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Święto Patrona Szkoły Podstawowej
w Rutkach – Kossakach

września obchodziliśmy Święto Patrona Naszej Szkoły, gdzie go30
ściem specjalnym była Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser-Duda. Uroczystości rozpoczęły się od wciągnięcia flagi państwowej
na maszt i odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie
przedstawili akademię poświęconą tematyce patriotycznej. Po występie rozdano nagrody laureatom konkursów wiedzy historycznej pt.
„Pamięć o nich żyje w nas”, literackim – "Cześć i Chwała Bohaterom"

w numerze m.in.:

Wywiad z Panią

Agnieszką Bazydło ...

czytaj na stronie 5

i plastycznym – „ Patron Szkoły 2. Pułk Ułanów Grochowskich oczami najmłodszych”. W czasie uroczystości wręczono także statuetki
Przyjaciela Szkoły. Następnie odbyło się uroczyste odsłonięcie muralu
„Pamięć o nich żyje w nas”, który powstał z inicjatywy dyrektor szkoły
Anny Wądołowskiej. Ostatnim punktem Święta Szkoły był festyn pod
nazwą „Samorządowe Przygody z Nauką.

Projekt pn.

"Ocalić od zapomnienia"
czytaj na stronie 10

Aktywne wakacje
młodzieżowego GKS ...

czytaj na stronie 12

PIELGRZYMKI

WYJAZDY WAKACYJNE

OBOZY WĘDROWNE

WYJAZDY RODZINNE

www.nieboczeka.pl

Informacje i zapisy: ks. Mariusz tel. 502 957 729
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akacje minęły szybko i rozpoczęliśmy
W
kolejny rok szkolny. Dzieci szły z radością, że znów będą mogły zobaczyć się

z przyjaciółmi ale również z niepokojem,
czy ponownie nie będzie nauki zdalnej. Miniony miesiąc przyniósł mnóstwo wrażeń.
Zaczęliśmy od pogadanek o bezpieczeństwie. We wrześniu odbył się apel "Bezpieczni w szkole i poza nią" przygotowany przez
uczniów klasy IV b, natomiast uczniom klas
młodszych zasady bezpieczeństwa na drodze przypomniała klasa 2b i pani policjant
Izabela Trzaska.
Z wielkim zaangażowaniem cała społeczność szkolna włączyła się do akcji sprzątania
świata pod hasłem „Myślę -więc nie śmiecę”.
Akcja „Sprzątanie świata ” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska jak również
promowaniem ograniczenia wytwarzanych
odpadów.

Wszystko kiedyś się kończy...
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Wywiad z Panią Agnieszką Bazydło
– Sekretarz Gminy Rutki
Jest Pani osobą związaną z Urzędem już od
wielu lat. Proszę opowiedzieć, ile lat pracuje już Pani w UG Rutki i czym dotychczas się
Pani zajmowała?
W Urzędzie Gminy Rutki pracuję od
roku 2004. Zostałam wtedy zatrudniona na
stanowisku podinspektora i zajmowałam
się sprawami obronnymi, obrony cywilnej
i zarządzaniem kryzysowym. Od 2014 roku
byłam Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego a od roku 2019 byłam również
Inspektorem Ochrony Danych.

Jaka była Pani pierwsza decyzja w roli nowej
Pani Sekretarz?
Była to propozycja zmiany Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu.

Jaka jest Pani wizja rozwoju gminy? Jakie
przedsięwzięcia, inwestycje są w Pani odczuciu szczególnie ważne do zrealizowania?

W mojej opinii ważna jest rola gminy jako
wspólnoty. Wszystkie działania, w tym inwestycje, które sprzyjają integracji mieszkańców,
łączeniu ich we wspólnych zadaniach są dla
mnie ważne. Stawiam na podniesienie poziomu edukacji, dostępności do wartościowych
form spędzania wolnego czasu i na poprawę
warunków życia.

Czy sądzi Pani, że Gmina Rutki jest przyjazna
młodym ludziom? Czy mają oni tutaj szanse
na rozwój?

Gmina Rutki, jak każda inna posiada swój
potencjał. Naszym jest np. położenie. W czasach kiedy stale rośnie poziom drogowej
infrastruktury wszędzie mamy blisko. Jeśli
młodzi ludzie otrzymają wsparcie w postaci
bezpłatnego przedszkola, dobrej edukacji dla
ich dzieci, opłat lokalnych na przyzwoitym
poziomie, a również ofertę rozwoju osobistego i spędzania wolnego czasu, to w połączeniu z bezpieczeństwem, które oferuje gmina
Rutki stanowi ona naprawdę dobre miejsce
do życia. Gmina powinna być również miejscem dogodnym dla inwestorów, którzy tworzą miejsca pracy – co jest ważne dla młodych mieszkańców.
O rozwoju gminy decydują również sami
młodzi ludzie, którzy chcą związać z nią swoja przyszłość.

Jakie zmiany planuje Pani wprowadzić
w Urzędzie?
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Wysoka jakość, nowoczesność i innowacyjność zarządzania musi być priorytetem współczesnego samorządu lokalnego. Uważam, że aby Wójt mógł w pełni
realizować swoje zamierzenia musi mieć
sprawnie i profesjonalnie działający urząd,
zwłaszcza teraz, gdy obserwujemy rosnące
oczekiwania wobec władz lokalnych. I to
właśnie jest głównym zadaniem sekretarza.
Ma on ponadto nadzorować pracę urzędu,
zarządzać zasobami ludzkimi, ułatwiać
komunikację między pracownikami a petentami. Poza tym sekretarz musi na bieżąco zapoznawać się z różnymi przepisami,
które ciągle są weryfikowane i zmieniane.
Codzienna praca na stanowisku sekretarza to przede wszystkim kierowanie pracą
Urzędu, nadzór nad sporządzaniem i kompletowaniem dokumentacji z prac Rady
Gminy, a także sprawowanie pieczy nad
przestrzeganiem prawa administracyjnego.
Chciałabym swoimi działaniami wspierać
Wójta, aby w perspektywie czasu nasza
gmina mogła stać się nowoczesna, przyjazna oraz pomocna mieszkańcom.

Chociaż urzędy zazwyczaj kojarzą się z pracownikami płci żeńskiej („panie z urzędu”), to
jednak na stanowiskach kierowniczych (czy
to w urzędach czy poza nimi) kobiety nadal są
w mniejszości. Czy sądzi Pani, że te tendencje
w końcu zostaną przełamane i kobiety zaczną
być bardziej doceniane w miejscu pracy?
Na szczęście to się zmienia. Kobiety są coraz lepiej wykształcone, niezależne i pewne
siebie. Uważam, że należy oceniać i doceniać
pracownika na podstawie jego umiejętności
i wyników w pracy. Płeć nie jest żadnym kryterium.

Nie samą pracą żyje człowiek. Proszę zdradzić
nam swoje zainteresowania. Czym lubi się Pani
zajmować po pracy?
Po pracy lubię czytać książki.

Na jedną chwilę cofnijmy czas i zmieńmy kilka
faktów. Gdyby nie praca w Urzędzie, to jaką
inną ścieżkę zawodową wybrałaby Pani?

Uważam, że co się wydarzyło już nie wróci. Skupiam się na teraźniejszości i patrzę
w przyszłość.
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Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji

Emisyjności Budynków

lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do CEEB, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania
1Każdy
paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.
budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić należy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny albo e-dowód.
Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl Na złożenie deklaracji masz czas do 30 czerwca 2022 r.
Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca 2021 deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni
Deklarację możesz złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Rutki.
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Zakończono przebudowę drogi
Rutki-Kossaki – Kossaki-Falki
dniu 9 września 2021 r. dokonano odW
bioru technicznego zadania pn.: „Rozbudowa

i przebudowa drogi powiatowej nr 1982B
Rutki-Kossaki – Kalinówka-Bystry – Kossaki-Falki”. W ramach inwestycji wykonano
nową nawierzchnię jezdni, zjazdy i przepusty,
remont poboczy, oznakowanie drogi, montaż
urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz przebudowę sieci wodociągowej i telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej oraz rurociągu
kablowego ze światłowodem.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 5 481
792 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych prawie 2 568
000 zł, natomiast z Rządowego Programu
Inwestycji Lokalnych około 738 000 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy
Rutki około 1 740 000 zł oraz Powiatu Zambrowskiego około 436 417 zł.

II Bieg Pamięci Bitwy pod Wizną
azywana polskimi Termopilami obroN
na Wizny jest symbolem niezłomności i bohaterstwa. 82 lata temu, liczący

siedmiuset żołnierzy batalion, dowodzony
przez kapitana Władysława Raginisa stanął
naprzeciw niemieckiej dywizji pancernej.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grądach-Woniecko uczcili pamięć patrona
szkoły majora Władysława Raginisa biorąc
udział w II Biegu Pamięci Bitwy pod Wizną.
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Dofinasowanie do usuwania
wyrobów zawierających azbest
mina Rutki otrzymała dofinansowanie
G
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białym-

stoku na usuwanie wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Rutki w wysokości 30 549,00 zł. Do każdej odebranej tony Fundusz dopłaca 300 zł. Pozostałą kwotę Gmina
musi dołożyć. Usługa została zrealizowana
przez firmę BODICOM z Warszawy za łączną kwotę 39 371,55 zł. co wynosi 386,64 zł
za tonę.
Odebrano zmagazynowany eternit od 15 rolników w ilości 101,83 Mg. W kolejce do odebrania obecnie czeka ponad 100 osób.

Komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych
z tytułu wystąpienia deszczu nawalnego zakończyła pracę
omisja ds. szacowania szkód oszacowała szkody w 110 gospodarstwach rolnych. Łączna powierzchnia gospodarstw rolnych wyniosła
KWartość
2 274,65 ha z czego szkody wystąpiły na 1 191,61 ha.
szkód w złotych w oszacowanych gospodarstwach wyniosła łącznie 1 574 941,70 zł.
Poniżej zestawienie wniosków z podziałem na gminy

Prace Komisji zostały zakończone. Poszkodowani rolnicy otrzymali egzemplarze protokołów z oszacowania szkód. Końcowe sprawozdanie
z zakresu prac Komisji zostało przekazane Wojewodzie Podlaskiemu.
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Kończy Ci się ubezpieczenie budynków
w gospodarstwie rolnym?
Odwiedź nas i zaoszczędź nawet

ul. Rynek Mickiewicza 1, 18-218 Sokoły

50%

tel.:NR 789-102-741,
606-317-266, tel.: (86) 274-12-08, e-mail: perkowski.ubezpieczenia@wp.pl
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Projekt pn. "Ocalić od zapomnienia"

.09.2021r. odbyło się pierwsze spotka02
nie organizacyjne w związku z realizacją projektu pn. "Ocalić od zapomnienia".
Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze sprawy organizacyjne oraz sposób wykonania projektu. Kolejne spotkania
już wkrótce.
11.09.2021 grupa dzieci i seniorów biorą-
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cych udział w projekcie "Ocalić od zapomnienia", uczestniczyła w wycieczce do Sulina.
Zwiedziliśmy Izbę Pamięci Historycznej na
Carskim Trakcie, a następnie bawiliśmy się
razem przy ognisku. Były pyszne kiełbaski,
śpiewy i wspólne zabawy. Podziwialiśmy też
przepiękny krajobraz nad Narwią. Serdecznie dziękujemy Państwu Janowi i Elżbiecie

Nadolnym za organizację ogniska i pyszny
poczęstunek.
Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj lokalnie” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz
Lokalną Grupę Działania „Brama na bagna”
i budżetu gminy Rutki.

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Zajęcia artystyczno - ruchowe
w Domu Kultury w Rutkach – Kossakach
Domu Kultury w Rutkach-Kossakach
W
już od kilku lat organizowane są zajęcia artystyczno- ruchowe dla dzieci w wieku

5-9 lat z terenu naszej gminy. Jest to bardzo
przyjemna forma spędzania wolnego czasu,
zajęcia są w pełni bezpłatne, odbywają się
w każdą środę o godz. 16.00. Chętne dzieci
serdecznie zapraszamy na kolejne zajęcia.
Zajęcia prowadzi Pani Milena Ramatowska.
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Aktywne wakacje

młodzieżowego GKS „1984” Rutki
rużyna młodzieżowego GKS „1984” Rutki
D
przy współpracy z MOSiR Łomża na początku sierpnia (08.08.2021-15.08.2021) tego

roku udała się na tygodniowy obóz piłkarski
do nadmorskiej Ustki. Cały tydzień obfitował
w przygotowania do kolejnego sezonu. Mieliśmy okazję wyjechać na stadion miejscowego
KS GRYFA Słupsk, gdzie rozegraliśmy sparing oraz spotkaliśmy byłego reprezentanta
polski Pana Pawła Kryszałowicza. Ostatniego
dnia obozu wraz z drużyną dziewcząt MOSiR Łomża, trenerami, opiekunami i Panem
kierownikiem obozu wybraliśmy się do ZOO
i Fokarium Dolina Charlotty oraz odbyliśmy
rejs z Piratami ze statku Dragon. Wszyscy bez
wyjątków i większych kontuzji wrócili zmęczeni, ale też zadowoleni do swoich domów.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować
za całą dobową opiekę nad drużynami GKS
„1984” Rutki Panu kierownikowi obozu Arturowi Nadolnemu, trenerom GKS: Andrzejowi Modzelewskiemu, Pawłowi Staniszewskiemu, Opiekunom: Aleksandrze Świtaj,
Kamilowi Walczykowi, Zbigniewowi Dziekońskiemu. Za całą dobową wykwalifikowaną opiekę medyczną dziękujemy Pani Annie
Modzelewskiej. Za bezpieczny i profesjonalny transport dziękujemy firmie Robin Travel,
Panu kierowcy Marcinowi Oleksy.
Podziękowania również należą się Wójtowi
Gminy Rutki Panu Dariuszowi Sławomirowi
Modzelewskiemu, Panu Prezesowi Stowarzyszenia „KOS 1984” Rutki Mariuszowi Rykaczewskiemu. Dziękujemy za wsparcie i pomoc
w organizacji obozu. Bez Państwa pomocy ten
obóz nie doszedłby do skutku. Cała drużyna
GKS „1984” Rutki serdecznie dziękuje.
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INFORMACJE DOTYCZĄCE

KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2021
godnie z Rozporządzeniem Ministra
ZMinistra
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Obrony Narodowej z dnia 7 stycz-

nia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz. U. 2021,
poz. 47), kwalifikacja wojskowa na terenie
województwa podlaskiego zostanie przeprowadzona w dniach od 9 sierpnia 2021 r. do
19 listopada 2021 r.
Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej
osób podlegających temu obowiązkowi oraz
osób zgłaszających się w trybie ochotniczym
do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.
Osoby podlegające stawiennictwu do
kwalifikacji wojskowej w roku 2021 z terenu gminy Rutki powinny dopełnić tego
obowiązku w dniach: 22 października
2021r. – mężczyźni, 28 października 2021r.
– kobiety, w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Zambrowie
ul.Fabryczna nr 3.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej
z terenu gminy Rutki wzywa Wójt.
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie
w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 roku podlegają:
1. Mężczyźni urodzeni w 2002 r.
2. Mężczyźni urodzeni w latach 1997—2001,
którzy nie posiadają określonej kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Osoby urodzone w latach 2000—2001, które:
• o zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności
upływa przed zakończeniem kwalifikacji
wojskowej,
• o zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do
czynnej służby wojskowej ze względu na
stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji
wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust.
4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę
kategorii zdolności do czynnej służby
wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
14

4. Kobiety urodzone
w latach 1997 - 2002
posiadające kwalifikacje
przydatne do czynnej
służby wojskowej oraz
kobiety pobierające naukę w celu uzyskania
tych kwalifikacji, które
w roku szkolnym lub
akademickim 2020/2021
kończą naukę w szkołach
lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych
oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół
lub kierunków, o których
mowa w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.
U. 2017, poz. 944).
5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby
wojskowej do końca roku kalendarzowego,
w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie
posiadają określonej kategorii zdolności do
czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej
przedstawia:
1. Wójtowi:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokument potwierdzający przyczyny nie
stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu
nie było możliwe.
2. Powiatowej Komisji Lekarskiej:
o posiadaną dokumentację medyczną,
w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy
przed dniem stawienia się do kwalifikacji
wojskowej.
3. Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień:
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm
bez nakrycia głowy,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
• potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

Osoby, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub
pobytu czasowego trwającego ponad trzy
miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze
względu na ich nowe miejsce pobytu stałego
lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy
miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia
się do kwalifikacji wojskowej. Osoby, które
po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na
danym terenie zamierzają zmienić miejsce
pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące stawiają się do
kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem
miejsca dotychczasowego pobytu.
W pozostałych przypadkach właściwość
miejscową ustala się według przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

UWAGA!
W razie niestawienia się do kwalifikacji
wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt
lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu
albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego
komendanta uzupełnień nakłada na osobę
podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę
w celu przymuszenia, albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki pokój Nr 101
lub pod numerem telefonu: 86 276 31 76.
WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Międzynarodowy Puchar Polski

International Budo Kai Polish Cup 2021
bezpieczeństwa uczestników Zawodów
sportowych, rodzice emocjonowali się
najbardziej walkami najmłodszych w formule grappling mini MMA. Po raz kolejny odbyła się rywalizacja w formule Kata
Zawody odbywały się w dobrej atmosferze
rywalizacji sportowej, wszyscy medaliści
otrzymali wspaniałe Puchary oraz pamiątkowe Dyplomy.
Uczestniczy z Rutek pod kierunkiem
Pani Martyny Gaździk zajęli kolejno:
Maja Bagińska -2 miejsce
Ewa Godlewska -2 miejsce
Konrad Czochański – 2 miejsce

sobotę 25.09.2021 w Hali sportowej
W
Miejskiego Zespołu Szkół w Wysokim Mazowieckim odbył się Puchar Polski

Polskiej Federacji Instytut Budokai Karate) zorganizowany przez MazowieckoPodlaski Klub Karate z Shihan Arturem
Więzowskim na czele w komitecie organizacyjnym byli również Sensei Wojciech
Zagdański i Sensei Zbigniew Dąbrowski.
Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w mieszanych formach walki Karate
Kyokushin Budokai, Ju Jitsu Grappling
a także w formach czyli Kata.
Puchar Polski zgromadził ponad 180
zawodników i zawodniczek z Polski z Zagranicy oraz Województwa Podlaskiego, zawodnicy rywalizowali w różnych
kategoriach wagowych i wiekowych, najmłodsi uczestnicy mogli zmierzyć swoje
siły w kategorii Jujitsu (grappling) czyli
walki ze sprowadzeniem przeciwnika do
parteru, walki trwały do późnych godzin
wieczornych.
Sędzią głównym zawodów był Sensei
Robert Gaździk, wspierali jego pracę na
macie Sensei Wojciech Paszkowski, Jakub
Lewandowski, Przemysław Lewandowski,
Sempai Mariusz Łukasiuk, Dawid Pykacz,
Krzysztof Grabowski, Klaudia Łukasiuk
Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Pani Wiceburmistrz Ewa Konarzewska Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie.
Najwięcej emocji wzbudziły walki w formule Knockdown (walki pełno kontaktowe Kyokushin Budokai) niemniejsze
emocje towarzyszyły również walkom
najmłodszych z pełnym zabezpieczeniem
w kaski i inne ochraniacze stosowane dla
NR 11
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Dożynki w Szumowie
sierpnia 2021 r. mszą świętą w kościele
28
pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie rozpoczęły się dożynki gminne. Po uroczystej mszy św. odbyła się część artystyczna
wydarzenia, gdzie można było podziwiać
występy lokalnych artystów. Gminę Rutki na
uroczystościach reprezentował Wójt Dariusz
Sławomir Modzelewski wraz z pracownikami
Urzędu Gminy oraz lokalni przedsiębiorcy
Pan Józef Kossakowski z firmy AGRO BUD,
Państwo Małgorzata i Krzysztof Jankowscy
z firmy Janpol, Pan Krzysztof Pisarscy z firmy Catering Pisarscy oraz pracownicy firmy
EKO STOK Sp. z o.o.

Źródło: zambrowiacy.pl

Źródło: zambrowiacy.pl

Urzędzie Gminy Rutki funkcjonuje
W
Punkt Konsultacyjny Programu „Czyste
Powietrze”. Jest to możliwe dzięki podpisaniu

przez Gminę Rutki porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Prowadzenie Punktu zostało powierzone
16

pracownikowi Urzędu Gminy, do którego
zadań należy udzielanie informacji na temat
Programu, pomoc w wypełnianiu wniosków,
przyjmowanie oraz przekazywanie ich do siedziby Funduszu w Białymstoku.
Punkt Konsultacyjny Programu Czyste
Powietrze Urząd Gminy Rutki

Źródło: zambrowiacy.pl

• 18-312 Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7,
pokój 111 (parter w godz. 10.00 -12.00)
• Kontakt telefoniczny: 86 2763174 (od
poniedziałku do piątku)
• Kontakt e-mail: sekretariat@gminarutki.pl
Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych
WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

zaprasza na film
REPERTUAR:

WWW.KINOHETMAN.PL
BILETY ONLINE
kinohetman

ul. Jordyka 1, 16-080 Tykocin

www.kinohetman.pl

Dane kontaktowe:
tel. 501 133 323
biuro@kinohetman.pl

Grupy zorganizowane - termin i godzina do uzgodnienia w każdym dniu tygodnia.
NR 11
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Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Drodzy Małżonkowie!

trwacie Państwo, nieprzerwanie od
Jw eżeli
ponad pół wieku tj. od 50 lat, bądź więcej,
jednym związku małżeńskim, to możecie

otrzymać „Medal Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Pary małżeńskie zainteresowane otrzymaniem tego odznaczenia, które zawarły
związek małżeński w 1971r. bądź wcześniej,
nieuhonorowane dotychczas Medalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie, powinny zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego
w Rutkach przy ul. 11 Listopada Nr 7, pokój
Nr 102, celem wyrażenia pisemnej zgody
na przekazanie swoich danych identyfikacyjnych Wojewodzie Podlaskiemu, który
wystąpi z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 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 5 listopada 2021r. O terminie
uroczystości wręczenia Medali, Jubilaci zostaną poinformowani odrębnym pismem.

Parom małżeńskim, które nie będą mogły
przybyć na tę uroczystość Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostaną wręczone
indywidualnie w ich miejscu zamieszkania.
Uwaga! Medal Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeń-

skie przyznawany jest tylko raz.
Sprawę prowadzi: Urząd Stanu Cywilnego
Rutki tel. 86 27 63 175, email: hkloskowska@
gminarutki.pl
Wójt Gminy Rutki
Dariusz Sławomir Modzelewski

Kalinówka – Bystry ma nowego sołtysa!
września 2021 r. w Kalinówce - Bystrach
4jednogłośnie
odbyły się wybory sołtysa. Mieszkańcy
wybrali Pana Tomasza Ko-

walewskiego. Nowemu sołtysowi życzymy

18

samych sukcesów zaś ustępującemu Panu
Bogdanowi Kossakowskiemu dziękujemy za
długoletnią współpracę.

WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

GKS 1984 Rutki powrócił na ligowe boiska
z Rutek ponownie pojawili się na zielonej murawie. 29 sierpnia, meczem z Hetmanem Tykocin, rozpoczęli swój drugi sezon na podPiłkarze
laskich boiskach. Poznajmy bliżej zawodników, którzy reprezentują naszą gminę!

Nr
1
12
13
5
4
28
15
22
14
66
25
9
98
2
3
99
6
21
19
7
31
16
23
10
26
20
11
17
18
8

Imię

Nazwisko		
Mecze**
BRAMKARZE
Patryk Modzelewski
16
Mateusz Matys		 4
Rafał Gosiewski		 1
Artur
Ciecierski		 4
OBROŃCY
Damian Kotowski		
30
Hubert Kowalewski
18
Marcin Gosiewski		
28
Maciej Kowalewski
4
Mykola Fedorchuk		
10
Szymon Dzieniszewski
22
Patryk Urbański		
18
Sebastian Chojnowski
1
Patryk Krupa		 2
Łukasz Żukowski		
27
Adrian Rzędzian		 3
Jakub Perkowski		 1
Pomocnicy
Artur
Kowalewski
19
Łukasz Trzaska		
25
Rafał Żukowski		
12
Daniel Kurpiewski
9
Damian Kotowski Jr.
27
Jakub Dzieniszewski
25
Dominik Wyszomirski
18
Kamil Gosiewski		
20
Adrian Chrostowski
19
Kamil Urbański		
10
Matusz Boćkowski
4
Napastnicy
Patryk Ciborowski
27
Marcin Szeligowski
12
Jakub Grądzki		 6
BartłomiejModzelewski
2

Gole**

Wiek

0
0
0
0

19
20
19

0
1
3
0
0
1
0
0
0
2
1
0

30
26
20
24
31
23
20
34
29
23
27
15

4
17
1
0
4
1
1
6
10
1
0

30
29
20
33
22
21
29
25
28
17
29

15
3
1
0

28
24
19
26

25

Sztab szkoleniowy:
Trener: Paweł Olszewski – 37 lat
Wieloletni piłkarz oraz trener drużyn młodzieżowych Olimpii
Zambrów. Przed sezonem postanowił zrobić nowy krok w swojej przygodzie na ławce trenerskiej i zgodził się poprowadzić GKS
Rutki. Posiada ogromne doświadczenie w prowadzeniu drużyn młodzieżowych, z którymi m.in. awansował do ligi makroregionalnej.
W przeszłości był asystentem Wójta Gminy Rutki Dariusza Modzelewskiego, gdy podczas Dobiegniew CUP 2007 Tempo Rutki rocznik
1995/1996 zdobywał drugie miejsce.
Kierownik drużyny: Bartłomiej Modzelewski – 26 lat
Zajmuje się wszystkimi sprawami organizacyjnymi drużyny, które są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania klubu. Prowadzi także
klubowe media społecznościowe.
Kapitan: Łukasz Trzaska – 29 lat
Najbardziej doświadczony zawodnik GKS-u, który prowadzi i wskazuje drogę młodszym kolegom. W poprzednim sezonie zdobył najwięcej bramek dla drużyny z Rutek – 15.

Terminarz spotkań*
29 sierpnia GKS 1984 Rutki 0:1 Hetman Tykocin
04 września KS II Wasilków 3:5 GKS 1984 Rutki
12 września GKS 1984 Rutki 3:0 Supraślanka Supraśl
18 września Włókniarz Białystok : GKS 1984 Rutki
26 września GKS 1984 Rutki : KS Turośnianka
02/03 października KS Sokoły : GKS 1984 Rutki
09/10 października GKS 1984 Rutki : Magnat Juchnowiec Kościelny
16/17 października GKS 1984 Rutki : Korona Dobrzyniewo Duże
23/24 października Piłkawka Białystok : GKS 1984 Rutki
30/31 października GKS 1984 Rutki : Narew Choroszcz
06/07 listopada ŁKS II Łomża : GKS 1984 Rutki

Partnerzy GKS-u Rutki:
Województwo Podlaskie, Gmina Rutki, Masarnia Tradycja&Smak, Brukoland, Euro-Car, Rzeźnia Trzody Gołaszewska Duchnowski, Partner Stacja Paliw, Rol-Mex, Margo, Fachmar, Agro-Cami,
Agrobud, MF Technika
*Stan na 17 września 2021 roku
**Stan na 17 września 2021 roku – uwzględnione są wszystkie rozgrywki z sezonów
2020/2021 oraz 2021/2022
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