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Idziemy w dobrym kierunku
Sławomir Rajch: Panie 

Wójcie, mimo tego, że ostat-
nie dwa lata były okresem 
bardzo trudnym, w związku 
z pandemią, to jednak gmi-
na Rząśnia bardzo się zmie-
niła. Sam fakt, że rozmawia-
my dziś w zupełnie nowym 
budynku Urzędu Gminy , 
pokazuje jak wiele udało się 
zrobić.

Tomasz Stolarczyk: - Pa-
nie Redaktorze, ostatnie dwa 
lata wywróciły funkcjonowa-
nie nie tylko życia samorzą-
dowego, ale także społecznego 
w naszej gminie. W związ-
ku z epidemią trzeba było 
zmienić diametralnie sposób 
funkcjonowania administracji 
gminy. To trudny okres za-
równo dla mieszkańców, jak 
i urzędników. Nagle skończy-
ło się życie społeczne, które 
w gminie Rząśnia nieźle funk-
cjonowało.

Można powiedzieć, że ta 
sfera kulturalno-społeczna 
została trochę uśpiona. 

- Nie tylko została uśpio-
na, ale pojawiły się inne-
go rodzaju problemy, np. 
z organizacją funkcjonowania 
ośrodka zdrowia. Okazało się, 
że ośrodek jest za mały, nie 
spełnia wymogów. Mówię 
tutaj o nowych standardach, 
związanych z pandemią i nie 
tylko. Docierały do mnie gło-
sy, że mieszkańcy często mu-
szą stać w kolejkach, czekać 
na wizytę w samochodach, 
na schodach itd. To stało się 
nowym wyzwaniem, które 
podjęliśmy. Mam na myśli 
wybudowanie nowego ośrod-
ka zdrowia i urzędu, żeby 
w tych trudnych warunkach 
można było lepiej funkcjo-
nować. Po prostu w ludzkich 
warunkach. Przyjmowanie 

pacjentów w ośrodku i pe-
tentów w urzędzie, rozwiązy-
wanie problemów, musiało 
następować w reżimowych 
warunkach. 

Jeśli chodzi o urząd to 
jego budowę planowaliście 
już w 2018 roku. Przewidzie-
liście co będzie się działo?

- Nie przewidzieliśmy 
pandemii, ale wiedzieliśmy, 
że z roku na rok podnoszą się 
standardy. Niekwestionowane 
było to, że zarówno urząd jak 
i ośrodek zdrowia wymagają 
albo rozbudowy, albo wybu-
dowania od podstaw.

W obu przypadkach po-
stawiliście na to drugie roz-
wiązanie?

- Tak, wybraliśmy budo-
wę nowych obiektów. Przebu-
dowywanie starych, czasem 
kosztuje więcej czasu i pienię-
dzy niż się wydaje, a ich funk-
cjonalność zawsze pozostawia 
wiele do życzenia. Pojawiły 
się środki zewnętrzne, unijne, 
które można było pozyskać 
zarówno na budowę urzędu, 
jak i na ośrodek zdrowia.

Postanowiliśmy złożyć 

takie projekty, których reali-
zacja pozwoli na to, aby urząd 
i ośrodek zdrowia spełniały 
wszystkie obowiązujące nor-
my. Niestety, gdybyśmy chcieli 
przerabiać dotychczasowy 
urząd, to pewne rozwiązania 
były nie do przejścia. Były to 
problemy natury technicznej, 
ale również prawnej. Straż nie 
dopuszczała nam do użytko-
wania północnego skrzydła 
obiektu, ze względu na zbyt 
wąski korytarz.

Chodzi o to, że przebu-
dowa starego budynku urzę-
du mogłaby być bardziej 
kosztowna niż wkład własny 
gminy w budowę nowego?

- Tak. Problemy, któ-
re wiązały się z ewentualną 
rozbudową starego budynku 
urzędu, spowodowały, że zde-
cydowaliśmy się aplikować 
o środki na budowę nowego.

Lwią część kosztów bu-
dowy nowego urzędu pokry-
ła dotacja. Gmina Rząśnia 
ma nowoczesny urząd, któ-
ry stał się waszą wizytówką, 
czego o poprzednim nie 
można było powiedzieć.

- Miło mi, że tak pan to 
interpretuje. Mam podobne 
spostrzeżenia. Z perspektywy 
czasu oceniam, że była to do-
bra decyzja, którą razem z radą 
gminy podjęliśmy. W nowym 
budynku, sprawniej obsługu-
jemy petentów. W końcu jest 
gdzie zaparkować, są zdecydo-
wanie lepsze warunki. Po pro-
stu, lepiej się tu wszyscy czują. 

Co stanie się z budyn-
kiem, w którym wcześniej 
mieścił się urząd?

- Pierwotnym pomysłem 
było, żeby tam zrobić centrum 
kultury wraz z biblioteką. 
W ramach rządowego pro-
gramu Polski Ład złożyliśmy 
wniosek o dofinansowanie 
przenbudowy tego budynku, 
właśnie z takim przeznacze-
niem. Gdyby udało się nam 
pozyskać wnioskowane dzie-
więć milionów złotych do-
finansowania, niezwłocznie 
ruszymy z pracami. Jeżeli nie 
uda nam się pozyskać tych 
środków, to po rozmowach 
z mieszkańcami, radnymi 
i z moimi pracownikam, do-
szliśmy do wniosku, że trze-

ba spróbować wydzierżawić 
ten budynek pod prywatną 
działalność. W Rząśni bra-
kuje nam restauracji, pizzerii. 
Może uda się znaleźć kogoś 
kto w taki biznes zainwestuje.

Nowego urzędu czy 
ośrodka nie udałoby się 
zbudować bez środków ze-
wnętrznych. Gmina Rząśnia 
od lat skutecznie sięga po do-
finansowania. Jak to się robi 
i czy tak bogatej gminie, do-
tacje są w ogóle potrzebne?

- Mówienie o bogac-
twie gminy jest przesadzone. 
Wszystko ładnie wygląda na 
papierze. Są duże pieniądze, 
ale są też dodatkowe wyma-
gania względem gmin z du-
żymi dochodami. Same tylko 
„Janosikowe”, które musimy 
odprowadzać do budżetu pań-
stwa, to rząd ok. 10 milionów 
złotych. Poza tym proszę pa-
miętać, że działalność kopalni 
się kończy. Przygotowujemy 
gminę do tego. A jeśli chodzi 
o pozyskiwanie dotacji, to 
jestem bardzo dumny, że cią-
gle nam się to udaje. Zostając 
wójtem w 2002 roku, od razu 
stworzyłem zespół zajmujący 
się pozyskiwaniem środków 
zewnętrznych i to był strzał 
w dziesiątkę. Już w 2011 roku, 
byliśmy na pierwszym miej-
scu, wśród gmin wiejskich. 
Ten sukces nie byłby możli-
wy bez pomocy wszystkich 
wydziałów urzędu. Mamy 
naprawdę mądrych i zaanga-
żowanych pracowników. Mój 
zespół ludzi odpowiedzial-
nych za sięganie po te pienią-
dze, jest bardzo prężny. Jestem 
z nich zadowolony, bo te pro-
jekty, ich tworzenie, a potem 
rozliczanie, to wcale nie są 
proste rzeczy.
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Tomasz Stolarczyk: Przy-
pomnę, że pierwsze środki 
unijne dostaliśmy w 2004 
roku i były to jedne z pierw-
szych dotacji w wojewódz-
twie łódzkim, gdzie wspólnie 
z pracownikami Urzędu Mar-
szałkowskiego, uczyliśmy się 
jak to wszystko porozliczać.

Sławomir Rajch: 
W ostatnim czasie gmina 
znowu odebrała symbolicz-
ne czeki z rządowego pro-
gramu „Polski Ład”.

- To są środki, które 
będziemy przeznaczać na 
rozwijanie terenów budow-
lanych. Będziemy budować 
wodociągi, kanalizacje, zbroić 
tereny. Wszystko to, robimy 
po to, żeby osiedlali się u nas 
nowi mieszkańcy. A także, by 
Ci którzy już w naszej gminie 
mieszkają, mogli się rozbudo-
wać. Chcemy tworzyć dobre 
warunki do osiedlania się na 
tym terenie. Zapraszamy do 
naszej lokalnej społeczności. 
Chcemy zatrzymać tu, jak 
najwięcej młodych mieszkań-
ców.  Dzięki dotychczasowym 
działaniom, podejmowa-
nym wspólne z radą, w gmi-
nie Rząśnia przybyło sporo 
młodych ludzi. Oni chcą tu 
mieszkać, chcą tu żyć. W ran-
kingach ogólnopolskich za-
wsze jesteśmy gdzieś wysoko 
i to przekonuje wiele osób do 
tego, że gmina Rząśnia to do-
bre miejsce do życia. Już sam 
temat dotacji ekologicznych 
przyciąga młodych. To jest 
dobry kierunek.

Wychodzę z założenia, że 
jeśli nie ma ludzi, nie ma gmi-
ny. Dlatego  ogromnie mnie 
cieszy, że kolejni ludzie chcą 
tu mieszkać.

W dłużej perspektywie 
myślimy o przystosowaniu 
starych budynków, np. po 
byłych szkołach, na budyn-
ki mieszkalne. Mogłyby tam 

powstać tanie mieszkania 
komunalne dla młodych 
małżeństw. To mogłoby przy-
ciągnąć kolejnych nowych 
mieszkańców.

W rankingu wydatków 
inwestycyjnych czasopisma 
„Wspólnota”, gmina Rzą-
śnia zajęła drugie miejsce 
w kraju, wśród samorządów 
wiejskich. To już kolejny taki 
sukces gminy.

- To oczywiste, że nie 
mamy szans na rywalizację 
z gminą Kleszczów i pew-
nie będziemy, z roku na rok, 
spadać w tych rankingach. 
Choć liczę na to, że z moimi 
pracownikami, poziom in-
westycyjny w gminie Rząśnia 
utrzymamy bardzo wysoki. 
Gmina Rząśnia nie przejada 
środków, a dobrze je inwe-
stuje. Staramy się, żeby nasza 
gmina się rozwijała.

W 2023 roku ma zakoń-
czyć się wielka inwestycja 
kanalizacyjna na terenie 
gminy. Czy wszystko idzie 
zgodnie z planem? 

- Tak, jest to jedna z naj-
większych inwestycji, której 

wartości to 41 milionów zło-
tych. Budowa nowej oczysz-
czalni i całej sieci kanaliza-
cyjnej w Gawłowie, Białej 
i Reklach jest bardzo ważna. 
Skanalizujemy trzy kolejne 
miejscowości i podłączymy je 
do oczyszczalni. Z tym, że je-
śli chodzi o Białą, to inwesty-
cja dotyczy prawie wszystkich 
przysiółków, czyli: Gołębińca, 
Białej Pęciaki, Białej Amery-
ki, ale również Białej Działy. 
To jest bardzo rozległy teren 

i ogromna inwestycja. Mało 
tego, jest to teren bardzo trud-
ny, ponieważ mocno pofałdo-
wany, więc w niektórych mo-
mentach ta kanalizacja musi 
iść bardzo głęboko, nawet 
pięć metrów w głąb. Zadanie 
to przewiduje budowę głów-

nej sieci kanalizacyjnej, kana-
lizacji tłocznej, przepompow-
ni i oczyszczalni ścieków.

Pozyskaliście na to środ-
ki, bo przecież 41 mln zł, nie 
pochodzi z budżetu gminy. 

- Pozyskujemy środki, 
ale także musimy zaciągać 
pożyczki. Trzeba to ludziom 
często wyjaśniać, że bogata 
gmina zaciąga pożyczki. Ale 
to są pożyczki na preferen-
cyjnych warunkach. Na przy-
kład z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska, 

gdzie część długu, bo aż do 
40 proc., jest umarzana. Bie-
rzemy te pożyczki, bo to się 
po prostu opłaca. Większość 
gmin tak robi. Nie stać nas na 
to, aby nie wykorzystywać ta-
kich „furtek”. 

Szczególnie, że gdyby-
ście wykonywali te same 
inwestycje za kilka lat, mo-
głyby kosztować dużo, dużo, 
więcej.

- Tak, tym bardziej, że 
niedługo samorządy mogą 

płacić duże kary za zbyt niski 
poziom skanalizowania miej-
scowości. Wyprzedzając takie 
konsekwencje, żeby nie tracić 
pieniędzy, dbając o finanse 
publiczne, wspólnie z radny-
mi dążymy, żeby jak najwię-
cej miejscowości podłączyć 

do kanalizacji. Myślę, że po 
wybudowaniu tej kanalizacji, 
przy dotacjach na przydo-
mowe oczyszczalnie ścieków, 
w 2023 roku będziemy mogli 
powiedzieć, że tematy kana-
lizacyjne mamy opanowane. 

Jeśli mówimy o inwesty-
cjach podziemnych, to jed-
ną z takich inwestycji, nie 
bezpośrednio gminnych, 
ale jednak bardzo istotnych, 
jest gazyfikacja gminy.

- Z tego jestem zadowo-
lony. Chociaż wiem, że jest to 
inwestycja, budząca miesza-
ne uczucia, ponieważ dzisiaj 
ceny gazu są bardzo wysokie. 

Proszę pamiętać, że je-
śli ceny gazu rosną, to pod-
niosą się także ceny innych 
paliw.

- Poza tym, trzeba pa-
miętać, że teren bełchatow-
sko-pajęczański, region ko-
palniany, czeka energetyczna 
transformacja. Uważam, że 
doprowadzenie gazu tutaj, 
zwłaszcza na teren strefy 
przemysłowej, jest ważnym 
elementem rozwojowym. 
Być może pozwoli to tę stre-
fę bardziej rozwinąć. Mam 
nadzieję, że zakłady będą 
bardziej interesować się tym 
terenem. A co za tym idzie 
będzie rozwijał się nasz ry-

nek pracy. Jeśli działalność 
kopalni zostanie zakończona, 
to wiele osób pozostanie bez 
pracy. Ten ludzki potencjał, 
będzie trzeba gdzieś dobrze 
ulokować. Uważam, że do-
skonałym miejscem może 
być nasza Strefa Aktywizacji 
Gospodarczej. 

Jestem spokojny, że wcze-
śniej czy później ta strefa bę-
dzie dynamicznie się rozwijać. 
Ale by tak się stało, teren ten 
musi być dobrze uzbrojony, 
między innymi w gaz ziemny. 
Dodam, że gazyfikację prze-
prowadza państwowa spółka 
gazownicza, a nie prywatne 
spółki, więc to też jest plus, 
że ta inwestycja jest nadzoro-
wana przez struktury rządo-
we. A gaz nie popłynie tylko 
w strefie, ale będą z niego 
mogli korzystać mieszkańcy 
wielu naszych miejscowości.

W strefie właśnie po-
jawił się nowy inwestor. 
A wraz z nim pewnie nowe 
plany i nadzieje…

- Jest już podapisany list 
intencyjny i umowa. W tej 
chwili firma jest na etapie za-
łatwiania decyzji środowi-
skowej. Bardzo trudno jest 
w warunkach wiejskich 
przyciągnąć inwestorów, 
zwłaszcza kiedy się ma cały 
czas w okolicy dwa duże za-
kłady, gdzie wielu ludzi z na-
szej gminy pracuje. Wiem, że 
kiedyś potencjał energetyczny 
paliw konwencjonalnych się 
skończy. W związku z tym 
narodziła się idea, że spró-
bujemy tę strefę stworzyć 
i przyciągać inwestorów. Je-
stem przekonany, że będzie 
coraz więcej inwestycji w tej 
strefie. Natomiast wracając 
do nowego inwestora. Będzie 
to bardzo nowoczesny zakład 
z ekologicznymi technologia-
mi w nowoczesnym budow-
nictwie.

Idziemy w dobrym kierunku

„Młodzi się u nas budują, 
przenoszą swoje rodziny do naszej 
gminy. Odbieramy ten trend 
bardzo pozytywnie”

„To bardzo ważne, żeby 
był dialog władz gminy 
z mieszkańcami”

kontynuacja ze  str. 1
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- rozmowa z wójtem gminy
Nie chciałbym zdradzać 

szczegółów technologii, ale 
będzie on produkował nowy 
materiał, który pozwoli budo-
wać domy bardziej oszczędne 
energetycznie. Ma zatrudnić 
między 12 a 14 osób. Może 
to nie jest bardzo dużo, ale za 
to zakład ma być bardzo no-
woczesny, w pełni zautoma-
tyzowany. Sądzę, że ta myśl 
innowacyjności spowoduje, że 
jeszcze bardziej będzie się roz-
wijać budownictwo w naszym 
regionie. Mam tutaj na myśli 
nowoczesne, pasywne bu-
downictwo, także w kontek-
ście domów jednorodzinnych.

Prowadzimy rozmowy 
z kolejnymi inwestorami. 
Przedsiębiorcy widzą na-
szą strefę jako dobre miej-
sce do rozwijania biznesu. 
W pszyszłości będzie się to 
wiązało z podatkami, jakie 
będą do nas wpływać, mimo 
że teraz stosujemy przecież 
spore ulgi dla tych zakładów. 
Musimy je zachęcić do in-
westowania, choć wiemy, że 
na terenach wiejskich jest to 
bardzo trudne. 

20 małych mieszkań-
ców gminy znalazło miejsce 
w nowym żłobku. To pierw-
sze takie miejsce w historii 
gminy.

- W gminie Rząśnia jest 
sporo młodych małżeństw,  
które przenoszą swoje rodzi-
ny do naszej gminy. Odbie-
ramy ten trend pozytywnie. 
A ponieważ młodzi ludzie 
chcą być aktywni, także za-
wodowo, to trzeba im stwo-
rzyć odpowiednie warunki, 
by żyli tak jak chcą. Pewnie 
dlatego pojawił się wniosek 
mieszkańców, żeby zorgani-
zować żłobek. Młode mamy 
chcą po prostu być aktyw-
ne zawodowo, a nie zawsze 
miały możliwość zostawienia 
gdzieś dzieci pod opieką. 

Wspólnie z radą i pra-
cownikami urzędu znaleźli-
śmy rozwiązanie. Tak powstał 
pomysł adaptacji biblioteki 
na żłobek, żeby zobaczyć jak 
to będzie… Środki pozyska-
liśmy w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
i z programu „Maluch plus”.

Inwestycja bardzo się 
udała i jest wykorzystywana 
w pełni, ponieważ mogliśmy 
zgodnie z projektem, który 
złożyliśmy, przyjąć 20 ma-
luszków. Sądziłem, że to bę-
dzie wystarczająco dużo. Na-
tomiast okazuje się, że dzisiaj 
mamy sygnały, że tych miejsc 
przydałoby się dużo więcej. 
W związku z tym będę z rad-
nymi rozmawiał i prawdopo-
dobnie w przyszłorocznym 
budżecie zabezpieczymy 
środki na adaptację kolejnej 
sali, dla następnych 15 ma-
luszków.

Jeśli chodzi o wymiar 
taki społeczny, to bardzo po-
zytywnie zostało to przyjęte. 
Gmina się na tyle rozrasta, 
że mamy kolejnych chętnych 
do tego żłobka, więc przyj-
muję to z zadowoleniem. 

Dzięki organizacji żłob-
ka oferta wychowawczo-
-edukacyjna dla najmłod-
szych mieszkańców jest 
właściwie kompletna.

- Widzimy, że to był do-
bry kierunek. Zresztą, bar-
dzo mocno wsłuchujemy się 
w to, co nasi mieszkańcy do 
nas mówią, czego chcą. Sta-
ramy się te pomysły, wspól-
nie z radą, realizować. Wy-
chodzę z założenia, że każdy 
włodarz, każdy wójt, jest 
mocny pomysłami swoich 
mieszkańców. To jest bardzo 
ważne, żeby był dialog władz 
gminy z mieszkańcami.

Odnosząc się do oko-
liczności oszustwa, którego 
gmina Rząśnia stała się ofia-

rą  21 kwietnia  2021 roku, 
do którego doszło na skutek 
przelania środków finan-
sowych w wysokości pięciu 
milionów zotych,ł na  ra-
chunek  lokaty terminowej 
gminy, założony w Banku 
Credit Agricole  Bank Pol-
ska S.A., celem założenia 
lokaty terminowej dla wol-
nych środków budżetowych 
Gminy Rząśnia - czy na 

dzień dzisiejszy coś więcej 
wiadomo w tym temacie ?

Powyższa kwestia nadal 
jest przedmiotem badania 
prowadzonego przez Proku-
raturę. Jednocześnie Gmina  
wszczęła procedurę odszko-
dowawczą, która daje real-
ne możliwości odzyskania 
utraconych w wyniku oszu-
stwa środków finansowych. 
Z uwagi na dobro prowadzo-
nego postępowania na chwilę 
obecną nie możemy przeka-
zywać szczegółowych infor-
macji w tym przedmiocie

Było dużo innych in-
westycji w tym okresie. 
Również tych mniejszych, 
drobnych, o których warto 
byłoby wspomnieć, a które 

dla pana były szczególnie 
ważne. 

- Bardzo ważnymi są dla 
mnie inwestycje drogowe, 
bo poprawiają infrastrukturę 
i funkcjonowanie całej gminy. 
Podnoszą też komfort i bez-
pieczeństwo użytkowników 
dróg. Ale prócz zadań wła-
snych, w tym zakresie, party-
cypujemy w kosztach budowy 
dróg powiatowych na terenie 

gminy. Sporo dokładamy do 
wkładu własnego. Starostwo 
Powiatowe w Pajęcznie, wielu 
z tych inwestycji, nie mogłoby 
zrealizować bez finansowe-
go zaangażowania środków 
gminy Rząśnia.

Infrastruktura gminna 
jest na dobrym poziomie. Bę-
dziemy ją tylko poprawiać lub 
naprawiać tam, gdzie właśnie 
budujemy kanalizację.

Drobnych inwestycji, 
które robimy jest cała masa. 
Trudno je wszystkie wymie-
nić. Ważne dla mnie są np. 
projekty proekologiczne. 
Dotujemy mieszkańcom 
w przydomowe oczyszczal-
nie ścieków, wcześniej była 
to dotacja do wymiany pie-

ców czy fotowoltaiki. Szale-
nie istotne są także wszystkie 
projekty związane z profilak-
tyką zdrowia.

Jestem też zadowolo-
ny z jednostek podległych 
gminie. Na przykład szkoły 
same pozyskiwały środku na 
dodatkowy sprzęt czy wypo-
sażenie. I tu należą się gratu-
lacje wszystkim tym, którzy 
w te małe, ale również ważne 
projekty, się angażowali.

Wszyscy w gminie, sta-
ramy się utrzymać pewien 
poziom, żeby jak najwięcej się 
działo, a jednocześnie, żeby 
mieszkańcom jak najwięcej 
zostało w portfelu. Właśnie 
dlatego dotowaliśmy miesz-
kańców, przy zakupie nowych 
pieców, fotowoltaiki czy przy-
domowych oczyszczalni. Ale 
to nie wszystko. Jako gmina, 
dopłacamy dużo każdemu 
mieszkańcowi do metra sze-
ściennego wody, czy metra 
sześciennego ścieków.

Czego pan sobie, miesz-
kańcom i pracownikom 
życzy w tych trudnych cza-
sach?

- Wszyscy teraz potrze-
bujemy dużo zdrowia i spo-
koju. Na szczęście kończy 
się walka z koronawirusem. 
Mam nadzieję, że na dobre 
zostaje pokonany. Spoglą-
dając na wschodnią granicę, 
życzę także poczucia bezpie-
czeństwa i pokoju.

Obyśmy, po prostu, 
wrócili do normalności, bo 
chyba nam wszystkim, bar-
dzo jej już brakuje. Takich 
zwykłych spotkań z ludźmi, 
wymiany uśmiechów, bez 
maseczek na twarzach, więk-
szego optymizmu. 

Bądźmy wszyscy zdrowi, 
bezpieczni, szczęśliwie i pełni 
optymizmu.
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Na mocy  podpisanego porozumienia  z WFOŚiGW w Łodzi w ramach realizowanego programu 
priorytetowego „ Czyste Powietrze”, został uruchomiony Gminy Punkt Konsultacyjno-Informa-
cyjny w Urzędzie Gminy w Rząśni,  który świadczy usługi wspierające wnioskodawców w godzinach 
pracy Urzędu w  pok. nr  016 lub pod numerem telefonu 44 631-71-22 wew.121

punkt konsultacyjny programu czyste powietrze w gminie

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę 
źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program obejmuje właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą.

Dofinansowanie obejmuje:
• demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych);
• zakup i montaż mikro instalacji fotowoltaicznej;
• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła;
• zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych;
• stolarkę okienną i drzwiową;
• dokumentację dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia 

przegród budowlanych), dokumentacja projektową, ekspertyzy;
       

Dofinansowanie uzależnione jest od poziomu dochodów beneficjentów. 
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Strefa Aktywizacji Gospodarczej Gminy Rząśnia
Strefa Aktywizacji Gospo-

darczej Gminy Rząśnia (SAG) 
została utworzona Zarządze-
niem Wójta Gminy Rząśnia 
z dnia 14 lipca 2015 roku. Ce-
lem jej powstania był rozwój 
przedsiębiorczości, umożliwie-
nie tworzenia miejsc pracy na 
terenie gminy Rząśnia. W skład 
Strefy wchodzą tereny o łącznej 
powierzchni 9,356 ha podzie-
lone na kilkanaście działek 
o powierzchniach odpowiada-
jących potrzebom potencjal-
nych Inwestorów. 

Prężna promocja naszych 
terenów inwestycyjnych spo-
wodowała, że do końca 2016 
roku udało się podpisać umo-
wy z trzema Inwestorami. Już 
w połowie 2017 roku jeden 
z Inwestorów, działający na 
rynku jako Calc Group Sp. 
z o.o. uzyskał pozwolenie na 
budowę i natychmiast rozpo-
czął roboty budowlane a już 
rok później zakład produku-
jący nawozy na bazie wapna 
rozpoczął swą działalność. Od 
tej pory prężnie działa i rozwija 
się na rynku. W roku 2021 po-
wstała kolejna hala na terenach 
dzierżawionych przez tą firmę. 
W tej chwili Calc Group za-
trudnia ok. 20 osób na różnych 
stanowiskach, zarówno w sa-

mym zakładzie produkcyjnym 
jak i kierowców i przedstawi-
cieli handlowych w terenie. 
Prezes firmy przewiduje dalszy 
rozwój swojej spółki tj. dalsze 
inwestycje oraz zatrudnianie 
nowych pracowników.

Również w 2016 roku 
podpisano umowy dzierżawy 
i współpracy z Inwestorem dzia-
łającym w branży surowców 
wtórnych – Just-Met Sp. z o.o. 

Firma ta inwestuje na terenie 
SAG-u swoje środki, zagospo-
darowany został już cały wy-
dzierżawiony teren. Liczymy, że 
w ciągu najbliższych miesięcy 
firma rozpocznie działalność na 
naszym terenie. Docelowo za-

trudnionych będzie minimum 
sześć osób.

Niestety pierwszy Inwestor, 
z którym podpisano umowę 
dzierżawy gruntów na terenie 

Strefy Aktywizacji Gospodar-
czej Gminy Rząśnia nie podołał 
przedsięwzięciu. Nie udało mu 
się zorganizować swojej firmy 
i umowa z nim została rozwią-
zana.

Tymczasem po trwających 
kilka miesięcy rozmowach, 
w sierpniu 2021 roku podpisa-
na została umowa dzierżawy 
i współpracy z firmą działającą 
w branży betonu komórkowego 
- PMX Labs sp. z o.o. Zakład zlo-
kalizowany w Rząsieńskiej SAG 
zajmować się będzie produkcją 
i dystrybucją domieszki Poro-
mix, stosowanej do optymaliza-
cji produkcji autoklawizowane-
go betonu komórkowego. 

Właśnie trwa przygotowy-
wanie dokumentacji projekto-
wej dla zakładu. Zgodnie z de-
klaracjami prezesa firmy, firma 
rozpocznie produkcję w swoim 
zakładzie już w 2023 roku, do-
celowo zatrudnionych będzie 
kilkanście osób. Pomimo tego, 
że firma dopiero rozpoczyna 
przygodę na naszych terenach 
to jej przedstawiciele snują plany 
dalszego rozwoju.

Jak widać warunki, ofe-
rowane przez Gminę Rząśnia, 
jako zarządcę terenami Strefy 
Aktywizacji Gospodarczej, od-
powiadają inwestorom. Oferu-
jemy dzierżawę terenów inwe-
stycyjnych na okres 10-30 lat 
na bardzo preferencyjnych wa-
runkach. Wszyscy mogą liczyć 
na korzystne stawki podatku od 
nieruchomości, preferencyjne 
ceny za dostawę wody i odbiór 
ścieków. 

Pragniemy zaoferować 
atrakcyjną lokalizację dla firmy 
w nowoczesnej i dynamicznie 
rozwijającej się gminie, znaj-
dującej się w niewielkiej odle-
głości od głównych ośrodków 
przemysłowych i uczelnianych 
centralnej Polski a także w do-
brej lokalizacji pod względem 
sieci dróg.

Oferujemy dzierżawę terenów
inwestycyjnych na okres 10-30 lat
na bardzo preferencyjnych warunkach
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Nowoczesne garaże i baza techniczna 
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej

Rozpoczęcie tej inwestycji 
było odpowiedzią na oczeki-
wania mieszkańców, którzy 
wielokrotnie zarówno wójtowi 
jak i radnym, zgłaszali potrze-
bę przebudowy bazy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i za-
pewnienia odpowiednich wa-
runków garażowania nowocze-
snego sprzętu.

Chociaż władze gminy już 
wiele wcześniej dostrzegały 
problem braku odpowiedniego 
zaplecza garażowego i nowych 
ciągników, koparko-ładowa-
rek, urządzeń do zimowego 
utrzymania dróg, które nie-
jednokrotnie podczas mro-
zów i śniegów parkowały pod 
chmurką, to zawsze były jakieś 
inne priorytety między inny-
mi budowa dróg czy dotacje 
dla mieszkańców na kolek-
tory, piece czy fotowoltaikę. 
I żeby nie okazało się tak jak 
w tym przysłowiu, że szewc 
w dziurawych butach chodzi to 
postanowiliśmy, że oprócz po-
magania innym, instytucjom 
czy podmiotom  takim jak 
szpitale, Policja, Straż, Powiat 
czy innym sąsiednim gminom 
zadbamy o własne podwórko 
i jak dobrzy gospodarze za-
pewnimy dla własnego sprzętu 
garaże a dla pracowników Za-
kładu Gospodarki Komunalnej 
odpowiedni warsztat i godzi-
we warunki do wykonywania 
remontów i napraw maszyn 
i urządzeń.

Inwestycja rozpoczęła 
się od przygotowania doku-
mentacji projektowej którą 
od grudnia 2018 do września 
2019 roku wykonało biuro  
PROJECT-BUD Gerard Mar-
czak z Radomska.

Wartość usług projekto-
wych wynosiła 24.000 zł brut-
to. Z wykonanej dokumen-
tacji kosztorysy inwestorskie 
szacowały koszt inwestycji na 
2.681.619,35 zł netto co stano-
wi brutto 3.298.391,80 zł.

31 października 2019 roku 
ogłoszono przetarg nieograni-
czony na wybór wykonawcy 
zaprojektowanych garaży.  
Zakres robót do wykonania 
obejmuje rozbiórkę trzech bu-
dynków oraz budowę nowego 
budynku o następujących pa-
rametrach:

a) powierzchnia zabudo-
wy 867,66m2

b) powierzchnia użytkowa 
833,51m2

c) kubatura 4.456,92m3
Wykonano również zago-

spodarowanie terenu przed bu-
dynkiem w postaci nawierzch-
ni z kostki brukowej, płyt 
ażurowych oraz oświetelenia.

Zgodnie z zapisami SIWZ 
przedmiot umowy miał zostać 
zrealizowany w terminie do 
30 lipca 2020 roku. Kryteria-
mi oceny ofert były cena 60 
proc. oraz okres rękojmi 40 
proc. W przetargu wpłynęły 
trzy oferty najtańsza oferta, 

którą wybraliśmy to oferta 
z ceną 2.428.678,65 zł i 84 
miesięcznym okresem rękoj-
mi. Najdroższa oferta złożo-
na w przetargu opiewała na 
kwotę 3.191.000 zł . Ponieważ 
w budżecie na ten cel zabez-
pieczone zostało 3,3 mln  uda-
ło się rozstrzygnąć przetarg 
i 2 grudnia 2019 roku, z firmą, 
która złożyła najkorzystniejszą 
ofertę tj. Zakład Remontowo-
-Budowlany LASOTA Spółka 
jawna z  Tomaszowa Mazo-
wieckiego, została zawarta  
umowa. Nadzór na robotami 
budowlanymi sprawowała fir-
ma „DAR-JAR” z Bełchatowa. 
Wybrana firma prace wyko-
nywała bardzo szybko i pro-
fesjonalnie i już jesienią 2020 
roku mogliśmy przystąpić do 
eksploatacji obiektu. 

Tak oto w centrum Rząśni  
w miejscu gdzie stała jeszcze 
niedawno drewniana szopa 
i niefunkcjonalny mały budy-
nek gospodarczo – garażowy 
mamy piękne nowoczesne ga-
raże na miarę potrzeb. Koszt za-
kontraktowanych  w końcówce 
2019 roku i następnie wykona-
nych robót  to 2.477.414,57 zł. 
Warto zauważyć, że po dra-
stycznych wzrostach cen ma-
teriałów budowlanych i roboci-
zny na rynku budowlanym ten 
sam obiekt kosztował by nas na 
dzień dzisiejszy prawie pięć mi-
lionów złotych. 

Modernizacja linii kolejowej 
jest możliwa

Jest duża szansa, że na 
zmodernizowanej linii kole-
jowej nr 146 łączącej Często-
chowę z Chorzewem przecho-
dzącą przez miejscowość Biała 
zostanie przywrócony ruch pa-
sażerski. W tej sprawie odbyło 
się już kilka spotkań w których 
uczestniczyli przedstawiciele 
naszej gminy z wójtem Toma-
szem Stolarczykiem na czele 
i radnym Tomaszem Pełką.

Spotkania odbywają z wła-
dzami samorządowymi tj. Sta-
rostami Częstochowskim i Pa-
jęczańskim, włodarzami Gmin 
przez które biegnie przedmio-
towa linia kolejowa, oraz Mar-
szałkami Województw Łódz-
kiego i Śląskiego w kwestiach 
uruchomieni i  dofinansowania  
kursów pociągów  oraz budo-

wy chodników i dojazdów do 
wybudowanych przystanków 
kolejowych i z przedsiębior-
stwem PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. w sprawie budowy 
odpowiedniej infrastruktury 
m.in. peronów, wiat przystan-
kowych, oznakowania a także 
parkingów dla samochodów 
i rowerów. 

Wójt Gminy Rząśnia To-
masz Stolarczyk wyraża prze-
konanie, iż właśnie połącze-
nia kolejowe są przyszłością 
transportu – również biorąc 
pod uwagę kwestie ochrony 
środowiska oraz między in-
nymi z powodu przepełnienia 
stref parkingowych w centrum 
większych miast.

Obowiązkowy spis powszechny
W ubiegłym roku trwał na 

terenie całego kraju Narodo-
wy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań, także na terenie 
gminy Rząśnia.

Spis był dla nas wszyst-
kich badaniem obowiązko-
wym. Główną metodą jego 
przeprowadzania – z uwagi na 
sytuację pandemiczną i po raz 
pierwszy w historii statystyki 
publicznej w Polsce – był to 
samospis internetowy. Jednak, 

z uwagi na to, że nie wszystkie 
osoby miały dostęp do Inter-
netu pracę rozpoczęli rachmi-
strzowie telefoniczni i rach-
mistrzowie, którzy realizowali 
spis w terenie. 

Bardzo dziękujemy za wy-
konanie obowiązku spisowego 
wszystkim naszym mieszkań-
com oraz rachmistrzom spiso-
wym z terenu gminy Rząśnia.
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W październiku 2020r. 
rozpoczęła się w naszej gminie 
największa inwestycja od lat. 
Zadanie pn. „Budowa oczysz-
czalni ścieków w miejscowości 
Biała wraz z budową kanaliza-
cji sanitarnej, przykanalikami 
i tłoczniami dla części miej-
scowości Biała, Gawłów, Rekle 
i Suchowola to koszt to blisko 
41 mln zł. Łączna długość 
kanalizacji to ponad 32 km 
(w tym kanalizacja grawitacyj-
na to ponad 23 km, tłoczna – 
ponad 9,5 km). 

Zadanie podzielono na 
pięć części. Część pierwsza 
obejmuje budowę kanali-
zacji w miejscowości Biała 
wzdłuż drogi powiatowej 
3500E, drodze w kierunku 
Szkoły Podstawowej w Bia-
łej, drodze gminnej 109215E 
oraz w Białej Chorędówce. 
Na część drugą składa się bu-
dowa oczyszczalni ścieków, 
a także kanalizacji od oczysz-
czalni do studni B65 (przy 
Grosiku) oraz w przy-siółku 
Biała Gołębiniec. Część trzecia 
zakłada wykonanie kanalizacji 
w części miejscowości Gaw-
łów i Rekle, czwarta – Biała 
Pęciaki i Biała Działy, nato-
miast piąta – Biała Przysiółek 
i Biała Ameryka wraz z tere-
nem zamkniętym PKP.

Ścieki czyli nieczystości 
powstające w efekcie codzien-
nej działalności człowieka oraz 
użytkowania przez niego wody 
poprzez system rur  będą bez-
piecznie odprowadzane do 
miejsca ich zagospodarowania, 
którym jest oczyszczalnia ście-
ków. Budowana mechanicz-
no-biologiczna oczyszczalnia 
ścieków o przepustowości 221 
m3/d stanowi zblokowany 
obiekt inżynieryjny składa-
jący się m.in. ze zbiorników 
reaktora biologicznego. Prócz 
głównego budynku na terenie 
oczyszczalni  powstanie także 

budynek na skratki i wiata na 
odwodniony osad. Oczyszczo-
ne ścieki spełniające wszystkie 
wymagane parametry będą  
odprowadzane do rzeki Nie-
ciecz. Przedmiotowa oczysz-
czalnia została zaprojektowana 
z myślą o przyjęciu ścieków 
z miejscowości Biała oraz Gaw-
łów z pewnym zapasem na 
ewentualne nowe podłączenia 
w przyszłości. 

W chwili obecnej prace 
rozpoczęto na wszystkich 
częściach zadania. Podpisali-
śmy również umowę z PKP 
dotyczącą wejścia na teren 
zamknięty, tak więc po do-
konaniu formalności i uzy-
skaniu ostatnich niezbędnych 
uzgodnień  także i na tym 
obszarze wystartują roboty. 
Dotychczas nie ma żadnych 
opóźnień w wykonywaniu 
prac, a wręcz przeciwnie jest 

zrealizowane więcej niż było 
pierwotnie zakładane. Na 
czas pisania artykułu położo-
no już ponad połowę zapro-
jektowanej ilości rurociągów 
grawitacyjnych i tłocznych. 
Z równie zaawansowanym 
stanem prac mamy do czy-
nienia  na   terenie oczysz-
czalni: budynek reaktorów 
został „zamknięty” tj. m.in. 
wykonano prace żelbetowe 

i instalacyjne wewnętrzne, 
położono pokrycie dachu, 
wstawiono okna i drzwi. Za-
montowano również urzą-
dzenia technologiczne oraz  
doprowadzono wodę. Zakoń-
czone są też prace żelbetowe 
w budynku wiaty na osad, za-
montowano kratę schodkową 
i  główną przepompownię.

Warto również nadmie-
nić, iż wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców, 

w ramach inwestycji, zosta-
ną wykonane przyłącza ka-
nalizacji sanitarnej wraz ze 
studzienką na terenie posesji. 
Ułatwi to naszym miesz-
kańcom podłączanie się do 
nowobudowanej kanalizacji 
w przyszłości. Pamiętajmy, że 
podłączając się do kanalizacji 
chronimy m.in. wody grun-
towe i lokalne cieki wodne 
z uwagi na to, iż nieszczelne 
często szamba powodują in-
filtrację zanieczyszczeń do 
ziemi. Poza czystym środowi-
skiem lokalnym, korzystanie 
z sieci to wygoda i bezpie-
czeństwo. 

Koszt inwestycji, obej-
mujący zarówno prace pro-
jektowe, roboty budowlane, 
jak i nadzór inwestorski, jak 
wspomniano na początku, 
to ponad 41 mln zł, z czego 
budowa samej tylko oczysz-
czalni ścieków to koszt ponad 
7 mln zł. Jest to ogromny wy-
datek do udźwignięcia nawet 
przy założeniu, że inwestycja 
rozłożona jest na cztery lata. 
Dlatego  też z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi pozyskaliśmy dotację 
i zaciągnęliśmy pożyczkę na 
preferencyjnych warunkach 
zarówno na budowę oczysz-

czalni ścieków, jak i sieci kana-
lizacyjnej. Na budowę oczysz-
czalni dotacja wynosi 1 421 
538 zł, a pożyczka 3 316 922 zł, 
natomiast dla kanalizacji jest 
to odpowiednio 1 176 587 zł 
jeśli chodzi o wartość dotacji 
i 2 745 373 zł – wartość po-
życzki.

Pamiętać należy, że po-
wyżej opisywana inwestycja 
to nie tylko budowa kanaliza-
cji i oczyszczalni same w so-
bie, ale również odtworzenie 
terenu, w tym przede wszyst-
kim dróg po jej zakończeniu. 
Zdajemy sobie sprawę z trud-
ności z jakimi podczas budo-
wy muszą borykać się nasi 
mieszkańcy jak pogorszenie 
komfortu jazdy po lokalnych 
drogach, zwiększony ruch 
maszyn budowlanych, często 
hałas podczas prac. Kanaliza-
cja jest takim specyficznym 
typem inwestycji która wiąże 
z dużą ingerencją w pas dro-
gowy gdzie z uwagi na fakt 
różnorodnego ukształtowa-
nia terenu niejednokrotnie na 
danym odcinku drogi musi-
my umiejscowić dwa ruro-
ciągi tzn jeden grawitacyjny 
a drugi tłoczny.

Mieszkańcy często pytają 
czy równocześnie nie można 
robić odtworzeń nawierzch-
ni jednak z opinii ekspertów 
jednoznacznie wynika że 
lepszym rozwiązaniem jest 
odczekanie i wykonanie tych 
robót po okresie zimowym bo 
nic tak nie zagęści wykopów 
jak matka natura Wierzymy 
jednak, że efekt końcowy 
wynagrodzi ten tymczasowy 
dyskomfort. 

Zakończenie zadania jest 
odmienne dla poszczególnych 
etapów, jednak finalizacja ca-
łości inwestycji zaplanowana 
jest na wrzesień 2024 r. 

inwestycje

Kolejny etap kanalizowania gminy 
– budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Białej, Reklach i Gawłowie

Na budowę oczyszczalni
dotacja wynosi 1 421 538 zł,

a pożyczka 3 316 922 zł,
dla kanalizacji jest to:
1 176 587 zł - wartość dotacji
2 745 373 zł - wartość pożyczki
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informacje

Gmina Rząśnia po-
strzegana jest na zewnątrz 
jako miejsce przyjazne dla 
życia, z niskimi opłata-
mi, podatkami czy bardzo 
korzystnymi programami 
dotacyjnymi dla swoich 
Mieszkańców.

Warto w tym miejscu 
zgromadzić informacje 
o poziomie dofinanso-
wania w każdym z tych 
aspektów i kwotach jakich 
bezpośrednio, dzięki zaan-
gażowaniu środków Gmi-
ny, Mieszkaniec nie musi 
ponosić z własnej kieszeni 
na bieżące utrzymanie.

Zacznijmy od „go-
rącego” ostatnio tematu 
kosztów odbioru odpadów 
komunalnych. Jak wiemy 
w okolicznych gminach 
naszego powiatu opłata 
ta sięga nawet około 30 zł 
miesięcznie. Tymczasem, 
uwzględniając tylko koszty 
bezpośrednie wynikające 
z należności firmy odbie-
rającej odpady (która za 
2021 r. wynosi 1 228 469,35 
zł, co w przeliczeniu na 
mieszkańca daje 23,07 zł na 
mieszkańca. Jednak zgod-
nie z decyzją Rady Gminy 

każdy mieszkaniec płaci 
tylko 9 zł miesięcznie lub 8 
zł, w przypadku komposto-
wania.

Jak jasno widać, że nie-
mal 14 zł, czyli prawie dwa 

razy więcej niż płacimy 
sami, realnych kosztów od-
bioru odpadów, jest dofi-
nansowywane przez gminę. 
To na pewno znacząca kwo-
ta w budżecie każdego z nas.

Cena wody i ścieków. 
W tabeli na str. 9, porów-
nujemy koszty wynikające 
z kalkulacji kosztów (m. in. 
utrzymania infrastruktu-
ry, itp.)przeprowadzonych 

przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej z cenami które 
ponosi Mieszkaniec naszej 
gminy. Jak wyraźnie widać 
Gmina Rząśnia dofinan-
sowuje w przypadku wody 
ponad 50 proc. kosztów, 
a w przypadku ścieków nie-
mal 80 proc.

Bezpośrednio zwią-
zana z odprowadzeniem 
ścieków jest cena wywozu 
beczki asenizacyjnej. Na 
chwilę obecną nie wszyscy 
Mieszkańcy podłączeni są 
do kanalizacji – co zmieni 
się znacząco po ukończeniu 
prawie 42 milionowej in-
westycji budowy kanaliza-
cji sanitarnej i oczyszczalni 
w Białej, Gawłowie i Re-
klach, zmuszeni są opóź-
niać przydomowe szamba 
w ten właśnie sposób. 

Gmina Rząśnia pokry-
wa zdecydowaną większość 
kosztów – można zary-
zykować stwierdzenie, że 
Mieszkaniec płaci ułamek 
realnej rynkowej ceny za 
tego typu usługę.

Gmina Rząśnia. Ile nam daje?

Przedmiot opodatkowania stawki lokalne stawki ministerialne

PODATEK od budynków 
mieszkalnych

0,22 zł
za 1m2 powierzchni

0,85 zł
za 1m2 powierzchni

PODATEK ROLNY

powyżej 1 ha 50,00 zł 146,38 zł
poniżej 1 ha 100,00 zł 292,75 zł
podatek leśny 24,20 zł 43,30 zł

2016
(ilość)

2016
(w zł)

2017
(ilość)

2017
(w zł)

2018
(ilość)

2018
(w zł)

2019
(ilość)

2019
(w zł)

2020
(ilość)

2020
(w zł)

łącznie
wniosków

łączna kwota
pozyskanej dotacji

Fotowoltaika 
I nabór

218 4 334 941,60 225 4 495 000,00 268 5 178 480,00 131 2 534 000,00 120 1 864 600,00 962 18 407 021,60 zł

Fotowoltaika 
II nabów

0 0,00 100 2 000 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 100 2 000 000,00 zł

łącznie 
nabory I i II

218 4334941,60 325 6 495 000,00 268 5 178 480,00 131 2 534 000,00 120 1 864 600,00 1062 20 407 021,60 zł

Kotły na 
ekogroszek

104 913 316,27 134 1 193 349,12 30 269 960,00 26 233 875,00 30 268 780,00 324 2 879 280,39 zł

Kotły na gaz, 
olej, pellet

0 0,00 76 1 323 417,92 91 1 623 761,60 71 1 272 800,00 198 3 519 779,20 436 7 739 758,72 zł

Przydomowe 
oczyszczalnie 
ścieków

0 0,00 0 0,00 92 1 280 860,00 46 643 085,00 36 501 055,00 174 2 425 000,00 zł

Kolektory 
słoneczne

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 239 900,00 24 239 900,00 zł

suma 322 5 248 257,87 535 9 011 767,04 481 8 353 061,60 274 4 683 760 408 6 394 114,20 2020 33 690 960,71 zł

             kontynuacja str. 9  >>             kontynuacja str. 9  >>
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Grupa odbiorców GI WODA

cena brutto
ŚCIEKI
cena brutto

ceny wg taryfy 3,00 zł 6,64 zł
dopłata z Gminy 1,70 zł 5,14 zł
cena dla mieszkańca 1,30 zł 1,50 zł

Cena wywozu BECZKI ASENIZACYJNEJ

cena wg kalkulacji 137,31 zł

dopłata z Gminy 110,32 zł

cena dla mieszkańca 26,99 zł

Ochotnicze Straże Pożarne
w czasie pandemii

Strażacy przez lata cie-
szyli i cieszą się dużym 
szacunkiem i zaufaniem 
społecznym. To właśnie 
strażacy ochotnicy są goto-
wi do niesienia pomocy i to 
bezinteresownie. Ochotnicza 
Straż Pożarna jest formacją, 
której nadrzędnym zada-
niem jest ratowanie życia, 
zdrowia i mienia ludzkiego 
przy wykorzystaniu środków 
OSP.  Na terenie naszej gmi-
ny działa siedem jednostek  
Ochotniczych Straży Pożar-
nych: w Białej, w Broszęci-
nie, w Gawłowie, w Stróży, 
w Suchowoli, w Zielęcinie 
i będąca w Krajowym Syste-
mie Ratowniczo Gaśniczym 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rząśni.

Jak pokazują różne sytu-
acje kryzysowe i zdarzenia 
dzisiaj zadania strażaków 
nie ograniczają się tylko do 
akcji ratowniczo-gaśniczych, 
ale również do wszelkich 
działań związanych z bez-
pieczeństwem gminy i jej 
mieszkańców.  Czas pande-
mii COVID-19 pokazał, że  
na strażaków zawsze można 
liczyć. Druhowie OSP włą-
czyli się w przeciwdziałanie 

rozpowszechnianiu się wi-
rusa SARS CoV-2, gdzie po-
kazali swoje zaangażowanie 
oraz wykazali się pracą na 
rzecz społeczności lokalnej. 
Akcja dystrybucji maseczek 
ochronnych, gdy do każde-
go domostwa w gminie zo-
stały dostarczone maseczki, 
przedsięwzięcia informa-
cyjne dotyczące Covid-19 
w formie rozwożenia ulotek 
czy przekazywaniu komuni-
katów o obostrzeniach,  po-
moc w dezynfekcji placów 
zabaw - to tylko niektóre 
z tych działań.  

Strażacy z Rząśni w ra-
mach KSRG przy współpra-
cy z Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej 
w  Pajęcznie uczestniczyli 
w dystrybucji płynów dezyn-
fekcyjnych, maseczek, środ-
ków ochronnych, które prze-

znaczone zostały dla szkół, 
ośrodka zdrowia, kościołów 
oraz Urzędu Gminy.  

Strażacy też aktywnie 
wspierali Narodowy Pro-
gram Szczepień. W ramach 
organizacji transportu na 
szczepienia przeciw COVID 
-19 dla osób niepełnospraw-
nych oraz mających trud-
ności w dostępie do punktu 
szczepień, jednostka z Rzą-
śni została zaangażowana do 
realizacji tego zadania. 

Warto w tym miejscu 
podziękować druhom stra-
żakom za ich trud oraz za-
angażowanie, życząc im bez-
piecznej służby, szczęśliwych 
powrotów z akcji oraz opieki 
Świętego Floriana dla nich 
samych oraz ich rodzin.     

Kolejny aspekt skali po-
mocy Mieszkańcom i ulg 
prezentujemy w tabeli do-
tyczącej obowiązujących 
w roku 2021 stawek podat-
ków i opłat lokalnych (z po-
wodu zbyt rozbudowanej 
struktury opłat uwzględni-
liśmy tylko najczęściej po-
noszone przez Mieszkań-
ców opłaty). Również tutaj 
bardzo dobrze widać – po-
równując stawki lokalne do 
tych które proponuje sfera 
rządowa, skalę ulg podat-

kowych dla Mieszkańców 
– sięgającej 2/3 możliwych 
do ustalenia stawek podat-
kowych. 

Na zakończenie pod-
sumujemy skalę wydatków 
i zestawienie liczby i kwot 
w ramach dotacji proeko-
logicznych udzielanych 
przez Gminę w latach 2016 
– 2020. Ten sztandarowy 
gminny program kosztował 
budżet gminy (przedsię-
wzięcie nie było finanso-
wane ze środków unijnych) 
niemal 34 miliony złotych, 
które trafiły w formie bez-

pośredniej do Mieszkań-
ców. 

Pieniądze te pozwoliły 
zakupić na własność –pod-
kreślić trzeba, iż czy to in-
stalacje fotowoltaiczne, so-
larne, piece na pelllet, gaz, 
ekogroszek lub przydomo-
we oczyszczalnie stają się 
na podstawie umowy do-
tacyjnej własnością Miesz-
kańca! W wielu przypad-
kach kwoty dotacji (które 
objęły ponad 80 proc. gmi-
ny) dofinasowanie na róż-

ne przedsięwzięcia 
wyniosło kilkadzie-
siąt tysięcy złotych. 
I to w formie bez-
zwrotnej dotacji.

Zaprezentowa-
ne, na str. 8, dane 
doskonale obrazu-
ją ogromna skalę 
ulg i ułatwień dla 
Mieszkańców które 
są możliwe dzięki 

przychylności Wójta i Rady 
Gminy Rząśnia. Nawet po-
równując się z okolicznymi 
gminami, mającymi tak 
jak my charakter górniczy, 
może to zdecydowanie 
uwidocznić jak wyjątko-
wym miejscem jesteśmy. 
Dziś często tego nie doce-
niamy,  jednak warto o tym 
pamiętać i docenić rolę 
wspólnoty samorządowej 
w podejmowaniu takich 
decyzji. 

informacje

Gmina Rząśnia
to wyjątkowo
dobre miejsce
do życia

Dane przedstawione w tabelach dotyczą podat-
ków i opłat obowiązujących w 2020 r.
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Jak układała się współ-
praca z Radą i Wójtem 
w 2021 roku?

- Z perspektywy całego 
2021 roku mogę stwierdzić, 
że moja współpraca zarów-
no z Wójtem jak i członkami 
Rady układała się popraw-
nie. Z pewnością nie zawsze 
wyglądała ona idealnie i  jest 
to zrozumiałe, chociażby 
z uwagi na różnorodność 
oczekiwań, poglądów i kon-
cepcji reprezentowanych 
przez poszczególnych rad-
nych, kluby radnych oraz 
priorytety którymi kieru-
je się Wójt w swojej pra-
cy. W wielu przypadkach 
wpływ na współpracę mają 
czynniki niezależne od Wój-
ta, radnych i Przewodniczą-
cego Rady, które wpływają 
głównie na terminowość 
sesji i  komisji. Tak napraw-
dę rola Przewodniczącego 
ogranicza się do organizo-
wania pracy Rady a jego 
działania są w dużej mierze 
uzależnione od służb Wój-
ta. Tylko dobra współpraca, 
elastyczność i kompromis 
pozwalają na przygotowanie 
materiałów oraz organizację 
sesji. Trzeba również pamię-
tać, że większość projektów 
uchwał przygotowywanych 
jest przez poszczególne refe-
raty Urzędu Gminy.

Z pewnością wszyscy 
radni starają się w sposób 
należyty wywiązywać ze swo-
ich obowiązków. Mają różne 
spojrzenie na potrzeby gminy 
i mieszkańców oraz kierunki 
rozwoju gminy. Te różnice 
często  widoczne są pod-
czas sesji, w trakcie dyskusji 
i głosowań. Oczywiście nie 
mam zamiaru oceniać dzia-
łań podejmowanych przez 
poszczególnych radnych i re-
prezentowanych przez nich 
poglądów, jak również w jaki 

sposób głosują nad uchwa-
łami. Ocenę tę pozostawiam 
mieszkańcom.

Zawodowo jest Pan po-
licjantem, czy jest Pan nim 
również jako Przewodniczą-
cy Rady?

- Trudno jest mi oceniać 
siebie samego. Podejrzewam, 
że pod pewnym względem 
Przewodniczący Rady musi 
być trochę jak policjant. Musi 
stać na straży przestrzegania 
procedur, przepisów nie tyl-
ko podczas  sesji ale również 
w innych aspektach dzia-
łalności rady. W pewnym 
zakresie temperować działa-
nia i wypowiedzi  radnych, 
zwłaszcza te które w mniej-
szym lub większym stopniu 
naruszają dobra innych osób 
i przepisy prawa. Zgodnie 
z zapisami ustawy, radny ma 
prawo swobodnej wypowie-
dzi  i dyskusji podczas sesji, 
jednak wielokrotnie docho-
dzi do sytuacji, kiedy te wy-
powiedzi podczas debaty 
nie wnoszą żadnych nowych 
i istotnych informacji. Wów-
czas staram się ograniczać 
taką dyskusję, która tak na-
prawdę nie służy niczemu 
a nader często  w konsekwen-
cji rodzi dodatkowe kosz-
ty związane z przedłużoną 
transmisją obrad.  

Czy zmienił się komfort 
prowadzenia sesji w nowym 
budynku Urzędu Gminy?

- Z pewnością zmienił 
się komfort pracy pracow-
ników obsługujących pracę 
rady zarówno na co dzień 
jak i podczas sesji. Biuro 
Rady dysponuje obszernym 
pomieszczeniem w peł-
ni wyposażonym w sprzęt 
komputerowy i biurowy. Po-
mieszczenie gdzie odbywają 
się sesje jest tak naprawdę 

przeznaczone głównie do 
tego celu. Obecnie nie ma 
potrzeby demontowania ca-
łego systemu nagłośnienia 
i urządzeń do głosowania, 
co było konieczne w po-
przedniej sali. Jest to znacz-
ne ułatwienie pracy. Pełen 
komfort dla uczestników jest 
widoczny od momentu gdy 
odbywają się one z udziałem 
większej liczby osób. Jeżeli 
chodzi o sam komfort pro-
wadzenia sesji, to z pewno-
ścią uległ on poprawie głów-
nie za sprawą dostępności 
pomieszczeń pomocniczych, 
wykorzystywanych podczas 
przerw. Mam na myśli po-
mieszczenia socjalne, toale-
ty. W poprzednim budynku 
było z tym bardzo „krucho”. 
Oczywiści wspólnie z pra-
cownikami obsługującymi 
sesję dostrzegamy pewne 
braki, głównie w systemie 
audiowizualnym, które  suk-
cesywnie będziemy usuwać.

Jakie plany ma Rada 
Gminy i Pan jako przewod-
niczący w przyszłym roku?

- Z pewnością zarówno 
ja jak i pozostali radni bę-
dziemy dążyć do ukończe-
nia już rozpoczętych dużych 
inwestycji na terenie gminy. 

Mam tu na myśli budowę 
nowego Ośrodka Zdrowia, 
oczyszczalni ścieków i sieci 
kanalizacyjnej w miejscowo-
ściach Biała, Gawłów, Rekle, 
Rząśnia. Będziemy rów-
nież realizować inwestycje 
drogowe na terenie gminy, 
w tym także w możliwym 
do realizacji zakresie  dofi-
nansowywać inwestycje na 
drogach powiatowych. Dla 
mnie osobiście bardzo istot-
na jest przebudowa drogi 
powiatowej na odcinku od 
ronda w Rząśni do miejsco-
wości Chruścińskie i dalej 
do miejscowości Biała. Mam 
nadzieję, że tym razem Za-
rząd Powiatu Pajęczańskiego 
stanie na wysokości zadania 
i złoży stosowny wniosek 
o dofinansowanie inwestycji 
w tym zakresie z budżetu 
państwa i dofinansowanie 
takie otrzyma. Nie ukry-
wam, że od samego począt-
ku stałem na stanowisku, 
że z uwagi na strukturę za-
budowy, stan drogi na tym 
odcinku i zagrożenia oraz 
uciążliwości dla mieszkań-
ców i uczestników ruchu, ten 
odcinek powinien być re-
montowany w pierwszej ko-
lejności. Przykro mi, że inne-
go zdania był powiat i część 
radnych z terenu Gminy 

Rząśnia. Chciałbym również 
wprowadzić w życie uchwały, 
dzięki którym chociaż w nie-
wielkim stopniu inwestorzy 
i mieszkańcy będą partycy-
pować w kosztach budowy 
i remontów infrastruktury 
drogowej i wodno kanali-
zacyjnej na terenie gminy. 
Mam tu na myśli wprowa-
dzenie opłaty adiacenckiej 
od podziału gruntów na 
działki budowlane. W chwi-
li obecnej mamy sytuację, 
gdzie osoba dokonująca po-
działu czerpie z tego tytułu 
duże zyski, a gmina, czyli my 
wszyscy inwestujemy wspól-
ne pieniądze w uzbrojenie 
powyższego terenu. Środki 
z opłaty adiacenckiej byłyby 
zużytkowane właśnie na ten 
cel.   Z uwagi na trudną sytu-
ację, związaną z konfliktem 
zbrojnym w Ukrainie oraz 
nadchodzącym kryzysem 
gospodarczym i uszczupla-
jącym się z każdym rokiem 
budżetem, udział gminy 
w dofinansowywaniu opłat 
za ścieki, wywóz śmieci musi 
stopniowo ulegać zmniejsze-
niu, a pozyskane od miesz-
kańców środki finansowe 
powinny być wykorzystywa-
ne na budowę i remont insta-
lacji wodno-kanalizacyjnych. 
Tym samym znajdujące się 
w budżecie środki będą mo-
gły być spożytkowane na 
inne cele społeczne. Osobi-
ście będę popierał wszystkie 
inicjatywy w zakresie popra-
wy funkcjonowania i lepsze-
go wykorzystania instalacji 
OZE. Doprowadziliśmy do 
stworzenia na terenie gminy 
potężnej sieci OZE i teraz 
czas na podjęcie i kontynu-
owanie działań, które po-
zwolą wykorzystać w pełni 
ten potencjał.

Przewodniczący trochę jak policjant
Rozmowa z przewodniczącym Rady Gminy Rząśnia Jarosławem Popławskim

rozmowa
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Nowy budynek ośrodka zdrowia
Wójt gminy Rząśnia wy-

chodząc naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców swojej 
gminy w zakresie poprawie-
nia warunków dla pacjentów 
Gminnego Ośrodka Zdrowia 
postanowił wraz z Radą Gmi-
ny wybudować nowy bu-
dynek spełniający aktualnie 
obowiązujące normy w XXI 
wieku. 

Aktualny budynek ośrod-
ka cierpi na niedostatki w po-
staci gabinetów medycznych, 
zabiegowych jak również po-
czekalni dla pacjentów, toalet 
i wielu innych aspektów, któ-
rych nie można było w nim 
zrealizować ze względu na 
jego konstrukcję. 

Dodatkowym bodźcem, 
który pozwolił na możliwość 
budowy od podstaw nowego 
budynku był fakt uzyskania 
wsparcia finansowego dla re-
alizacji tego celu. W połowie 
2019 roku samorząd Woje-
wództwa Łódzkiejo ogłosił 
w ramach RPO na lata 2014 – 
2020 nabór, a wójt podjął de-
cyzje, że gmina Rząśnia złoży 
wniosek, próbując pozyskać 
środki finansowe na budowę 
nowego obiektu, w którym 

będzie się mieścił Gminny 
Ośrodek Zdrowia. 

W końcu 2020 roku do 
gminy dotarła informacja, że 
złożony projekt uzyskał pozy-
tywną ocenę i uzyskał wspar-
cie RPO WŁ na lata 2014 
– 2020. Uzyskanie wsparcia 
było możliwe dzięki temu, 
że budynek jest budynkiem 
energooszczędnym (pasyw-
nym), że zastosowane w nim 
rozwiązanie takie jak pompa 
ciepła czy instalacja fotowol-
taiczna spowoduje na zmniej-
szenie zapotrzebowania na 
energię tradycyjną (pozyski-
waną ze źródeł kopalnych).

Parametry techniczne 
budynku są następujące:

• Powierzchnia za-
budowy 641,28 m2,

• Powierzchnia użyt-
kowa 543,44 m2,

• Kubatur budynku 
3870,70 m3.

Na powierzchni użytko-
wej 543,44 m2 projektanci 
umieścili sześć gabinetów 
medycznych, w których będą 
przyjmować lekarze, pracu-
jący w Ośrodku Zdrowia. 
W budynku znajdują się rów-
nież dwa gabinety zabiegowe 

i stomatologiczny. Warunki, 
w których pacjenci oczekują 
na porady medyczne zostaną 
w końcu rozwiązane zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi 
przepisami. 

Poczekalnia będzie po-
dzielona na dwie części - dla 
osób chorych i dla zdrowych, 
tak aby obie te grupy się ze 
sobą nie spotykały.

Powstaną trzy pomiesz-
czenia, w których będą prze-
prowadzane zabiegi rehabilita-
cyjne, dostęp do sanitariatów 
również zostanie tak rozwią-
zany aby każdy odwiedzający 
przychodnie mógł z korzystać 
bez żadnych barier architekto-
nicznych. W nowy budynek 
przewiduje również pomiesz-
czenia administracyjne jak 
i socjalne dla personelu tam 

pracującego. Ważne, że obiekt 
jest jedno poziomowy i każdy 
bez problemu się do niego do-
stanie. 

Nowy budynek to rów-
nież nowe rozwiązania 
i technologie w nim zasto-
sowane. Nowoczesne ener-
gooszczędne oświetlenie, 
instalacja fotowoltaiczna, 
zapewniająca energię elek-

tryczną, centralna instalacja 
wentylacyjna, pompa ciepła, 
odpowiedzialna za ogrze-
wanie budynku w zimie 
i chłodzenie w lecie. Nowo-
czesne systemy izolacyjne 
pozwalające na ograniczenie 
zapotrzebowania na ciepło 
i energię. 

Wartość projektu który 
jest w trakcie realizacji wyno-
si 5.240.421,97 zł. pozyska-

ne dofinansowanie wynosi 
2.772.671,27 zł co stanowi 
85 proc. kosztów kwalifiko-
walnych projektu, natomiast 
wkład własny gminy jest na 
poziomie 2.467.750,70 zł.  

Nowy ośrodek poprawi 
poziom świadczenia usług 
medycznych na terenie gmi-
ny, a także pokaże, w dobie 
kryzysów związanych ze 
zmianą klimatu na świe-
cie, że gmina Rząśnia jest 
samorządem, który myśli 
perspektywiczne, wdrażąjąc 
rozwiązania i technologie, 
które spowodują ogranicze-
nie dewastacji środowiska. 
Budynek, który jest energo-
oszczędny będzie miał pozy-
tywny wpływ na środowisko 
naturalne, a jednocześnie bę-
dzie propagował rozwiązania, 
które pomogą w zatrzymaniu 
dewastacji środowiska. 

Zakończenie robót bu-
dowalnych przewidziane jest 
na koniec trzeciego kwar-
tału 2022 r. Gminny Ośro-
dek Zdrowia na przełomie 
2022/2023 zostanie przenie-
siony do nowego budynku.  

W nowym budynku
Ośrodka Zdrowia w Rząśni
znajdzie się sześć gabinetów 
lekarskich i poczekalnia
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Gminny Ośrodek Zdrowia
dla 5000 pacjentów

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek 
Zdrowia w Rząśni, utworzony i nadzorowany 
przez Gminę Rząśnia jest główną jednostką 
opieki zdrowotnej na terenie gminy.

Podstawowe zadania Ośrodka to:
• zapewnienie podstawowej opieki 

zdrowotnej ludności zamieszkałej na terenie 
działania,

• świadczenie ambulatoryjnych porad 
i badań specjalistycznych,

• świadczenie usług profilaktyczno-
-leczniczych, w tym realizacja programów 
prozdrowotnych,

• świadczenie usług z zakresu medycy-
ny szkolnej,

• świadczenie usług pielęgniarskich.

Podstawowa działalność GOZ w Rząśni 
jest oparta o kontrakty z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia. 

W 2021 r. ze świadczeń zdrowotnych 
w Ośrodku korzystało ponad 5 tys. pacjentów 
( 165 osób więcej w stosunku do roku 2020). 
Łączna liczba udzielonych świadczeń zdrowot-
nych  w ubiegłym roku to 28 945.

W ramach środków finansowych przezna-
czonych przez Gminę Rząśnia na świadcze-
nia gwarantowane, określone w Uchwale Nr  
XXII/161/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 26 
stycznia 2021r. Samodzielny Publiczny Gminny 
Ośrodek Zdrowia w Rząśni zrealizował nastę-
pujące świadczenia zdrowotne:

• świadczenia z zakresu rehabilitacji 
leczniczej – skorzystało 242 osoby.

• świadczenia z zakresu opieki psychia-
trycznej i uzależnień – skorzystało 206 osób.

• świadczenia ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej w zakresie laryngologii – ze świad-
czeń skorzystało 153 osoby.

• świadczenia ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej z zakresu urologii – ze świadczeń 
skorzystały 103 osoby.

• świadczenia ambulatoryjnej  opieki 
specjalistycznej z zakresu ortopedii – ze świad-
czeń skorzystały 254 osoby.

• świadczenia ambulatoryjnej  opieki 
specjalistycznej z zakresu alergologii - ze świad-
czeń skorzystały 103 osoby.

Na realizację świadczeń zdrowotnych 
w 2021 r. Gmina Rząśnia przeznaczyła ogółem 
kwotę 128 564 zł.

W strukturach Gminnego Ośrodka Zdrowia 
funkcjonuje jeden podmiot ambulatoryjnej opie-
ki specjalistycznej: poradnia ginekologiczno-
-położnicza. W 2021 r. poradnia udzieliła 1766 
świadczeń. Począwszy od września ubiegłego 
roku, wyznaczone zostały dodatkowe dwa dni 
w miesiącu na wykonywanie USG piersi (pro-
filaktyka raka sutka).

W  2021r. w ramach podstawowej opieki 
zdrowotnej udzielono w Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Rząśni 23 479 świadczeń lekarskich 
(ponad 1956 porad lekarskich miesięcznie) oraz 
ponad 3 700 innych świadczeń zdrowotnych 
(zabiegowych).

W związku z pandemią Sars-Cov-2 w Gmin-
nym Ośrodku Zdrowia w Rząśni wdrożono 
schematy postępowania dla POZ związane z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, zgodnie z obowiązującymi wytycz-
nymi  Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego 
Inspektora Sanitarnego. GOZ w Rząśni uczestni-
czy w Narodowym Programie Szczepień. Tylko 
w 2021 r. wykonano 2401 szczepień przeciwko 
COVID-19.

GOZ w Rząśni bierze udział w licznych ak-
cjach i kampaniach informacyjnych.

 W 2021 roku były to m.in.:
 kampania informacyjna nt. 

szczepień ochronnych (organizator: 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicz-
nego), 

 kampania informacyjna na 
temat walki z boreliozą (organizator:  
Porozumienie Łódzkie),

 ogólnopolska kampania spo-
łeczna nt. depresji : „Twarze depresji. 
Nie oceniam. Akceptuję”

 kampania informacyjna nt. 
reumatoidalnego zapalenia stawów 
(organizator:  Porozumienie Łódz-
kie).

Ośrodek współpracuje z Salve 
Medica Sp. z o.o. w zakresie przepro-
wadzania badań mammograficznych 
oraz z laboratoriami diagnostyczny-

mi: dr n. med. Teresa Fryda w Pajęcznie oraz 
Badaj.to Sp. z o.o. z Zabrza.

W Ośrodku, w ramach kontraktu NFZ 
pracuje siedmiu lekarzy (dwóch lekarzy ro-
dzinnych, jeden lekarz internista, jeden le-
karz pediatra oraz dwóch lekarzy ginekolo-
gów), cztery pielęgniarki oraz położna. 

Ośrodek posiada wysokiej klasy apa-
rat USG. Aparat jest wyposażony w cztery 
superczułe głowice i jest ultrasonografem 
o szerokim zastosowaniu zarówno w dia-
gnostyce podstawowej jak i bardzo specjali-
stycznej.

Dzięki specjalnemu oprogramowaniu 
może być wykorzystywany do badań jamy 
brzusznej, ginekologii i położnictwa, kardio-
logii, ortopedii oraz neurologii.

W GOZ można także wykonać badania 
EKG, Spirometrię oraz KTG.

Ponadto, w Ośrodku wykonywane są za-
biegi akupunktury, elektroakupunktury, aku-
presury ucha oraz blokady regionalne pod 
kontrolą USG. Te zabiegi nie są refundowane 
przez NFZ .

Pomimo trudnych warunków lokalowych 
i utrudnień związanych z reżimem sanitarnym 
staramy się zapewnić naszym pacjentom jak 
najlepszą opiekę.
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Pandemia nie zmniejszyła tempa
Lata 2020 i 2021 to okres 

bardzo trudny dla każdego 
samorządu ponieważ pan-
demia bardzo utrudniła nie 
tylko sposób funkcjonowania 
urzędów ale i znacznie zabu-
rzyła trwające zadania inwe-
stycyjne zarówno te w fazie 
przygotowania dokumentacji 
projektowej jak i te w trakcie 
realizacji. 

Rząd reagując na zwięk-
szające się tempo rozwoju 
pandemii  wprowadził szereg 
ustaw w zakresie przeciwdzia-
łania COVID 19, które 
pomimo wielu uła-
twień proceduralnych 
w zakresie ochrony 
zdrowia w niektórych 
obszarach  życia spo-
wodowały przedłu-
żenie się określonych 
procedur gdzie przy-
kładem może być tu 
proces inwestycyjny. 

Z uwagi na zdalną 
pracę, części urzędów 
i instytucji czy też ob-
jęcie ich kwarantanną 
często powodowało  
znacznie wydłużony 
termin uzyskania opi-
nii, uzgodnień czy pozwoleń. 
W przypadku już rozpoczę-
tych inwestycji pandemia 
szczególnie utrudniła prace  
firmom wykonawczym po-
przez liczne kwarantanny 
czy zerwanie tzw „łańcucha 
dostaw”.

Pomimo tych wszyst-
kich utrudnień z  powodze-
niem udało się w ostatnich 
kilkunastu miesiącach roz-
począć lub zakończyć wiele 
inwestycji, które to w skró-
cie zostaną przedstawione 
poniżej. I tak udało się za-
kończyć następujące inwe-
stycje:

1) „Budowa budynku 
gospodarczo-garażowego 
dla Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Rząśni”. 

Łączny koszt inwestycji to 2 
477 414,57 zł 

2) Przebudowa budynku 
komunalnego w miejscowo-
ści Marcelin. Koszt robót to 
89 752,55 zł. Przy przebu-
dowie została wykorzysta-
na część materiałów ( bla-
cha, część więźby dachowej 
i orynnowanie) z rozbiórki 
budynku po byłym Gimna-
zjum w Rząśni  

3) Przebudowa drogi 
śródpolnej - dojazdowej do 
pól w m. Biała o długości ok. 

1200 m. Koszt drogi to 638 
800,19 zł. Na ten cel pozyska-
no dofinansowanie z  Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi 
w wysokości ponad 373 tys. zł 

4) Zagospodarowanie 
działek komunalnych w miej-
scowości Biała tj. parking za 
OSP. Całkowity koszt inwe-
stycji to 417 628,02 zł

5) Przebudowa budynku 
komunalnego w Białej tj bu-
dynku biblioteki. Całkowity 
koszt zadania to ponad 78 
tys. zł 

6) Budowa placu zabaw 
w miejscowości Augustów. 
Całkowity koszt inwestycji to 
61 734,99 zł

7) Przebudowa części 
budynku remizy OSP Biała. 
Całkowity koszt inwestycji 

wyniósł 156 528,02 zł 
8) Rozbudowa i prze-

budowa drogi dojazdowej 
w obrębie m. Stróża część dz. 
ozn. nr 125/2 o łącznej dł. ok. 
350m oraz jej utwardzenie 
na odcinku do wkopu. Koszt 
zadania wyniósł ponad 460 
tys. zł

9) Utworzenie żłobka 
wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania oraz przebudo-
wą budynku komunalnego 
w Rząśni działka nr 929/2

10) Budowa pasywne-

go budynku użyteczności 
publicznej - Urzędu Gminy 
w Rząśni. Całość zadania to 
ponad 16 mln zł a wartość 
pozyskanych środków z UE 
w ramach  Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020 to ponad 7,2 
mln zł

11) Budowa, rozbudowa 
i przebudowa wodociągów 
w m. Biała, Zielęcin i Rząśnia. 
W 2020 r. poniesiono wydat-
ki w wysokości 172 740,30 zł 

12) Rozwój infrastruktu-
ry sportowej Gminy Rząśnia 
poprzez zakup wyposażenia 
sportowego dla hali sporto-
wej przy Zespole Szkolno-
-Przedszkolnym im. Jana 
Pawła II w Rząśni oraz hali 

sportowej  w  roku 2020 został 
złożony wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi 
celem wsparcia przedmio-
towego projektu. W ramach 
złożonego wniosku do UM 
w Łodzi otrzymano wsparcie 
finansowe dla tego projektu 
w kwocie 65.000 zł. Wartość 
całkowita projektu wyniosła 
115.750 zł 

13) Przebudowa drogi 
gminnej dojazdowej Stróża 
– Zielęcin o długości 1115 
m. Koszt drogi to ponad 433 

tysiące zł. Na ten cel pozyska-
no dofinansowanie z  Urzędu 
Marszałkowskiego w Łodzi 
w wysokości prawie 136 ty-
sięcy złotych 

O kilku z powyższych 
inwestycjach będzie można 
przeczytać w oddzielnych ar-
tykułach.

Udało się rozpocząć na-
stępujące inwestycje:

1) Budowa budynku 
Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Rząśni wraz z zagospoda-
rowaniem terenu. Czas reali-
zacji zadania przypada na lata 
2019-2022. W grudniu 2020 
roku została podpisana umo-
wa z Instytucją Zarządzającą 
dofinansującą realizację pro-
jektu. Wartość uzyskanego 
wsparcia to 2.772.671,27 

przy wartości całego projek-
tu 5.240.421,97 zł. Uzyskane 
dofinansowanie stanowi 85% 
kosztów kwalifikowalnych 
projektu. Obecnie prace 
budowlane są na bardzo za-
awansowanym poziomie

2) Budowa oczyszczalni 
ścieków w m. Biała wraz z bu-
dową kanalizacji sanitarnej, 
przykanalikami i tłoczniami 
dla części miejscowości Biała, 
Gawłów, Rekle i Suchowo-
la. Łączny koszt inwestycji, 
obejmujący zarówno prace 

projektowe, roboty bu-
dowlane, jak i nadzór 
inwestorki wynosi 
ponad 41 mln zł. Ka-
nalizacja sanitarna dla 
miejscowości Biała, 
Gawłów i Rekle będzie 
miała łączną długość 
ponad 32 km (w tym 
kanalizacja grawita-
cyjna to ponad 23 km, 
tłoczna – ponad 9,5 
km)

3) Przebudowa 
drogi gminnej Nr 
109215E w obrębie 
Biała, dz. nr ew. 646 
(droga przez centrum 

wsi) w zakresie ciągu pieszo- 
rowerowego wraz z wykona-
niem nawierzchni asfaltowej 
i odwodnieniem. Na ten cel 
udało nam się pozyskać po-
nad 2 miliony złotych z Rzą-
dowego Funduszu Dróg. Ca-
łość inwestycji szacowana jest 
na wartość ponad 4, 1 mln. 
Ruszyły roboty budowlane 

4) Budowa sieci wodocią-
gowych w miejscowościach 
Biała Działy, Rząśnia oraz 
Biała w zakresie zabezpiecze-
nia p.poż kościoła. Łączny 
koszt to prawie 200 tys zł

5) Rozpoczęto przebu-
dowę sieci wodociągowej 
DN400 w miejscowości  Bro-
szęcin.
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Nowy urząd już jest
Uroczyste otwarcie nowego 

budynku Urzędu Gminy w Rząśni 
miało miejsce we wrześniu 2021r. 
W uroczystości uczestniczyli 
m.in.: były poseł, przewodniczą-
ca sejmiku województwa, samo-
rządowcy, sołtysi, proboszczowie 
parafii, kierownicy i dyrektorzy. 
Nie zabrakło także projektantów 
i wykonawców inwestycji. Gospo-
darzem imprezy był, co oczywiste, 
wójt gminy Rząśnia Tomasz Sto-
larczyk.

Goście mieli okazję wysłuchać 
historii nowego urzędu, dowie-
dzieć się więcej o genezie jego po-
wstania i zastosowanych, w trakcie 
budowy, nowoczesnych i proeko-
logicznych technologiach.

W tym symbolicznym akcie, 
z nożycami w rękach, udział wzię-
li: wójt gminy Rząśnia Tomasz 
Stolarczyk, przewodnicząca Sej-
miku Województwa Łódzkiego 
Iwona Koperska, poseł na Sejm 
VIII kadencji Krzysztofa Ciebia-
da, przewodniczący Rady Gminy 
Rząśnia Jarosław Popławski, głów-
ny projektant Bożena de Bończa, 
wykonawca Piotr Machalewski.

Nie mogło zabraknąć także 
duchowego powitania nowego 
urzędu. Po przecięciu wstęgi głos 
zabrał ksiądz biskup Andrzej 
Przybylski.

Obecnie nowy budynek urzędu 
służy mieszkańcom. Jak podkreśla-

ją władze gminy został wzniesiony 
przede wszystkim z powodu ob-
niżonej funkcjonalności urzędu 
w poprzedniej lokalizacji, w zde-
rzeniu z konieczną do realizacji 
ponadprzeciętnej liczby spraw, 
głównie inwestycji  na rzecz indy-
widualnego mieszkańca, a także 
zadań wykonywanych z realizacji 
uchwał przez administrację samo-
rządową.

Budynek zlokalizowany jest na 
działce, gdzie powierzchnia par-
kingowa, której dotychczas bra-
kowało, stanowi 1100 m2.  Obiekt 
o kubaturze ponad 8. 597 m3 ma 
powierzchnię użytkową 1950 m2 
. Powstał w systemie budownic-
twa pasywnego, jest nowoczesny 
i w pełni  dostosowany  do potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz 
osób ze szczególnymi potrzebami. 
Ma 35  pomieszczenia biurowe, 
zaplecza socjalne i sanitarne, ciągi 
komunikacyjne, dwie sale konfe-
rencyjne,  nowoczesne archiwum 
zakładowe. Zapewnia komfortowe 
warunki pracy i obsługę miesz-
kańców.

Realizacja tej inwestycji była 
możliwa dzięki wysokiemu dofi-
nansowaniu ze środków zewnętrz-
nych w kwocie 7 mln 250 tys. zł, 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Łódzkiego.



15
wydarzenie



16
informacje

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomo-

cy Społecznej w Rząśni wraz 
z CARITAS Archidiecezji 
Częstochowskiej prowadzi 
realizację Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 (PO PŻ) 
współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym 
– Podprogram 2020, które-
go edycja trwa do sierpnia 
2021r. Niniejszy Program jest 
programem operacyjnym 
oferującym żywność lub pod-
stawową pomoc materialną.

Pomoc w ramach PO 
PŻ kierowana jest do tych 
mieszkańców Gminy Rzą-
śnia, którzy  z powodu ni-
skich dochodów nie mogą 
zapewnić sobie/rodzinie od-
powiednich produktów żyw-
nościowych i dlatego trafiać 
będzie do ograniczonej liczby 
osób znajdujących się w naj-
trudniejszej sytuacji życio-
wej określonej przesłankami 
z art. 7 ustawy o pomocy spo-
łecznej (pomocy społecznej 
udziela się osobom i rodzinom 

w szczególności z powodu: 
ubóstwa, sieroctwa, bezdom-
ności, bezrobocia, niepełno-
sprawności, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby, przemocy 
w rodzinie, potrzeby ochrony 
ofiar handlu ludźmi, potrzeby 
ochrony macierzyństwa lub 
wielodzietności, bezradności 
w sprawach opiekuńczo-wy-
chowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego, 
zwłaszcza w rodzinach nie-
pełnych lub wielodzietnych, 

trudności w integracji cu-
dzoziemców, którzy uzyskali 
w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą lub zezwolenie 
na pobyt czasowy udzielone 
w związku z okolicznością, 
o której mowa w art. 159 
ust. 1 pkt 1 lit. c lub d usta-
wy z dnia 12 grudnia 2013r. 
o cudzoziemcach, trudności 
w przystosowaniu do życia 
po zwolnieniu z zakładu kar-
nego, alkoholizmu i narko-

manii, zdarzenia losowego 
i sytuacji kryzysowej, klęski 
żywiołowej lub ekologicznej) 
oraz poziomem dochodów 
odniesionych do procento-
wej wartości odpowiednie-
go kryterium dochodowego 
określonego w tej ustawie 
– których dochód nie prze-
kracza 220 proc. kryterium 
dochodowego uprawniające-
go do skorzystania z pomocy 
społecznej.

Pomoc będzie stanowi-
ła systematyczne wsparcie 
i udzielana będzie w posta-
ci artykułów spożywczych, 
które będą przekazywane 
w/w osobom bezpłatnie. 
Program będzie obejmował 
pomoc na  kolejne lata.

GOPS w Rząśni współ-
pracuje również ze Stowarzy-
szeniem Wiosna z siedzibą 
w Krakowie, która zajmuje się 
ogólnopolskim projektem po-
mocy rodzinom znajdującym 
się w trudnej sytuacji material-
nej-Szlachetna Paczka.

Głównym celem „ Szla-
chetniej paczki” jest material-

na i mentalna pomoc rodzi-
nom i osobom  znajdującym 
się w trudnej sytuacji życiowej. 
Zasadą działania projektu jest 
tzw. mądra pomoc, czyli taki 
rodzaj bezpośredniego wspar-
cia, który ma dać wybranym 
rodzinom narzędzia do tego, 
by były w stanie zacząć samo-
dzielnie rozwiązywać swoje 
problemy. Z tej formy pomocy 
korzystają również nasi miesz-
kańcy spełniający kryteria so-
cjalne.

Paczki z pomocą mate-
rialną przygotowaną przez 
darczyńców przekazywane są 
rodzinom zakwalifikowanym 
do projektu przez wolonta-
riuszy. To oni, jesienią każde-
go roku, docierają do rodzin 
i osób znajdujących się w trud-
nej sytuacji życiowe.

Od kilku lat dodatkowym 
celem realizowanym w ra-
mach Szlachetnej Paczki jest 
edukacja finansowa i popula-
ryzacja postawy proaktywnej 
w życiu zawodowym i prywat-
nym.
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Koniec węgla. I co dalej?
„Zmiany klimatu oraz 

związane z nimi ekstremalne 
zjawiska pogodowe (co-raz 
wyższe temperatury powie-
trza, silne nasłonecznienie, 
deficyt opadów, ekstremalne 
susze) generują występowa-
nie deficytów wody w gle-
bie, zmniejszenie zasobów 
wód powierzchniowych, 
gruntowych i podziemnych. 
Znaczna część województwa 
charakteryzuje się wysokim 
niedoborem wody w sezonie 
wegetacyjnym, a zjawisko 
suszy to najważniejszy pro-
blem, jaki będzie występował 
w obszarze intensywnego 
rolnictwa” – to fragment 
Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Łódzkiego do 2030 
r., którą sejmik województwa 
łódzkiego przyjął w maju 
2021 r.

W tworzeniu tego do-
kumentu oraz ściśle powią-
zanego z nim „Terytorial-
nego Planu Sprawiedliwej 
Transformacji Województwa 
Łódzkiego” bardzo aktywnie 
uczestniczyła Gmina Rząśnia 
reprezentowana przez Wójta 
Gminy Rząśnia Tomasza 
Stolarczyka.

Należy bowiem zauwa-
żyć i uświadomić naszym 
Mieszkańcom, ze PGE Gór-
-nictwo i Energetyka Kon-
wencjonalna Bełchatów jest 
największym pracodawcą 
w regionie – w połowie 2020 
r. spółka zatrudniała ponad 
8 tys. osób, z czego 4,7 tys. 
w kopalni i 3,0 tys. w elek-
trowni. Dodatkowe 5,5 tys. 
osób pracuje w spół-kach za-
leżnych od PGE, a w zakre-
sie dostaw i usług kompleks 
współpracował w 2020 r. 
z ponad 800 firmami co łącz-
nie może stanowić ponad 20 
tys. osób.

Nieunikniony i trwają-
cy już proces transformacji 

obszarów górniczych woje-
-wództwa łódzkiego – prze-
de wszystkim, bezpośrednio 
związanego z naszą gminą, 
regionu bełchatowskiego to 
największe wyzwanie nad-
chodzącej dekady dla tego 
obszaru. Podkreślić trze-
ba, że gospodarka naszego 
regionu – w tym Gminy 
Rząśnia, uzależniona jest od 

sektora górniczo-energe-
tycznego, który odpowiada 
za około połowę PKB podre-
gionu piotrkowskiego a PGE 
GiEK S.A., poza tym, że jest 
największym pracodawcą 
w rejonie Bełchatowa, wno-
si bezpośrednio i pośrednio 
znaczące środki finansowe 
na rzecz jednostek samorzą-
du.

Nasza gmina w procesie 
konsultacji społecznych Te-
rytorialnego Planu Sprawie-
dliwej Transformacji Woje-
wództwa Łódzkiego zgłosiła 
kilka konkretnych projektów 
mających zagwarantować 
przyszłość naszego regionu 
w kontekście najistotniej-
szych obszarów i działań 

oraz zapewnić mieszkańcom 
miejsca pracy, a lokalnym 
przedsiębiorcom możliwość 
rozwoju.

Niestety, wbrew po-
wszechnemu mniemaniu, 
pomysły na konkretne roz-
wiązania dla regionu nie 
mogą być „koncertem ży-
czeń” a muszą mieścić się 
w konkretnych ramach okre-

ślonych czy to w dokumen-
tach strategicznych poziomu 
krajowego czy unijnego, 
w tym przede wszystkim 
tzw. w trzech filarach Me-
chanizmu Sprawiedliwej 
Transformacji, wynikających 
z Kontraktu Terytorialnego 
dla Województwa Łódzkiego 
będącego umowa pomiędzy 
Radą Ministrów a zarządem 
województwa łódzkiego. 

Gmina Rząśnia zapropo-
nowała następujące projekty:
> Wspieranie rozwoju od-
nawialnych źródeł energii 
– Klaster energetyczny „Zie-
lony Pierścień OZE”.. Jego 
planowana wartość to 20 
mln zł. 
    Przekształcenie budynków 

komunalnych w Rząśni, Su-
chowoli i Broszęcinie na lo-
kale mieszkalne.
> Projekt zakłada przekształ-
cenie budynków komunal-
nych: 
> po Gminnym Ośrodku 
Zdrowia w Rząśni, 
> po byłej Szkole Podstawo-
wej w Broszęcinie, 
>  po byłej Szkole Podstawo-

wej w Suchowoli, na miesz-
kania komunalne. Planowa-
na wartość projektu to 15 
milionów złotych.
> Rozwój Strefy Aktywiza-
cji Gospodarczej na terenie 
Gminy Rząśnia – jego war-
tość to 15 mln zł.
> Wzrost efektywności ener-
getycznej budownictwa na 
terenie Gminy Rząśnia.

W planowanym przed-
sięwzięciu przewiduje   się 
termodernizację budyn-
ków mieszkalnych na te-
renie gminy Rząśnia, wraz 
z montażem pomp ciepła 
w tak zmodernizowanych 
budynkach (lub budynkach 
które wcześniej przeszły mo-
-dernizację) albo nowo wy-

budowanych mieszczących 
się w katalogu budynków 
spełniających pod względem 
izolacji określone normy. 
Całkowita wartość projektu  
20 mln zł.

Niestety, mimo ogrom-
nego zaangażowania i ambit-
nych planów naszej gmi-ny 
niepokoi fakt braku regionu 
bełchatowskiego i całego wo-

jewództwa łódz-
kie-go w projekcie 
Funduszu Spra-
wiedliwej Trans-
formacji, który zo-
stał przegłosowany 
przez Parlament 
Europejski. Mini-
sterstwo Funduszy 
i Polityki Regio-
nalnej zapewnia 
jednak, że sprawa 
środków unijnych 
na transformację 
energetyczną nie 
jest przesądzona, 
a rząd zamierza 
negocjować jeszcze 
w tej sprawie, nato-
miast wsparcie fi-
nansowe na szero-
ko pojętą „zieloną 

transformację” pochodzić ma 
nie tylko z tych środków.

W chwil obecnej inicja-
tywa należy już do rządzą-
cych, którzy muszą jak się 
wydaje bardziej stanowczo 
zadbać o nasz region będący 
wszak ważnym elementem 
gospodarki całego woje-
wództwa i kraju. Nie tylko 
po to aby uchronić Polskę 
przez np. blackoutem, ale aby 
przede wszystkim zapewnić 
idące w dobrym kierunku 
przeobrażenie naszego ob-
szaru i zapewnienie jak naj-
lepszych warunków do życia 
jego mieszkańcom.
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Gmina Rząśnia, realizując 
zadania własne gminy, obej-
mujące im.in. sprawy związa-
ne z ochroną zabytków i opie-
ką nad zabytkami, wynikające 
z ustawy o samorządzie gmin-
nym oraz  z ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabyt-
kami, w związku z uchwałą 
nr XXVIII/206/2010 Rady 
Gminy Rząśnia z dnia 9 
kwietnia 2010 roku w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu udzie-
lania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restaurator-
skie i roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, w 2020 roku udzie-
liła dotacji z budżetu Gmi-
ny Rząśnia na ogólną kwotę 
w wysokości 332.928,28 zł 
z podziałem na następujące 
parafie:

1. Parafia p. w. św. Ro-
cha w Rząśni – 190.128,28 zł. 
Dotacji udzielono na zadanie 
pod nazwą „Prace konserwa-
torsko – restauratorskie przy 
zabytkowym ołtarzu głów-
nym i rzeźbie Krucyfiksu oł-
tarza bocznego kościoła p. w. 
św. Macieja w Rząśni”. 

Wkład własny parafii – 
10.000 zł. 

Prace konserwatorsko - 
restauratorskie obejmowały 
następujący zakres:
• wykonanie badań nieinwa-

zyjnych i inwazyjnych ołta-
rza i krucyfiksu, 

• konserwacja i restauracja 
kamiennych i polichromo-
wych elementów ołtarza, 

• konserwacja i restauracja 
kamiennych i złoconych 
elementów ołtarza,

• konserwacja i restauracja 
drewnianych polichromo-
wych elementów ołtarza,

• konserwacja i restauracja 
drewnianych złoconych 
elementów ołtarza,

• konserwacja i restauracja 
drewnianego krucyfiksu, 

• konserwacja i restauracja 
metalowego Tabernaku-
lum, 

• wykonanie końcowej do-
kumentacji prac konserwa-
torskich. 

Celem konserwacji 
i restauracji ołtarza było 
powstrzymanie postępów 
procesów destrukcyjnych 
i zlikwidowanie ich skutków. 

Ponadto przywrócono za-
bytkowemu ołtarzowi głów-
nemu i rzeźbie Chrystusa 
z ołtarza bocznego należyty 
stan zachowania oraz pełnię 
wartości artystycznych, co 
przyczyniło się do podniesie-
nia walorów ekspozycyjnych 
zabytkowego kościoła. 

2. Parafia p. w. św. 
Jana Chrzciciela w Białej – 

75.000 zł Dotacji udzielono 
na zadanie pod nazwą  „Prace 
konserwatorskie ołtarza bocz-
nego p.w. Ukrzyżowania i św. 
Barbary – etap I i II w kościele 
parafialnym w Białej”. 

Dotacja z budżetu Wo-
jewództwa Łódzkiego – 
75.000 zł

Wkład własny parafii – 
0,39 zł. 

Prace konserwatorskie 
obejmowały następujące za-
dania:
• oczyszczenie z wtórnych 

powłok, wstępna im-
pregnacja, dezynsekcja 
i dezynfekcja elementów 
drewnianych i polichromo-
wanych, 

• oczyszczenie z wtórnych 
powłok, wstępna im-
pregnacja, dezynsekcja 
i dezynfekcja złoconych 
i srebrzonych elementów 
ażurowej snycerki, 

• wstępne czyszczenie obrazu,
• pozostała konserwacja 

techniczna oraz pełna 
konserwacja estetyczna 
elementów drewnianych 
polichromowanych, 

• pozostała konserwacja 
techniczna oraz pełna kon-
serwacja estetyczna złoco-
nych  srebrzonych elemen-
tów ażurowej snycerki, 

• pozostała konserwacja 
techniczna oraz pełna kon-
serwacja estetyczna obrazu. 

Zadanie było częścią 
większego projektu dążące-
go do przywrócenia daw-
nej świetności wyposażeniu 
drewnianego kościoła z XVI 
wieku. 

Prace wykonane w 2020 
roku obejmowały komplek-
sową renowację jednego z oł-
tarzy bocznych i były swoistą 
kontynuacją prac z roku 
2019, kiedy to dokonano 
renowacji drugiego ołtarza 
bocznego pw. św. Antoniego 
Padewskiego. 

Wykonanie całości prac 
przy wyposażeniu w znacz-
nym stopniu wpłynęło na 
podniesienie atrakcyjności 
obiektu i regionu, z uwagi na 
duże zainteresowanie kościo-
łem wśród entuzjastów za-
bytkowej architektury drew-
nianej.

Gmina Rząśnia dba o zabytki
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3. Parafia p. w. św. Kazi-
mierza, św. Józefa Oblubieńca 
NMP i Przemienienia Pań-
skiego w Stróży – 67.800 zł. 
Dotacji udzielono na zadanie 
pod nazwą „Prace konser-
watorskie i restauratorskie 
bocznego ołtarza p. w. św. Ka-
zimierza w kościele parafial-
nym w Stróży- etap II”. 

Dotacja z budżetu Wo-
jewództwa Łódzkiego – 
75.200 zł. 

Wkład własny parafii – 
734 zł. 

Prace konserwatorskie 
obejmowały:
• elementy drewniane po-

lichromowane,
• elementów drewniane su-

rowe,
• elementy snycerskie zło-

cone. 
Ze względu na złe zacho-

wanie konserwatorskie ołta-
rza, realizacja zadania miała na 
celu powstrzymanie dalszego 
niszczenia ołtarza. Prawidło-
wo przeprowadzone zabiegi 

konserwatorskie przywróciły 
dawne wartości historyczne, 
artystyczne i walory estetycz-
ne ołtarza, które przyczyniły 
się do uatrakcyjnienia wnętrza 
kościoła i pozwoliły zachować 
go w bardzo dobrym stanie 
na dalsze lata. Zwiększyła się 
również atrakcyjność zabyt-
kowego kościoła również dla 
turystów – świątynia znajduje 
się na szlaku turystycznym 
łódzkich kościołów drewnia-
nych. 

Warto zaznaczyć, że 
Gmina Rząśnia od kilku lat 
rokrocznie w swoim budże-
cie przeznacza środki na tego 
typu działania co wpływa na 
poprawę stanu zachowania 
zabytków ruchomych i nieru-
chomych znajdujących się na 
terenie naszej gminy. Gmina 
Rząśnia planuje w dalszych 
latach przekazywać dotację 
na prace konserwatorsko- re-
stauratorskie. 

informacje
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Mimo rosnącej świado-

mości społecznej, bezdom-
ność  zwierząt na terenie 
gminy Rząśnia, jak również 
całego kraju, wciąż pozostaje 
poważnym problemem. Co-
raz więcej bezdomnych czwo-
ronogów trafia do schronisk. 

W roku 2020 odłowiono 
i przekazano do schroniska 
Funny Pets w Czartkach  14 
psów z terenu gminy Rząśnia.  
Łącznie na dzień 31 grudnia 
2020 roku przebywało w nim 
21 psów. 

Natomiast w 2021 roku 
odłowiono i przekazano 
do schroniska Funny Pets 
w Czartkach już 8 psów i jed-
nego kota z terenu naszej gmi-
ny. W grudniu 2021r. przeby-
wały  w nim 21 psów i jeden 
kot. 

Większość z tych psów 
jest porzucana w okresie urlo-
pów i przed okresem jesienno 
– zimowym. Wiele osób decy-
duje się na posiadanie pupila, 
nie znając jego rzeczywistych 
potrzeb i wymagań. 

Bezdomność zwierząt ma 
jednak poważniejsze znacze-
nie. Przyczyn należy doszu-
kiwać się przede wszystkich 
w podejściu do zwierząt, 
niezrozumieniu ich potrzeb. 
Zwierzęta traktowane są jak 
zabawki, które jak się znudzą 
można wyrzucić. Dlatego tak 
ważna jest edukacja społe-
czeństwa w kwestii humani-
tarnego traktowania zwierząt. 

Corocznie w budżecie 

Gminy Rząśnia zabezpieczane 
są środki finansowe na realiza-
cję zadań z zakresu zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Rząśnia oraz 
opieki weterynaryjnej nad 
zwierzętami uczestniczącymi 
w wypadkach drogowych. 

W 2020 roku koszt utrzy-
mania bezdomnych zwierząt  
umieszczonych w schro-
nisku wynosił 124.571,84 
zł. W roku 2021 na ten cel 
przeznaczono już kwotę 110 
618,76  zł. 

Obecnie dzienne utrzy-
manie jednego psa w schro-
nisku to koszt 14,21 zł brutto, 
dzienny koszt utrzymania 
kata to 6,15 zł brutto.

Należy podkreślić, że 
środki finansowe jakie gmi-
na przeznacza corocznie na 
odławianie i zapewnienie 
opieki bezdomnym zwierzę-
tom są środkami wszystkich 
mieszkańców gminy Rząśnia. 
Zachęcamy Państwa do ad-
opcji zwierząt znajdujących 
się w schronisku, zwłaszcza 

tych, które zostały wy-
łapane z terenu naszej 
gminy. 

Gmina Rząśnia od 
lat współpracuje i ma 
podpisaną umowę na 
odławianie i zapewnie-
nie opieki bezdomnym 
zwierzętom ze schroni-
skiem i przytuliskiem 
dla zwierząt domo-
wych „Funny pets” 
w Czartkach. Schroni-
sko prowadzi działania 

skupione na poszukiwaniu 
właścicieli dla przebywających 
w nim zwierząt, promuje ad-
opcję, współpracuje z organi-
zacjami pozarządowymi, pro-
wadzi akcję „adoptuj dziadka 
na stare latka”. 

informacje

Realizacja programu proekologicznego. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W 2018 roku w ramach 
działań mających na celu 
ochronę środowiska oraz 
w ramach uzupełnienia pro-
cesu skanalizowania wszyst-
kich miejscowości naszej gmi-
ny, przystąpiono do realizacji  
uchwały Rady Gminy Rząśnia  
z 27 lipca 2018 r., w sprawie 
zasad i trybu udzielania dota-
cji celowej z budżetu Gminy 
Rząśnia na dofinansowanie 
kosztów inwestycji służących 
ochronie środowiska polega-
jących na budowie przydo-
mowych oczyszczalni ścieków 
zmienionej uchwałą Rady 
Gminy Rząśnia z 16 listopada 
2018 roku.

Przydomowe oczysz-
czalnie ścieków są bar-
dzo dobrym wyborem 
w gospodarstwach domo-
wych, w których ważne są 
rozwiązania ekologiczne, 
przyjazne dla środowiska 
a które są pozbawione dostę-
pu do kanalizacji zbiorczej. 
Do tego dochodzi korzystny 
system dofinansowania wy-
noszący w tym przypadku 

90 proc. kosztów inwestycji 
oraz pomoc pracowników 
Urzędu Gminy na każdym 
etapie procedowania wnio-
sku o dotację. 

Przydomowe oczysz-
czalnie ścieków to systemy 
stwarzające najlepsze warunki 
do zachodzących samoczyn-
nie procesów biologicznych. 
Oparte są na sprawdzonych 
procesach naturalnych, wy-
korzystując procesy biologicz-
ne, i co ważne są praktycznie 
bezobsługowe. Niewątpliwie 
są alternatywą dla szamb. 
Należy jednak pamiętać, że 
ich wykonanie, montaż oraz 
funkcjonowanie musi speł-
niać odpowiednie warunki 
prawne, techniczne oraz kry-
teria określone w przytoczonej 
wyżej uchwale. 

Realizując ten program 
do 2020 roku udzielono 
z budżetu Gminy dofinaso-
wań na łączną kwotę 2 mln 
425 tys. zł. Pozwoliło to na 
montaż 169 przydomowych 
oczyszczalni ścieków u na-
szych mieszkańców.

W 2021 roku zawarto 
35 umów, które zostały roz-
liczone, a wypłaty dotacji 
zostały dokonane. Ich łącz-
na kwota wyniosła 489 tys. 
860 zł.

Zgodnie z przyjętymi za-
łożeniami realizacji tego pro-
gramu, również kolejnych 
latach planowane jest kon-
tunuowanie programu dofi-
nasowania dla mieszkańców 
Gminy Rząśnia na montaż 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Zachęcamy miesz-
kańców, którzy nie mają 
możliwości podłączenia się 
do sieci kanalizacji do korzy-
stania z tej formy dofinaso-
wania.

Przyniesie to korzyści  
zarówno te ekologiczne ( 
mniej zanieczyszczona gle-
ba),  jak i ekonomiczne (ni-
ski koszt eksploatacji, niska 
awaryjność), co przyczyni 
się do poprawy życia nas 
wszystkich.

Bezdomność zwierząt
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50 lat w małżeństwie
Złote Gody - to jubileusz 

par małżeńskich, które prze-
żyły ze sobą wspólnie w mał-
żeństwie aż 50 lat. Aby uczcić 
tak niepowtarzalne i wyjątko-
we wydarzenie Urząd Stanu 
Cywilnego w Rząśni cyklicz-
nie - co dwa lata - przyjmuje 
zgłoszenia par obchodzących 
50 rocznicę ślubu - mieszkań-
ców Gminy Rząśnia. Następ-
nie przekazuje je do Wojewo-
dy Łódzkiego, aby ten mógł 
wystąpić do Prezydenta RP 
o przyznanie „Medali za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie”. 
Po ich przyznaniu organizo-
wana jest uroczystość wrę-
czenia Medali jubileuszowym 
parom.  

We wrześniu 2020 roku 
17 par - mieszkańców Gmi-
ny Rząśnia obchodziło złote 
gody małżeńskie. Były to za-
równo pary, które obchodziły 
ten jubileusz już w roku 2019 

oraz pary, które świętowa-
ły go w roku 2020. Pomimo 
sytuacji pandemicznej przy 

zachowaniu wszelkich środ-
ków ostrożności i w reżimie 
sanitarnym odbyła się uroczy-

stość zorganizowana przez 
wójta gminy Rząśnia i Urząd 
Stanu Cywilnego w Rząśni.  
Rozpoczęła się ona mszą od-
prawioną w intencji małżon-
ków w miejscowym kościele 
pw. św. Macieja w Rząśni. 

Następnie odbyła się  ce-
remonia wręczenia „Medali 
za długoletnie pożycie mał-

żeńskie”  przyznanych przez 
Prezydenta RP. Wójt Gminy 
Rząśnia Tomasz Stolarczyk 
podarował Jubilatom listy 
gratulacyjne, kwiaty oraz 
upominki.  

Dostojnym Jubilatom 
Wójt Gminy Tomasz Sto-
larczyk w imieniu własnym 
i mieszkańców Gminy Rzą-
śnia życzył jak najlepszego 
zdrowia, pogody ducha oraz 
życzliwej opieki i miłości od 
najbliższych na wiele następ-
nych lat. 

Do końca roku 2021 
przyjmowaliśmy zgłoszenia 
par, które ślub zawarły w roku 
1971 i 1972, i są mieszkańca-
mi gminy Rząśnia. 

W bieżącym roku rów-
nież będzie miała miejsce 
uroczystość wręczenia me-
dali parom małżeńskim z tak 
długim stażem.

Uhonorowano następujące pary: 

Jana i Grażynę Żmudzkich 
Zdzisława i Annę Płucienników 
Idziego i Genowefę Draganów 
Zdzisława i Zdzisławę Wdowczyków 
Ryszarda i Teresę Czaińskich 
Czesława i Wandę Saganów 
Henryka i Mariannę Nagiełów 
Edwarda i Danielę Mentków 
Bogusława i Halinę Pęciaków 
Jana i Stanisławę Dąbkiewiczów 
Jana i Halinę Wiśniewskich 
Jana i Teresę Płócienników 
Lecha i Halinę Łęckich 
Jerzego i Zdzisławę Barszczów 
Józefa i Irenę Mizerów 
Jana i Krystynę Maciaszczyków 
Jana i Czesławę Kolanków 
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W Gminie Rząśnia swoją 
działalność prowadzi Gminna 
Biblioteka Publiczna w Rząśni 
wraz z Filiami w Białej, Ko-
draniu i Stróży. Przedmiotem 
działania placówki jest gro-
madzenie, opracowywanie, 
przechowywanie i ochrona 
materiałów bibliotecznych 
oraz obsługa użytkowników. 
Biblioteka służy rozwijaniu 
i zaspokajaniu potrzeb czy-
telniczych i informacyjnych, 
upowszechnianiu wiedzy i na-
uki, rozwoju kultury oraz dba 
o sprawne funkcjonowanie 
sieci bibliotecznej w filiach. 

Zadaniem bibliotek jest 
gromadzenie materiałów bi-
bliotecznych, pełnienie funk-
cji ośrodka informacji biblio-
teczno-bibliograficznych. 

Udostępnianie zbiorów 
na zewnątrz i na miejscu. 
Organizowanie form pracy 
służących popularyzowaniu 
sztuki, nauki oraz upowszech-
nianiu dorobku kulturalnego 
gminy. Współpracowanie 
z bibliotekami, szkołami, 
instytucjami w zakresie roz-
wijania czytelnictwa i zaspo-
kajania potrzeb oświatowych 
i kulturalnych społeczeństwa 
Gminy Rząśnia.

Do potrzeb osób z niepeł-
nosprawnością dostosowano 
dwa budynki: Gminną Biblio-
teka Publiczna w Rząśni ul. 1 
Maja 37B oraz Filię w Kodra-
niu nr. 30. 

Księgozbiór Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rzą-
śni wraz z filiami na dzień 1 
stycznia 2020r. wynosił  44 
160 woluminów. 

W 2020 roku zarejestro-
wano ogólnie 729 czytelni-
ków. W poszczególnych bi-
bliotekach liczba czytelników 
kształtowała się następująco:
• Gminna Biblioteka Pu-

bliczna w Rząśni – 370 czy-
telników;

• G.B.P. w Rząśni Filia w Bia-
łej – 147 czytelników;

• G.B.P w Rząśni Filia w Ko-
draniu – 92 czytelników;

• G.B.P w Rząśni Filia 
w Stróży- 120 czytelników.

• W 2020 roku czytelnicy 
wypożyczyli na zewnątrz 8 

637 woluminów , na miej-
scu udostępniono 2 324 
woluminów.

Komputery są z dostę-
pem do szeroko pasmowego 
Internetu. Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Rząśni po-
siada program biblioteczny 
„PROGMAN”.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Rząśni wraz z Filia-

mi w Białej, Kodraniu i Stróży 
zorganizowały następujące 
wydarzenia mające na celu 
promocję czytelnictwa :lek-
cje biblioteczne,   zorganizo-
waliśmy spotkanie autorskie 
z pisarką  Elżbietą Stępień 
w tradycyjnej formie  (luty ) 

oraz dwa w formie on- line 
z Justyną Bednarek i Barbarą 
Gawryluk.

Odbywały się spotkania 
Dyskusyjnych Klubów Książ-
ki działających przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Rzą-
śni i Filiach w Białej, Kodra-
niu i Stróży. Uczestniczyliśmy 
w ogólnopolskich akcjach 
np.”Narodowe Czytanie – 

2020 r. „Balladyna”, w 2021r. 
„Moralność Pani Dulskiej”,  
„Noc Bibliotek” - w ekologicz-
nym klimacie2020r.  czy „Ko-
smiczna noc” w 2021r. „Mała 
książka Wielki człowiek – 
z Książką na start”. W 2021r. 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Rząśni była współorganiza-
torem”IX Łódzkich spotkań 
z młodymi czytelnikami , 
Z książką na walizkach pt. 
„Wszyscy jesteśmy KOSMI-
TAMI”- wydarzenie miało 
rangę wojewódzką. Patronat 
nad wydarzeniem objął m.in. 
Marszałek Województwa 
Łódzkiego,  Wójt Gminy Rzą-
śnia, Biblioteka Wojewódzka 

w Łodzi. Współorganizato-
rem było Wydawnictwo  Lite-
ratura z Łodzi.  Zorganizowa-
liśmy obchody „Dnia Babci 
i Dziadka”, odbył się uroczysty 
koncert on line z okazji „Dnia 
Matki”.

Kultywowaliśmy na-
sze tradycje i obyczaje np.” 
„ Pierwszy Dzień Wiosny 
i palenie Marzanny”, ”Dzień 
Dziecka”, ”Katarzynki”, „An-
drzejki” , święta narodowe 
i rocznice np. akcja „żonkile”- 
wybuch powstania w getcie 
warszawskim, wybuch po-
wstania warszawskiego, 
Dzień Niepodległości .

W roku 2020 i 2021r.  
Gminna Biblioteka Publiczna 
w Rząśni wraz z Filiami orga-
nizowała również wycieczkę 
rowerową pt; z Książką na 
rowerze, wycieczkę do Unie-
jowa na termy,wycieczkę 
do Warszawy do muzeum 
Powstania Warszawskiego, 
wycieczkę do Warszawy na 
Targi Książki i na Cmentarz 
na Powązkach, wycieczka do 
Mosznej, wycieczka do Kielc 
do fabryki zabawek, wyciecz-
ka do Oblęgorka.

Odbył się konkurs pla-
styczny online „ Moje wa-
kacje z covid -19” , konkurs 
fotograficzny „Mój przyjaciel 
w obiektywie”, konkurs recy-
tatorski z okazji Dnia Matki. 

Dołączyliśmy również 
w 2020 roku do akcji cha-
rytatywnej  pompujemy dla 
Wojtusia „Gaszyn Challenge” 
gdzie przyjęliśmy wyzwanie  
i  wykonywaliśmy przysiady 
aby wesprzeć akcję. W 2021r 
w challenge dzień godności 
– akcja PSONI, której celem 
było zwrócenie uwagi na pra-
wa osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną.

Biblioteki tętnią życiem

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni
zdobyła tytuł „Najlepszej biblioteki 
w województwie łódzkim” i ósme miejsce 
w kraju, w Rankingu Bibliotek
organizowanym przez Rzeczpospolitą
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Spełnia społeczne oczekiwania

Gminny Żłobek „Kubuś 
i Przyjaciele” w Rząśni roz-
tacza opiekę nad najmłod-
szymi mieszkańcami swojej 
gminy.

Wójt wraz z Radą Gmi-
ny Rząśnia jesienią 2019 
rok postanawiają poczynić 
starania aby na terenie gmi-
ny Rząśnia utworzyć żło-
bek czyli miejsce opieki dla 
dzieci do trzech lat. Decyzja 
o tworzeniu żłobka była na-
stępstwem informacji jakie 
napływały do tutejszego sa-
morządu o potrzebie utwo-
rzenia takiej placówki. 

Wójt podjął więc stara-
nia aby taką placówkę zor-
ganizować i zdecydował, 
aby takie miejsce powstało 
szybko i sprawnie, zawnio-
skował jesienią 2019 do 
dwóch instytucji tj. do Mi-
nisterstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej oraz do Regional-
nego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego 
o możliwość wsparcia finan-

sowego w celu utworzenia 
takiej placówki, której na 
terenie gminy nie było.

Gmina Rząśnia złożyła 
dwa projekty. Jeden z projek-
tów złożono w Ministerstwie 
Rodziny i Polityki Społecz-
nej w ramach programu 
MALUCH+. Zawniosko-
wano o wsparcie finansowe 
na zakres prac związanych 
z robotami budowalnymi 
niezbędnymi do przygotowa-
nia budynku komunalnego 
na cele związane z funkcjo-
nowaniem żłobka. Projekt 
Gminy Rząśnia nosił nazwę 
„Utworzenie w 2021 r. 20 

nowy miejsc opieki Gmin-
nym Żłobku „Kubuś i Przy-
jaciele” w Rząśni przy ul. 1 
Maja 16A”. Projekt zakładał 
przebudowę i dostosowanie 
budynku po byłej świetlicy 
środowiskowej i Gminnej Bi-
bliotece Publicznej  w Rząśni 
na miejsce w którym przeby-
wać będą najmłodsi miesz-
kańcy naszej gminy. Wniosek 

przewidywał również zakup 
wyposażenia do kuchni oraz 
do części administracyjnej 
żłobka. 

Drugim projektem zło-
żonym przez Gminę Rzą-
śnia był wniosek w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Łódzkiego na lata 2014-
2020. Wniosek ten zakładał 
pozyskanie środków finan-
sowych na funkcjonowanie 
oraz pierwsze wyposażenie 
żłobka (tj. sfinansowanie 
wynagrodzeń dla personelu 
pracującego w żłobku, zakup 
mebli, zabawek, pomocy dy-

daktycznych, wyposażenia 
niezbędnego do obsługi dzie-
ci itp.) Projekt nosił nazwę 
„Utworzenie miejsc opieki 
żłobkowej w gminie Rząśnia” 

Złożone wnioski uzy-
skały pod konie 2019 roku 
pozytywną opinie i Gmina 
mogła się cieszyć z pozy-
skanych środków finan-
sowych na przygotowanie 

i wyposażenie budynku 
oraz zapewnienie finanso-
wania bieżącej działalno-
ści w okresie od 1 września 
2021 do 31 sierpnia 2022 r. 
Po podpisaniu stosownych 

dokumentów o wsparcie fi-
nansowe dla nowo tworzo-
nej placówki w pierwszych 
miesiącach 2022 roku przy-
stąpiono do prac związanych 
z tworzeniem Gminnego 
Żłobka „Kubuś i Przyjacie-
le” w Rząśni tak aby 1wrze-
śnia 2021 r. mogła się rozpo-
cząć opieka nad dziećmi do 
trzech lat na terenie gminy.

Projekt realizowany 
w ramach Rządowego Pro-
gramu MALUCH+ pn. 
„Utworzenie w 2021 r. 20 
nowy miejsc opieki Gmin-
nym Żłobku „Kubuś i Przy-
jaciele” w Rząśni przy ul. 1 
Maja 16A” oszacowano na 
kwotę 524.592,11 zł. gdzie 
pozyskane dofinansowanie 
wyniosło 403.968,81 zł. na-
tomiast wkład własny gmi-
ny w tym projekcie wyniósł 
120.623,30 zł.

Projekt realizowany 
w ramach RPO oszacowano 
na kwotę 610.486,25 zł po-
zyskane dofinansowanie wy-
niosło 555.542,49 zł., wkład 
własny gminy w projekcie 
wyniósł 54.943,76 zł. 

Warto również wspo-
mnieć, iż projekt Rządowy 
MALUCH+ oraz RPO WŁ 
2014 – 2020 są ze sobą ści-
śle połączone finansowo po-
nieważ wkład własny, który 
gmina wniosła do programu, 
stanowią wydatki poniesione 
w projekcie realizowanym 
w ramach RPO WŁ 2014 – 
2020. Takie powiazanie tych 
dwóch projektów spowo-
dowało, że gmina musiała 
z własnych środków zainwe-
stować tylko ok 70.000 zł. 
aby powstała nowa placów-
ka na terenie gminy Rząśnia 
zajmująca się opieką nad 
dziećmi dotrzech lat. 

To pierwszy żłobek 
jaki kiedykolwiek funkcjo-
nował w gminie Rząśnia. 
Do placówki od 1 września 
2021 uczęszcza 20 malu-
chów. Opieka nad dziećmi 
w Gminnym Żłobku jest 
obecnie bezpłatna, rodzic 
zobowiązany jest jedynie 
do wnoszenia opłaty za wy-
żywienie swojego dziecka, 
które w okresie od 1 wrze-
śnia 2021 do 31 sierpnia 
2022 roku wynosi jedyne 8 
zł na dzień. 

Gminny Żłobek „Kubuś 
i Przyjaciele” w Rząśni jest 
miejscem, w którym dzieci 
dobrze się czują, poznają 
świat trochę inny niż ten, 
który znały przed 1 września 
2021 r. A zapewniona przez 
gminę opieka nad dziećmi 
pozwala rodzicom, szcze-
gólnie mamom, na łatwiej-
szy powrót na rynek pracy.

To pierwszy żłobek jaki 
kiedykolwiek funkcjonował
w gminie Rząśnia

inwestycje
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Otwarci na sportowe inicjatywy
Gmina Rząśnia od wielu 

lat jest bardzo przychylnie 
nastawiona na wspieranie za-
dań z zakresu rozwoju spor-
tu oraz wszelkiego rodzaju 
inicjatyw sportowych. Wio-
dącą rolę odgrywa tu 
wspieranie klubu LKS 
Czarni Rząśnia, który 
jest największym be-
neficjentem dotacji.

Klub LKS Czar-
ni Rząśnia po-
wstał w 1999 roku. 
W pierwszych latach 
swojego funkcjono-
wania skupiał się na 
propagowaniu pił-
ki nożnej. Rozwój 
w tym zakresie po-
zwolił na trzykrotny 
awans do poziomu 
IV ligi (m.in. w sezo-
nie 2008/2009 roku, 
w sezonie 2013/2014 
i 2014/2015 oraz 
2020/2021). Spekta-
kularnym osiągnię-
ciem było pokonanie na 
własnym boisku 3:2 - dru-
żyny „Rycerzy Wiosny” 
czyli ŁKS Łódź (było to 6 
października 2013 roku). 
W sezonie 2020/2021 klub 
mógł pochwalić się dwiema 

drużynami piłkarskimi na 
poziomie seniorskim. Jed-
na grała w IV lidze, a druga 
w A klasie. W chwili obecnej 
LKS Czarni Rząśnia posiada 
3 zespoły m.in. grające na 

poziomie ligi okręgowej (se-
niorzy), w ligi Junior Młod-
szy (rocznik 2006/2007), ligi 
Orlik (rocznik 2011/2012), 
a ponadto prowadzone są 
zajęcia piłkarskie dla dzieci 
z rocznika 2015/2016. Zaję-

cia z poszczególnymi dru-
żynami prowadzą certyfiko-
wani trenerzy. Mecze oraz 
zajęcia odbywają się na kom-
pleksie piłkarsko-sportowym 
przy ul. 1 Maja. Jest to obiekt, 

który składa się z takich ele-
mentów jak płyta główna bo-
iska z trawy naturalnej, bież-
nia lekkoatletyczna, trybuna 
dla widzów. Obok znajduje 
się boisko do siatkówki pla-
żowej, boisko Orlik (w tym 

boisko do tenisa ziemnego). 
Obiekt ten posiada pełne 
oświetlenie, nagłośnienie 
oraz monitoring boisk.

Klub LKS Czarni Rzą-
śnia w roku 2003 przy-

stąpił do rozgrywek piłki 
siatkowej na poziomie III 
ligi i na zakończenie se-
zonu uzyskał awans do II 
ligi. Na tym szczeblu utrzy-
muje się do chwili obec-
nej. Siatkarze praktycznie 

w każdym sezonie zajmują 
miejsca w ścisłej czołówce, 
co umożliwia im awans do 
turniejów półfinałowych. 
Dwukrotnie awansowali do 
ścisłego finału walki o I ligę. 

Było to w sezonach 
2014/2015 ( Katowi-
ce) oraz w sezonie 
2015/2016 (Sanok). 
W obu przypadkach 
zajęli trzecie miejsce, 
a bezpośredni awans 
otrzymywały tylko 
dwie pierwsze eki-
py. Tak długi udział 
w rozgrywkach na 
tym szczeblu, po-
zwolił uzyskać wy-
soki prestiż. Ponadto 
wielu zawodników 
z LKS Czarni Rząśnia 
znalazło się w I lidze, 
a nawet w PlusLidze. 
Jeden z zawodników 
trafił na arenę mię-
dzynarodową w piłce 
plażowej. Niejed-

nokrotnie komentatorzy 
podkreślali ich historię 
zawodniczą i udział m.in. 
w zespole LKS Czarni Rzą-
śnia.

sport
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Szkoła mała, 
ale aktywna

Podstawówka w Zielęci-
nie jest najmniejszą placów-
ką w gminie Rząśnia. Co 
wcale nie znaczy, że gorszą 
od innych.

Tak małe szkoły mogą 
pochwalić się doskonałym 
kontaktem z uczniami, moż-
liwością bezpośredniego do-
tarcia do każdego z nich oraz 
w żadnym wypadku nie wy-
klucza ich dobrego rozwoju i , 
a stosowana w naszej szkole 
nowoczesna wizja nauczania 
gwarantuje dobrą przyszłość.

Niech przykładem będą 
tu sukcesy osiągane przez 
uczniów tutejszej szkoły oraz 
programy w których pra-
cówka uczestniczyła. A są 
to: Rządowy program „Na-
rodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”, Ogólnopolski 
program SKS, Zdrowo jem – 
więcej wiem, Klub Bezpiecz-
nego Puchatka, Harmonijny 
Rozwój, Gotuj się na zmiany, 
5 porcji warzyw, owoców lub 
soku, Pij mleko, Edukacja na 
wesoło gwarancją bezpiecz-
nego rozwoju, Zachowaj 
trzeźwy umysł, Przestrzega-
nie praw dziecka, Najlepsza 
szkoła, Światowy Dzień Ta-
bliczki Mnożenia, Placów-
ka Wolna Od Uzależnień 
i Agresji, Młodzież w Kultu-
rze Wolności, Szkoła pamię-

ta, Śniadanie daje moc, Szko-
ła do hymnu, BohaterOn, 
Wielka mapa Polski.

Uczniowie uczestniczyli 
w wojewódzkich konkur-
sach kuratoryjnych z: języka 
polskiego, matematyki, języ-
ka angielskiego i historii.

Uczeń Bartłomiej Woź-
niak uzyskał tytuł laureata 
w Wojewódzkim konkur-
sie kuratoryjnym z historii, 
a uczennica Zofia Mularczyk 
tytuł finalisty.

Ponadto szkoła brała 
udział w gminnych i powia-
towych konkursach: Matka, 
matula, mateńka - recyta-
torski, Święto Odzyskania 
Niepodległości - recytator-
ski, Święto 3 Maja- recyta-
torski, Używkom mówimy 
NIE- plastyczny, Bezpiecz-
nie na wsi – plastyczny, Żyj-
my zdrowo – fotograficzny, 
a także: Pluszowy miś, Kart-
ka dla żołnierza,  Z popraw-
ną polszczyzną za pan brat, 
Biegi przełajowe,  Turniej 
o puchar Tymbarku.

Innowacje, które prowa-
dzi placówka: Bezpiecznie 
w szkole, Program ekolo-
giczny- „Poznajmy lepszy 
świat”, Czytam z klasą -lek-
turki spod chmurki.

Zaangażowani na maksa
Szkoła Podstawowa im. 

Marcina Bielskiego w swojej 
działalności stwarza uczniom 
warunki wszechstronnego 
rozwoju. Takie działania na-
uczycieli, jak zachęcanie do 
nauki, wskazywanie mocnych 
stron, tworzenie przyjaznej 
atmosfery w grupie, integro-
wanie treści z różnych ob-
szarów programowych oraz 
wspomaganie rozwoju zain-
teresowań dzieci, przynoszą 
wymierne efekty.

Uczniowie są systema-
tycznie motywowani do sa-
modzielnego podejmowania 
aktywności również poprzez 
udział w alternatywnych for-
mach zdobywania wiedzy 
takich, jak: zawody sportowe, 
konkursy, akademie, pro-
jekty, innowacje, wycieczki. 
Szkoła stwarza możli-wości 
do rozwijania kreatywności 
w ramach zajęć rozwijających 
kompetencje matematyczne, 
polonistyczne, anglojęzyczne, 
prace samorządu uczniow-
skiego, wycieczki, zajęcia sza-
chowe.

Placówka na przestrze-
ni ostatnich lat oferowała 
uczniom udział w dodatko-
wych akcjach i imprezach. 
Najchętniej angażowali się 
w działania prozdrowotne, 
literackie, czytelnicze, eko-
logiczne, zajęcia uspołecz-
niające, integrujące zespoły 
klasowe, takie jak: Międzyna-
rodowy Dzień Głośnego Czy-
tania, Pasowanie na Czytelni-
ka, Międzynarodowy Dzień 
Języka Ojczystego, Dzień 
Tabliczki Mnożenia. Zaintere-

sowaniem cieszą się projekty: 
Zaczytane królestwo, Skrzydła 
motyla, Zobaczcie matema-
tykę, Liczby mówią o nas, Ła-
macze szyfrów, Lepsza szkoła, 
Bryły i bryłki, Stolice europej-
skie.

Podejmowanych było 
szereg działań ekologicznych, 
jak: zajęcia zorganizowane 
przez WFOŚiGW w Łodzi 
„Śmieciowe ABC, czyli segre-
gujemy”, ,,Dbamy o planetę”, 
Dzień Ziemi, Światowy Dzień 
Wody, Dzień Ochrony Słoni, 
Przygody kropelki, Jakie ta-
jemnice kryje kosmos?

Uczniowie brali udział 
w wojewódzkim konkursie 
ekologicznym „Oszczędzamy 
wodę”. Dzieci zachęcane były 
do działań prozdro-wotnych 
poprzez udział w  innowacji 
edukacyjnej „Mały mistrz 
kulinarny, czyli smacznie, 
zdrowo, kolorowo”, w konkur-
sie „Odży-wiam się zdrowo”, 
zorganizowanym przez firmę 
TAJM z Łodzi, projektach: 
,,Mamy kota na punkcie mle-
ka”, Zdrowo jem, więcej wiem”.

Istotne w działalności 
szkoły były działania kształ-
tujące kompetencje społeczne 
ucznia, jak też wdrażające do 
bezpiecznych zacho-wań ta-
kie, jak: Ogólnopolski Dzień 
Internetu, Digital Youth Fo-
rum 2020, Konkurs plastycz-
ny „Świadomi i bezpieczni 
– Bezpieczny Internet”, kon-
kurs organizowany przez KPP 
w Pajęcznie, „Wiem i działam”, 
udział w Międzynarodo-
wym Projekcie Edukacyjnym 
„Emocja” oraz szkolnych 

innowacjach: ,,Świat bajek 
i baśni- wartości jako dro-
gowskazy w życiu”, ,,Ukryte 
dziedzictwo. Co kryje pol-ska 
ziemia?”, ,,Klucze do obrazów”, 
,,Przystań w sieci”.

Szkolny Klub Wolontaria-
tu ,,Hipo-PoMocni’’ w ubie-
głym roku szkolnym prze-
prowadził wiele akcji, m.in. 
zbiórkę pieniędzy na rzecz 
działań PAH w Somalii.

Szkoła w Białej funkcjo-
nuje w nowym, wybudowa-
nym przy udziale funduszy 
unijnych budynku. Została 
wyposażona w multime-dial-
ną pracownię językową, tabli-
ce multimedialne, photony 
do nauki robotyki, okulary 
VR  do rzeczywistości wirtu-
alnej. W obejściu urządzono 
ogród dydaktyczny ,,Od-
krywcy przyrody” oraz plac 
zabaw dla dzieci, zainstalowa-
no zegar horyzontalny. Hala 
gimnastyczna jest systema-
tycznie doposażana w sprzęt 
sportowy. Została również 
urządzona salka do zajęć 
korekcyjnych. W najbliższej 
przyszłości baza szkoły wzbo-
gaci się w nowoczesne urzą-
dzenia pozyskane w ramach 
programu oferowanego przez 
MEN we współpracy z Cen-
trum GovTech w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów ,,La-
boratoria Przyszłości”.

Dobrze wyposażona 
szkoła i profesjonalne po-
dejście nauczycieli do swojej 
pracy sprawiają, że placówka 
stwarza szerokie możliwo-ści 
do rozwoju edukacji i zainte-
resowań uczniów.
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Zespół Szkolno – Przedszkolny jako centrum edukacyjne
Zespół Szkolno – Przed-

szkolny w Rząśni to najwięk-
sza placówka w naszej gminie. 
W szkole podstawowej oraz 
przedszkolu uczy się kilkuset 
uczniów, którzy dzięki na-
uczycielom dla których praca 
z młodzieżą jest prawdziwą 
pasją mogą uczęszczać do 
placówki rozwijają zdolności 
interpersonalne, umiejętno-
ści pracy w grupie, uczą się 
autonomii i mogą z optymi-
zmem patrzeć w przyszłość. 

Wynika to z faktu, iż 
nasza szkoła to nie tylko do-
skonale i nowocześnie wypo-
sażona placówka co jest nie-
wątpliwą zaletą i procentuje 
w procesie nauczania, ale też 
z faktu prowadzenia wielu za-
jęć pozalekcyjnych czy inno-
wacji pedagogicznych. 

Wymienić trzeba np. za-
jęcia rewalidacyjne, przezna-
czone dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedo-
stosowanych społecznie i za-
grożonych niedostosowaniem 
społecznym, pracę logopedy 
i psychologa, program zajęć ko-
rekcyjno – kompesancyjnych 
czy też – tak charakterystycz-
ny dla naszej gminy program 
działań proekologicznych.

Nie możemy nie wspo-
mnieć o takich innowacjach 
pedagogicznych jak “Mali 
Ratownicy”, umożliwiają-
cej kształcenie u dzieci bez-
piecznych zachowań, nabycie 
umiejętności postępowania 
w sytuacjach zagrożenia ży-
cia i zdrowia, a także nabycie 
praktycznych umiejętności 
udzielania pierwszej pomo-
cy osobom poszkodowanym 
w różnych zdarzeniach lo-
sowych,  programu „Kraina 
Zmysłów” w której grupa 
przedszkolna 5-latków „ Żab-
ki” i „Skrzaty”, oraz grupa 

6-latków „Elfy” może poznać 
rolę zmysłów i integracji sen-
sorycznej w rozwoju dziecka, 
uczestnictwa w Międzyna-
rodowym Projekcie Edu-
kacyjnym „Piękna Nasza 
Polska cała” czy przystąpie-
nie Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Rząśni do Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie 
w ramach której  podjęliśmy 
szereg działań związanych 
z okresem przygotowaw-
czym, który trwa od roku do 
trzech lat. W tym czasie pod-
jęliśmy szereg działań takich 
jak powołanie zespołów do 

spraw „Szkoły Promującej 
Zdrowie” i „Przedszkola Pro-
mującego Zdrowie”.

Nie zapominajmy 
o Szkolnym Kole Wolonta-
riatu ,,Pomagam bo Lubię” 
istniejącym w ZSP w Rzą-
śni od października 2020 
r. Dzięki jego działalności 
Udało się mimo trudności 
(braku kontaktu bezpośred-
niego w okresie pandemii) 
zorganizować zbiórkę karmy 
dla schroniska w Czartkach. 
Wolontariusze nagrali dla 
przedszkolaków bajki w ra-
mach akcji ,,Czytamy dzie-

ciom” z uwagi na pandemie 
nie mogli osobiście odwie-
dzić najmłodszych kolegów 
z ZSP. Bajki można było 
usłyszeć na stronie szkoły 
na Fb oraz na stronie gmi-
ny Rząśnia .Wolontariusze 
nawiązali współprace z pra-
cownikami GOPS w Rząśni 
i zdeklarowali pomoc osobą 
starszym ,samotnym – a to 
tylko kilka z inicjatyw Koła.

Oczywiście realizujemy 
również programy bardziej 
zbliżone do edukacyjnego 
charakteru placówki, wspo-
mnijmy tu chociaż akcję 
„Poprawna polszczyzna na co 
dzień”, promującej popraw-
ność języka ojczystego wśród 
uczniów klas V – VI.

W tym miejscu nie spo-
sób wspomnieć o wszystkich 
wyjątkowych aspektach dzia-
łania naszej Szkoły. Niech 
podsumowaniem jej dzia-
łania będzie, iż Gmina Rzą-
śnia w wynikach egzaminu 
ósmoklasisty zajęła w roku 
2021 I miejsce w powiecie pa-
jęczańskim i osiągnęła wyż-
szy wynik niż średni wynik 
w województwie łódzkim.

Jesteśmy gotowi na pomoc uchodźcom z Ukrainy
W tym trudnym czasie, 

gdy bezpośrednio za naszymi 
granicami toczy się regular-
na wojna, my Polacy po raz 
kolejny pokazaliśmy swoją 
wielką odpowiedzialność 
i ofiarność.

Również Mieszkańcy 
naszej gminy, w pomocy 
na rzecz Uchodźców wy-
kazali się wyjątkową wspa-
niałomyślnością, hojnością, 
dobrocią i solidarnością 
z ludźmi, którzy w wyniku 
działań wojennych znajdują 
się w dramatycznej sytuacji 
i potrzebują naszej pomocy. 

Świadczy o tym 
między innymi 
liczba przekaza-
nych darów, któ-
re zostaną teraz 
rozdzielone dalej 
przez odpowiednie 
służby.

Wszyscy jako 
społeczność może-
my być dumni, że 
tak licznie – często 
prywatnym wysił-
kiem,  podejmuje-
my szereg inicja-
tyw, aby wesprzeć 
w jakikolwiek 

sposób osoby, które uciekają 
przed wojną.

Informujemy, że zbiórka 
darów na terenie naszej gmi-
ny trwa  nadal! 

Cały czas otwarty pozo-
staje punkt zbiórki mieszczą-
cy się w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Rząśni przy ul. 
1 Maja 37B w godz. pracy 
Biblioteki (pon. 9:00 – 17:00, 
wt. – śr. piątek: 8:00 – 19:00, 
czwartek: 8:00 – 20:00, sobota 
8:00 – 16:00).
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