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Wszystkim Mieszkańcom gminy oraz przybyłym Gościom
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego ,,Alleluja”
Wójt Gminy Rutki
Dariusz Sławomir Modzelewski
z pracownikami
w numerze m.in.:
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ŻYCZENIA
BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO
NA WIELKANOC 2022
Umiłowani Bracia i Siostry,
Prawda o Zmartwychwstaniu od dwóch tysięcy lat niezmiennie zadziwia świat i jest
źródłem nadziei dla tych, którzy wierzą w Chrystusa. Obecnie, kiedy wojna toczy się za
wschodnią granicą naszej Ojczyzny, przepełnione nadzieją orędzie wielkanocne staje się
szczególnym źródłem umocnienia i pocieszenia.
Niech ta nadzieja towarzyszy nam podczas
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech przezwycięży smutek i lęk. Niech przyniesie pokój
i oddali szaleństwo wojny. Niech sprawi, że na świecie
zapanuje zgoda, miłość i radość.
Wraz z Biskupem Tadeuszem życzymy Wam
– umiłowani Diecezjanie i drodzy Goście – błogosławionych Świąt Wielkanocnych oraz odwagi i siły
potrzebnej do budowania Królestwa Chrystusowego
na ziemi. Serdeczną życzliwością i pamięcią w modlitwie obejmujemy naszych Braci i Siostry z Ukrainy,
którzy na terenie naszej diecezji znaleźli schronienie
i pomoc. Niech wszystkim Zmartwychwstały Pan
błogosławi.

Wasz Biskup

Z delegacją w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ójt, Radni Gminy Rutki oraz przedstawiciel Rolników na zaproW
szenie Sekretarza Stanu Pana Lecha Antoniego Kołakowskiego
udali się 2 lutego 2022 r. z delegacją do Ministerstwa Rolnictwa i Roz-

żące utrzymanie dróg dojazdowych do pól zlokalizowanych na obszarze kompleksu po byłym PGR Kombinat Łąkarski Wizna. W trakcie
rozmów prowadzonych w Ministerstwie, Wójt i Radni otrzymali od
woju Wsi.
Wiceministra Kołakowskiego zapewnienie, że będzie wspierał Gminę
Odbyło się tam spotkanie z Zastępcą Dyrektora Generalnego Kra- Rutki w jej staraniach. Wójt zaprosił Zastępcę Dyrektora Generalnejowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Panem Jackiem Malickim. Spo- go KOWR do Gminy Rutki, by sam na miejscu ocenił skalę potrzeb
tkanie to było wynikiem wniosku, który Wójt Gminy Rutki przekazał i przekonał się w jak trudnej sytuacji pozostawiono Gminę z problena ostatniej XXVII Sesji Rady Gminy Rutki Wiceministrowi Lechowi mem utrzymania dróg na terenie kompleksu po byłym PGR KombiKołakowskiemu. Wniosek dotyczył wsparcia działań Gminy Rutki nat Łąkarski Wizna. Zaproszenie zostało przyjęte i jest tylko kwestią
mających na celu pozyskanie środków finansowych na remonty i bie- uzgodnienia dogodnego terminu.
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Spotkania Seniorów w Gminie Rutki
minny Ośrodek Kultury i Biblioteka w RutG
kach-Kossakach realizuje projekt pn. „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”, który współfi-

nansowany jest przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1
Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału
społecznego. Projekt został zgłoszony przez Gminę Rutki w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Brama na Podlasie”.
Projekt ma na celu aktywizację osób 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie liczby miejsc w istniejącym Klubie Seniora w Rutkach-Kossakach.
Rozszerzenie oferty i zwiększenie dostępu do zajęć,
aktywności i wydarzeń mających, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności i zainteresowań, działalność prozdrowotną, zajęcia z zakresu kultury fizycznej i poradnictwo specjalistyczne.
Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 15
osób (13 kobiet i 2 mężczyzn), w wieku powyżej 60
lat, zamieszkujących na terenie gminy Rutki.
W ramach realizacji projektu odbywają się:
• Warsztaty kulinarne
• Warsztaty komputerowe
• Warsztaty plastyczno-rękodzielnicze
• Nauka podstaw jęz. angielskiego
• Zajęcia relaksacyjne- ćwiczenia pamięci
• Zajęcia z dietetykiem
• Zajęcia aerobiku, sportowe
• Poradnictwo psychologiczne
• Spotkania z pracownikiem socjalnym
• Spotkania z funkcjonariuszem Policji.`
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działań, które będą finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym
mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020
r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568
z późn. zm.)
Usługa wsparcia świadczona w ramach
programu będzie obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępności do
podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia
codziennego. Program wykorzysta pojawiające się wciąż nowe technologie, w tym
m.in. dostęp do nowych narzędzi wspomagających opiekę nad seniorami. Obecne
rozwiązania dają możliwość m.in. monito-

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 573).
Na realizację Programu Minister Rodziny
i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150
000 000,00 zł. Z terenu Gminy Rutki z usługi
Asystenta osoby niepełnosprawnej korzysta
dwie rodziny.

środek Pomocy Społecznej w Rutkach
Opełnosprawnej“.
realizuje Program „Asystent osoby nieGłównym celem Programu
jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy
ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników
Programu:
1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną
możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału
na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
oraz
2. osób niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach
realizuje Gminny Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Rutki,
zwany dalej„programem”, jest odpowiedzią
na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą
zachodzące procesydemograficzne oraz jest
elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów
niesamodzielnych ze względu na wieki stan
zdrowia.
Program jest również odpowiedzią na
potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed
zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, które
nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć podstawowych potrzeb,
celowe jest podejmowanie różnego rodzaju

rowania samopoczucia osób starszych przez
ich bliskich, nawet jeśli przebywają oni
w odległym miejscu. Rozwiązania te pozwalają osobom starszym czuć się bezpieczniej
oraz być bardziej samodzielnymi, a w razie
potrzeby szybko powiadomić bliską osobę czy też służby ratunkowe o kryzysowej
sytuacji w jakiej się znaleźli. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia
na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej
przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy Rutki.
Poprawa bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do
tzw. "opieki na odległość".

Pomoc dla Ukrainy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach
przy współpracy Wójta Gminy Rutki, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach Kossakach,
Szkoły Podstawowej w Rutkach i miesz5

kańców Gminy Rutki, kierując się odruchem
serca, odpowiada indywidualnie na apel
niesienia pomocy ludności ratującej życie
i uciekającej przed wojną. Nasi mieszkańcy udzielają schronienia w swoich domach,
przynoszą odzież, pościel, artykuły higieniczne oraz żywność. Wcześniej miejscem
zbiórki była strażnica OSP w Rutkach-Kossakach, a w chwili obecnej jest nim Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rutkach-Kossakach
przy ul. 11 Listopada 7. Diagnozą potrzeb,
a następnie ich zaspokojeniem (m. in. poprzez dystrybucję zebranych darów) zajmuje
się Ośrodek Pomocy Społecznej. Uchodźcy
pozostają pod stałą opieką pracowników socjalnych. Bieżące potrzeby to: poduszki, kołdry, pościel, ręczniki, artykuły higieniczne
i środki czystości, proszek do prania, mleko,
olej.
Od połowy marca 2022 roku wprowadzone zostały specjalne zasiłki dla Ukraińców
w Polsce oraz inne formy pomocy finansowej
dla uchodźców przybyłych do naszego kraju
z ogarniętej wojną Ukrainy.
Ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 583), zwana także specustawą pomocową, została podpisana przez Prezydenta RP i funkcjonuje
w obrocie prawnym. W tym wypadku prawo
działa wstecz, bo obejmuje osoby i zdarzenia
mające miejsce wcześniej, ze szczególnym
uwzględnieniem dnia 24 lutego 2022 roku.
Ustawa zawiera szereg rozwiązań, które mają
wspomóc osoby zza wschodniej granicy, także o charakterze socjalnym.
Zgodnie z art. 26 tej ustawy, obywatelowi
Ukrainy, którego pobyt uznaje się za legalny,
przysługują takie formy pomocy, jak świadczenia:
• o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
• wychowawcze, o którym mowa w ustawie
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981
i 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• dobry start, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 187a ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.
U. z 2022 r. poz. 447), jeżeli zamieszkuje
z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
Obywatele z Ukrainy mogą także skorzystać z rodzinnego kapitału opiekuńczego
(jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium
Polski) a także z dofinansowania obniżenia
opłaty rodzica za pobyt w żłobku, klubie
dziecięcym lub u dziennego opiekuna (zgodnie z art. 64c ust. 1 tzw. ustawy o żłobkach).
Świadczenia dla Ukraińców z zakresu
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świadczeń rodzinnych to:
• zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego;
• świadczenia
opiekuńcze:
zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie
pielęgnacyjne;
• zapomogi (w tym z tytułu urodzenia się
dziecka) i świadczenia (także rodzicielskie) wypłacane przez gminy
Świadczeniem wychowawczym jest z kolei 500 +. Świadczenie dobry start to swego
rodzaju jednorazowe (w skali roku) 300 plus,
które wypłacane jest rodzicom dzieci uczących się.
Z kolei art. 29 i 30 specustawy pomocowej uprawniają Ukraińców do otrzymywania
świadczeń z zakresu pomocy społecznej, zarówno tej pieniężnej, jak i niepieniężnej. Do
pierwszej kategorii zaliczają się
• zasiłek stały, okresowy, celowy i specjalny
celowy
• zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
• pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
• świadczenie pieniężne na utrzymanie
i pokrycie wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt
czasowy
• wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez
sąd.
Z kolei świadczeniami niepieniężnymi są:
• praca socjalna, bilet kredytowany,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne
• pomoc rzeczowa

•
•
•
•

poradnictwo specjalistyczne,
interwencja kryzysowa oraz schronienie,
posiłek i niezbędne ubranie,
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy
• specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscuzamieszkaniaorazwośrodkachwsparcia,
mieszkanie chronione,
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie.
• Uchodźcom przysługuje także specjalne,
jednorazowe świadczenie. Swego rodzaju
300,00 zł wynika z art. 31 ust. 1 specustawy pomocowej. Zgodnie z tym przepisem
obywatelowi Ukrainy, który jest w Polsce
legalnie, a także uzyskał numer PESEL,
przysługuje jednorazowe świadczenie
w wysokości 300 złotych.
Jest ono przeznaczone na utrzymanie, pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej, a także opłaty
mieszkaniowe. Aby je uzyskać należy złożyć stosowny wniosek w ośrodku pomocy
społecznej lub centrum usług społecznych
gminy. Co ważne, właściwej dla miejsca pobytu obywatela Ukrainy. Środki wypłacane są
przez gminy, otrzymując na ten cel dotację
celową z budżetu.
Z art 30 specustawy pomocowej można
także wywnioskować prawo do uzyskania
pomocy żywnościowej wynikającej z europejskiego systemu pomocy, jednakże po spełnieniu dodatkowych warunków.

Podziękowania !!
ragniemy gorąco podziękować ludziom o wielkich sercach, którzy nie są
Psiłaobojętni
na krzywdę, jakiej doznali uchodźcy z Ukrainy, których wojna zmudo ucieczki do naszego kraju. Pani Katarzyna Wiśniewska, która od wielu lat
przebywa w Szkocji. Zorganizowała na Wyspie Islay zbiórkę pieniędzy, w której
wzięli udział jej mieszkańcy. Dzięki tej zbiórce udało się zebrać kwotę 1450 funtów. Dlatego z całego serca pragniemy podziękować tym ludziom za ich wielką
hojność.
Dzięki Marlenie Rogalskiej środki trafiły do naszej gminy. Natomiast Pani
Dyrektor Szkoły Anna Wądołowska zakupiła dzięki nim akcesoria szkolne,
sportowe, środki higieniczne i pozostałe niezbędne rzeczy dla dzieci z Ukrainy,
które od wielu tygodni wraz z innymi członkami swoich rodzin mieszkają na
terenie naszej gminy.
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Dzień Kobiet pełen wrażeń!
wtorek 8 marca 2022. w Gminnym
W
Ośrodku Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach przygotowano dla naszych

Pań popołudnie pełne pozytywnych emocji.
Nasze piękne panie otrzymały od Wójta Gminy Rutki Dariusza Sławomira Modzelewskiego jak i Sołtysa Rutek Zdzisława
Kossakowskiego moc życzeń by nasze panie
były każdego dnia tak cudowne jak dziś! Nie
mogło się obyć bez kwiatków dla drogich pań
, a wszystko to zostało okraszone występem
lokalnego zespołu „Spontan’’.
Repertuar mógł być tylko jeden a panie
wpadły w błogi i radosny nastrój co zostało
osłodzone dodatkowo słodkim stołem i małą
niespodzianką. Miłej atmosferze towarzyszyły radosne rozmowy, śmiechy oraz wspólne
śpiewy. Mury naszego Gminnego Ośrodka
Kultury wypełniły się wspaniałymi kobietami .Na koniec na wesoło Jakub Tabędzki
opowiedział o wystawie „ Kobiety od niepodległości do współczesności”.
Taki Dzień Kobiet moglibyśmy obchodzić
codziennie !
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Wywiad z Prezesem Zakładu Gospodarki
Komunalnej Grzegorzem Gołaszewskim

Jest pan związany ze ZGK od początku jej istnie- wodno-ściekowego pełnię nadal jednocze- kańców, a tą korzyścią może być na przykład
nia. Czym dotychczas się Pan zajmował ?
śnie będąc Prezesem Zarządu.
zachowanie taryf wodnych i ściekowych na

Tak w ZGK Rutki pracuję od początku
tym samym poziomie. Przy teraźniejszych
jego stworzenia czyli od roku 2020 natomiast Jak Pan widzi ZGK w następnych latach ?
kosztach, które ciągle idą w górę dbałość
Liczę na to, iż Spółka będzie się rozwijać o zachowanie cen usług jest naprawdę barw 2016 r. rozpocząłem prace w Urzędzie
Gminy Rutki, gdzie zdobyłem niezbędne w sposób widoczny dla mieszkańców. Wszy- dzo trudne, ale możliwe do zrealizowania.
doświadczenie w pracy administracyjnej. Po scy pracownicy zakładu mają wieloletnie Podsumowując odpowiedź w najbliższych lapowołaniu spółki objąłem stanowisko Kie- doświadczenie w pracy na poszczególnych tach chcę widzieć, ze spółka idzie w dobrych
rownika działu ds. Gospodarki Wodno-Ście- działach. Działalność Zakładu dzieli się tak rozwojowych kierunku a mieszkańcy gminy
kowej w ZGK Rutki. Moim zadaniem było naprawdę na trzy działy: dział wodno-kana- będą widzieć, że jakość usług wykonywanych
dbanie o jak najlepszą jakość dostarczanych lizacyjny, dział gospodarki odpadami i dział przez Zakład jest na wysokim poziomie.
usług wodociągowo-kanalizacyjnych dla techniczny. Każdy dział ma swoje zadania do
wykonania połączenie doświadczenia z chę- Jakie są cele i zamierzenia ZGK ?
mieszkańców gminy Rutki.
Na pewno bardzo ważną kwestią są funcią rozwoju może przynieść zarówno dla
Jaka była Pana pierwsza decyzja w roli Prezesa mieszkańców gminy, dla Urzędu Gminy jak dusze, wiem gdzie są duże potrzeby inweZakładu Gospodarki Komunalnej ?
również dla samego zakładu wiele korzyści. stycyjne co trzeba naprawić, co ulepszyć.
Moją pierwszą decyzją była zmiana Regu- Chciałbym i tego sobie życzę, żeby Zakład Bardzo ważną kwestią jest modernizacja istlaminu Organizacyjnego w ZGK Rutki, spo- tworzył spójną ekipę, która wykonuje zada- niejących obiektów odpowiadających za jawodowana tym, iż zadania kierownika działu nia z duża starannością z korzyścią dla miesz- kość dostarczanych usług wodociągowych
8
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PIELGRZYMKA DO

MEDUGORJE
04.07. - 12.07.2022
ŁOMŻA – MEDUGORJE – DUBROVNIK – MOSTAR – TIHAJLINA – VEPRIĆ – SPLIT
Program pielgrzymki:
1. DZIEŃ 04.07. Poniedziałek: Wyjazd w godzinach porannych z Łomży(4,00), przejazd przez Czechy, Austrię, Słowenię do Chorwacji. Przyjazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
2. DZIEŃ 05.07. Wtorek: Msza Święta, śniadanie, wykwaterowanie wyjazd w dalszą drogę. Przejazd do Medugorje, zakwaterowanie, obiadokolacja, udział w nabożeństwach wieczornych, nocleg.
3. DZIEŃ 06.07. Środa: Śniadanie, Msza Święta. Przejazd na miejsce objawień – Podbrdo, wejście na górę. Spacer po Medugorje, zapoznanie z Sanktuarium - kościół parafialny, figura
św. Leopolda Bogdana Mandicia patrona spowiedników, miejsce modlitwy przy figurze Zmartwychwstałego Zbawiciela. W miarę możliwości wizyta we wspólnocie Cenacolo. Po południu czas
wolny do dyspozycji pielgrzymów, obiadokolacja, udział w nabożeństwach wieczornych, nocleg.
4. DZIEŃ 07.07. Czwartek: Śniadanie i wyjazd do DUBROVNIKA - pobyt w najpiękniejszym mieście na Adriatykiem. Pobyt rozpoczniemy Mszą Świętą, następnie zwiedzanie Starego Miasta
z przewodnikiem – Stradun, Katedra, Stary Port, Studnia Onufrego, czas wolny. Powrót do Medugorje w godzinach wieczornych, obiadokolacja i nocleg.
5. DZIEŃ 08.07. Piątek: Droga Krzyżowa na górze Kriżevac, powrót do hotelu, śniadanie. Msza Święta. Przejazd na wybrzeże chorwackie, pobyt nad morzem – relaks, wypoczynek na plaży.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, udział w nabożeństwach wieczornych, nocleg.
6. DZIEŃ 09.07. Sobota: 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. Powrót do Medugorje, czas wolny, obiadokolacja, udział w nabożeństwach wieczornych, nocleg.
7. DZIEŃ 10.07. Niedziela: Przejazd do Tihajliny, wizyta w kościele parafialnym, modlitwa przy figurze Matki Bożej. Powrót do Medugorje, Msza Święta, czas do dyspozycji pielgrzymów.
Po południu obiadokolacja, udział w nabożeństwach wieczornych, nocleg.
8. DZIEŃ 11.07. Poniedziałek: Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu. Msza Święta w Sanktuarium VEPRIĆ – chorwackie Lourdes. Przejazd do SPLITU zwiedzanie miasta
z przewodnikiem, czas wolny. Przyjazd do hotelu w godzinach wieczornych, zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
9. DZIEŃ 12.07. Wtorek: Śniadanie, Msza Święta, wykwaterowanie, przejazd przez Słowenię, Austrię i Czechy do Polski. W czasie jazdy krótkie postoje, przerwa na obiad we własnym
zakresie. Powrót na miejsce zbiórki w późnych godzinach wieczornych.

Cena: 1750 PLN +170 EURO*

*Uwaga: dodatkowo 170 euro płatne na miejscu w Bośni na wydatki związane z realizacją programu.

www.nieboczeka.pl
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Informacje i zapisy: ks. Mariusz tel. 502 957 729
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i kanalizacyjnych. Zakład będzie starał się
pozyskiwać środki zewnętrze na poprawienie działania obiektów typu Stacje Uzdatniania Wody, Oczyszczalnie ścieków. Czekamy
na zakończenie prac na SUW Szlasy-Lipno.
Nowy obiekt jest bardzo potrzebny ponieważ będzie odpowiadał za zasilenie w wodę
wszystkich miejscowości na terenie gminy
Rutki oprócz miejscowości Rutki-Kossaki
i Mężenin. Działanie nowej stacji uzdatniania wody zapewni mieszkańcom wodę pod
stałym ciśnieniem, a wyposażenie w agregat
prądotwórczy nawet przy braku zasilaniu nie
spowoduje braków w dostarczanej wodzie.
Będziemy również chcieli położyć duży
nacisk na jakość segregacji odpadów komunalnych na terenie gminy Rutki. Zakład
musi spełnić wysokie wymagania poziomu

recyklingu, gdzie właśnie pierwszym etapem
recyklingu jest odpowiednia segregacja odpadów przez mieszkańców.
Wiele dróg gminnych wymaga remontu,
dlatego chcę żeby Zakład był wyposażony
w nowoczesny sprzed pozwalający na wykonywanie remontów szybko i z dobrym skutkiem, tak żeby naprawiona droga posłużyła
mieszkańcom na lata.

Dlaczego utworzenie Zakładu Gospodarki
Komunalnej było dobrą decyzją dla Gminy
Rutki?

Uważam, że utworzenie zakładu było
bardzo dobrą decyzją, ponieważ praktycznie
wszystkie zadania związane z gospodarką
komunalną na terenie gminy Rutki wykonuje spółka. Stworzenie zakładu zapewnia

miejsca pracy dla mieszkańców z gminy
Rutki. Zadania powierzone są wykonywane
na wysokim poziomie. Zakład prowadzi naprawę dróg gminnych, zimowe utrzymanie,
odbiór odpadów komunalnych, zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i wiele innych zadań związanych
z usługami komunalnymi na terenie gminy.
Zakres działalności Zakładu jest bardzo duży,
dlatego uważam że jego powstanie jest trafną
decyzją.

Nie samą pracą człowiek żyje. Proszę zdradzić
nam swoje zainteresowania. Czym lubi Pan zajmować się po pracy?

Dobry film, dobra książka oraz trochę
sportu w postaci jazdy na rowerze i pójście
na siłownię.

Fundacja

„Tradycja i Rozwój”
undacja „Tradycja i Rozwój”, prowadzi
Fku działalność
nieodpłatną w sferze pożytpublicznego, która nakierowana jest na

kształtowanie przestrzeni publicznej z zachowaniem jej tradycyjnego charakteru.
Celem Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego w poszanowaniu tradycyjnych wartości
zakorzenionych w historii ojczystej, propagowanie katolickiej nauki społecznej
oraz nauczania społecznego Jana Pawła II,
wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych, krzewienie kultury i sztuki
oraz upowszechnianie kultury fizyczneji sportu.
W skład Zarządu Fundacji
wchodzą: Pani Anna Wądołowska- prezes Zarządu, Pani
Katarzyna Stypułkowska członek Zarządu. Radę Fundacji
tworzą: Pan Jakub Tabędzki,
Pan Arkadiusz Dzieniszewski,
Pan Mieczysław Leszek Gliński,
Pan Stanisław Nowacki .
Funkcję dyrektora Fundacji
pełni: Pani Katarzyna Mieczkowska.
Fundacja „Tradycja i Rozwój”, ze
wsparciem Wójta Gminy Rutki- Pana
Dariusz Modzelewskiego oraz Wójta Gminy Kołaki Kościelne- Pana Sylwestera Jaworowskiego, podejmuje aktywność pomocową
w związku z napływem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchodźców z Ukrainy,
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którzy szukają w naszym kraju bezpiecznego
schronienia przed działaniami zbrojnymi.
Działania fundacji mającą na celu budowa-

nie korzystnego wpływu na stopień społecznego zaangażowania w pomoc charytatywną
i humanitarną.

Naszą wizja jest „Kształtowanie długofalowej współpracy pomiędzy jednostkami:
Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki,
Szkół Podstawowych z organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych
i gospodarczych lokalnej społeczności.
Wspólnie partnerstwo trójsektorowe
ukierunkowane na rozwiązywaniu
problemów, wymiany zasobów i doświadczeń oraz lepszą koordynację
podejmowanych działań".
Fundacja „Tradycja i Rozwój”
potrzebuje wsparcia osób prywatnych, przedsiębiorstw i instytucji
w realizacji zadań statutowych
również tych związanych z pomocą
uchodźcom wojennym. W związku
z tym zwracam się z apelem o wsparcie jej działalności.
Fundację można wspierać m.in. wpłacając pieniądze na podane niżej konto
Konto Fundacji ,,Tradycja i Rozwój"
BS Zambrów :
68 8775 0009 0010 0100 0203 0001
Swift : POLUPLPR do wpłat zagranicznych
Tytuł przelewu: cele statutowe
WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Obchody Międzynarodowego
Dnia Języka Ojczystego

lutego 2022 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
22
w Szkole Podstawowej im. 2. Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach odbył się szkolny turniej „Jeden z dziesięciu”. Jego formuła przypominała znany

teleturniej, a pytania obejmowały tematykę z różnych dziedzin języka polskiego.
W turnieju rywalizowało dziesięcioro uczniów klas siódmych i ósmych.
W czasie trwania konkursu uczniom towarzyszyła Pierwsza Dama Rzeczypospolitej Polskiej Agata Kornhauser-Duda, która połączyła się online z Pałacu
Prezydenckiego. Na widowni goszczono Wójta Gminy Rutki pana Dariusza
Modzelewskiego, natomiast w komisji konkursowej zasiadała pani Justyna Gołaszewska –Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Pani Prezydentowa
nie tylko przyglądała się przebiegowi zabawy, ale również wzięła w niej udział,
zadając uczestnikom pytania w III rundzie turnieju. Zabawa „1 z 10” przypadła
wszystkim do gustu, zarówno uczestnicy, jak i widzowie bardzo dobrze się bawili,
a prowadzący świetnie się spisali, tworząc zdrową atmosferę rywalizacji.
Pierwsze miejsce w turnieju „1 z 10” zajęła Julia Godlewska z klasy 8 C, drugie miejsce wywalczyła Natalia Kłosek z klasy 8B, a trzecie Małgorzata Grodzka
z klasy 8A.
Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Pani Dyrektor Anny Wądołowskiej
upominki. Natomiast laureatom atrakcyjne nagrody wręczył Wójt pan Dariusz
Modzelewski.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i odwagi.
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Gminny Bal Ostatkowy
nia 26.02.2022 w Domu Weselnym „Eliot” odbył się
D
Gminny Bal Ostatkowy pod patronatem Wójta Gminy
Rutki. Wszystkim uczestnikom balu pragniemy podziękować
za przybycie, wspaniałą zabawę, mile spędzony czas i wsparcie
GOKiB w Rutkach-Kossakach.

Obiad integracyjny z mieszkańcami Ukrainy
niedzielę 06.03.2022 w szkole w Podstawowej im.
W
2 Pułku Ułanów Grochowskich w Rutkach-Kossakach pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach zorganizowali spotkanie
z uchodźcami z Ukrainy, którzy przebywają na terenie
naszej gminy. Celem spotkania było zintegrowanie
społeczności ukraińskiej. Przedstawienie różnych opcji
do spędzenia wolnego czasu, pokazanie szkoły, przedstawienie oferty Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Spotkanie zaczęło się obiadem, na którym zostały serwowane typowo
polskie potrawy, a Panie
z Koła Gospodyń Wiejskich z Ożar Wielkich
upiekły przepyszne ciasta.
W spotkaniu oprócz gości z Ukrainy brali udział
przedstawiciele władz naszej gminy. Wszystkim,
którzy nas wspierali i pomagali w zorganizowaniu
tego spotkania bardzo serdecznie dziękujemy
12
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Niech zmartwychwstały Jezus
umocni nas w świętości.
Miłością i nadzieją napełni nasze serca.
Niech utwierdza naszą wiarę
w zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
Oby w naszych sercach zawsze był widoczny
blask nadziei Zmartwychwstania.
Niech Zmartwychwstały przyniesie nam
wszystkim pocieszenie i pokój.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
pełnych spokoju i nadziei
życzy
Senator RP
Marek Adam Komorowski

Pan zmartwychwstał i jest z nami!
Chrystus prawdziwie Zmartwychwstał!
Niech tegoroczne Święta Wielkiej Nocy
będą pełne pokoju i radości.
Życzymy wielu łask od Tego,
który jest Światłością
rozpromieniającą mroki ciemności.
W imieniu własnym i pracowników
CEM SpesMediaGroup

ks. Mariusz Szulc
dyrektor CEM SpesMediaGroup

Zmartwychwstanie Pańskie

2022

Z pomocą Ukraińcom...
niedzielę 13.03.2022 w budynW
ku Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki w Rutkach-Kossakach

zostało zorganizowane spotkanie
z uchodźcami wojennymi z Ukrainy,
z którego nakręcono reportaż przez
telewizję TVP 3 Białystok.
W gminie znalazło schronienie
ponad 70 osób z Ukrainy, głównie
to kobiety z dziećmi. GOKiB zorganizował zbiórkę zabawek i maskotek,
które zostały przekazane na spotkaniu dzieciom. Tym gestem GOKiB
chciał, żeby chociaż przez chwilę pojawił się uśmiech na twarzach tych
dzieci. Przeprowadzone zostały
wywiady z osobami, które były
w stanie mówić o przykrych doświadczeniach ze swojego kraju.
Mamy nadzieję, tak jak i one, że
niedługo ten koszmar dla nich
się skończy i będą mogli szczęśliwie wrócić do swojej ojczyzny
i bliskich. Uchodźców wspiera
również lokalna fundacja „Tradycja I Rozwój”.

Wójt Gminy Rutki Dariusz Sławomir Modzelewski
i Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach
w dniu 30.04.2022 serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Rutki
Na uroczyści obchodów 76 rocznicy Bitwy pod Śliwowem
30 kwietnia 1946 roku pod Śliwowem doszło do jednej
z największych bitew partyzanckich na Białostocczyźnie po
roku 1944.
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 okolicach Śliwowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy, okolicznościowe
przemówienia
Organizatorzy: Wójt Gminy Rutki i Gminny Ośrodek
Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach
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Obchody Narodowego Dnia Pamięci

Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką
Prezydenta Andrzeja Dudy
Zwym24inicjatywy
marca ustanowiony został NarodoDniem Pamięci Polaków ratujących

Żydów pod okupacją niemiecką. Wybrana na dzień obchodów data – 24 marca,
jest symboliczna. Tego dnia w 1944 roku
dokonano egzekucji na rodzinie Ulmów.
Niemiecka żandarmeria zamordowała
wówczas Józefa Ulmę, jego ciężarną żonę
Wiktorię i sześcioro ich małoletnich dzieci
oraz ośmioro ukrywanych przez nich Żydów. Dzień ten stanowi symboliczne uhonorowanie heroicznych czynów wszystkich
rodaków, którzy aktywnie przeciwstawili się
zbrodniczym planom III Rzeszy Niemieckiej, spiesząc na ratunek ofiarom Zagłady.
Jedną z takich osób był Piotr Kościelecki upamiętniony w dniu 9 czerwca 2021
r. w Grądach-Woniecku. Upamiętnienie
zostało zainicjowane przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
w ramach programu „Zawołani po imieniu”, który został stworzony aby oddać sprawiedliwość heroicznej postawie Polaków,
którzy świadomie ryzykowali życie własne i swoich najbliższych, aby
nieść pomoc żydowskim przyjaciołom, sąsiadom, a czasem nieznajomym, i zapłacili za to najwyższą cenę. W ramach programu dokonano
już upamiętnienia w 24 miejscach w Polsce.
W Gminie Rutki uroczystości obchodów Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką rozpoczęły
się od krótkiej akademii w Szkole Podstawowej im. kpt. Władysława
Raginisa w Grądach-Woniecku, podczas której uczniowie przedstawili losy niektórych z polskich bohaterów ratujących Żydów. Uczniowie odśpiewali hymn szkoły oraz pieśń „Kol haolam kulo” (Jeden wą-
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ski most) po polsku i w języku jidysz. O godz. 10:00 pod kamieniem
upamiętniającym zamordowanego przez niemieckiego okupanta
w Gradach-Woniecku Piotra Kościeleckiego zostały złożone kwiaty,
zapalone znicze oraz posadzone pamiątkowe magnolie. W uroczystości brali udział Wójt Gminy Rutki z przedstawicielami Urzędu,
przedstawiciel Rodziny – Pan Dariusz Wojtkowski, proboszcz Parafii
Rzymskokatolickiej w Grądach-Woniecku ks. Zbigniew Wądołowski
, przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecku.
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Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Wójta Gminy Rutki

dniu 06.02.2022 r. na sali sportowej Szkoły PodstaW
wowej w Rutkach-Kossakach odbył się Turniej tenisa
stołowego w kategorii open o Puchar Wójta Gminy Rutki.

W zawodach wzięło udział dwunastu uczestników. Turniej
toczył się w przyjaznej atmosferze, ostatecznie zwyciężył Jarosław Kotowski, który w meczu finałowym pokonał Sebastiana Sadowskiego, na trzecim miejscu uplasował się Cezary
Kotowski. Pamiątkowe puchary wręczył Wójt Gminy Rutki
Pan Dariusz Sławomir Modzelewski. Organizatorem turnieju był Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach. Opiekę medyczną turnieju sprawowała Grupa
Ratownicza „Nadzieja” Zambrów, której członkom serdecznie dziękujemy. Przede wszystkim dziękujemy wszystkim
zawodnikom za udział i zapraszamy za rok.

Sezon 2021/22 Halowej Gminnej Ligi

w Kuleszach Kościelnych zakończony – GKS „1984” Rutki na szczycie
piątek 4 marca 2022 r. zakończył się
W
kolejny sezon w Halowej Gminnej Lidze w Kuleszach Kościelnych. Zespół GKS

„1984” w tym roku był bezkonkurencyjny,
wygrywając wszystkie mecze w lidze i oczywiście całe rozgrywki a także superpuchar.
Najlepszym strzelcem ligi został: Adrian
Chrostowski, Najlepszym zawodnikiem:
Damian Kotowski (starszy). Cała drużyna
zdobyła nagrodę fair play oraz superpuchar.
W tegorocznej edycji wystąpiła również młodzieżowa drużyna GKS, która mierzyła się
z dwa lata starszymi przeciwnikami, walczyła
dzielnie w każdym meczu.
GKS „1984” Rutki dziękuje organizatorom za organizację, zaproszenie oraz pomoc
w razie jakichkolwiek kłopotów.
Składy zespołów:
Senior GKS: Rafał Gosiewski – Marcin
Gosiewski, Damian Gosiewski, Damian Kotowski, Damian Kotowski Jr, Dominik Wyszomirski, Grzegorz Zakrzewski, Mykola Fedoruk, Marcin Szeligowski, Adam Pluciński,
Piotr Wądołowski, Jakub Chrostowski, Adrian Chrostowski. Opiekun drużyny: Paweł
Staniszewski.
Młodzieżowy GKS: Łukasz Przestrzelski
– Jakub Grodzki, Gabriel Buczyński, Jakub
16

Perkowski, Piotr Tyborowski, Artur Zienkiewicz, Bartosz Konert, Adrian Gosk, Eryk
Mieczkowski, Szymon Śledziewski, Jakub
Kulesza, Michał Zienkiewicz. Opiekunowie drużyny: Andrzej Modzelewski, Paweł
Staniszewski.

– Wszystkim zawodnikom tym starszym
jak i tym młodszym chciałbym serdecznie
podziękować za wkład zaangażowanie, organizację i godne reprezentowanie Barw
Klubowych – mówi animator Kultury Paweł
Staniszewski.
WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

PORANEK STACJI KATOLICKICH
"Siódma - Dziewiąta"!

poranek "siódma - dziewiąta"
to twój początek dnia!
Słuchaj nas w :

Od poniedziałku do piątku będziemy tworzyć dla
Ciebie radiowy poranek, w którym znajdziesz
audycje bliskie wierze i rodzinie, komentarze
Twoich ulubionych publicystów i przegląd
najważniejszych wydarzeń dnia.

rozpocznij dzień o 7:09

Tu jest miejsce
na Twoją reklamę
509 281 183
reklama@spesmedia.pl
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GKS Rutki gotowy na rundę wiosenną
rzed piłkarzami z Rutek kolejne wyzwania.
PnieCała
zimę przepracowali bardzo intensywzarówno na boisku jak i na hali. Do druży-

• Paweł Zaorski – pomocnik – 20 lat – wy- Głównym celem drużyny jest walka o czołowe
lokaty w lidze. Patrząc na potencjał kadrowy
pożyczenie z Olimpii Zambrów
• Dawid Przekwas – pomocnik – 20 lat – jest na to spora szansa, szczególnie że do pierwny dołączyło także kilku nowych zawodników,
szego miejsca, dającego awans do Klasy Okręwypożyczenie z Olimpii Zambrów
którzy mają pomóc drużynie w walce o czoło- • Daniel Rogulski – pomocnik – 20 lat – gowej, GKS traci zaledwie 4 punkty. 9 kwietnia,
we lokaty 3. Grupy podlaskiej A Klasy.
o godz. 17:00 zacznie się pierwszy mecz przeOlimpia Zambrów
Runda jesienna dla GKS-u była bardzo • Bartosz Nowowiejski – pomocnik/obroń- ciwko Hetmanowi Tykocin, który jest bezpoudana. W bardzo trudnej grupie zdołali
średnim rywalem GKS-u na górze tabeli.
ca – 27 lat – KS Orlęta Czyżew
uzbierać 7 zwycięstw na 11 spotkań i ostaPodsumowanie sparingów:
tecznie uplasowali się na miejscu trzecim
– za plecami ŁKS-u II Łomża oraz Hetma- GKS Rutki 2:5 Sparta Szepietowo (IV liga)
na Tykocin. To były pierwsze miesiące pod Bramki: Patryk Ciborowski, Łukasz Trzaska
okiem nowego trenera, Pawła Olszewskiego, GKS Rutki 2:1 KS Sokoły (A Klasa)
który wprowadził do zespołu dyscyplinę Bramki: Patryk Ciborowski x2
GKS Rutki 2:5 Orlęta Czyżew (Klasa Okręgowa)
i nowy pomysł.
Po zakończeniu pierwszej rundy sezonu Bramki: Patryk Ciborowski, Rafał Żukowski
2021/2022 klub z Rutek nie zamierzał spoczy- GKS Rutki 6:1 Piłkawka Białystok (A Klasa)
wać na laurach. Od samego początku zimowej Bramki: Patryk Ciborowski, Kamil Gosiewski, Łukasz Trzaska x2, Paweł Zaorski x2
przerwy rywalizowali oni bowiem w dwóch GKS Rutki 7:1 GKS Andrzejewo (Mazowiecka B Klasa)
halowych ligach – Zambrowskiej Lidze Halo- Bramki: Damian Kotowski Jr. x2, Patryk Ciborowski x2, Adrian Rzędzian, Łukasz Trzaska x2
wej oraz Halowej Lidze w Kuleszach Kościel- GKS Rutki 9:2 Husar Nurzec (A Klasa)
Bramki: Patryk Ciborowski x2, Łukasz Trzaska x2, Zawodnik Testowany x2, Adrian Rzęnych. Obie kampanie okazały się bardzo udane. W Zambrowie nasza drużyna zajęła drugie dzian, Kamil Gosiewski, Rafał Żukowski
miejsce, przegrywając tylko dwa spotkania,
natomiast w Kuleszach wygrywając wszystkie Terminarz rundy wiosennej:
mecze sięgnęli po końcowy triumf. GKS Rutki
2022-04-09
VI liga, Kolejka 12 Hetman Tykocin
- GKS 1984 Rutki
brał udział także w halowym turnieju charyta2022-04-16
VI liga, Kolejka 13 GKS 1984 Rutki
- KS II Wasilków
tywnym „Gramy dla Filipka”.
Najważniejsze było jednak przygotowanie
2022-04-23
VI liga, Kolejka 14 Supraślanka Supraśl
- GKS 1984 Rutki
drużyny do rozgrywek na dużym boisku, któ2022-04-30
VI liga, Kolejka 15 GKS 1984 Rutki
- Włókniarz Białystok
re startują 9 kwietnia. Klub rozegrał łącznie 6
sparingów, w tym z drużynami od IV ligi po
2022-05-07
VI liga, Kolejka 16 Turośnianka Turośń Kościelna - GKS 1984 Rutki
A klasę. Udało się wygrać 4 z nich, co jest doVI liga, Kolejka 17 GKS 1984 Rutki
- KS Sokoły
brym zwiastunem przed meczami ligowymi. 2022-05-14
Znakomitą skutecznością w meczach kon- 2022-05-21
VI liga, Kolejka 18 Magnat Juchnowiec Kościelny - GKS 1984 Rutki
trolnych popisał się Patryk Ciborowski, który
2022-05-28
VI liga, Kolejka 19 Korona Dobrzyniewo Duże
- GKS 1984 Rutki
zdobył łącznie 9 bramek.
W trakcie przerwy zimowej do drużyny
2022-06-04
VI liga, Kolejka 20 GKS 1984 Rutki
- Piłkawka Białystok
dołączyło także 5 nowych zawodników, którzy
2022-06-11
VI liga, Kolejka 21 Narew Choroszcz
- GKS 1984 Rutki
wzmocnili newralgiczne pozycje w drużynie:
• Krzysztof Kaczyński – pomocnik/obrońca
2022-06-18
VI liga, Kolejka 22 GKS 1984 Rutki
- ŁKS 1926 II Łomża
– 23 lata – przedni klub: GKS Andrzejewo
Źródło: 90minut.pl
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WIEŚCI GMINNE GMINY RUTKI

Najmłodsi adepci piłki nożnej

d stycznia 2022 roku trenują (zabawa z elementami piłki nożnej)
O
z nami również najmłodsi adepci piłki nożnej w naszej gminie. Jest
to drużyna orlików składająca się z dzieci z klas I, II, III. Wszystkie

chętne dzieciaki chłopcy jak i dziewczynki serdecznie zapraszamy
w każdy wtorek, czwartek o godz. 17.00. Zajęcia odbywają się na sali
sportowej lub na boisku Szkoły Podstawowej w Rutkach-Kossakach.

Adres redakcji: Wieści Gminne. Kwartalnik informacyjny Gminy Rutki, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, ul. 11 Listopada 5, 18-312
Rutki-Kossaki, tel: 86 270 10 41, e-mail: gokib@gminarutki.pl.
Redaktor: Justyna Gołaszewska.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach, ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki.
Opracowanie graficzne: Sylwester Kowalewski.
Druk: Drukarnia Kamil Borkowski, 18-400 Łomża, ul. Łąkowa 3, tel. 86 216-31-03, biuro@kbdruk.pl
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„Bogu na chwałę
Ludziom na ratunek”

ZAPROSZENIE
100-LECIE OSP W RUTKACH-KOSSAKACH
18 CZERWCA 2022 R.
Wójt Gminy Rutki
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach
mają zaszczyt zaprosić

mieszkańców Gminy Rutki
na uroczystość obchodów
100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutkach-Kossakach,
Która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2022 roku w Rutkach-Kossakach

Wójt Gminy Rutki

Prezes Ochotniczej Straży
Pożarnej w Rutkach-Kossakach

Dariusz Sławomir Modzelewski

Paweł Kowalewski

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:
1400 - Msza Święta w Kościele pw. św. Anny w Rutkach-Kossakach
i poświęcenie nowego sztandaru
1500 - Przemarsz na plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką
w Rutkach-Kossakach i uroczysty apel:
przywitanie zaproszonych gości
przekazanie sztandaru
wręczenie odznaczeń i wyróżnień
wystąpienia okolicznościowe
1630 - Zakończenie uroczystości

