowy sprzęt
i wyposażyliśmy w niezbędne narzędzia. Dokonaliśmy leasingu nowej koparko-ładowarki
oraz używanych pojazdów dla inkasenta oraz
transportu brygady budowlanej. Wyposażyliśmy biuro w niezbędne narzędzia zapewniające
sprawne zarządzanie i obsługę mieszkańców.
Pracownicy wykonywali zadania ucząc się jednocześnie obsługi mieszkańców gminy, współpracy z jej organami i jednostkami pomocniczymi. Wykonaliśmy wiele remontów dróg,
budowy nowych odcinków, prac remontowych

w obiektach it. Pracowników ZGK widać było
na terenie Gminy. Wykonaliśmy równocześnie
wiele prac organizacyjnych i planistycznych
związanych z uzyskaniem przez Spółkę koncesji na wydobycie kruszywa oraz wymaganych
zezwoleń do prowadzenia gminnej gospodarki odpadami z ich odbieraniem od właścicieli
nieruchomości oraz budową Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Obwodowej. Uzyskanie Koncesji
i budowa PSZOK-u powinny być zakończone
w I-szym kwartale 2021r. a odbiór odpadów
rozpoczniemy już od 1 stycznia 2021r. Działania te pozwolą na tańsze remonty dróg oraz
powstrzymanie lawinowo rosnącej ceny za
odbiór odpadów od mieszkańców Gminy. Do
wykonywania wydobycia kruszywa w zasadzie
mamy sprzęt, natomiast do prowadzenia gospodarki odpadami wyleasingowaliśmy samochód śmieciarkę oraz ciężarowy – Hakowca.
Zakupiliśmy pojemniki i niezbędne worki do
prowadzenia selektywnej zbiórki i do PSZOK-u. Opracowaliśmy harmonogram odbioru
odpadów, który razem z workami zostanie rozwieziony mieszkańcom w najbliższym okresie
czasu. Przygotowujemy również konkurencyjną ofertę dla podmiotów gospodarczych oraz
rolników gminy Rutki. Zamierzamy również
rozszerzyć odbieranie odpadów na inne gminy.
Wszystkich naszych działań oraz osiągniętych celów przez Spółkę w 2020 roku było
o wiele więcej. Nie da się ich wszystkich wymienić ani opisać, ale jestem przekonany, że mieszkańcy docenią te działania i będą już pewni,
że ten kierunek nowej organizacji Gminy jest
właściwy i będzie służyć przede wszystkim im
samym.
Na zakończenie pragnę serdecznie podziękować Panu Wójtowi, Panu Przewodniczącemu i Radnym Gminy, pracownikom Spółki
i Gminy wszystkim Sołtysom i mieszkańcom za
współpracę w tym trudnym dla nas wszystkich
2020roku. Życzę również zdrowych i mimo
wszystko wesołych ŚWIĄT Bożego Narodzenia
oraz ZDROWIA i sukcesów w 2021r.
Witold Zadroga

Prezes ZGK Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach.
WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Realizacja funduszu sołeckiego
w Kossakach Falkach

z wielu inwestycji realizowanych
Jduszuedną
w bieżącym roku w naszej gminie z funsołeckiego jest budowa placu zabaw
w miejscowości Kossaki Falki. Zasługuje ona
jednak na szczególną uwagę, gdyż naszym
zdaniem spełnia dokładnie ideę funduszu sołeckiego, tzn. zaangażowanie mieszkańców,
ich wkład pracy oraz środki z budżetu gminy. W tym przypadku mieszkańcy własnymi
siłami oraz przy użyciu własnego sprzętu
uporządkowali zadrzewiony i zakrzaczony
teren, za własne pieniądze zakupili elementy
ogrodzenia i sami je zamontowali. Za przypadające na bieżący rok dla sołectwa środki
z funduszu zostały zakupione i zamontowane
zabawki. W przyszłym roku mieszkańcy planują zakupić urządzenia do ćwiczeń. Jedynie
dzięki tak dużemu zaangażowaniu mieszkańców udało się zrealizować tę inwestycję
w takim zakresie. Brawo!
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Co nowego u

Przedszkolaków?

istopad był miesiącem niezwykłym w naszym
Ltanecznym
Punkcie Przedszkolnym! Weszliśmy w niego
krokiem, żeby potem w ciszy i zadumie wspominać bliskich, którzy odeszli.
5 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy
Dzień Postaci z Bajek. Przedszkolaki z tej okazji opowiadały o swoich ulubionych postaciach
bajkowych, wzięły udział w zabawach wymagających wykazania się znajomością treści bajek, rozwiązywały zagadki, rozpoznawały bajkę
po rekwizycie oraz po przeczytaniu fragmentu
książki, były muzyczne zgadywanki bajkowe,
a także zabawy ruchowe. Na koniec dnia każde
dziecko otrzymało Order Przyjaciela Bajek. Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek był doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
“Dzisiaj w całej Polsce brzmi Mazurek, dzisiaj
radość kononada, Witamy wszyscy Niepodległość i Jedenasty Listopada.”
Punkt Przedszkolny tak ważne dla wszystkich
Polaków Święto Niepodległości obchodził 10 listopada. Dzieciaki wykonały na tę uroczystość
kotyliony w barwach ojczystych oraz flagi. Zaśpiewały także piosenki patriotyczne oraz utrwaliły wiadomości na temat symboli narodowych.
Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach
przedszkolaki od najmłodszych lat uczą się pa-

triotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.
Kolejnym ważnym oraz bardzo sympatycznym
świętem, był obchodzony 25 listopada Światowy
Dzień Pluszowego Misia. Choć trudno w to uwierzyć, pierwszy miś maskotka powstał 114 lat temu
i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych
dziecięcych zabawek na świecie. W tym dniu misie
opanowały Przedszkole! Dzieci obejrzały prezentację przedstawiającą historię powstania misia, recytowały wierszyki, śpiewały piosenki o misiach.
Robiły prace plastyczne oraz robiły zdjęcia w Misiowej Fotobudce. Otrzymały dyplomy Przyjaciela
Misia. Nie obyło się bez misiowych tańców. Każdy
przedszkolak z chęcią uczestniczyły w zabawach
i zajęciach. Na buźkach malował się uśmiech i zadowolenie.
Listopad to miesiąc pełen atrakcji w naszym
przedszkolu. 5 listopada oddziały przedszkolne
przeniosły się baśniowy świat i świętowaliśmy
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. Były
zabawy i tańce książąt, królewien i innych bajkowych ulubieńców.
Tradycyjnie w ostatni dzień listopada odbyły
się Andrzejki. Uczniowie poznali historię Andrzejek oraz tradycyjne wróżby i ich znaczenie. Ten
dzień obfitował w moc wrażeń i dobrą zabawę!
Opracowała: mgr Elżbieta Pruszak
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Tu jest miejsce na Twoją reklamę
509 281 183 lub 501 133 323
reklama@spesmedia.pl
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Wspieraj Seniora
środek Pomocy Społecznej
O
w Rutkach od 20 października 2020 r. przystąpił do Progra-

mu „Wspieraj Seniora” na 2020.
Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów
w wieku 70 lat i więcej, którzy
w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie
w domu. Usługa wsparcia polega
w szczególności na dostarczeniu
zakupów obejmujących artykuły
podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny
osobistej. Program adresowany
jest do:
1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu
w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
2. w szczególnych przypadkach
osoby poniżej 70 roku życia.
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Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia.
Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy
społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej
formie będzie mógł Ci pomóc.
WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ]
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
O PŻ przyczyniać się będzie do ograniPpieczeństwa
czania ubóstwa poprzez zwiększenie bezżywnościowego osób najbardziej

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. Do końca września
2020 r. rozdysponowano pomoc żywnościową w formie paczek żywnościowych około
21 ton dla 330 osób.

NR 5
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Projekt pn.

„Nic nie jest nam dane raz na zawsze”
okresie 01.09.2020 do 30.11.2020 Dom Kultury w RutW
kach-Kossakach i grupa „Awangarda” zrealizowali projekt
pn. „Nic nie jest nam dane raz na zawsze”. W projekcie udział
wzięły dzieci, młodzież i seniorzy z terenu Gminy Rutki. Dzięki projektowi udało nam się wybrać w różne zakątki naszego
województwa. W ramach projektu odbyły się wycieczki do:
Muzeum i Puszczy w Białowieży, Muzeum Rolnictwa im. ks.
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Skansenu w Nowogrodzie.
Zapoznaliśmy się również z bogatymi i ciekawymi zbiorami
Izby Historycznej Gminy Rutki. Ze względu na wprowadzenie
obostrzeń w związku z pandemią historia Kiermus i Tykocina
oraz okolic została przedstawiona w formie online. Podczas wycieczek, po zwiedzaniu obiektów, organizowane też były m.in.
ogniska, gdzie były wspólne śpiewy, ciekawe rozmowy międzypokoleniowe i poznawanie, a raczej degustowanie regionalnych
potraw. Dzieci i młodzież poszerzyły wiedzę na temat zwiedzanych miejsc, a seniorzy podczas zwiedzania miejsc historycznych "przenosili" się często do czasów swojej młodości.
Projekt sfinansowany został ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania Brama na
bagna w Ładach Polnych, a także budżetu gminy Rutki.
Dyrektor Domu Kultury w Rutkach-Kossakach
Grzegorz Banach
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Aranżacje na najwyższy� poziomie!

Marzena
Bogdan
P R O J E K T O W A N I E
W N Ę T R Z

tel. 600 449 984 www.marzenabogdan.pl, e-mail: biuro@marzenabogdan.pl

ul. Poświętna 1, 16-080 TYKOCIN
tel. 606 431 813
www.alumnat.eu, e-mail: rezerwacja@alumnat.eu
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ul. Plac Stefana Czarnieckiego 11
16-080 TYKOCIN
tel. 692 114 585

Program

asystent rodziny 2020

ójt Gminy Rutki Dariusz Sławomir MoW
dzelewski i Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rutkach pragną podziękować
Asystentowi Rodziny Pani Joannie Barbarze
Surmacewicz za aktywne wsparcie rodzin
z dziećmi w czasie epidemii COVID-19,
a także pogratulować otrzymania dyplomu
uznania przyznanego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W sytuacji pandemii należy pamiętać,
że asystent rodziny to osoba towarzysząca
komuś, współobecna, pomagająca, będąca
w pogotowiu. Asystentura to, bowiem kompleksowe działanie polegające na towarzyszeniu z zachowaniem profesjonalnych relacji.
Praca metodą asystowania ma za zadanie dać
wsparcie nie tylko informacyjne, ale również
wsparcie osobowe w trudnych sytuacjach.
Ma nieść przekonanie, że w kryzysie, w jakim znalazła się osoba, nie pozostaje sama,
14

ale jest ktoś kto pomoże poszukać zasobów
niezbędnych do pokonania trudności, zademonstruje jak przechodzić przez zawiły labirynt różnego rodzaju wprowadzanych na
bieżąco procedur związanych z zagrożeniem
epidemiologicznym w instytucjach, czy też
zaproponuje nowe sposoby reagowania na
codzienne sytuacje.
Długotrwałe zamknięcie się rodziny
w małej powierzchni i napięcia związane
z przeżywanym zagrożeniem zakażenia się
koronawirusem mogą stwarzać okazję do
kłótni, awantur, znęcania się nad dziećmi,
regulowania emocji za pomocą środków
psychoaktywnych. Mogą nasilić się objawy
różnych zaburzeń, w tym psychicznych zarówno u dorosłych, jak u dzieci, którym została wstrzymana terapia lub mają utrudniony kontakt z lekarzem psychiatrą, dlatego też
kontakt z rodziną, chociaż telefoniczny jest

konieczny, by wyczuć, co się dzieje w domu.
Praca asystenta rodziny powinna z założenia, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, odbywać się
w miejscu zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę. Trudno zamienić ją na
pracę zdalną czy telepracę. Z jednej strony
jest to zawód niosący znamiona służby społecznej, z drugiej należy chronić pracownika
przed chorobą i koniecznością kwarantanny.
Asystenci rodziny, pracownicy socjalni,
opiekunki osób starszych stają przed wyzwaniem niesienia pomocy osobom i rodzinom
w trudnej sytuacji walki z pandemią. Tylko
zespołowo, przy przemyślanych działaniach
kadry kierowniczej i władz na poziomie samorządowym z zachowaniem ochrony osobistej są w stanie robić to profesjonalnie.

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

GMINA RUTKI WSPIERA OSOBY

POTRZEBUJĄCE WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU
środek Pomocy Społecznej w Rutkach
O
przy wsparciu Wójta Gminy Rutki Dariusza Sławomira Modzelewskiego 05.11.2020

r. rozpoczął nabór partnera w celu wspólnej
realizacji projektu Poddziałania 7.2.1 Rozwój
usług społecznych i zdrowotnych na rzecz
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o nr: RPPD.07.02.01-IZ.00-20-001/20,
który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, przez Zarząd
Województwa Podlaskiego
Cel projektu:
Zwiększenie dostępności do wysokiej
jakości usług społecznych w zakresie: utworzenia i utrzymania dziennego klubu seniora,
rozszerzenia usług opiekuńczych i asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych
oraz innych form wsparcia objętych przedmiotowym konkursem, mieszkańcom zamieszkałym na terenie Gminy Rutki.
Wsparcie w ramach projektu będzie obejmowało jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym konkursie.
Działania przewidziane do realizacji:
Wsparcie usług opiekuńczych dla osób
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potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla
osób z niepełnosprawnościami świadczonych
w społeczności lokalnej, w szczególności poprzez:
a. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez zwiększenie liczby opiekunów
świadczących usługi w miejscu zamieszkania
lub poprzez tworzenie miejsc świadczenia
usług opiekuńczych w formie stałych lub
krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc
pobytu całodobowego (o ile stanowią formę
usług świadczonych w społeczności lokalnej);
b. Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
c. Świadczenie usług asystenckich dla
osób z niepełnosprawnościami;
d. Inne usługi zwiększające mobilność,
autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób potrzebujących
wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
(np. likwidowanie barier architektonicznych
w miejscu zamieszkania, sfinansowanie two-

rzenia wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób)
i sprzętu pielęgnacyjnego (niezbędnego do
opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia
w codziennym funkcjonowaniu), sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu tego sprzętu, usługi dowożenia posiłków, przewóz do
miejsc pracy lub ośrodka wsparcia)
e. Aktualizacja wiedzy i kompetencji
pracowników i wolontariuszy instytucji
pomocy i integracji społecznej (wyłącznie
w powiązaniu z działaniami na rzecz osób
potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu).
28.11.2020 r. wybrano ofertę Ośrodka
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych Plewiska ul. Kminkowa 182e/2,
62-064 Plewiska, na wspólne przygotowanie
i realizację projektu w ramach konkursu dla
Poddziałania 7.2.1 Rozwój usług społecznych
i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym RPO woj. Podlaskiego.
Okres realizacji projektu po ogłoszonym konkursie nastąpi od 01.01.2022 r. do
31.08.2023 r.
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Po wielu latach nieobecności na ligowe boiska
powróciła nie tylko drużyna seniorów z Rutek ale
także grupy młodzieżowe
sezonie 2020/2021 do lig Podlaskiego
W
Związku Piłki nożnej przystąpiły dwa
zespoły „GKS 1984 Rutki” rywalizujące odpowiednio w dwóch kategoriach wiekowych,
LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIK rocznik
2008/2009 oraz ORLIK rocznik 2010 i młodsi.
Trzeba uznać, że powrót ten był udany i to
nie tylko z uwagi na wyniki ale zainteresowanie i ilość dzieci, które brały udział w treningach. W grupach młodzieżowych obecnie

faworytów jak np.: KS PETRUS Łapy, przegrywając z faworytem rozgrywek tylko 1:2.
Lepiej w ligowej stawce wypada nasza najmłodsza ekipa ORLIKI. Liga w tej kategorii
wiekowej toczy się tzw. systemem turniejowym. Na koniec rundy wiosennej nasz zespół
uplasował się na 3 pozycji w 5 zespołowej lidze. Odnosząc 10 zwycięstw, 3 razy remisując
oraz ponosząc 7 porażek.
Pamiętajmy jednak, że w sporcie dziecię-

17.30-19.00 (2008-2014 orlik, młodzik) - sala
sportowa w Rutkach-Kossakach. Warto dodać
że od jakiegoś czasu tworzona jest trzecia grupa, najmłodszych piłkarzy z Gminy Rutki są
to 5-6 latki (skrzaty). Wszystkim naszym zawodnikom dziękujemy, za walkę, zaangażowanie, frekwencję na treningach. Życzymy dużo
szczęścia i sukcesów w rundzie wiosennej bieżącego sezonu oraz radosnych Świąt Bożego
Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku.

trenuje około 40 adeptów piłki nożnej od
5 do 13 lat. Cieszy fakt, że mimo ciężkiej sytuacji z którą mamy do czynienia spowodowanej pandemią COVID 2019, gdzie często
same prowadzenie treningów „stało na włosku” i wydawało się, że będzie niemożliwe to
jednak liczba dzieci zgłaszająca się na treningi stale rośnie.
Drużyna młodzika jak na razie zamyka
ligową tabelę (warto dodać, że są to dzieci
dwa lata młodsi w swojej kategorii wiekowej), mimo tego zawodnicy z Rutek zasłynęli
wśród rywali swoją walecznością i nieustępliwością i niejednokrotnie postraszyli ligowych

cym i młodzieżowym nie wynik jest najważniejszy, uczymy dzieci grać w piłkę i szybko
biegać ale uczymy również wychowania,
kształtujemy charakter po to by łatwiej pokonywać przeszkody, które napotykamy w dorosłym życiu. Nie każdy może i musi zostać
piłkarzem ale każdy może i powinien zostać
dobrym człowiekiem i na tym nam zależy.
Obie ekipy trenują pod okiem trenerów:
Andrzeja Modzelewskiego i Pawła Staniszewskiego. Zapraszamy wszystkie dzieci nie tylko
z terenu naszej gminy na treningi, które odbywają się w każdy wtorek i czwartek w godz.
16.00 – 17.30 (roczniki 2013,2014 skrzaty),

MŁODZIKI, ORLIKI:
Karol Bednarek, Gabriel Buczyński, Ksawery Fedorowski, Patryk Kalinowski, Bartosz
Konert, Rafał Kossakowski, Jakub Kulesza,
Eryk Mieczkowski, Damian Piszczatowski,
Łukasz Przestrzelski, Sebastian Wnorowski,
Artur Zienkiewicz, Michał Zienkiewicz, Mateusz Staniszewski, Piotr Tyborowski, Jakub
Perkowski, Szymon Śledziewski, Adrian Gosk.
SKRZATY:
Franciszek Ramatowski, Kamil Kalinowski,
Ignacy Kalinowski, Kornel Kalinowski, Oskar
Grodzki, Artur Grodzki, Paweł Stypułkowski,
Julia Stypułkowska, Filip Cieszkowski.
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To portal dobrej i rzetelnej informacji.
Jesteśmy blisko tego, co ważne.
Informujemy o aktualnych wydarzeniach w regionie, poruszamy
tematy związane z wiarą, kulturą i rolnictwem.

Sprawdź sam.

Święto Narodzenia Pańskiego to najpiękniejszy moment w roku, pełen radości
i rodzinnego ciepła. Z tej okazji pragnę życzyć wszystkim mieszkańcom gminy Rutki
pełnych wzruszeń Świąt Bożego Narodzenia. Niechaj towarzyszące nam kolędy, opłatek
i bożonarodzeniowa szopka umocnią w nas wiarę w dobrą przyszłość dla nas
i naszych bliskich. Oby gościnność okazywana przy rodzinnych stołach zrodziła
umiejętność dzielenia się z drugim człowiekiem tym co najważniejsze.
Niech ten wyjątkowy czas doda nam sił i odwagi do realizacji nowych planów.
Mijający rok działań Prawa i Sprawiedliwości na szczeblu samorządowym
jak i krajowym optymistycznie pozwala myśleć o wspólnych przedsięwzięciach
w 2021 roku na rzecz mieszkańców gminy Rutki.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku życzy,
Piotr Modzelewski
Radny PiS Sejmiku Województwa Podlaskiego

ZAMÓWIENIA

tel.

880 957 546

Jamiołki-Kowale 3
18-218 Sokoły
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biuro@jolanka.pl
www.jolanka.pl
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GKS 1984 Rutki

– podsumowanie rundy jesiennej

GKS Rutki powrócił na piłkarską mapę po ponad 16
latach. Zapał i zaangażowanie były bardzo duże, a za tym
zawsze idą oczekiwania. Zabrakło trochę doświadczenia
i runda jesienna zakończyła się w środku tabeli. Strata
do czołówki nie jest jednak duża, a przed zawodnikami
z Rutek jeszcze 12 meczów do rozegrania!

Wyniki Keeza Klasa A , grupa II
Data i godzina
2020-08-23 15:00
2020-08-30 13:00
2020-09-06 16:00
2020-09-13 13:00
2020-09-20 16:00
2020-09-27 15:00
2020-10-04 14:00
2020-10-11 14:00
2020-10-24 15:00
2020-11-04 19:00
2020-11-07 13:00
2020-11-22 17:30
18

Kolejka
VI liga, Kolejka 1
VI liga, Kolejka 2
VI liga, Kolejka 3
VI liga, Kolejka 4
VI liga, Kolejka 5
VI liga, Kolejka 6
VI liga, Kolejka 7
VI liga, Kolejka 8
VI liga, Kolejka 10
VI liga, Kolejka 9
VI liga, Kolejka 12
VI liga, Kolejka 13

Polonia Raczki
Kos 1984 Rutki
Pasja Kleosin
Kos 1984 Rutki
Kos 1984 Rutki
Biebrza Goniądz
Kos 1984 Rutki
Grab Janówka
Włókniarz Białystok
Kos 1984 Rutki
Supraślanka Supraśl
Kos 1984 Rutki

4-0
5-3
2-1
8-3
7-1
3-1
2-1
0-1
4-3
3-2
1-1
2-3

Kos 1984 Rutki
Pogranicze Kuźnica Białostocka
Kos 1984 Rutki
Wissa II Szczuczyn
KS II Wasilków
Kos 1984 Rutki
Jastrząb Knyszyn
Kos 1984 Rutki
Kos 1984 Rutki
GKS Stawiski
Kos 1984 Rutki
Sudovia Szudziałowo
WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Tabela Keeza Klasa A, grupa I
Miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Drużyna
GKS Stawiski
Pasja Kleosin
Polonia Raczki
Biebrza Goniądz
Jastrząb Knyszyn
KS II Wasilków
Kos 1984 Rutki
Wissa II Szczuczyn
Grab Janówka
Pogranicze Kuźnica
Białostocka
Sudovia Szudziałowo
Włókniarz Białystok
Supraślanka Supraśl

Mecze
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Punkty
31
21
21
21
20
20
19
16
13
12

Podsumowanie rundy jesiennej zawodników GKS-u
(od lewej: imię, nazwisko, wiek, mecze rozegrane, liczba strzelonych/straconych bramek)

Numer

Wiek

Imię i nazwisko

Mecze
rozegrane

Gole
strzelone/
stracone

Bramkarze
13
18 (M) Artur Ciecierski
3
9
12
24
Patryk Modzelewski
8
6
1
36
Patryk Roszkowski
3
4
Obrońcy
14
22
Szymon Dzieniszewski
12
1
3
26
Przemysław Gacki
6
0
28
19 (M) Marcin Gosiewski
11
0
5
29
Damian Kotowski
12
0
11.
12
12
4
25
Hubert Kowalewski (VC)
5
0
12.
12
10
9
28
Patryk Krupa
1
0
13.
12
8
2
38
Marek Trzaska
3
0
66
19 (M) Patryk Urbański
7
0
Naj, naj, naj:
98
22
Łukasz Żukowski
12
0
Pomocnicy
Najlepsi strzelcy:
•
Łukasz Trzaska – 10,
10
27
Adrian Chrostowski
3
1
•
Patryk Ciborowski – 6,
31
20 (M) Jakub Dzieniszewski
10
1
• Adrian Laskowski – 5
Najwięcej rozegranych meczów:
23
24
Kamil Gosiewski
7
2
•
Szymon Dzieniszewski,
7
26
Daniel Grzymała
7
0
•
Damian Kotowski,
•
Łukasz Żukowski – 12
25
21
Damian Kotowski Jr.
11
1
Najwięcej minut na boisku:
99
29
Artur Kowalewski
8
4
•
Damian Kotowski – 1065
Najwięcej żółtych kartek:
23/10
20 (M) Adrian Laskowski
10
5
•
Damian Kotowski – 3
6
28
Łukasz Trzaska (C)
10
10
Najwięcej bramek w jednym meczu:
•
Łukasz Trzaska – 4 (Wissa II Szczuczyn, KS II Wasil16
28
Dominik Wyszmoriski
10
0
ków)
21
19 (M) Rafał Żukowski
4
0
Najszybciej strzelona bramka:
•
Łukasz Trzaska – 2 minut (Grab Janówka)
Napastnicy
Najwyższa wygrana:
11
27
Patryk Ciborowski
10
6
•
7:1 z KS Wasilków
18
18 (M) Jakub Grądzki
2
0
Najwyższa porażka:
•
0:4 z Polonią Raczki
8
25
Bartłomiej Modzelewski (K)
2
0
Najmłodszy zawodnik:
17
23
Marcin Szeligowski
7
3
• Artur Ciecierski – 18 lat i 3 miesiące
Najstarszy zawodnik:
27
34
Michał Żukowski
4
0
•
Marek Trzaska – 38 lat i 11 miesięcy
C – kapitan, VC – vicekapitan, K – kierownik drużyny, M – młodzieżowiec
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Wszystkim Mieszkańcom Gminy
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

