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Gmina Rusiec budzi się!
Szanowni Mieszkańcy Gminy Rusiec,
Pragnę serdecznie podziękować Państwu za tak liczny udział
w wyborach samorządowych oraz za zaufanie, którym Państwo mnie
obdarzyliście powierzając funkcję Wójta Gminy Rusiec. Teraz, gdy
emocje już opadły, uświadomiłem sobie jak bardzo Państwo
pragnęliście zmiany i jak ważna była to dla nas sprawa. Zapewniam,
że będę starał się tę zmianę przeprowadzić najlepiej jak potrafię.
Przede mną wiele pracy, ale wiem, że wspólnie jesteśmy w stanie
osiągnąć każdy zamierzony cel. Ogromne poparcie z Państwa strony
jeszcze bardziej motywuje mnie do aktywnej i sumiennej pracy na
rzecz całej gminy. Wierzę, że mimo tak miażdżącego zadłużenia
z jakim boryka się Gmina Rusiec po niegospodarności uprzedniego
włodarza, przez następne pięć lat nie zawiodę Państwa i postaram się
spełnić Państwa oczekiwania oraz potrzeby.
Gratuluję wszystkim radnym wybranym na nadchodzącą kadencję do Rady Gminy Rusiec.
Liczę na dobrą współpracę oraz wzajemny szacunek, zrozumienie umiejętność osiągania
kompromisu w przeświadczeniu, że wspólna praca na rzecz rozwoju gminy warta jest szcze‐
gólnego zaangażowania, a także poświęcenia. Mam nadzieję, że nasza kadencja upłynie
w atmosferze konstruktywnej i merytorycznej dyskusji, która pozwoli nam podejmować naj‐
lepsze dla naszej społeczności decyzje.
Dziękuję za okazaną przez Państwa życzliwość i ciepłe słowa.
Czas zakasać rękawy do pracy!
Wójt Gminy Rusiec
Damian Szczytowski

Trudna sytuacja finansowa naszej gminy
Jak wiele funduszy pod koniec kadencji można wydać z budżetu gminy na realizację inwestycji?
Analiza poniższych danych pokazuje, że zdecydowanie za dużo! Po uprzednim włodarzu pozostało
8 340 000,00zł długu publicznego z tytułu długoterminowych kredytów bankowych i emisji obligacji za
lata 2014‐2018, którego całkowita spłata planowana jest na koniec 2031 roku!

Dochody i wydatki budżetu Gminy Rusiec w latach 2017‐2018
2017
(wykonanie roczne)

2018
(plan wg stanu na dzień 31.10.2018r.)

dochód ogółem:
24 636 594,46

wydatki ogółem :
25 009 580, 38zł

deficyt:
‐ 372 985,92zł

dochód ogółem:
23 148 965,23

wydatki ogółem:
27 709 965,23zł

deficyt:
‐ 4 561 000,00zł

Wzrost nakładów inwestycyjnych w latach 2017 i 2018 znacząco pogorszył sytuację finansową gminy.
Przyczyniła się do tego rozrzutność ponad stan, jak również niekonsekwencja w egzekwowaniu zaległo‐
ści, które na dzień 31.10.2018r. stanowiły łącznie kwotę 186 718,86zł.

Nowa rada gminy, nowe rozdanie
Emocje po tegorocznych wyborach samorządo‐
wych powoli opadają. Po dużym sukcesie jaki
niewątpliwie można uznać zwycięstwo nad by‐
łym wójtem, pora zabrać się do wytężonej pracy.
Pierwszy krok by zmieniać Gminę na lepsze to
zaprzysiężenie nowego wójta Damiana Szczy‐
towskiego, oraz nowej Rady Gminy. Sesję rozpo‐
czął Radny Senior Józef Szczepanik, który pro‐
wadził sesję do momentu zaprzysiężenia no‐
wego przewodniczącego. Stosunkiem głosów 10
do 4, przewodniczącym rady gminy został

Wojciech Foręc. Tym samym stosunkiem głosów,
wiceprzewodniczącą została Malwina Bartosik.

Na koniec sesji, głos zabrał wójt Damian Szczytowski, który jasno wyraził chęć współpracy z nowo wybraną
Radą Gminy: Gratuluję nowo wybranej Radzie i życzę dalszych sukcesów. Oczywiście zapraszam do współpra‐
cy, lepszej niż dzisiaj. Musicie pamiętać, że to mieszkańcy Was wybrali i to dla ich dobra i dla rozwoju naszej
gminy. Mam nadzieję, że nie dacie się zmanipulować poprzedniemu wójtowi, ponieważ moim celem jest złą‐
czenie waszego doświadczenia z radnymi, którzy są pierwszą kadencję. Po tych słowach, Przewodniczący Rady
gminy, zakończył spotkanie.
Druga Sesja Rady Gminy, która odbyła się 30 listopada, skupiała się przede wszystkim
na ustaleniu komisji. W skład poszczególnych komisji weszli:
Komisja Rewizyjna:
Komisja skarg, wniosków i petycji:
1) Kozieł Wojciech — Przewodniczący Komisji
1) Rabenda Rafał — Przewodniczący Komisji
2) Chwastowski Adam— Z‐ca Przewodniczącego Komisji 2) Szymczak Paweł — Z‐ca Przewodniczącego Komisji
3) Ciężka Aneta — Członek Komisji
3) Bieniek Radosław — Członek Komisji
4) Cywiński Andrzej— Członek Komisji
4) Ciężka Aneta — Członek Komisji
5) Dziedzic Robert — Członek Komisji
5) Cywiński Andrzej — Członek Komisji
6) Szymczak Paweł — Członek Komisji
6) Skrzydlewski Paweł — Członek Komisji
7) Wlaźlak Mirosław — Członek Komisji
7) Szczepanik Józef — Członek Komisji
Komisja Inwentaryzacyjna:
1) Wlaźlak Mirosław – Przewodniczący Komisji
2) Chwastowski Adam – Z‐ca Przewodniczącego Komisji
3) Bartosik Malwina – Członek Komisji
4) Bieniek Radosław – Członek Komisji
5) Dziedzic Robert – Członek Komisji
6) Szczepanik Józef – Członek Komisji
7) Szymczak Paweł – Członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Ko‐
munalnych:
1) Bieniek Radosław — Przewodniczący Komisji
2) Wilczyński Jacek — Z‐ca Przewodniczącego Komisji
3) Bartosik Malwina — Członek Komisji
4) Cywiński Andrzej — Członek Komisji
5) Szymczak Paweł — Członek Komisji
6) Wlaźlak Mirosław — Członek Komisji.

Komisja Gospodarczo ‐ Budżetowa:
1) Dziedzic Robert — Przewodniczący Komisji
2) Szczepanik Józef — Z‐ca Przewodniczącego Komisji
3) Bartosik Malwina — Członek Komisji
4) Chwastowski Adam — Członek Komisji
5) Kozieł Wojciech — Członek Komisji
6) Skrzydlewski Paweł — Członek Komisji

Komisja ds. Bezpieczeństwa
1) Szczepanik Józef — Przewodniczący Komisji
2) Kozieł Wojciech — Z‐ca Przewodniczącego Komisji
3) Bieniek Radosław — Członek Komisji
4) Cywiński Andrzej — Członek Komisji
5) Rabenda Rafał — Członek Komisji
6) Skrzydlewski Paweł — Członek Komisji

Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Ochrony Zdrowia:
1) Ciężka Aneta — Przewodnicząca Komisji
2) Cywiński Andrzej — Z‐ca Przewodniczącego Komisji
Miejmy nadzieję że nowe rozdanie,
3) Bartosik Malwina — Członek Komisji
to nowe możliwości do rozwoju naszej Gminy,
4) Kozieł Wojciech —Członek Komisji
która przez tyle lat była zaniedbywana, poprzez
5) Rabenda Rafał —Członek Komisji
brak dofinansowań ze środków zewnętrznych.
6) Skrzydlewski Paweł — Członek Komisji
7) Wilczyński Jacek — Członek Komisji
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Nowe szatnie dla MKS „ORZEŁ” Wola Wiązowa
Bardzo słaba sytuacja lokalowa MKS "ORZEŁ" Wola Wiązowa wkrótce
ulegnie poprawie. Klub korzystając z gościnności Domu Kultury w Woli
Wiązowej, miał do dyspozycji jedną szatnię dla zawodników znajdującą
się bezpośrednio przy kotłowni, salę bez miejsca na klubowe akcesoria
i pomieszczenie dla sędziego wyposażone w meble wypoczynkowe.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom sportowców podjęto decyzję
o rozpoczęciu remontu i przystosowaniu wyżej wymienionych pomiesz‐
czeń do standardów zgodnych z ich przeznaczeniem. W związku z tym,
przed rozpoczęciem rozgrywek piłkarskich rundy wiosennej, w dolnej
kondygnacji Domu Kultury w Woli Wiązowej, zostaną oddane do użyt‐
ku 2 pomieszczenia z przeznaczeniem na szatnie. Piłkarze z entuzja‐
zmem i optymizmem spoglądają w przyszłość widząc wsparcie ze stro‐
ny wójta, który jeszcze kilka miesięcy temu jako Prezes, sam borykał się
z brakiem funduszy na podstawowe klubowe potrzeby.

Lampy solarne w Ruścu
W miejscowości Rusiec przy ul. Sosnowej oraz w kierunku Orła zostały za‐
montowane solarne lampy uliczne. Miejsce ich usytuowania zostało
uzgodnione z okolicznymi mieszkańcami, według których widoczność w tej
lokalizacji dotychczas była bardzo słaba. Takie rozwiązanie techniczne jest
stosowane, gdy dane miejsce nie jest wyposażone w odpowiednią infra‐
strukturę elektryczną, która umożliwiłaby zastosowanie tradycyjnego
oświetlenia. Lampy te czerpią energię z promieniowania słonecznego, ła‐
dując się w ciągu dnia i doświetlając przestrzeń nocą. Montaż lampy w bar‐
dzo dużym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych
i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

Przedszkolne kiermasze ozdób świątecznych
12 grudnia w przedszkolu w Ruścu i 15 grudnia w przed‐
szkolu w Woli Wiązowej odbyły się kiermasze ozdób
świątecznych, którym towarzyszyły występy małych arty‐
stów. Podczas tych spotkań na ręce przedszkolaków, za‐
równo z Ruśca jak i Woli Wiązowej, wójt złożył bony
o wartości 1000zł z przeznaczeniem na zabawki. Dzieci
i rodzice wykonali wspaniałe stroiki, bombki, ozdoby bo‐
żonarodzeniowe z szyszek, drewna itp. Sprzedaż ozdób
świątecznych cieszyła się ogromnym zainteresowaniem
wśród uczestników. Zebrane fundusze zasiliły konta Rad
Rodziców, które wykorzystają zebrane środki na potrzeby
przedszkoli. Podziękowania należą się wszystkim wyko‐
nawcom jak i nabywcom tak niepowtarzalnych ozdób.

„Mieszkania dla Rozwoju” mogły zrujnować gminę!
Zaprezentowana przez uprzednie władze koncepcja budowy początkowo
100 mieszkań, a następnie ograniczona do 48 lokali na wynajem o średniej
powierzchni użytkowej 57mkw. w ramach programu „Mieszkania dla Roz‐
woju”, to finansowa porażka dla Gminy Rusiec. Nieruchomość miała zo‐
stać ulokowana na działce gminnej stanowiącej wkład gminy, a budowę
miał sfinansować bank. Gmina zobowiązana byłaby do spłaty czynszu
dzierżawnego do spółki SPV oraz do płatności za udziały do Funduszu.
W zależności od podpisanych umów z potencjonalnymi osobami zaintere‐
sowanymi mieszkaniami, gmina zapewnione miałaby dochody z tytułu
czynszu najmu (czynszu dzierżawnego) lub czynszu najmu i udziałów.
Realizacja programu budowy mieszkań bez zaangażowania pieniędzy podatników będzie szansą na nowe
rozdanie w historii gminy. To ważne dla całej społeczności lokalnej, dla której dostępność nowoczesnych, ale
niedrogich mieszkań jest kluczem do dalszego rozwoju ‐ podkreślał były gospodarz Gminy Rusiec.

Aby podjąć ryzyko tej inwestycji należałoby zabezpieczyć po stronie wydatkowej gminy w Wieloletniej
Prognozie Finansowej na 25 lat środki z tytułu czynszu i udziałów. Według szacunkowej wyceny sporzą‐
dzonej przez biuro realizacji inwestycji, wydatki te dla gminy kształtowałyby się na poziomie:
1) spłata czynszu dzierżawnego do SPV:
13zł mkw. x 2712mkw. powierzchni użytkowej
mieszkań x 12 miesięcy = 423.072,00zł,

2)spłata udziałów do Funduszu: 14zł/mkw.
x 2712mkw. powierzchni użytkowej mieszkań x 12
miesięcy = 455.616,00zł.

Reasumując, miesięczny czynsz dzierżawny i spłata udziałów za mieszkanie o powierzchni 57mkw.
oscylowałaby w kwocie 1.539,00zł, co przeliczając na całkowity koszt zakupu (spłaty po 25 latach)
daje kwotę 461.700,00zł, czyli 8100zł za 1mkw. Z badań rynku wynika, iż zainteresowanie ewentual‐
nym wynajmem/zakupem wyraziło 15 osób, które zapewne nie były nawet świadome, iż mieszkania na
terenach wiejskich będą w iście warszawskich cenach. Czy budżet gminy stać na tak nieprzemyślaną
inwestycję? Opracowanie wstępnej dokumentacji dla programu "Mieszkania dla rozwoju" kosztowa‐
ło gminę 21 500, 60zł. Na chwilę obecną inwestycja nie uzyskała pozytywnej opinii Komitetu Doradczo ‐
Inwestycyjnego z Warszawy, Banku Gospodarstwa Krajowego, kontrasygnaty Skarbnika Gminy Rusiec,
zgody obecnego Wójta Gminy Rusiec, co byłoby podstawą do ewentualnego podjęcia przez Radę Gmi‐
ny Rusiec uchwały wyrażającej zgodę na wniesienie Nieruchomości do spółki (SPV).

Zmiany z korzyścią dla mieszkańców
Opierając się na opinii mieszkańców gminy Rusiec, tegoroczne wybory samorządowe jasno nakreśliły
kierunek działania i rozwoju naszej małej ojczyzny. Kilkunastoletnie uśpienie i brak zmian spotkało się
ze znaczącym sprzeciwem. Przed obecnym Wójtem i Radą Gminy Rusiec nie lada wyzwania.
W sektorze administracji publicznej stawiają na wysoką jakość obsługi, profesjonalizm i rzetelność
w działaniu oraz nowoczesne rozwiązaniami w zakresie kultury pracy. Urząd ewoluuje z korzyścią dla
mieszkańców i przedsiębiorców. Jedną ze zmian, szczególnie znaczą‐
cą dla interesantów czynnych zawodowo, jest zmiana organizacji
pracy Urzędu Gminy w Ruścu oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Spo‐
łecznej w Ruścu. Z dniem 1 stycznia 2019r. wejdą w życie zarządze‐
nia Wójta Gminy Rusiec i Kierownika GOPS wprowadzające nowe
godziny pracy w jednostkach, które kształtują się następująco:
poniedziałek 900 ‐17 00 ,wtorek ‐ piątek 730 ‐1530.
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100‐lecie odzyskania niepodległości
Mieszkańcy gminy Rusiec tłumnie wzięli udział w obchodach 100 rocznicy odzy‐
skania niepodległości. W ramach ogólnopolskiej inicjatywy „Niepodległa do hym‐
nu” wszyscy mogliśmy poczuć się jedną biało‐czerwoną rodziną. 11 listopada
o godzinie 12:00 w parku mogliśmy zademonstrować swój patriotyzm w najbliższy
sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie hymn. Akcja zgromadziła cały prze‐
krój naszej lokalnej społeczności: rodziny z dziećmi, młodzież oraz seniorów. Uro‐
czyste reprezentacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Zespołów Szkol‐
no‐Przedszkolnych, Harcerzy czy też Kół Łowieckich wystawiły poczty sztandaro‐
Następnie w kościele odbyło się
wspólne śpiewanie pieśni patrio‐
tycznych przy akompaniamencie
Orkiestry Dętej im. Karola Namy‐
słowskiego w Ruścu oraz w wykona‐
niu młodzieży z GOK w Ruścu. Akcja
spotkała się z ciepłym przyjęciem
lokalnej społeczności. Organizacja
obchodów udała się dzięki udanej
współpracy Stowarzyszenia Aktywni
w Gminie Rusiec, Księży z parafii p.
w. N.M.P. w Ruścu, GOK‐u w Ruścu
oraz władz samorządowych.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym organizacjom
i uczestnikom tego podniosłego wydarzenia.

Bieg świąteczny w Ruścu
Już pod koniec grudnia rusza kolejna, siódma edycja Bie‐
gu Świątecznego w Ruścu. Jest to impreza cykliczna, odbywają‐
ca się co roku w okresie świątecznym, która już na stałe wpisała
się w kalendarz wydarzeń sportowych na terenie powiatu beł‐
chatowskiego.
Zaczęliśmy siedem lat temu. Bieg ten zainicjował mieszkaniec
Ruśca – pasjonat sportów biegowo‐rowerowych, Stanisław
Witczański. Wystartowało… dziewięciu zawodników. Dziś leśne
ścieżki gminy Rusiec stają się miejscem zmagań setek biegaczy
nie tylko z regionu. Na listach startowych są biegacze z całej Polski. Myślimy że w tym roku na starcie
stanie około 200 zawodników. Mam nadzieję również na duże zainteresowanie ze strony mieszkań‐
ców naszej Gminy, którzy chętnie przyjdą kibicować. Chciałbym, również podziękować Wójtowi Gmi‐
ny Rusiec Damianowi Szczytowskiemu, oraz Staroście Bełchatowskiemu Dorocie Pędziwiatr, którzy
naszą imprezę objęli patronatem honorowym – mówi prezes Stowarzyszenia Tomasz Miksa.
Na trasie od lat spotykają
się nie tylko weterani bie‐
gowych imprez, ale i ama‐
torzy stawiający pierwsze
kroki w tym sporcie. Taki
też cel przyświecał organi‐
zatorom wydarzenia. Inte‐
gracja środowiska biegaczy
oraz propagowanie biega‐
nia jako najprostszej formy
aktywności fizycznej. Tego‐
roczna edycja Biegu odbę‐
dzie się 29 grudnia 2018r.
na stadionie GOSiR w Ru‐
ścu. Tradycyjnie wszyscy
uczestnicy mogą liczyć nie
tylko świetną atmosferę,
ale także na unikatowy pa‐
miątkowy medal i ciepły
poczęstunek. Trasa została
nieco zmodyfikowana, ale
wciąż prowadzić będzie w
większości po przepięknych
rusieckich lasach. Jest dłuż‐
sza o kilometr w porówna‐
niu do poprzednich edycji.
Teraz będzie wynosiła 7,5
km. Start biegu odbędzie
się o godzinie 12:00 i bę‐
dzie poprzedzony wspólną
rozgrzewką. Na najlepszych
zawodników czekają
pa‐
miątkowe statuetki oraz
nagrody rzeczowe.
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Nowy zarząd i sekcja młodzieżowa w Hetmanie
Koniec rundy jesiennej wcale nie oznacza odpoczynku dla osób zwią‐
zanych z Hetmanem Rusiec. Po udanej drugiej połowie rundy, dzięki
której Hetman zakończył rok na 5 miejscu w tabeli, nadszedł czas na
pewne zmiany w strukturach Klubu. W dniu 2 grudnia 2018r. odbyło
się Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu. Jednym z jego pierwszych
punktów było uniezależnienie nazwy Klubu od sponsora i powrót do
jej poprzedniej wersji ‐ LKS Hetman Rusiec. Wiadome było też, że
w związku z przymusową rezygnacją Damiana Szczytowskiego z funkcji
Prezesa, uformowany zostanie nowy Zarząd. W związku z powyższym:

prezesem LKS Hetman Rusiec został Konrad Bednarek,

wiceprezesem Marek Kozioł,

skarbnikiem Michał Glinkowski.

do Zarządu weszli: Roman Brzozowski, Łukasz Mielczarek,
Krzysztof Ochocki i Marcin Wojciechowski.
Powołano również nowy skład Komisji Rewizyjnej, na której czele jako
Przewodniczący stoi od teraz Tomasz Miksa, a pomagać mu mają Pa‐
tryk Małkowski i Kamil Studziński.
12 grudnia 2018r. odbył się pierwszy trening nowej grupy młodzie‐
żowej Akademii Hetmana Rusiec ‐ tym razem powołano sekcję dzie‐
ci klas I‐IV szkoły podstawowej, o których rozrywkę i rozwój zadbają
Krzysztof Ochocki i Rafał Dziedzic. To już druga nasza grupa mło‐
dzieżowa, po powołanym w wakacje roczniku 2003‐2006 (trener:
Jakub Ochocki). Pierwszy trening naszej najmłodszej drużyny cieszył
się ogromną popularnością, gdyż pojawiło się około 30 chłopców
i dziewczynek. Miejmy nadzieję, że młodym adeptom nie zabraknie
zapału do treningów, a grupa jeszcze się rozrośnie.
Treningi grup młodzieżowych odbywają się na sali gimnastycznej
Zespołu Szkolno‐Przedszkolnego w Ruścu zgodnie
z plakatem poniżej. Zapraszamy!

Urząd Gminy w Ruścu
ul. Wieluńska 35
97‐438 Rusiec
tel.: (+48) 43 67 66 011
fax: (+48) 43 67 66 290
e‐mail: gmina@rusiec.pl
www.rusiec.pl
Godziny pracy:
‐ poniedziałek ‐ 9:00‐17:00
‐ wtorek ‐ piątek ‐ 7:30‐15:30
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Ruścu
ul. Koniecpolskiego 7
97‐438 Rusiec
tel./fax: (+48) 43 67 66 121
e‐mail: gprusiec4@wp.pl
Godziny pracy:
‐ poniedziałek ‐ piątek ‐ 7:30‐15:30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Ruścu
ul. Wieluńska 72
97‐438 Rusiec
tel.: (+48) 43 67 66 025
e‐mail: gops@rusiec.pl
Godziny pracy:
‐ poniedziałek ‐ 9:00‐17:00
‐ wtorek ‐ piątek ‐ 7:30‐15:30
Gminny Ośrodek Kultury w Ruścu
ul. Koniecpolskiego 5
97‐438 Rusiec
tel./fax: (+48) 43 67 66 125
e‐mail: gok@rusiec.pl
Godziny pracy:
‐ poniedziałek, środa,
czwartek ‐ 10:00‐18:00
‐ wtorek i piątek ‐ 12:00‐20:00
Gminna Biblioteka Publiczna w Ruścu
ul. Koniecpolskiego 5
97‐438 Rusiec
tel.: (+48) 43 67 66 127
e‐mail: bibliotekarusiec5@vp.pl
Godziny pracy:
‐ wtorek, środa, piątek ‐ 10:00‐18:00
Dom Kultury i Filia Biblioteczna
w Woli Wiązowej
Wola Wiązowa 85
97‐438 Rusiec
tel.: (+48) 43 65 05 077
Godziny pracy:
‐ poniedziałek ‐ piątek ‐ 12:00‐20:00
Zespół Szkolno‐Przedszkolny w Ruścu
ul. Wieluńska 33
97‐438 Rusiec
tel./fax: (+48) 43 67 66 021
www.zsprusiec.pl
Zespół Szkolno‐Przedszkolny
w Woli Wiązowej
Wola Wiązowa 42
97‐438 Rusiec,
tel./fax.: (+48) 43 67 66 987
www.zspwolawiazowa.pl

