
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, 
życzymy Państwu, chwil wypełnionych radością 

i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna 

świąteczna atmosfera.
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej 

do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego 
Nowego Roku 2022, obfitującego w pasmo sukcesów!

Burmistrz Pajęczna Piotr Mielczarek 
wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Pajęcznie

Już po raz drugi przed pa-
jęczańskim Ratuszem odbył 
się Jarmark Bożonarodze-
niowy. Od piątku 10 grudnia 
do niedzieli 12 grudnia 2021 
roku  przy blasku świątecz-
nych iluminacji mieszkańcy 
mogli uczestniczyć w  tym 
wyjątkowym wydarzeniu. 
Na jarmarku pojawiło się 35 
wystawców, w tym Koła Go-
spodyń Wiejskich z  Patrzy-
kowa, Nowych Gajęcic, Ma-
rzęcic, Woli Bałuckiej oraz 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi „Nasza Wieś Szlachec-
ka” z  Dylowa Szlacheckiego 
a  także Stowarzyszenie Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Tręba-

czew.  Świąteczne stoiska 
kusiły mnóstwem wyrobów. 
W  ofercie dominowała re-

gionalna żywność: ciasta do-
mowego wypieku, korzenne 
pierniczki, potrawy wigilijne: 

pyszne pierogi, aromatyczna 
kapusta z  grochem, paszte-
ciki z  wyśmienitym czerwo-
nym barszczem, domowy bi-
gos, żurek, świeżonka, pajda 
chleba ze smalcem, miody 
pitne,  a  także piwa smako-
we oraz tradycyjny grzaniec, 
rozgrzewająca herbata i  go-
rąca czekolada. Można było 
zaopatrzyć się w  ozdoby 
świątecznego stołu, wyroby 
rękodzieła, makramy, prace 
szydełkowe, ręcznie wykona-
ne bombki, oryginalne obra-
zy na drewnie, nietuzinkowe 
ozdoby choinkowe.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Pajęcznie
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INFRASTRUKTURA DROGOWA INFRASTRUKTURA DROGOWA

Prezes Rady Ministrów 
w  dniu 21 kwietnia br. za-
twierdził listy zadań do do-
finansowania ze środków 
(dawniej Fundusz Dróg Sa-
morządowych) w ramach na-
boru wniosków na 2021 rok. 
Gmina Pajęczno na przebu-
dowę i rozbudowę dróg gmin-

nych w Pajęcznie otrzyma po-
nad 2,6 mln złotych. 

Realizacja inwestycji pla-
nowana jest na lata 2021-2023. 
Całkowity szacunkowy koszt 
zadania wynosi 3 824 917,00 zł., 
w  tym dofinansowanie z  Rzą-
dowego Funduszu Rozwoju 
Dróg w kwocie  2 677 441,00 zł.

Maksymalne dofinansowa-
nie może wynieść do 80% kosz-
tów realizacji zadania, dlatego 
też jest Nam niezmiernie miło, 
że kwota pozyskanego przez 
Gminę Pajęczno dofinansowa-
nia to aż 70% całości inwestycji.

Plac budowy został prze-
kazany wykonawcy wyło-

nionemu w  drodze postę-
powania przetargowego. 
Inwestycja obejmuje budowę 
oświetlenia ulicznego, budo-
wę nowych dróg wraz z  do-
jazdami do nieruchomości, 
wydzielenie z  istniejącego 
pasa drogowego: jezdni, 
ścieżki rowerowej i  pieszo-

-rowerowej wraz z elementa-
mi zagospodarowania prze-
strzeni miejskiej w  postaci 
pasa zieleni oraz tzw. opaski 
bezpieczeństwa. Wykonawcą 
jest firma Arkadiusz Mika 
Przedsiębiorstwo Usługowo 
Handlowe „DOMAX” z  Bo-
ronowa.

Nowe drogi na Osiedlu Matusowiec w Pajęcznie 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Zakończyła się  budowa 
ul. Jana Pawła II w Pajęcznie. 
Na zadanie zostało pozyska-
ne dofinansowanie z  Łódz-
kiego Urzędu Wojewódzkie-
go w Ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych w  wysoko-
ści ok. 64,67%. Inwestycja 
obejmowała budowę oświe-
tlenia ulicznego, powstanie 
nowej drogi wraz z dojazda-
mi do nieruchomości, wy-
dzielenie z  istniejącego pasa 
drogowego: jezdni, ścieżki 
rowerowej i  pieszo-rowero-
wej wraz z  elementami za-
gospodarowania przestrzeni 
miejskiej w postaci pasa zie-
leni oraz opaski bezpieczeń-
stwa. Wykonawcą była  firma 
BITUM spółka z o.o. z Lipia 
Śląskiego.  Termin realizacji 
to lata 2020-2021.  Zadanie 
zostało ostatecznie zakoń-
czone w  maju 2021 r. War-
tość zadania to kwota 4 138 
869,00 zł.

Ulica Jana Pawła II w Pajęcznie zakończona

Wciąż jeszcze nie wszystkie 
drogi na osiedlu Żródelna są 
wyremontowane. Kilka z  nich 
wciąż czeka na swoją kolej. 
Sukcesywnie realizowane są 
kolejne. W 2021 roku udało się 

przebudować ul. Słowackiego. 
Zadanie zostało zakończone, 
a  wykonawcą robót było PHU 
Ol-BUD Olga Pilśniak z Pajęcz-
na.  Koszt całkowity prac wy-
niósł  117.044,34 zł.

Przebudowa ulicy Słowackiego

Utrwaloną już praktyką 
samorządów jest współfi-
nansowanie inwestycji przez 
jednostki samorządowe. Nie-
jednokrotnie gminy party-
cypują w  kosztach inwestycji 
prowadzonych przez powiat 
na ich terenie. Nie inaczej jest 
w  przypadku drogi powiato-
wej nr 3500E Pajęczno – Rzą-
śnia – Będków 

Powiat Pajęczański jako 
właściciel drogi powiatowej 
nr 3500E na odcinku przebie-
gającym przez teren gminy 
i  miasta Pajęczno tj. od ron-
da w  miejscowości Pajęczno 
do granicy z  gminą Rząśnia 
o długości ok. 2,3 km,  wystę-
puje jako  inwestor wykonu-
jąc zadania:  przygotowanie 
dokumentacji projektowej, 
uzyskanie wymaganych pra-
wem decyzji administracyj-

nych, przygotowanie wniosku 
o  dofinansowanie do Fundu-
szu Dróg Samorządowych, 
przeprowadzenie przetargów 
zmierzających do wyłonienia 
wykonawcy) oraz  przedłoże-
nie stronom porozumienia, 
informacji o  odbiorze i  rozli-
czeniu inwestycji.

Gmina Pajęczno zobowią-
zała się w stosownym Porozu-
mieniu zawartym z Powiatem  
Pajęczańskim  do współdziała-
nia w finansowaniu  inwestycji 
poprzez udzielenie pomocy fi-
nansowej, pokrywającego 50% 
wkładu własnego. Wysokość 
tej  pomocy udzielonej przez 
Gminę Pajeczno wynosić bę-
dzie nie więcej niż 880 274,19 
zł w tym: w 2020 r. – 50 000,00 
zł, w  2021 r. – 621  213,18 zł, 
w  2022 r. – 193  301,01 zł, 
w 2023 r. – 15 760,00 zł.

Współfinansowanie budowy drogi

Zakończyły się pra-
ce związane z  przebudową 
przejść dla pieszych w  Pa-
jęcznie na ulicy Rekreacyjnej 
( jedno przejście ) oraz  ul. 
Wiśniowej ( trzy przejścia), 
dotyczące poprawy bezpie-
czeństwa ruchu pieszych 
na przejściach dla pieszych 
w  Pajęcznie. Na inwestycję  
Gmina Pajęczno pozyskała 
środki finansowe w  ramach  
Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg w 2021 roku.

Ostatecznie na realizację 
czterech przejść dla pieszych 
wydatkowano kwotę 203 

640 zł, natomiast wysokość 
dofinansowania wyniosła 
162  911 zł. W  ramach pro-
jektów wykonano oświetle-
nie, wyniesienie przejścia 
dla pieszych, zastosowano 
system fakturowych ozna-
czeń nawierzchni dla osób 
z  dysfunkcjami wzroku oraz 
wykonano oznakowanie po-
ziome i  pionowe w  obszarze 
oddziaływania przejścia dla 
pieszych. Wszyscy liczą na 
to, iż nowe przejścia dla pie-
szych  poprawią bezpieczeń-
stwo uczestników ruchu dro-
gowego w Pajęcznie.

Nowe przejścia dla pieszych w Pajęcznie
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Od bardzo wielu lat 
mieszkańcy Osiedla Źródel-
na w  Pajęcznie borykali się 
z  niskim ciśnieniem wody. 
Narzekali na to, iż wiele urzą-
dzeń technicznych  źle przez 
to pracuje lub się wprost psu-
je, a  każdego lata problem 
stawał się jeszcze bardziej 
dotkliwy. 

Dlatego też postanowio-
no wybudować pompownie 

przy ul. Źródelnej, która pro-
blem ten ma pomóc rozwią-
zać.

Wykonawcą zadania była 
firma INSTALKAN s.c. Da-
niel Solecki, Dariusz Solecki 
z  Pajęczna. Wartość zadania 
po przeprowadzonej proce-
durze przetargowej wyniosła 
241.818,00 zł. Zadanie  to zo-
stało sfinansowane ze środ-
ków własnych gminy.

Budowa pompowni wody
na ulicy Źródelnej w Pajęcznie

Gmina Pajęczno zreali-
zowała zadanie inwestycyjne 
pod nazwą: ,,Dostawa i mon-
taż kompletnej linii do od-
wadniania osadu ściekowego 
na Miejskiej Oczyszczalni 
Ścieków w Pajęcznie”. Wyko-
nawcą była firma  „STALBU-
DOM” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z  sie-
dzibą w Warszawie. Wartość 
zadania to kwota  454.731,00 
zł. Środki finansowe pocho-
dzą z  Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Zakres 
rzeczowy inwestycji pole-
gał na wymianie prasy wraz 
kompletną  linią  do odsącza-
nia osadu ściekowego wraz 
ze stacją polimerową. Dzięki 
realizacji tego zadania wy-
dajność procesu oczyszcza-
nia osadów jest trzykrotnie 
większa, przy mniejszym 
nakładzie energii, czego 
efektem jest uzyskanie  lepiej 
oczyszczonych ścieków. Jest 
to pierwsza tak duża inwesty-
cja od dwudziestu lat na te-
renie oczyszczalni.   Przewi-
duje się dalszą modernizację 
oczyszczalni. 

Obecnie jest zlecone 
wykonanie koncepcji kom-
pleksowej modernizacji 
oczyszczalni. Zakres robót 
objętych umową obejmuje:  
zapewnienie próbopobieraka 
(samplera) do automatycz-
nego poboru próbek ścieków 
surowych, w celu wykonania 
serii badań ścieków suro-
wych uśrednionych, wyko-
nanie bilansu ścieków dopły-
wających z  uwzględnieniem 
wyników badań ścieków oraz 
rozbudowy sieci kanalizacyj-
nej. Koncepcja oczyszczalni 
ścieków ma zawierać: opis 
rozwiązań technologicznych 
i  funkcjonalnych, niezbędne 
obliczenia procesowe, opis 
obiektów oczyszczalni wraz 
z ich charakterystyką, wstęp-
ne zagospodarowanie terenu 
wykreślone na mapie zasad-
niczej, schematy technolo-
giczne gospodarki ściekowej 
i  osadowej, orientacyjne ze-
stawienie kosztów inwestycji,  

przygotowanie karty cha-
rakterystyki przedsięwzięcia 
w celu złożenia przez Gminę 
Pajęczno  wniosku i uzyska-
nia decyzji środowiskowej 
na realizację przedsięwzięcia 
oraz uczestnictwo meryto-
ryczne w  uzyskaniu tej de-
cyzji, odwierty geologiczne 
w  miejscach przewidzianych 
do lokalizacji nowych obiek-
tów, minimum 6 odwiertów 
do głębokości co najmniej 
1,5 m poniżej poziomu po-
sadowienia poszczególnych 
obiektów, przygotowanie 
opisu przedmiotu zamówie-
nia do przetargowej specyfi-
kacji warunków zamówienia 

na wykonanie dokumenta-
cji projektowej oczyszczalni 
ścieków oraz pomoc mery-
toryczną podczas procedu-
ry przetargowej, udzielanie 
wyjaśnień na zapytania skie-
rowanych od uczestników 
postępowania przetargowe-
go zgodnie z  wymaganiami 
ustawy prawo zamówień pu-
blicznych i  aktów wykonaw-
czych do niej.  

Wszystkie te działania 
prowadzić mają do poprawy 
jakości ścieków oczyszczo-
nych i zapewnienia sprawne-
go i bezawaryjnego działania 
pajęczańskiej oczyszczalni 
ścieków.

Konieczne inwestycje 
na oczyszczalni ścieków 

Na terenie Naszej Gminy, trwają prace w związku z reali-
zacją projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Pajęcz-
no”. W ramach zadania zostaną zamontowane: 304 instalacje 
fotowoltaiczne oraz 163 kolektory słoneczne, umieszczone 
na budynkach należących do mieszkańców Gminy Pajęczno. 
W projekcie zostało zakupionych również 46 kotłów na bio-
masę. Ponadto, instalacje odnawialnych źródeł energii, będą 
zainstalowane na budynkach użyteczności publicznej partne-
ra projektu – Starostwa Powiatowego w Pajęcznie.

Na dzień dzisiejszy zostało wykonanych około 150 insta-
lacji solarnych, 160 sztuk instalacji fotowoltaicznych oraz 46 
piecy na biomasę.

Dofinansowanie o wartości 6 963 874,98 zł pozyskano ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zakończenie prac związanych z montażem instalacji ma 
nastąpić do marca 2022roku.

Jednocześnie uspokajamy mieszkańców, iż w  przypadku 
instalacji fotowoltaicznych dotychczasowy system opustowy 
będzie obowiązywać do końca marca 2022.

„W  świetle tych poprawek wszyscy prosumenci, którzy 
złożą wniosek o przyłączenie do dnia 31 marca 2022 r. - jeśli 
zostaną pozytywnie zweryfikowani pod względem formal-
nym - będą przyłączeni na starych zasadach i staną się pro-
sumentami na warunkach opustu. Od 1 kwietnia będą to już 
wnioski zgłaszane w ramach nowego reżimu prawnego, czyli 
net billingu” - przekazał wiceminister klimatu i  środowiska 
Ireneusz Zyska.

OZE w Gminie Pajęczno

Niewiele fragmentów 
naszego miasta pozostaje 
jeszcze nieskanalizowanych. 
Te, do których nie dochodzi 
jeszcze nitka mają  najczę-
ściej mocno skomplikowaną 
sytuację projektową czy też 
techniczną. Dlatego też cie-
szą takie drobne inwestycje, 
które można zrealizować 
mimo wcześniejszych kom-
plikacji, a które przysłużą się  
mieszkańcom. Jedną z  nich 
była bez wątpienia budowa 
małego fragmentu kana-
lizacji przy skrzyżowaniu 
ulic Częstochowskiej i  Ko-
ściuszki. Wiele jeszcze takich 
mniejszych fragmentów ka-
nalizacji czeka na swoją re-
alizację, ale mamy nadzieję, 
iż uda się to wykonać. Wy-
konawcą zadania  był MZK 
w  Pajęcznie, a  jego  wartość 
wyniosłą  45.744,31 zł. 

900 tysięcy na budowę 
kanalizacji otrzymaliśmy 
w ramach rządowego wspar-
cia dla samorządów  na reali-
zację inwestycji w tym zakre-
sie. Podział środków nastąpił 
automatycznie na postawie 
algorytmów (opartych na 
danych wskazanych w  usta-
wie, w  tym dotyczących za-
możności) oraz danych GUS 
na 31 października 2021 r. 
Środki te gmina musi wydać 
w latach 2021 – 2024.  Decy-
zja w  sprawie przeznaczenia 
tych środków zostanie podję-
ta w najbliższym czasie. 

Sieć
kanalizacji 
wciąż 
do rozbudowy

W ostatnich dwóch latach 
uciążliwym problemem były 
częste przypadki skażenia 
wody w sieci wodociągowej.

Chcąc wyeliminować 
problem skażonej wody, 
a  przynajmniej zredukować 
częstotliwość jego występo-
wania – Urząd Miejski w Pa-
jęcznie zakupił lampy UV, 
które mają działanie bakte-

riobójcze na niepożądane 
drobnoustroje. 

Lampy zamontowane 
zostały na ujęciu wody w Pa-
jęcznie. Ultrafiolet uwalnia 
wodę od bakterii, wirusów 
i  pierwotniaków. Zadanie 
sfinansowano ze środków 
budżetu Gminy Pajęczno. 
Całkowita wartość zadania 
to koszt ok. 70.000 zł.

Zakup i montaż lamp UV na ujęciu wody w Pajęcznie

Od 1 stycznia 2021 r. 
w  Gminie Pajęczno miesz-
kańcy – właściciele nieru-
chomości zamieszkałych 
mogą  korzystać z ulgi z  ty-
tułu kompostowania biood-
padów stanowiących odpady 
komunalne w  kompostow-
nikach przydomowych. Ze 
zwolnienia mogą korzystać 
właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzin-
nymi, którzy odpady bio 

gromadzą we własnym kom-
postowniku.

Właściciel nierucho-
mości zamieszkałych, który 
złożył deklarację z  informa-
cją o  kompostowaniu odpa-
dów biodegradowalnych nie 
przekazuje tych odpadów do 
odbioru w  sezonie wiosen-
no-letnim. W  wyjątkowych 
sytuacjach nadmiaru odpa-
dów typu popiół właściciel ma 
prawo wystawić w pojemniku 
brązowym popiół. 

Przy zgłoszonym kompo-
stowaniu odpadów biodegra-
dowalnych i korzystaniu z ulgi, 
odpadów podlegających kom-
postowaniu nie wolno  umiesz-
czać również w pojemnikach na 
zmieszane odpady komunalne. 

Zgodnie z uchwałą Nr 252/
XXVII/21 z  dnia 14 WRZE-
ŚNIA 2021 r. Rady Miejskiej 
w Pajęcznie w sprawie zwolnie-
nia w części z opłat za gospoda-
rowanie odpadami komunal-
nymi ulga od 01 października 

2021 r.  wynosi 3 zł miesięcznie 
od osoby.

Właściciele nieruchomości, 
którzy posiadają kompostow-
nik przydomowy i kompostują 
w nim odpady, a jeszcze nie do-
konali zgłoszenia mogą to zro-
bić i skorzystać z ulgi. Konieczne 
jest  wypełnienie nowej  deklara-
cji o wysokości opłat,  na druku 
dostępnym w  Urzędzie Miej-
skim w Pajęcznie  lub pobranie 
druku ze strony internetowej 
Urzędu.

Ulga dla posiadaczy kompostowników

PSZOK, czyli Punkt Se-
lektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych to miejsce 
na terenie gminy,  w  którym 
mieszkańcy pozostawiać mogą 
odpady komunalne zebrane 
w sposób selektywny. 

Mieszkańcy będą mogli 
samodzielnie, w  wybranym 
przez siebie momencie zawieźć 
tam m.in. przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyte baterie 
i  akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i  elektroniczny, 

meble i inne odpady wielkoga-
barytowe, zużyte opony, odpa-
dy zielone, odpady budowlane 
i  rozbiórkowe stanowiące od-
pady komunalne, meble itp. 

Obowiązek posiadania 
PSZOK na terenie gminy re-

guluje ustawa o  utrzymaniu 
porządku i  czystości. Tym 
bardziej cieszy nas, że obiekt 
ten zostanie wybudowany 
z  wykorzystaniem środków 
pochodzących z  Unii Euro-
pejskiej.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pajęcznie
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Analiza rynku odpadów 
oraz przetargi w innych gmi-
nach wskazują na znaczący 
wzrost cen za odbiór i  zago-
spodarowania odpadów w ca-
łym województwie i kraju. 

Niestety,  jak wiemy z in-
formacji docierających z róż-
nych gmin na terenie całej 
Polski, zasadniczo  w przetar-
gach startuje jeden lub co naj-
wyżej dwóch wykonawców, 
a więc prawie nie ma konku-
rencji. To niestety powoduje 
konieczność przyjmowania 
przez gminy cen, jakie dyktu-
ją firmy składające oferty. 

Zgodnie z  prawem gmi-
na nie może nie zorganizo-
wać przetargu na wyłonienie 
wykonawcy, który zrealizuje 
dla gminy odbiór i  zagospo-
darowanie odpadów komu-
nalnych wytworzonych przez 
mieszkańców. Cen zaofe-
rowanych w  przetargu nie 
można negocjować, a  wyko-
nawców wyłania się poprzez 
zorganizowanie i  ogłoszenie 
przetargu nieograniczonego. 

Cena odbioru i  zagospo-
darowania  1 tony odpadów 
z  poprzedniego przetargu, 
który był organizowany przez 
Gminę Pajęczno  w 2019 r. wy-
nosiła 559,44 zł brutto za tonę 
odbieranych i poddanych za-
gospodarowaniu  odpadów, 
na początku 2020 roku było to 
702,00 zł , a  obecnie to 804,60   
zł brutto. Pomimo tego, iż jest 
to jedna z najniższych cen za 
tonę  w  naszym regionie to  
i  tak spowodowała koniecz-
ność podwyższenia stawki dla 
mieszkańca obecnie do kwoty 
28 zł od osoby. 

Zaznaczyć należy, że do 
2019 roku Gmina Pajęczna, 
jak wszyscy,  płaciła za od-
biór odpadów  tzw. stawkę 
ryczałtową – stałą kwotę, 
bez względu na ilość wytwo-
rzonych przez mieszkańców 
odpadów. Zmiana przepisów 
wprowadziła opłaty za każ-
dą wytworzoną tonę, co ma 
bezpośredni wpływ na stawkę 
dla mieszkańca. Dlatego tak 
ważna jest kwestia ograni-
czenia ilości wytwarzanych 
odpadów.

Koszty funkcjonowania 
systemu obejmują: odbiór, 
transport i  zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych, 
utrzymanie punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych, obsługę admini-
stracyjną systemu, edukację 
ekologiczną, wyposażenie 
nieruchomości w  pojemniki 
i  worki na odpady komunal-
ne. Ustawa mówi również, iż 
odbiór odpadów z  nierucho-
mości zamieszkałych rozlicza-
ny jest z  podmiotem świad-
czącym usługę w  oparciu 
o  ilość odebranych odpadów, 
w  związku z  czym ma ona 
decydujący wpływ na koszty 
funkcjonowania systemu. 

„ROSNĄ KOSZTY”

Wzrost cen spowodowa-
ny jest kilkoma czynnikami m. 
in. znaczącym wzrostem ilości 
odpadów komunalnych, który 
przekłada się na zwiększenie 
kosztów odbioru jak i zagospo-
darowania odpadów komunal-
nych. 

Między 2019 a 2021 rokiem 
ilość odpadów wzrosła o około 4 
proc. Dane GUS i Eurostatu po-
kazują, że na przestrzeni ostat-
nich 15 lat ilość produkowanych 
w Polsce śmieci wzrosła o około 
40 proc. i  trend wzrostowy na 
się cały czas utrzymywać. Nie-
stety z analizy procesu zagospo-
darowania odpadów wynika, 
że wciąż niska jest świadomość 
ekologiczna mieszkańców, po-

nieważ aż 62 proc. odpadów 
nadal odbieranych jest jako 
zmieszane odpady komunal-
ne. To powoduje, że znaczna 
ich część nie nadaje się do re-
cyklingu. Odpady te mogą być 
zagospodarowane jedynie na 
składowisku odpadów, co przy-
czynia się do wzrostu opłaty za 
korzystanie ze środowiska (za 
składowanie) lub wykorzystane 
do produkcji paliwa alternatyw-
nego, co również wiąże się z du-
żymi kosztami.

Istotnym czynnikiem gene-
rującym koszty funkcjonowania 
systemu jest wysokość opłaty 
za korzystanie ze środowiska, 
popularnie nazywaną opłatą 
marszałkowską, która w okresie 
od 2017 – 2021 roku znacznie 
wzrosła. W  roku 2017 stawka 
wynosiła 74,26 zł, w roku 2018 
- 140 zł, w kolejnych latach 170 
zł i 240 zł. W roku 2020 – 270 zł 
i nadal może rosnąć.

Realny wpływ na wzrost 
kosztów za odpady komunal-
ne ma również: wzrost kosz-
tów paliwa oraz energii elek-
trycznej dla przedsiębiorców, 
nowe i kosztowne wymagania 
dla podmiotów zajmujących 
się odbiorem odpadów ko-
munalnych dotyczące m. in. 
magazynowania, składowania 
i  monitoringu wizyjnego, jak 
i również ochrony przeciwpo-
żarowej, specjalistyczne ma-
szyny, które muszą być także 
w  specjalny sposób serwiso-
wane, wymiana floty bardzo 
kosztownych pojazdów, czę-

sto o bardzo specjalistycznych 
funkcjach.

Nie bez znaczenia jest także 
wzrost płacy minimalnej, która 
odzwierciedla wzrost kosztów 
pracy osób uczestniczących 
w funkcjonowaniu systemu go-
spodarki odpadami, a te od 2019 
roku wzrosły bardzo znacząco.  
Prognozy co do wzrostu wyna-
grodzeń zwiastują utrzymanie 
się obecnego trendu w  latach 
kolejnych, co należy wziąć pod 
uwagę szacując koszty każdego 
rodzaju usług świadczonych na 
rynku. 

Ze wzrostem kosztów za od-
biór i zagospodarowanie odpa-
dów borykają się miasta i gminy 
w całej Polsce. 

Jak można  tłumaczyć 
wzrost ceny za odbiór i zagospo-
darowanie odpadów?

Firma składająca ofertę nie 
ma obowiązku wyjaśnienia jakie 
składowe wartości wpływają na 
cenę oferty. Czynników może 
być wiele, a są nimi  zapewne: 
• wzrost cen za zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych 
w instalacjach komunalnych,
• wzrost od 2017 roku opła-
ty za gospodarcze korzysta-
nie ze środowiska,  w  tym 
za  składowanie odpadów na 
składowiskach  
• wzrost kosztów wynagro-
dzeń pracowników, na co 
wpłynął wzrost minimalnego 
wynagrodzenia, ale przede 
wszystkim: 
• nadal bardzo duża  ilość  wy-
twarzanych odpadów zmie-

szanych i   odpadów biode-
gradowalnych, które stanowią 
odrębną frakcję  przekazywaną 
do odbioru  

To, ile faktycznie Gmina 
Pajęczno będzie płacić mie-
sięcznie  firmie za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów 
zależy przede wszystkim od  
ilości przekazywanych przez 
mieszkańców odpadów, za-
równo podczas odbioru bez-
pośredniego, jak też tych,  które 
są zawożone do PSZOK,  czy 
też odbieranych w zbiórce od-
padów wielkogabarytowych. 
Faktyczna ilość odebranych ton 
odpadów komunalnych , czy-
li od każdego z  mieszkańców, 
sposób  segregacji  odpadów, 
przekazywanie frakcji odpa-
dów biodegradowalnych  to 
najważniejsze czynniki, mające 
wpływ na wysokość opłat wno-
szonych do firmy odbierającej 
odpady. 

Większa ilość odpadów = 
konieczność ponoszenia więk-
szych opłat.

Prawidłowa   SEGREGA-
CJA  odpadów ma ogromny 
wpływ na zmniejszenie ilości 
odpadów zmieszanych (niese-
gregowanych), co przekłada się 
na zmniejszenie ponoszonych 
kosztów przez gminę. Nieprze-
strzeganie przez mieszkańców 
zasad segregacji, zwiększona    
ilość odpadów zmieszanych  
znacząco zwiększają  koszty 
funkcjonowania systemu go-
spodarowania odpadami ko-
munalnym, co bezpośrednio 
przekłada się na wysokość sta-
wek „opłaty śmieciowej”.

Jako wytwarzający odpady 
musimy wszyscy  pilnować, 
by do systemu były zgłoszone 
wszystkie korzystające z  niego 
osoby, by do gminnego syste-
mu nie dostawały się odpady 
z przedsiębiorstw oraz by waga 
wystawianych przez nas śmieci 
w pojemnikach  była jak najniż-
sza (np. poprzez kompostowa-
nie), by oddawać jak najmniej 
odpadów zmieszanych i biode-
gradowalnych.  Tylko te wspól-
ne działania mogą nas uchronić 
przed kolejnymi wzrostami cen 
za odbiór i  zagospodarowanie 
odpadów

Rosnące ceny śmieci…
OCHRONA ŚRODOWISKA

Panie Burmistrzu, kończy 
się rok 2021, trzeci rok Pańskiej 
5 letniej kadencji. Choć to jesz-
cze za wcześnie na podsumo-
wanie całości, to jednak warto 
opowiedzieć o  tym, co już za 
nami …

- Pewne podsumowania 
już można przedstawić, bo jak 
wiemy czas pędzi nieubłaganie 
i faktycznie trzy lata intensywnej 
pracy na stanowisku burmistrza 
minęły pod koniec listopada.

To czas, w którym poznałem 
i  ciągle jeszcze poznaję specy-
fikę tej pracy, samego urzędu, 
współpracowników, interesan-
tów i naszej pięknej gminy. Choć 
swoją społeczną działalność 
zaczynałem w  roku 2006 jako 
radny Rady Miejskiej, następnie 
przewodniczący osiedla, znowu 
w  roli radnego kadencji 2014 
-2018 i od tegoż roku jako bur-
mistrz, to nadal nie mogę po-
wiedzieć, że już wszystko na ten 
temat wiem. 

Mimo wielu trudności, kło-
potów, a  nawet przykrości jakie 
mnie spotykały, to uważam, że 
bilans satysfakcji i  tak wychodzi 
na duży plus.

Gdyby miał Pan wskazać 
największe sukcesy tego czasu, 
to byłoby to?...

Lista zrealizowanych, za-
kończonych zadań jest już dość 
długa, aczkolwiek spośród tych 
najważniejszych wymieniłbym 
choćby termomodernizację bu-
dynku Urzędu Miejskiego, który 
jest przecież wizytówką naszego 
miasta, ścisłego centrum. Na-
stępnie budowa ronda na skrzy-
żowaniu ulic Wiśniowej, 1 maja 
i Cmentarnej, o które „walczyli-
śmy” z wieloma radnymi jeszcze 
w  kadencji 2006-2010. Wtedy 
podobno nie mogło się tam 
zmieścić – tak wówczas to tłuma-
czono. Dzięki dobrej współpracy 
z  władzami powiatu pajęczań-
skiego i  pozyskaniu środków 
zewnętrznych ta inwestycja się 
wreszcie udała, a  trwa jeszcze 
przebudowa drogi na całym od-
cinku do Białej. 

Budowa ulicy Jana Pawła II 
do niedawna była tylko marze-
niem, a dzięki uzyskanemu 70% 

dofinansowaniu z RFRD już stała 
się wizytówką drogową naszego 
miasta. 

Ogromnie cieszy mnie rów-
nież fundusz sołecki, o  który 
walczyłem już jako radny. Przez 
trzy lata jego funkcjonowania 
we wszystkich sołectwach naszej 
gminy wydatkowano już ponad 
milion złotych na zadania, o któ-
rych decydują bezpośrednio 
mieszkańcy tych sołectw.

Oczywiście nie samymi 
inwestycjami zajmuje się bur-
mistrz. W kampanii mówił Pan 
np. o  potrzebie ograniczenia 
zatrudnienia.

To prawda. Na początku mo-
jej kadencji pod koniec 2018 r. 
w  Urzędzie pracowało 81 osób, 
a na koniec roku 2020 już tylko 
67 osób. Aktualnie ten stan dalej 
się zmniejsza i  wynosi 63 eta-
ty, a  co najważniejsze nie dzieje 
się to poprzez zwolnienia, tylko 
naturalną koleją rzeczy - dzię-
ki osiąganiu wieku i  uprawnień 
emerytalnych przez pracowni-
ków. 

A  co ze stanem finansów 
publicznych i licznikiem zadłu-
żenia gminy?

Tutaj również należy wska-
zać różnicę między rokiem 2018, 
kiedy to mieliśmy ponad 12,5 
miliona długu, a  końcem roku 
bieżącego, gdzie stan zadłużenia 
wynosi nieco ponad 8 milionów 
złotych. 

A co najbardziej istotne tem-
po inwestycji nie spadło, według 
wielu znacząco przyspieszyło.

Taką tezę powinien Pan 
jednak udowodnić, bo prze-
cież to jest konkretna wartość 
liczbowa…

Rok 2020 zamknęliśmy kwo-
tą inwestycji na ponad 6,5 milio-
na złotych, z  czego 5,3 miliona 
to środki zewnętrzne, natomiast 
w roku 2018 było to odpowied-
nio 3,8 miliona na inwestycje, 
z  czego środki zewnętrzne to 
tylko 133 tys. złotych. Uważam, 
że miarą sprawnego zarządza-
nia jest m.in. ilość pozyskanych 
środków w stosunku do wkładu 
własnego. Naturalnie lepiej jeśli 
inwestujemy pieniądze pocho-

dzące spoza własnych środków 
budżetowych.

Sporo zamieszania i  znie-
cierpliwienia wśród mieszkań-
ców budziła realizacja ogrom-
nego projektu Odnawialnych 
Źródeł Energii w  gminie Pa-
jęczno.

Po bardzo długich proce-
durach przetargowych, odwoła-
niach i  4 sprawach w  Krajowej 
Izbie Odwoławczej ten jeden 
z  największych programów wo-
jewództwa łódzkiego zmierza ku 
końcowi. Na ten moment zreali-
zowaliśmy już wymianę wszyst-
kich 46 kotłów na biomasę, 
ponad 130 ze 163 planowanych 
instalacji solarnych oraz 150 
z 304 instalacji fotowoltaicznych. 
Dzięki tym inwestycjom miesz-
kańcy naszej gminy będą jedno-
cześnie producentami i  konsu-
mentami ogromnej ilości zielonej 
energii. Same tylko instalacje 
fotowoltaiczne wytworzą rocznie 
tyle energii co 11,5 tysiąca butli 
gazowych. A to przecież oznacza 
bardzo konkretne oszczędno-
ści, czystsze środowisko i  lepsze 
warunki do rozwoju naszej spo-
łeczności. Ten program to kwota 
ponad 9 milionów złotych. 

Kolejne 9 milionów trafi do 
nas z rządowego programu „Pol-
ski Ład”. Planujemy zrealizować 
trzy duże i  bardzo ważne dla 
naszych mieszkańców projekty: 
Budowa dróg, ulic, chodników; 
budowa miejskiego Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych oraz budowa in-
frastruktury rekreacyjnej, edu-
kacyjnej i  sportowej na terenie 
Parku 1000 lecia w Pajęcznie.

Tylko te dwa duże progra-
my to już 18 milionów złotych 
pozyskanych przez naszą gminę 
w ostatnim czasie.  

Panie burmistrzu, naj-
lepszym sposobem na spraw-
dzenie działań polityków i  sa-
morządowców jest program 
wyborczy. Na pańskich plaka-
tach można było pod hasłem 
„polityka samorządowa” prze-
czytać, np.:

- naprawa i przejrzystość fi-
nansów gminy. Co się zmieniło?

Choćby stan zadłużenia, 
o którym mówiłem i ilość środ-
ków pozyskanych na inwestycje. 
Co do przejrzystości nie tylko 
stanu finansów, ale również 
wszystkich sfer działalności 
Urzędu Miejskiego, to naturalnie 
najlepszym dowodem jest rela-
cja audio-video każdej sesji rady 
miejskiej, wykaz imiennych gło-
sowań poszczególnych radnych, 
strona internetowa Urzędu, fan-
page burmistrza, Urzędu, a  od 
tego wydania również kwartalnik 
w tradycyjnej, papierowej formie 
„Pajeczno.pl” Niebawem rów-
nież osobna strona poświęcona 
budżetowi gminy.

- fundusz sołecki i  budżet 
obywatelski

Powstanie funduszu sołec-
kiego to jedna z pierwszych mo-
ich inicjatyw jednogłośnie przy-
jęta przez Radę Miejską. Niestety 
w  chwili obecnej ze względów 
finansowych nie możemy wyod-
rębnić budżetu obywatelskiego, 
którego minimalną kwotę okre-
śla ustawodawca nie oferując 
jakichkolwiek zwrotów, choćby 
18% - tak, jak to jest w przypadku 
funduszu sołeckiego.

- współpraca z  organiza-
cjami społecznymi, pozarzą-
dowymi 

Na tej działalności zależy mi 
szczególnie, dlatego niezmiernie 
cieszą nowe stowarzyszenia, or-
ganizacje, kluby, koła gospodyń 
wiejskich. Wkrótce może rów-
nież fundacje. Obecnie niemal 
w  każdym naszym sołectwie 
funkcjonują takie podmioty, na 
dodatek umiejętnie korzystają 
ze wszystkich możliwych źródeł 
finansowania. Specjalnie dla nich 
utworzyliśmy program dofinan-
sowania w  formie konkursowej. 
W ciągu dwóch ostatnich edycji 
dofinansowaliśmy je kwotą 80 
tysięcy złotych.

- cyfryzacja usług admini-
stracyjnych

Tutaj najlepszym egzami-
nem okazał się czas pandemii, 
w  której ciągle funkcjonujemy 
i  dzięki czemu stopień spraw 
załatwianych zdalnie wzrósł 
bardzo znacząco. W  nowym 
roku i  w  kolejnych latach czeka 
nas proces szerokiej  cyfryzacji 
i  wprowadzenia np. Elektro-
nicznego Obiegu Dokumentów. 
U niektórych sołtysów już teraz 
można dokonać bezgotówkowej 
opłaty podatków. 

Wprowadziłem również 
nowe „wydłużone” godziny 
otwarcia urzędu w  tradycyjny 
targowy pajęczański wtorek. 
Ponadto nową inicjatywą nie-
zmiernie ważną dla osób star-
szych, posiadających trudności 
z  poruszaniem lub mających 
uzasadnioną potrzebę załatwie-
nia sprawy urzędowej bez wy-
chodzenia z  domu posiadamy 
usługę „mobilnego urzędnika”.

Te na pozór drobne dzia-
łania sprawiają, że dostęp do 
„usług urzędowych” jest znacz-
nie lepszy.

Dziękując za rozmowę już 
teraz proszę o  kolejne, w  któ-
rych będzie Pan przedstawiał 
efekty swojej pracy na podsta-
wie Pańskiego programu wy-
borczego.

Dziękuję za rozmowę i oczy-
wiście zapraszam do korzystania 
z wszelkich dostępnych środków 
społecznego przekazu, gdzie na 
bieżąco informujemy o skończo-
nych, realizowanych czy też pla-
nowanych zadaniach.

Korzystając z okazji chciał-
bym wszystkim Mieszkańcom 
i  ich Gościom życzyć dobrych, 
rodzinnych, ciepłych Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz zdrowia 
i radości na nowy 2022 rok. 

Wywiad z Burmistrzem Pajęczna 
Piotrem Mielczarkiem

WYWIAD
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WIELE JESZCZE PRZED NAMI WYWIAD

Nowelizacja ustaw w  ra-
mach pakietu mieszkaniowe-
go wprowadziła z  początkiem 
stycznia 2021 roku - kontynu-
acja programu Mieszkanie Plus 
- nowy instrument rozwoju 
tego sektora w postaci Społecz-
nych Inicjatyw Mieszkaniowych 
(SIM). Miasto Pajęczno zamie-
rza  wdrożyć rządowy program 
w  oparciu o  projekt „SIM”, 
w  ramach którego w  mieście 
planowana jest budowa miesz-
kań o  charakterze budownic-
twa wielorodzinnego. SIM-y to 
spółki, które - w porozumieniu 
z  samorządem - budują i  wy-
najmują mieszkania z  przy-
stępnym czynszem. Mają być 
alternatywą dla tych, których 
nie stać na kredyt mieszkanio-
wy z  uwagi na brak zdolności 
kredytowej lub dla tych osób, 
które nie chcą wiązać się dłu-
goletnim kredytem. SIM-y, jak 
założono w projekcie, mają za-
pewnić możliwość dojścia do 
własności. Korzystając z  okazji 
władze  gminy podjęły inicjaty-
wę budowy niskoczynszowych 
mieszkań na terenie Pajęczna.

W styczniu br. w przedmio-
towej sprawie z inicjatywy Posła 
Pawła Rychlika odbyło się spo-
tkanie Wiceburmistrza Adama 
Stachery z  Panem Jarosławem 
Puckiem , wiceprezesem KZN,  
w  Urzędzie Miasta i  Gminy 
Działoszyn. Prezes Pucek przed-
stawił podstawowe założenia 
programu SIM , co spotkało się 
z zainteresowaniem władz Gmi-
ny Pajęczno. Temat ten  oma-
wiano na posiedzeniach  komi-
sji Rady Miejskiej w  Pajęcznie. 
W dniu 26.10.2021 r w siedzibie 
KZN w  Warszawie doszło do 
podpisania porozumienia po-
między Gminą Pajęczno,  re-
prezentowaną przez Burmistrza 
Piotra Mielczarka  a Krajowym 

Zasobem Nieruchomości,   re-
prezentowanym przez pełniące-
go obowiązki Prezesa Pana Ar-
kadiusza Urbana. Porozumienie 
dotyczyło określenia zasad 
wzajemnej współpracy poprzez 
wymianę informacji, materia-
łów  i dokumentów dotyczących 
nieruchomości wykazujących 
potencjał w zakresie realizacji na 
ich terenie inwestycji mieszka-
niowych wchodzących w skład 
zasobów Gminy Pajęczno.  Po 
przeprowadzeniu przez KZN 
analizy zasobu nieruchomości,  
wskazano działkę nr 4444/2 
o powierzchni 0,3517 ha, która 
jest objęta Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzen-
nego uchwalonego uchwałą 
Rady Miejskiej nr 221/XXVI/05 
z dnia 25 czerwca 2005 r. jako 
najlepszą lokalizację przyszłej 
inwestycji. W miesiącu listopa-
dzie odbyły się w  Tomaszowie 
i Zduńskiej Woli  spotkania ro-
bocze z  udziałem KZN i  9-ciu 
samorządów (przyszłych udzia-

łowców), których celem było 
omówienie i  ustalenie zapisów 
projektu umowy nowo powsta-
łej spółki SIM.

W  związku z  powyższym 
Burmistrz Piotr Mielczarek  
zwrócił się do Rady Miejskiej 
w  Pajęcznie  o  wyrażenie zgo-
dy na utworzenie przez Gminę 
Pajęczno wraz z    Krajowym 
Zasobem Nieruchomości spółki 
pod firmą SIM KZN Łódzkie 
Centrum Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością. 

Program Społecznych Ini-
cjatyw Mieszkaniowych zakła-
da bezzwrotne wsparcie w wy-
sokości 3 mln zł dla gminy na 
utworzenie nowego SIM z Rzą-
dowego Funduszu Mieszkal-
nictwa. Rada Miejska  podjęła 
pozytywną uchwałę w  przed-
miotowej sprawie,  co pozwo-
liło Burmistrzowi zwrócić się 
w  dniu 08,12,2021 r. z  wnio-
skiem do Ministerstwa Rozwoju 
i Technologii za pośrednictwem 
KZN o  udzielenie wsparcia ze 

środków Rządowego Fundu-
szu Rozwoju Mieszkalnictwa 
na sfinansowanie przez Gminę 
Pajęczno udziałów w tworzonej 
Społecznej Inicjatywie Miesz-
kaniowej. W  ramach nowo 
powstałej spółki w ramach Spo-
łecznej Inicjatywy Mieszkanio-
wej SIM w skład, której będzie 
wchodzić 9 gmin i Krajowy Za-
sób Nieruchomości, przewiduje 
się realizację ok. 1 000 lokali 
mieszkalnych w  tym 60 w  sa-
mym mieście Pajęczno. Zakła-
da się najem lokali z  dojściem 
do własności i  bez dojścia do 
własności. Lokale mieszkalne 
nie mogą być wyodrębniane na 
własność przed upływem 15 lat,  
licząc od dnia rozliczenia kosz-
tów przedsięwzięcia. Czynsze 
ustala się w  taki sposób, aby 
pokryć koszty eksploatacji i re-
montów budynków oraz spłatę 
zobowiązań związanych z bu-
dową. Maksymalny czynsz ma 
wynosić nie więcej niż 4% war-
tości odtworzeniowej (aktual-

nie dla woj. łódzkiego - 13,05 
zł za metr). Montaż Finanso-
wy: 1) do 10% kosztów inwe-
stycji - bezzwrotne dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na 
objęcie przez Gminy udziałów 
w SIM na realizację inwestycji, 
2)  do 35% kosztów inwesty-
cji – bezzwrotne dofinanso-
wanie z Funduszu Dopłat dla 
SIM na budowę mieszkań (po 
podpisaniu umowy z  Gmi-
ną). Środki zostaną przyznane 
przed rozpoczęciem inwesty-
cji, a  nie jak dotychczas jako 
refinansowanie poniesionego 
już kosztu, 3) do 30% kosztów 
budowy lokalu - partycypa-
cja przyszłych najemców, 4) 
do 80% kosztów inwestycji 
- preferencyjny kredyt, który 
można otrzymać z  programu 
Społecznego Budownictwa 
Czynszowego, udzielany przez 
Bank Gospodarstwa Krajowe-
go, 5) do 10% kosztów przed-
sięwzięcia infrastrukturalnego 
związanego z  infrastrukturą 
techniczną lub społeczną. Bez-
zwrotne dofinansowanie 
z Funduszu Dopłat na przed-
sięwzięcia towarzyszące bu-
downictwu mieszkaniowemu, 
np. drogi, wodociągi, kanali-
zację, placówki edukacji pu-
blicznej, tereny rekreacyjne, 
urządzenia sportowe (po pod-
pisaniu umowy z Gminą). Za-
pisy miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego 
pozwalają nam wybudować 
nowe mieszkania przy ulicy 
Przemysłowej,  bez zakłócenia 
funkcji przeznaczenia i rozwo-
ju sąsiednich nieruchomości. 
Władze Gminy Pajęczno są 
pełne , iż uda się zrealizować 
to przedsięwzięcie, z korzyścią 
dla mieszkańców Gminy Pa-
jęczno.

Nowe mieszkania w Pajęcznie

Czy mógłby Pan w  kilku 
zdaniach streścić naszym czy-
telnikom swoją dotychczasową 
drogę zawodową?

Moja kariera zawodowa 
rozpoczęła się na studiach. Jako 
student podejmowałem prace 
dorywcze związane z  dystrybu-
cją ulotek  i  ogłoszeń. Pracowa-
łem również, sprzątając osobowe 
składy kolejowe. W  latach 1997-
1998 również jako student byłem 
organizatorem widowni  osobą 
dopowiedzianą za Biuro Obsługi 
Widza w  Studiu Form Teatral-
nych Małgorzaty Chojnackiej 
w  Częstochowie, gdzie również 
występowałem w charakterze ak-
tora w spektaklach teatralnych. 

W latach 1999 - 2002 r.  pra-
cowałem w  Śląskiej Regionalnej 
Kasa Chorych. Była to praca 
w Oddziale ŚRKCh w Częstocho-
wie w Wydziale Obsługi Ubezpie-
czonych i  Świadczeniodawców 
oraz w  Departamencie Kontrak-
towania Świadczeń Zdrowotnych 
w Katowicach podczas coroczne-
go postępowania konkursowe-
go dotyczącego kontraktowania 
usług zdrowotnych.

W 2002 roku dojąłem decyzję 
o przejściu na drugą stronę areny 
usług zdrowotnych i  podjąłem 
pracę w  Samodzielnym Publicz-
nym Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Pajęcznie.

Była to praca na stanowisku 
zastępcy dyrektora, p.o. dyrekto-
ra i dyrektora naczelnego. Zarzą-
dzałem i motywowałem do efek-
tywnej pracy 180 – cioosobową 
załogę, koordynowałem proces 
kontraktowania i realizacji świad-
czeń zdrowotnych. Byłem pomy-
słodawcą i osobą odpowiedzialną 
za opracowanie i  kierownictwo 
wielu projektów finansowanych 
z UE i EOG:

W  latach 2017–2019 kie-
rowany przeze mnie SPZOZ 
w Pajęcznie był dwukrotnie lau-
reatem rankingu gazety Rzecz-
pospolita „Liderzy zarządzania” 
w  kategorii  szpitale publiczne 
z kontraktem do 29 mln zł, kla-
syfikując się za każdym razem 
na trzecim miejscu.

Podczas pracy w  pajęczań-
skim szpitalu w  latach 2009 – 
2013 pracowałem również w   
Centrum Systemów Informa-
cyjnych w  Ochronie Zdrowia 
w Warszawie.

Po wpisaniu mnie na listę 
ekspertów Ministerstwa Zdro-

wia podjąłem pracę w  CSIOZ  
w  Warszawie, praca polegała na 
ocenie merytorycznej wniosków 
o  dofinansowanie. Oceniłem 
około 60 wniosków o dofinanso-
wanie związanych z inwestycjami 
w  ochronę zdrowia o  znaczeniu 
ponadregionalnym.

Po negatywnym dla mnie 
rozstrzygnięciu konkursu na 
stanowisko dyrektora SP ZOZ 
w Pajęcznie w 2000 roku rozpo-
cząłem pracę w SP ZOZ w Wie-
luniu, gdzie pracowałem do 
końca ubiegłego roku. W szpita-
lu w  Wieluniu koordynowałem 
proces planowania i projektowa-
nia nowego oddziału kardiologii 
interwencyjnej. W związku z po-
jawieniem się pandemii byłem 
również bezpośrednio odpowie-
dzialny za przygotowanie szpi-
tala i personelu medycznego do 
udzielania świadczeń zdrowot-
nych w  warunkach Covid-19. 
Pod moim kierownictwem zo-
stała opracowana nowa koncep-
cja funkcjonowania Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, która 
jest obecnie w fazie realizacji.

Jak odnajduje się Pan w roli 
samorządowca pełniąc funkcję 
wiceburmistrza?

Mija już prawie rok od mo-
mentu objęcia przeze mnie tej 
zaszczytnej funkcji. Pracę samo-
rządu znałem wcześniej z pozycji 
radnego Rady Miasta i  Gminy 
Działoszyn. Obecnie w  paję-
czańskim ratuszu oprócz funkcji 
wiceburmistrza pełnię również 
funkcję p.o. kierownika Referatu 
Inwestycji, Zamówień Publicz-
nych i  Pozyskiwania Funduszy 
Zewnętrznych. Praca na tym 
stanowisku jest dla mnie wyzwa-
niem, z którym lubię się mierzyć. 
Wymaga to ode mnie podejmo-
wania inicjatyw zmierzających do 
rozwiązywania istotnych proble-
mów gminy. W skład kierowane-
go przeze mnie referatu wchodzą 
trzy osoby łącznie ze mną. Pełnię 
również nadzór nad pracą Refera-
tu Komunalnego.

Jaki, zdaniem Pana, istotny 
problem Gminy, z którym mu-
siał się Pan zmierzyć,  jest dla 
Pana najtrudniejszy?

Myślę, że nie tylko dla mnie, 
ale i dla wszystkich samorządów 
w naszym kraju  istotnym proble-
mem jest gospodarka odpadami. 
Niestety, ustawodawca zlecił sa-

morządom odpowiedzialność za 
to zadanie. Nie ma jednoznacz-
nego rozwiązania w tej kwestii, ale 
mamy swoje pomysły i rozwiąza-
nia, które wymagają wdrożenia, 
procesu planowania, projektowa-
nia, uruchomienia postępowa-
nia przetargowego i  wykonania. 
A  co najważniejsze, pozyskania 
zewnętrznych środków finanso-
wych na realizację. Nie dzieje się 
to z dnia na dzień, ale jest możliwe 
do przeprowadzenia.

Jaki ma Pan pomysł w tym 
zakresie?

Pomysł nie jest mój, ale wy-
pracowany wspólnie z  pracow-
nikami ratusza i  Burmistrzem 
Piotrem Mielczarkiem. Naszym 
celem jest zmniejszenie ilości 
produkowanych i  oddawanych 
na wysypisko odpadów. Chce-
my wyselekcjonować z odpadów 
surowce, które poddane zostaną 
procesowi recyklingu. Wiąże się 
to z  wieloma działaniami, po-
cząwszy od edukacji i świadomo-
ści ekologicznej każdego z  nas. 
Gmina Pajęczno jest w  posiada-
niu dokumentacji projektowej, 
na budowę punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych.
Utworzenie PSZOK  pozwoli na 
odzyskanie szkła, plastiku, ma-
kulatury i pozostałych frakcji su-
rowca. Na realizację tej inwestycji 
pozyskaliśmy środki finansowe 
z Rządowego Projektu Polski Ład. 
Jesteśmy w  trakcie planowania 
budowy linii do przerobu biood-
padów (trawa liście i gałęzie, oraz 
odwodnionego osadu ściekowe-

go). Pierwszym etapem planowa-
nej inwestycji był zakup i  montaż 
kompletnej linii do odwadniania 
osadu ściekowego na Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków w  Pajęcz-
nie w  listopadzie br. Realizacja 
naszego zamierzenia umożliwi 
produkcję wysokogatunkowe-
go torfu.Wspomnę również, 
że Gmina zleciła opracowanie 
kompleksowej koncepcji moder-
nizacji oczyszczalni ścieków, na 
podstawie której będzie można 
ją racjonalnie zaprojektować, 
przejść przez proces przetargowy, 
uzyskać wszystkie konieczne zgo-
dy środowiskowe i mam nadzie-
ję - z  sukcesem zmodernizować 
obiekt.

Która, kolejna inwestycja 
Pana zdaniem jest najbardziej 
konieczna do zrealizowania 
w Pajęcznie?

Potrzeby są ogromne, mamy 
duże zaległości i potrzeby w ob-
szarze dróg, modernizacji sieci 
wodno–kanalizacyjnej. Istnie-
je również potrzeba budowy 
mieszkań w  Pajęcznie. Noweli-
zacja ustaw w  ramach pakietu 
mieszkaniowego wprowadziła 
z  początkiem stycznia 2021 
roku nowy instrument rozwoju 
budownictwa wielorodzinnego 
w  postaci  Społecznych Inicja-
tyw Mieszkaniowych (SIM). 
Nadarzyła się więc okazja na 
utworzenie przez Gminę Pa-
jęczno z  Krajowym Zasobem 
Nieruchomości spółki pod fir-
mą SIM KZN Łódzkie Centrum 
Spółka z ograniczoną odpowie-

dzialnością. Moim zdaniem na-
leżało podjąć inicjatywą w  tym 
zakresie, gdyż SIM-y w porozu-
mieniu z  samorządami budują 
i wynajmują mieszkania z przy-
stępnym czynszem, przeznaczo-
ne dla osób osiągających niższe 
dochody, dla których uzyskanie 
kredytu jest niemożliwe. Istnieje 
możliwość dojścia do własności 
mieszkań przez najemców po 15 
latach. Dzięki wyrażeniu zgody 
przez Radę Miasta i Gminy Pa-
jęczno na podjęcie działań zwią-
zanych z przystąpieniem Gminy 
do SIM czekamy na oficjalną 
informację ze strony Krajowego 
Zasobu Nieruchomości doty-
czącą utworzenia spółki i  pod-
pisaniu umowy w  postaci aktu 
notarialnego. Jestem bezpośred-
nio odpowiedzialny za realizację 
tego zadania. Pracy w  tej dzie-
dzinie jest jeszcze bardzo dużo, 
to dopiero początek drogi. 

Co Pana zdaniem jest naj-
ważniejsze w pracy urzędnika?

Przede wszystkim zorien-
towanie na potrzeby petenta, 
każdemu pracownikowi urzę-
du powinno towarzyszyć prze-
konanie, że wchodzi w  relację 
z  klientem po to, by rozwiązać 
jego problem. W  przypadku 
usługi świadczonej bezpośred-
nio i w całości przez urzędnika, 
powinien on doskonale znać 
wszystkie związane z  typem 
sprawy procedury i  przepisy. 
Może się jednak zdarzyć, że je-
den pracownik świadczy część 
usług, a  resztą zajmują się inne 
osoby w innych działachi refera-
tach. W  takich okolicznościach 
urzędnik powinien posiadać 
wiedzę, która umożliwi mu 
przedstawienie klientowi pełnej 
informacji odnośnie obowiązu-
jących procedur i kolejnych eta-
pów załatwiania sprawy.

Chciałbym podkreślić, że 
kadra naszego Urzędu posia-
da odpowiednie kwalifikacje 
i  doświadczenie, dlatego praca 
z tymi ludźmi daje mi satysfak-
cję. Ważne jest jeszcze utrzyma-
nie w pracy poczucia szacunku, 
współpracy i zaufania. Uważam, 
że nasz urząd posiada niesamo-
wity potencjał złożony właśnie 
z  ludzi, tworzącychy zespół, 
który potrafi sprostać wielu wy-
zwaniom. Pracujemy przecież 
dla dobra naszego regionu i jego 
mieszkańców.

Wywiad z zastępcą Burmistrza Pajęczna Adamem Stacherą
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Rządowy Fundusz Pol-
ski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych ma na celu do-
finansowanie projektów inwe-
stycyjnych realizowanych przez 
gminy, powiaty i miasta lub ich 
związki w całej Polsce. Program 
realizowany jest poprzez pro-
mesy inwestycyjne udzielane 
przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego. Wysokość bezzwrotne-
go dofinansowania jest zależna 
od obszaru priorytetowego, 
w  którym mieści się planowa-
na inwestycja. Pierwsza edycja 
pilotażowego naboru wniosków 
rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 
15 sierpnia 2021 r. Gmina Pa-
jęczno otrzymała dofinansowa-
nie z  Programu  Inwestycji Stra-
tegicznych Polski Ład  na trzy 
z trzech wnioskowanych zadań:

1. Budowa bazy eduka-
cyjno-rekreacyjnej na terenie 
Parku 1000-lecia w  Pajęcznie 
– kwota dofinansowania 3 009 
350,69 zł

Projekt obejmuje: budowę 
ścieżek pieszo–rowerowych, 
placu wejściowego, remont ist-
niejącego chodnika,  nawierzch-
ni miasteczka rowerowego, 
budowę schodów terenowych, 
remont pomostu widokowego, 
budowę plaży piaskowej, re-
mont betonowych umocowań 
skarpy na kamienną, plaży ka-
miennej, instalacji oświetlenia, 

budowę elektrycznej wewnętrz-
nej linii zasilającej, instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, prze-
ciwpowodziowej, instalacji mo-
nitoringu. Powstanie siłownia 
zewnętrzna, plac zabaw, Street 
Workut, altana, tężnia solanko-
wa, gablota edukacyjna, ławy, 
stoły itp. Łączna wartość inwe-
stycji to kwota 3 343 722,99 zł , 
z czego wkład własny Gminy  to 
10% czyli 334 327,30 zł , a dofi-
nansowanie 3 009 350,69 zł

2. Przebudowa i  remon-
ty dróg w  Gminie Pajęczno 
– kwota dofinansowania 3 166 
293,19 zł

W ramach projektu prze-
widuje się: 1) Remont ul. 
Ogrodowej w  Pajęcznie na 
odcinku 425 mb. Zakres robót 
obejmuje wykonanie chodni-
ka i  zjazdów z  kostki bruko-
wej oraz nowej nawierzchni 
jezdni z  betonu asfaltowego 
szerokości 7,00 m. 2) Remont 
pobocza ulicy szkolnej w Ma-
kowiskach. Zakres robót 
obejmuje utwardzenie pasa 
drogowego pobocza długości 
554 mb i szerokości 2,0 m. 3) 
Przebudowę drogi gminnej 
Niwiska Dolne – Grądy etap 
II i  etap III.   Zakres robót 
obejmuje w  roboty drogowe 
w zakresie jezdni na długości 
1500,00 m, szerokości 5,0 m. 
Nad inwestycjami przewi-

dziany jest nadzór inwestorki. 
Łączna wartość inwestycji to 
kwota 3 332 940,20  zł , z cze-
go wkład własny Gminy   to 
5% czyli 166647,01  zł , a do-
finansowanie 3 166 293,19  zł

3. Utworzenie Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w  Pajęcznie 
– kwota dofinansowania 2 523 
913,77 zł

Zakres prac obejmuje: 
przebudowę budynku magazy-
nowego na budynek składowy 
Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, zmia-
nę sposobu użytkowania bu-
dynku stróżówki na budynek 
biurowy, budowę wagi samo-
chodowej zagłębionej, budowę 
elektrycznej wewnętrznej linii 
zasilającej, przyłącza wodocią-
gowego, kanalizacyjnej instalacji 
odbiorczej, przyłącza kanaliza-
cji deszczowej, kanalizacyjnej 
instalacji deszczowej z  separa-
torem, zakup wyposażenia do 
obsługi PSZOK. Nad pracami 
przewidywany jest nadzór inwe-
storski. 

Łączna wartość inwestycji 
to kwota 2 656 751,34  zł, z cze-
go wkład własny Gminy  to 5%  
czyli 132 837,57  zł , a dofinan-
sowanie 2 523 913,77 zł 

Łącznie kwota dofinanso-
wania dla Gminy Pajęczno wy-
nosi 8 699 557, 65 zł

Polski Ład dla Pajęczna

W  ramach programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Gmina Pajęczno uzyskała do-
finansowanie do zadania: Mo-
dernizacja stacji uzdatniania 
wody w  miejscowości Janki 
wraz z budową pojedynczych 
systemów oczyszczania ście-
ków na posesjach mieszkań-
ców Gminy Pajęczno.

Całkowita szacunkowa 
wartość projektu to kwota 2 
225 000,00. Pozyskana kwota 
dotacji wynosi  1 203 321,00 . 
Zadanie należy zakończyć do 
grudnia 2022 roku.

Inwestycja ta ma za zada-
nie modernizację i  doposa-
żenie stacji uzdatniania wody 
oraz ujęcia wody w miejsco-
wości Janki  oraz wykonanie 
16 pojedynczych systemów 
oczyszczania ścieków przy 
zamieszkałych nieruchomo-
ściach w  otoczeniu ujęcia, 
celem poprawy jakości go-
spodarki wodno-ściekowej 
i  zapewnienia bezpieczeń-
stwa dla zdrowia mieszkań-
ców gminy Pajęczno.

  Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w  Jan-
kach   polegać będzie m.in. 
na budowie zbiornika zapa-
sowego i  wymianie obecne-
go zbiornika wody surowej, 

wymianie odżelaziaczy wraz 
z  pompami, montażu au-
tomatycznego chloratora, 
sterowni, pomp II stopnia, 
lampy UV, agregatu prądo-
twórczego. Ponadto planuje 
się uruchomienie trzeciej 
studni głębinowej wraz z wy-
mianą obudów istniejących 
studni. Ogrodzenie terenu 
ujęcia wody   ma zostać wy-
mienione, a ciągi komunika-
cyjne – utwardzone.

Z  uwagi na brak skana-
lizowania wsi Janki, a  także 
wszystkich pozostałych miej-
scowości znajdujących się 
w rejonie ujęcia oraz znajdo-
waniu się na całym obszarze 
Gminy znacznej liczby zbior-
ników bezodpływowych 
(szamba)   planuje się   zakup 
i  montaż 16 pojedynczych 
systemów oczyszczania ście-
ków („tzw. oczyszczalni przy-
domowych”). To poważne 
i  konieczne przedsięwzięcie, 
które z   pewnością poprawi 
jakość wody docierającej do 
mieszkańców naszej Gmi-
ny. Jeśli tylko zaistnieje taka 
możliwość, to projekt ten 
zostanie dodatkowo złożony 
w  ramach wniosków o  do-
finansowanie z  Polskiego 
Ładu.

Modernizacji stacji 
uzdatniania wody w Jankach

Prawie każdy mały chło-
piec pragnie zostać straża-
kiem. Czy u  Ciebie też tak 
było? Jak to się stało, że zo-
stałeś strażakiem?

Tak, od dziecka miałem 
takie plany do których konse-
kwentnie dążyłem. Zaczyna-
jąc od członka młodzieżowej 
drużyny pożarniczej, następ-
nie druha Ochotniczej Straży 
Pożarnej w  Makowiskach aż 
do służby zawodowej w Pań-
stwowej Straży Pożarnej. 
Oczywiście u  podstaw tego 
zainteresowania leży pożar-
nicze wychowanie przekaza-
ne od Taty oraz Dziadka.

 
Opowiedz o  swojej dro-

dze zawodowej i  o  pełnio-
nych obecnie zadaniach ? 
Dzisiaj jesteś funkcjonariu-
szem  Komendy Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Po-
żarnej we Wrocławiu.

Swoją służbę w  zawodo-
wej formacji rozpocząłem 
w 2009 r. od strażaka w służ-
bie przygotowawczej w  Jed-
nostce Ratowniczo-Gaśni-
czej w  Pajęcznie, a  następnie 
w  Radomsku. Od 2017 roku 
pełnię służbę w  Komendzie 
Wojewódzkiej we Wrocławiu. 
Do moich obowiązków należy 
m.in. zastępowanie  Kierow-
nika Stanowiska Kierowania 
Komendanta Wojewódzkie-
go, które w  sposób bezpo-
średni nadzoruje prowadzone 
działania ratowniczo-gaśni-
cze w  całym województwie 
dolnośląskim. Sprawuje także 
nadzór  w skali województwa 
nad funkcjonowaniem mo-
dułu gaśniczego do gaszenia 
pożaru lasu (GFFFV) oraz 
grup poszukiwawczo-ratow-
niczych. Jestem też pilotem 
bezzałogowego statku po-
wietrznego.

W  sierpniu br. w  Grecji 
wybuchło kilkaset pożarów 
z  powodu długotrwałych 
upałów, podczas których 
temperatura sięgała 45 
stopni Celsjusza. W  ak-
cji gaszenia pożarów bra-

li udział polscy strażacy 
z PSP. W jaki sposób trafili 
do Grecji strażacy z Twoje-
go modułu? 

Polska jako członek 
Unii Europejskiej wchodzi 
w  skład Europejskiego Me-
chanizmu Ochrony Ludności 
gdzie zgłasza chęć niesienia 
pomocy zarówno ratow-
niczej jak i  humanitarnej. 
W ramach tego mechanizmu 
zgłoszony jest moduł GFFFV 
Poland utworzony z zasobów 
Państwowej Straży Pożarnej. 

W  dniu 6 sierpnia br. 
Grecki rząd zgłosił zapo-
trzebowanie na pomoc 
w  gaszeniu pożarów, a  Rząd 
Polski wystosował ofertę ra-
towniczą, która został szybko 
przyjęta. Moduł dolnoślą-
ski miał wtedy dyżur. Tego 
dnia, w  późnych godzinach 
wieczornych nastąpiło alar-
mowanie do punktu koncen-
tracji sił i  środków  modułu 
„Wrocław” oraz „Poznań”. 
Mieliśmy wiele pracy, aby 
przygotować w  jedną noc 

dolnośląski moduł liczący 
25 pojazdów i  67 straża-
ków na misję mającą trwać 
z  założenia 2 tygodnie. Jak 
wiemy została ona przedłu-
żona o  kolejne dni i  kolejną 
zmianę licząca 69 strażaków 
z  pododdziału „Wrocław”.  
Łącznie 286 polskich straża-
ków wspomagało strażaków 
z  Grecji od 6 sierpnia do 1 
września 2021.

Czy możesz opowie-
dzieć mi o tej misji? 

Po ukompletowaniu po-
dodziału o plutony gaśnicze, 
pluton logistyczny i  dowo-
dzenia,  rozpoczęła się dro-
ga licząca ponad 2000 km. 
Najpierw działania prowa-
dzone były na wyspie Evia, 
następnie nastąpiła relokacja 
sił i  środków do rejonu At-
tica. Ogień siał spustoszenie 
mając idealne warunki: ni-
ska wilgotność, silny wiatr, 
duże obszary zielone o  for-
macjach leśno-krzewiastych. 
To wszystko sprawiało, że 

dynamika pożaru była bar-
dzo duża. Pożar szybko się 
rozprzestrzeniał ogarniając 
nie tylko tereny zielone, ale 
także obszary zabudowane, 
które greccy strażacy bronili 
wraz ze strażakami z  Pol-
ski oraz z  22 innych krajów. 
Jednak modułów takich jak 
nasz było kilka, reszta sił to 
samoloty i  śmigłowce gaśni-
cze. Bilans tych pożarów jest 
zatrważający, gdyż w tych re-
jonach spłonęło ok 60 000 ha, 
dla porównania największy 
pożar w  Polsce, Kuźnia Ra-
ciborska 1992 r objęła obszar  
nieco ponad 9000 ha. 

Jak wyglądał przeciętny 
dzień Waszej walki z żywiołem. 

Każdy dzień to utrzymy-
wanie  stałej gotowości do 
podjęcia działań lub prowa-
dzenie działań gaśniczych. 
Pracowaliśmy w  systemie 
12/12 h, choć nawet w czasie 
odpoczynku byliśmy w  dys-
pozycji Dowódcy Modułu 
GFFFV Poland i zdarzało się, 

że trzeba było przerwać rege-
nerację i  działać na odcinku 
bojowym. Nasze działania 
polegały na obronie wyzna-
czonych lokalizacji przed 
frontem pożaru, dogaszaniu 
pogorzeliska, wykonywaniu 
pasów przeciwpożarowych, 
udrażnianiu dróg na których 
leżały przepalone drzewa.

Jak wyglądała współ-
praca ze służbami greckimi 
w tym zakresie? 

Bardzo konstruktywnie. 
Wyznaczali nam cele, ale też 
uważnie słuchali i  wdraża-
li nasze propozycje taktyki 
zwalczania pożarów, widząc 
u  Nas większe doświadcze-
nie w  walce bezpośrednich 
działań gaśniczych. Więk-
szość pożarów w  Grecji gasi 
się z  powietrza, co z  kolei 
my mogliśmy podpatrzeć od 
strony organizowania takich 
działań.

Nie bałeś się? Jesteś mę-
żem i  ojcem. Praca ta to 
ogromne ryzyko, do tego 
z dala od domu. Jak radzisz 
sobie w takich chwilach? 

Pewien niepokój był, 
w  szczególności gdy bezpo-
średnio było widać potęgę 
żywiołu ognia. W  takich 
chwilach uśmiech żony i có-
reczek w  pamięci dodawał 
mi sił. Udało się też zna-
leźć  kilka chwil na wymianę 
mms’ów czy krótką videoroz-
mowę z Nimi. 

Zbliża się koniec roku. 
To dla każdego czas podsu-
mowań i planów na kolejny 
rok. Jakie są Twoje plany 
i marzenia? Mam na myśli te 
związane z pracą i nie tylko.

Co do zawodowych pla-
nów mam nadzieję zdobywać 
kolejne doświadczenia, tym 
razem w szkoleniach Europej-
skiego Mechanizmu Ochrony 
Ludności, aby jeszcze lepiej 
reprezentować Polskę w dzia-
łaniach międzynarodowych. 
Inne marzenia pozostawię 
dla siebie i rodziny.

MISJA GRECJA 2021
Rozmowa z st. asp. Przemysławem Rogalewiczem z Wydział Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu

Fot.: Zespół Prasowy KG PSP
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Z ŻYCIA SOŁECTWZ ŻYCIA SOŁECTW

Fundusz sołecki jest jed-
ną z  form budżetu obywa-
telskiego. To nie tylko pie-
niądze, ale również wspólne 
podejmowanie decyzji. To 
aktywne uczestnictwo i inte-
gracja społeczności lokalnej. 
Dzięki funduszom sołeckim, 
w  20 sołectwach z  terenu 
Gminy Pajęczno, zbudowano 
nowe place zabaw dla dzieci, 
siłownie napowietrzne, wy-
remontowano miejsca spo-
tkań i  integracji mieszkań-
ców w przestrzeni publicznej. 
Środki te przeznaczone 
zostały również na zadania 
z dziedziny kultury, poprawę 
stanu dróg, utrzymanie czy-
stości, poprawę estetyki miej-
scowości czy jej oświetlenia.

Fundusz sołecki daje 
szansę na podniesienie rangi 
wiejskich wspólnot. Dzięki 
niemu mieszkańcy stają się 
faktycznymi gospodarzami 
swojego sołectwa. Na bazie 
dobrych przykładów można 
pobudzać działania innych, 
ponieważ w  każdej społecz-
ności znajdują się jednostki, 
które chcą włączać się w kre-
owanie społeczeństwa oby-
watelskiego na wsi.

Formuła Funduszu po-
zwala zwiększyć wartość 
przedsięwzięć poprzez dodat-
kowy wkład własny mieszkań-
ców (zaangażowanie własnej 
pracy, użyczanie sprzętu).

Fundusz sołecki to pie-
niądze w  budżecie gminy za-
gwarantowane dla sołectwa 
na wykonanie przedsięwzięć 
służących poprawie warun-
ków życia mieszkańców danej 
społeczności.

Na co można przeznaczyć 
środki z  funduszu sołeckiego? 
Pieniądze z  funduszu sołec-
kiego można przeznaczyć na 
realizację tych zadań gminy, 
które będą służyły poprawie 
życia mieszkańców danego 
sołectwa, a  także na usuwanie 
skutków klęsk żywiołowych. 
Jeżeli mieszkańcy danej wsi 
uznają, że warto np.: zbudować 
lub wyremontować plac zabaw 
dla dzieci, naprawić chodniki, 
zadbać o porządek we wsi (np. 
postawić kosze na śmieci), po-

sadzić drzewa, krzewy, wyre-
montować wiatę przystankową 
to, przykładowo, na ten właśnie 
cel mogą przeznaczyć te pienią-
dze. To, co dane sołectwo może 
faktycznie zrobić, zależy od 
wysokości środków finanso-
wych, które są w jego dyspozy-
cji. Jeżeli mieszkańcy sołectwa 
zdecydują, to mogą wspomóc 
wykonanie konkretnych za-
dań – w tym m.in. poprzez wła-
sną pracę (społeczną) . 

W naszej gminie już od kil-
ku lat Rada Miejska w Pajęcz-
nie decyduje o wyodrębnieniu 
z  budżetu gminy funduszu 
sołeckiego. Sołectwa bardzo 
chętne wykorzystują przyznane 
środki na cele, które wspólnie 
ustalane są jako najważniejsze 
w  sołectwie. Poniżej przedsta-
wiamy wykaz zadań, na jakie 
w  roku 2021 zdecydowały się 
sołectwa Gminy Pajęczno wraz 
z planowaną kwotą wydatków. 

ROK 2019

Niwiska Górne
Wykonano remont drogi 

gminnej, ul. Śródmiejska – 
wartość 19735,15 zł, wyko-
nawca MZK.
Stare Gajęcice
Wykonano remont drogi 
gminnej – wartość 10 392,00 
zł, wykonawca MZK. Zaku-
piono 15 kompletów biesiad-
nych (stół i 2 ławy) - wartość 
5.699,94 zł.
Siedlec
Modernizacja strażnicy OSP – 
zakup materiału niezbędnego 
do wymiany dachu – wartość 
20.409,00 zł.
Patrzyków
Doposażono plac zabaw, zaku-
piono dwa urządzenia siłowe – 
wartość 18.499,01 zł.
Łężce
Zakupiono altanę i wykonano 
utwardzenie pod altaną – war-
tość 11.781,48 zł.
Wydrzynów
Budowa siłowni zewnętrz-
nej10 885,82 Wykonano si-
łownię zewnętrzną, dostawca 
firma Herkules - wartość
10.701,02 zł.
Nowe Gajęcice
Wykonano remont drogi 

gminnej, wykonawca MZK – 
wartość 20.073,61 zł.
Niwiska Dolne
Wykonano remont drogi 
gminnej relacji Niwiska Dol-
ne- Grądy, wykonawca MZK 
– wartość 9 990,00 zł. Zorgani-
zowano Dzień Dziecka – war-
tość 1 250,53 zł.
Wręczyca
Wykonano plac zabaw – do-
stawca firma Frajda, wartość 
14.261,00 zł.
Czerkiesy
Wykonano plac zabaw – do-
stawca firma Frajda – wartość 
13.598,90 zł.
Kurzna - Barany
Wykonano altanę - wartość 
9.500,00 zł.
Dylów A-Tuszyn
Wykonano drogę gminną, 
wykonawca MZK – wartość 
13.116,00 zł.
Dylów Rządowy
Utwardzono teren wokół re-
mizy strażackiej oraz wymie-
niono ogrodzenie, wykonawca 
MZK wartość – 20.988,36 zł.
Zakupiono stoliki i  krzesła 
oraz materiały kreatywne wy-
korzystane do zajęć z dziećmi, 
wartość - 1.116,15 zł.
Podmurowaniec
Wykonano przebudowę prze-
pustów i  udrażnianie rowów 
przydrożnych, wykonawca 
MZK, wartość - 13185,70 zł.
Lipina
Zakupy dla sołectwa9 990,15 
Zakupiono naczynia kuchen-
ne, zlew, kuchnię gazową oraz 
stół gastronomiczny, wartość - 
9.918,00 zł.
Ładzin
Wykonano remont pomiesz-
czeń (wylewki oraz położono 
płytki) w  budynku po byłej 
szkole, wartość - 14054,47 zł.
Makowiska
Wykonano siłowni ę zewnętrz-
ną, dostawca firma Herkules, 
wartość - 25.212,56 zł.
Janki
Wykonano remont drogi 
gminnej relacji Janki- Łążek 
wykonawca MZK, wartość - 
15.292,23 zł.
Dylów Szlachecki
Zakupiono namiot, zestawy 
biesiadne (stół+ławki) - 12 
szt., grill - 2 szt., wynajęto 

dmuchane place zabaw pod-
czas festynów, dokonano 
zakupów artykułów spożyw-
czych i  nagród, wartość 15 
391,03 zł
Podładzin
Zakupiono działkę na te-
renie sołectwa wartość - 
11.850,39 zł.

ROK 2020

Niwiska Górne
Wykonano remont drogi gmin-
nej, ul. Śródmiejska – wartość 
21 381,48 zł, wykonawca MZK.
Niwiska Dolne
Zakupy dla sołectwa: kuch-
nia gazowoelektryczna, garn-
ki, gastronomiczna patelnia 
elektryczna, chłodziarka - 
wartość 9 000,00 zł. Zorga-
nizowano piknik rodzinny 
- wartość 2 630,84.
Stare Gajęcice
Wykonano remont drogi 
gminnej, wykonawca MZK – 
wartość 14 750,10zł.
Zakupiono 10 parasoli ogro-
dowych wraz z  podstawami 
o wartości 2 380,05 zł.
Nowe Gajęcice
Budowa siłowni zewnętrznej 
i doposażenie placu zabaw, do-
stawca urządzeń firma „Fraj-
da” – wartość 19 699,68 zł.
Siedlec
Modernizacja strażnicy OSP 
Siedlec, wykonanie wymiany 
dachu oraz zakup
materiałów w  celu moder-
nizacji remizy – wartość 22 
290,16zł.
Patrzyków
Budowa siłowni zewnętrznej 
- wykonawca siłowni firma 
„Romex”, wykonanie ogro-
dzenia, wartość – 11 844,52 zł 
. Zakup namiotu– wartość 1 
399,00 zł.
Łężce
Wykonanie placu zabaw – do-
stawca firma „Frajda”– wartość 
10 825,38 zł.
Wydrzynów
Budowa placu zabaw dostawca 
firma „Woodlit” - wartość 11 
599,00 zł.
Wręczyca
Budowa siłowni zewnętrznej, 
wykonawca firma „Romex” - 
wartość 10 943,56zł

Fundusz Sołecki w Gminie Pajęczno

Czerkiesy
Wykonanie dokumentacji 
projektowej świetlicy wiejskiej 
w  Czerkiesach – wartość 15 
006,00 zł.
Kurzna - Barany
Modernizacja altany - wartość 
10 200,92 zł.
Dylów A-Tuszyn
Wykonano drogę gminną, 
wykonawca MZK – wartość 
6 000,00 zł. Zakupy dla sołec-
twa- zestaw ogrodowy (stół 
i  2 ławki) - 999,99 zł Zakup 
przystanku autobusowego – 7 
384,38zł
Dylów Rządowy
Zakupy dla sołectwa - zakup 
warników, termosów, zakup 
kosy spalinowej, ławek - wartość 
5489,60zł
Zagospodarowanie terenu, 
ogrodzenie, utwardzenie tere-
nu wokół remizy OSP wartość 
14 162,58zł. Remont salki 
w  remizie strażackiej - war-
tość 3 500,00 zł
Podmurowaniec
Wykonano przebudowę prze-
pustów i  udrażnianie rowów 

przydrożnych, wykonawca 
MZK, wartość – 13 922,18 zł.
Lipina
Zakupy dla sołectwa. Zaku-
piono stół ze stali nierdzew-
nej, patelnie gastronomiczną, 
nadstawkę grzewczą, kuchnie 
gazowo-elektryczną, wartość 
- 10 820,00 zł.
Ładzin
Wykonano remont pomiesz-
czeń w  budynku po byłej 
szkole, wartość – 1 473,02 zł.
Modernizacja placu zabaw 
wykonawca firma „ Avis”- 
wartość – 13 549,00 zł.
Makowiska
Wykonanie dokumentacji 
chodnika przy ul. Szkolnej, 
wartość – 13 161,00 zł.
Janki
Wykonano remont drogi 
gminnej, MZK, wartość – 16 
513, 46 zł.
Dylów Szlachecki
Budowa placu zabaw, wyko-
nawca firma „Avis”, zakup 
kostki brukowej – wartość 18 
118,33 zł
Podładzin

Zakupiono działkę na terenie 
sołectwa, wytyczenie geodezyj-
ne gruntu wartość –12 800,00 zł.

ROK 2021

Czerkiesy 
Budowa świetlicy wiejskiej 
w Czerkiesach (17.943,36 zł)  
Łężce 
Wykonanie placu zabaw 
(15.063,56 zł) 
Wręczyca
Wykonanie placu zabaw, 
utwardzenie drogi odcinek 
Wręczyca-Biała (18.386,41 zł) 
Dylów Szlachecki 
Wykonanie przyłącza wody 
i  kanalizacji do działki nr 
34, ogrodzenie placu za-
baw(21.664,95 zł)
Wydrzynów 
 Zakup farby, ułożenie kostki 
brukowej pod altankę, zakup 
altany (13.690,12 zł)
Dylów A-Tuszyn
Remont drogi dojazdowej do 
Tuszyna, festyn dla miesz-
kańców, zakupy dla sołectwa 
(namiot oraz stoły i  ławki 

z  przeznaczeniem na imprezy 
plenerowe) (17.012,97 zł) 
Dylów Rządowy
Położenie kostki bruko-
wej, festyn dla mieszkańców 
(27.823,29 zł) 
Ładzin 
Remont świetlicy wiejskiej 
w  budynku po byłej szkole, 
zakup namiotu z  przeznacze-
niem na imprezy plenerowe 
oraz zakup stołów i krzeseł na 
wyposażenie świetlicy wiejskiej 
(17.721,84 zł) 
Patrzyków
Festyn dla mieszkańców, ani-
macje, wymiana okien w remi-
zie OSP (23.702,96zł) 
Stare Gajęcice
Remont drogi gminnej, zakup 
garażu (21.088,89 zł)  
Niwiska Górne
Położenie kostki bruko-
wej na części ulicy Krótkiej 
(24.677,66 zł)  
Podładzin 
Ogrodzenia działki wiejskiej 
(15.019,26 zł) 
Niwiska Dolne 
 Festyn dla mieszkańców, za-

kup gier stołowych dla dzieci 
(14.620,52 zł)  
Makowiska 
Festyn dla mieszkańców, zakup 
altany oraz remont świetlicy 
w Remizie OSP (34.734,81 zł)
Nowe Gajęcice 
Budowa garażu na samochód 
pożarniczy dla OSP (26.228,32 
zł)
Patrzyków 
Wymiana okien w  remizie 
OSP, festyn dla mieszkańców 
(23.702,96 zł) 
Siedlec 
Zakup płytek na posadzkę 
w  ramach remontu strażnicy 
(26.405,54 zł) 
Kurzna-Barany
Położenie kostki brukowej pod 
altankę, zakup grilla, festyn dla 
mieszkańców (12.139,46 zł)
Lipina 
Zakup sprzętu AGD na wypo-
sażenie kuchni w remizie OSP 
(12.848,33 zł) 
Janki 
Remont świetlicy wiej-
skiej wraz z  wyposażeniem 
(19494,02 zł )

Piotr Mielczarek Burmistrz Pajęczna: 

„Bardzo cieszy mnie fakt, że potwierdziły się nadzieje 
związane z uruchomieniem funduszu sołeckiego. Wszystkie 
sołectwa w nim uczestniczą składając wnioski decydując na 
zebraniach wiejskich o ich przeznaczeniu. Zawsze uważałem, 
że mieszkańcy najlepiej znają potrzeby lokalnego środowiska 
i to od nich powinna wychodzić inicjatywa zmian. Cieszę się, 
że to właśnie w taki sposób zmieniamy nasza Gminę. Podej-
mowane przez sołectwa działania to przykład, że czasem nie-
wielkim nakładem finansowym można znacząco poprawić 
jakoś życia mieszkańców. Jako Burmistrza cieszy mnie rów-
nież fakt, iż wydatkując pieniądze poprzez fundusz sołecki 
pozyskujemy dodatkowe środki z budżetu Wojewody Łódz-
kiego, jako refundacje w ramach zwrotu części wydatków wy-
konanych w ramach funduszu sołeckiego.”

Leszek Janeczek Przewodniczący Rady Miejskiej 
oraz sołtys wsi Niwiska Górne: 

„Zarówno jako Przewodniczący Rady Miejskiej, jak i soł-
tys wsi Niwiska Górne uważam, że wyodrębnienie w budże-
cie Gminy Pajęczno środków na fundusz sołecki to bardzo 
dobry pomysł. Od trzech lat obserwujemy, jak okoliczne 
wioski zmieniają się na lepsze dzięki środkom z  funduszu 
sołeckiego. W kwestii przeznaczenia pozyskanych pieniędzy 
decydujący głos mają tutaj mieszkańcy. Musimy pamiętać, 
że to nie Burmistrz, nie Rada, nie sołtys decydują o wyko-
nywanych zadaniach tylko właśnie mieszkańcy podczas 
Zebrań Wiejskich, gdzie podejmują odpowiednią uchwa-
łę. Warto podkreślić, że sołectwa mają możliwość łączenia 
zadań i  środków na nie przeznaczonych, co daje jeszcze 
większe możliwości poszczególnym sołectwom. To bardzo 
dobrze wpływa na integrację, ale również na budowanie ta-
kiego obywatelskiego społeczeństwa.”
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Z ŻYCIA SOŁECTW

W 2021 roku cztery sołec-
twa: Niwiska Górne, Czerkiesy, 
Patrzyków  oraz Stare Gajęcice 
pozyskały środki finansowe, 
w formie dotacji celowej, z bu-
dżetu Województwa Łódzkiego 
przeznaczone na realizację za-
dań własnych gminy w zakre-
sie małych projektów w sołec-
twach. 

Wysokość  dofinansowania 
jakie mogło otrzymać każde z   
sołectw to kwota  10 000,00zł.

W  ramach realizowanych 
grantów w  sołectwie Niwiska 
Górne wykonano remont ul. 
Krótkiej, w  sołectwie Czerkie-
sy wybudowano hydrant, na-

tomiast w  Starych Gajęcicach 
powstała nowa altana oraz zor-
ganizowano tam lokalny festyn. 
W ramach grantu doposażono  
kuchnię w remizie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Patrzykowie 
tj. zakupiono stoły robocze, 
regały magazynowe ze stali nie-
rdzewnej oraz basen gastrono-
miczny.

Projekty realizowane były 
od lipca do połowy listopa-
da 2021 roku, a  ich głównym 
celem jest rozwój sołectw po-
przez pobudzenie aktywności 
społecznej mieszkańców oraz 
wzmocnienie lokalnej tożsa-
mości.

Realizacja grantów sołeckich 
w roku 2021

Gajęcice Stare Niwiska Górne 

W Gminie Pajęczno podej-
mowanych jest wiele działań 
mających za cel poprawę jako-
ści sportu i rekreacji, nie tylko 
w  samym mieście.  Przypo-
mnijmy chociażby , że  w maju 
2020  roku Sejmik Wojewódz-
twa Łódzkiego podjął uchwa-
łę, na mocy której dofinanso-
wanie w 2020 roku w ramach 
dotacji celowej na realizację 
zadań z  zakresu rozwoju in-
frastruktury sportowej i rekre-
acyjnej otrzymały jednostki 
samorządu terytorialnego wo-
jewództwa łódzkiego. Pozy-
tywną ocenę uzyskał również 
projekt zadania złożony przez 
Gminę Pajęczno o  nazwie 
Remont boiska sportowego 
w Makowiskach.

W  ramach inwestycji wy-
konane zostało:

– remont pokrycia dacho-
wego na budynku zaplecza so-
cjalnego polegającego na wy-
konaniu pokrycia z  blachy na 
obecnie istniejącym pokryciu 
z papy;

– remont trybun polega-
jący na wykonaniu nowych 
siedzisk z tworzywa w miejsce 
starych ławek drewnianych;

– zakup i montaż  wiaty dla 
zawodników na konstrukcji  
stalowej przytwierdzonych do 
podłoża  z kostki brukowej za 
pomocą szpilek;

– ogrodzenie wewnętrzne 
płyty boiska;

– zakup i  montaż piłko-
chwytu z  siatki na słupkach 
stalowych.

Całość zadania to koszt 
około 72.000,00 zł. Kwota 
przyznanej dotacji wyniosła 
prawie 60.000 zł.

Remont boiska z  pewno-
ścią umożliwi realizację planów 
Klubu Sportowego „Płomień”  
Makowiska. Rozwój oraz suk-
cesy klubu zachęcą młodzież 

oraz dzieci do aktywności 
fizycznej i  do przystąpienia 
do klubu jako jego członków. 
A  jak to mówią w  zdrowym 
ciele, zdrowy duch. 

„Każde pozyskane fundu-
sze to dla nas ogromna radość 
i szansa na polepszenie warun-
ków gry dla zawodników klu-
bu. W tym momencie zarówno 
sprzęt, którym dysponuje klub, 
jak i samo boisko do gry napa-
wają nas dumą. To uwieńcze-
nie naszej pracy i starań.”– ko-
mentuje Robert Sikora radny 
Rady Miejskiej w  Pajęcznie, 
a także Wiceprezes klubu Pło-
mień Makowiska, który był 
inicjatorem akcji.

Stadion w Makowiskach po remoncie

W dniu 10 lipca 2021 roku 
w  Makowiskach odbyła się 
uroczystość przekazania OSP 
Makowiska samochodu po-
żarniczego. Jest to lekki samo-
chód pożarniczy typu ratow-
nictwa technicznego z funkcją 
gaśniczą, marki IVECO. 

Samochód zakupiony 
został w  ramach: dotacji bu-
dżetowej ze środków Krajo-
wego Systemu Ratowniczo - 
Gaśniczego w kwocie: 150 000 
zł, środków finansowych 
MSWIA w  kwocie: 150  000zł 
oraz dotacji samorządu Urzę-
du Miejskiego w  Pajęcznie 
w wysokości: 91 994,86 zł.

W  uroczystości uczestni-
czyli: Paweł Rychlik Poseł na 
sejm RP VIII kadencji , mł. 
bryg. Marek Stępień– Ko-
mendant Powiatowy KP PSP 
w Pajęcznie , Piotr Mielczarek 

- Burmistrz Pajęczna, Leszek 
Janeczek – Przewodniczący 
Rady Miejskiej w  Pajęcznie, 
Dariusz Tokarski – Prezes 
Zarządu Miejsko Gminnego 

ZOSP RP w Pajęcznie, Grze-
gorz Rogalewicz – komendant 
Miejsko-Gminny ochrony 
przeciwpożarowej w  Pajęcz-
nie, Robert Sikora – Radny 

Rady Miejskiej w  Pajęcznie, 
ks. dr Kamil Zadrożny w za-
stępstwie proboszcza para-
fii Makowiska ks. Andrzeja 
Chrzanowskiego, Ireneusz 

Mesjasz – sołtys sołectwa Ma-
kowiska, długoletni członko-
wie oraz czynni strażacy OSP 
Makowiska, a  także druho-
wie z jednostek OSP z terenu 
Gminy Pajęczno. 

Strażacy OSP Makowiska 
kierowali bardzo serdeczne 
podziękowania do wszystkich 
osób, których starania przy-
niosły efekt w postaci nowego 
wozu strażackiego, który bę-
dzie służył bardzo szerokiej 
rzeszy mieszkańców naszej 
gminy i naszego powiatu. 

Gospodarz jednostki Ko-
mendant OSP Makowiska 
Kazimierz Kotyla przyjął rów-
nież w  tym dniu przekazany 
na rzecz jednostki OSP Ma-
kowiska przez PSP Pajęczno 
samochód pożarniczy typu 
samochód lekki operacyjny 
Opel Astra.

Wóz dla OSP w Makowiskach
Fot. Krzysztof Kardas Szanowni Państwo, 

 Zapraszamy wszyst-
kich, którym bliskie jest Pa-
jęczno do udziału w  pracach 
Towarzystwa Przyjaciół Pa-
jęczna. Naszym celem jest 
promowanie Pajęczna i  Zie-
mi Pajęczańskiej. Będziemy 
wdzięczni za wszelkie mate-
riały o historii, kulturze mia-
sta i pomysły na wartościowe 
życie w  naszym miasteczku. 
Pragniemy współtworzyć 
przyszłość naszej „małej oj-
czyzny” tak, aby była dobrym 
miejscem do życia przyszłych 
pokoleń. 

Stowarzyszenie działa na 
polu kultury, popularyzuje 
historię, tradycję i  teraźniej-
szość Pajęczna. Przykładem 
naszej pracy jest Pajęczańska 
Ścieżka Historyczna, ukazu-
jąca w  formie słowno-gra-
ficznej najciekawsze zabytki 
Pajęczna. Tablice tworzące 
ścieżkę znajdują się w  Par-
ku Miejskim i  są dostępne 
dla wszystkich zaintereso-
wanych. Do spaceru ścież-
ką historyczną zapraszamy 
zarówno mieszkańców, jak 
i  gości. Ścieżka powstała 
dzięki zaangażowaniu wielu 
osób . Szczególne podzię-
kowania kieruję do państwa 
Krzysztofa i  Jadwigi Pach, 
pana Marka Urbańskiego 
oraz pana Andrzeja Kuchcia-

ka. Mamy nadzieję, że ścież-
ka rozbudzi zainteresowanie 
młodego pokolenia 
historią miasta, zachę-
ci do sięgnięcia do ro-
dzinnych archiwów, 
przejrzenia starych fo-
tografii i… No właśnie 
- jeśli są w  Waszych 
domach stare fotogra-
fie, dokumenty, listy, 
pamiętniki, to może 
pora podzielić się tym 
„kawałkiem” domowej 
historii. Czekamy na maile : 
stowarzyszenie.tpp@gmail.
com 

Stowarzyszenie realizu-
je w  2021 roku projekt „Pa-
trząc w przeszłość – myślimy 
o  przyszłości” finansowany 
przez Budżet Obywatelski 
#Łódzkie na Plus. Wydali-
śmy album poświęcony hi-
storii Pajęczna tej dawnej i tej 
zupełnie „świeżej”. Można 
w nim przeczytać o codzien-
nym życiu w naszym mieście 
na przestrzeni wieków, za-
poznać się ze wspomnienia-
mi Stanisława Hałaczkiewi-
cza – wojennego listonosza 
i  działacza ruchu oporu, jak 
również poznać historię ży-
dowskiej rodziny Czarnylas 
związanej korzeniami z  Pa-
jęcznem. Są opublikowane 
też wspomnienia współcze-
śnie żyjących mieszkańców: 

o rodzinnej lodziarni, o dzie-
ciństwie w  okupowanym 

Pajęcznie czy zbiory starych 
fotografii miasta i  pajęczań-
skich rodzin. To owoce kon-
kursu „Moje pajęczańskie 
wspomnienie” ogłoszonego 
przez TPP. Laureatem kon-
kursu został piętnastoletni 
Juliusz Szczeszek-Bistuła, 
który literackim , barwnym 
językiem opisał wojenne losy 
prababci i pradziadka. 

Projekt obejmował też 
wykłady i spacery historycz-
ne, umieszczenie tablic po-
święconych cmentarzowi, 
cmentarzysku halsztackie-
mu, społeczności żydowskiej, 
przemysłowi w  Pajęcznie. 
Udało nam się uwiecznić 
w  formie filmowej wykła-
dy, wywiady i  fotografie, są 
dostępne dla wszystkich za-
interesowanych na stronie 
stowarzyszenia , na portalu 
you tube lub facebooku. Pra-

ce nad utrwalaniem historii 
nadal trwają i  pojawiają się 

coraz to nowsze, ciekawe do-
kumenty. 

Jeśli w  Państwa domo-
wych archiwach są doku-
menty i  fotografie, które 
pokazują życie w  Pajęcznie, 
prosimy o  podzielenie się 
nimi, ocalenie od zapomnie-
nia. Tak możemy kształtować 
poczucie wspólnoty - prio-
rytetowy cel Towarzystwa. 
Idea promowania miasta 
i  ludzi stąd, także tych któ-
rzy opuścili je wiele lat temu 
ale nadal w głębi serca nadal 
czują związek ze swymi ko-
rzeniami, jest szansą na to , ze 
współczesna młodzież, także 
doceni wartość tej oto „małej 
ojczyzny”. Jesteśmy dumni , 
że wielu pajęczan odniosło 
sukcesy w  różnych dziedzi-
nach, są uznanymi artystami, 
naukowcami, politykami, 
pracują w mediach – to nasz 

skarb, który może przyczynić 
się do rozwoju Pajęczna, na 

przykład poprzez 
promowanie wła-
ściwych wzorów 
wśród młodych 
i  współpracę z  in-
stytucjami i stowa-
rzyszeniami dzia-
łającymi na terenie 
Pajęczna. Już dziś 
zapraszamy do po-
dzielenia się swoim 
doświadczeniem 

podczas planowanej na 2022 
rok konferencji na temat : 
Żyjemy z pasją! 

W  planach na 2022 rok 
mamy również zorgani-
zowanie dla mieszkańców 
cyklu zajęć sportowo – re-
kreacyjnych połączonych 
z promocją zdrowia pod na-
zwą „Pajęczańskie Dni Spor-
tu i Zdrowia”. 

Mówimy o tym, co ważne 
dla miasta i  współczesnego 
świata – ekologii, zdrowiu, 
nauce, przyrodzie. Nasze 
Towarzystwo choć sięga do 
przeszłości, to pragnie dzia-
łać dla przyszłości, dla kolej-
nych pokoleń mieszkańców 
Pajęczna.  

 
Bożena Szczerkowska
Przewodnicząca 
Stowarzyszenia

Towarzystwo Przyjaciół Pajęczna zaprasza do współpracy!

Tu nas znajdziecie: 
https://stowarzyszenietpp.wixsite.com/website
stowarzyszenie.tpp@gmail.com 
https://www.facebook.com/tpp.pajeczno
https://www.youtube.com/watch?v=R9z2Nu70T0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Lm9BrfVpgFI
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KULTURALNIE...KULTURALNIE...

To był koncertowy rok 
w wykonaniu MOK Pajęczno – 
przez ostatnie dwanaście mie-
sięcy udało się zorganizować 
wiele znakomitych koncertów. 
Spróbujmy razem odnotować 
te najciekawsze muzyczne wy-
darzenia mijającego roku. Po-
czątek roku był trudny. Po tym, 
jak ogłoszono w naszym kraju 
stan epidemii, większość arty-
stycznych działań przeniosło 
się do internetu. Choć odwo-
łano mnóstwo koncertów, to 
wielu artystów znakomicie wy-
korzystało przestrzeń wirtualną 
do spotykania się ze swoimi fa-
nami. Pajęczański dom kultury 
dla internautów z  powodze-
niem zorganizował koncert lo-
kalnej grupy Blues Trio. Zespół 
w  składzie: Jan Pasek, Łukasz 
Szczęsny, Piotr Kuchciak za-
prezentował premierowy mate-
riał, oraz kilka utworów z płyty 
CYRK. 

To była prawdziwa rocko-
wo-bluesowa eksplozja. Kolej-
nym ciekawym wydarzeniem 
w kinie Świteź był występ Mar-
cina Januszkiewicza. Laureat 
I nagrody w konkursie „Pamię-
tajmy o Osieckiej” brawurowo 
wykonał w  Pajęcznie „Części 
zamienne”, „Wybacz Mamasza”, 
czy „Kołysankę dla okruszka”. 
Połączenie doskonałego warsz-
tatu aktorskiego, umiejętności 
interpretatorskich oraz hipno-
tyczny głos sprawiły, że piosen-
ki w  wykonaniu artysty oka-
zały się być prawdziwą ucztą 
muzyczną dla wszystkich słu-
chaczy. Sala aż wibrowała, od 
energii uwalniającej się z  każ-
dym zaśpiewanym i zagranym 
dźwiękiem. W marcu serca pa-
jęczańskiej publiczności skradł 
Marcin Jajkiewicz. 

Na koncercie dedykowa-
nym wszystkim Paniom z gmi-
ny Pajęczno – znany i  lubiany 
aktor próbował zgłębić naturę 
kobiet posiłkując się wielkim 
standardami muzyki rozryw-
kowej. Wspierali go znakomici 
muzycy: Marcin Rorat i  Seba-
stian Janik. Ze sceny zabrzmia-
ły: Jej Portret, Bo z dziewczyna-
mi, Baby ach te baby, Powrócisz 
tu, My way, czy Deszczowa 
piosenka. Muzyczny prezent 

chyba spełnił wszystkie oczeki-
wania, bo Panie aż dwukrotnie 
domagały się bisów. Na wiosnę 
instruktorzy MOK Pajęcz-
no spełnili skryte marzenie 
wszystkich fanów legendarnej 
grupy Illusion – w  kinie wy-
stąpił Tomasz „Lipa” Lipnicki, 
który dał fenomenalny kon-
cert akustyczny solo. Podczas 
występu muzyk zaprezentował 
piosenki zespołu Illusion, Li-
pali, oraz swoje własne kom-
pozycje z płyty Dźwięki  Słowa. 
Mistrzowi gitary i  świetnemu 
wokaliście nie dano szybko 
zejść ze sceny, wywołując go 
na bis dwukrotnie. To był zde-
cydowanie jeden z najlepszych 
koncertów mijającego roku. 

Na wakacyjny czas pa-
jęczański ośrodek kultury 
również przygotował kilka 
muzycznych niespodzianek. 
Lato świetnie zainaugurował 
Maks Łapiński – półfinalista 
9 edycji The Voice of Poland, 
laureat Grand Prix międzyna-
rodowego festiwalu „Carpathia 
Festival” zaprezentował prze-
bojowy, neo-soulowy repertu-
ar, który świetnie się sprawdził 
w romantycznej scenerii Parku 
Miejskiego. W  czerwcu mło-
dych widzów w  Amfiteatrze 
Miejskim zachwyciła popular-
na grupa SPOKO LOKO. Starsi 
mogli biesiadować przy wspa-
niałej muzyce zespołu Tręba-
czewianie, oraz bawić się na 

dyskotece w  stylu folk. Nato-
miast tegoroczne muzyczne 
zakończenie lata to wybucho-
wa mieszanka rock’n’rolla, big-
beatu, raggamufin, i hip-hopu. 
W  Amfiteatrze Miejskim wy-
stąpił zespół The BeatlMan 
– muzycy z  Wrocławia zna-
komicie wskrzesili klimat lat 
60-tych – grając m.in. ponad-
czasowe hity The Beatles, czy 
Elvisa Presleya. Gwiazdą wie-
czoru był - BAS TAJPAN. Po-
pularny „Slavic Rasta” - szybko 
wprawił widownię w ruch i nie 
odpuszczał do samego końca 
koncertu. Można było usłyszeć 
wszystkim znane przeboje, jak: 
„Daj z  siebie wszystko”, „Trzy 
życzenia” czy „Nie zatrzymasz 

mnie”; a także materiał z ostat-
niej płyty „Teraz”. Gwiazdą je-
sieni był zdecydowanie Robert 
Kasprzycki. Na jego koncercie 
w  kinie Świteź można było 
usłyszeć kompozycje z  pięciu 
wydanych dotąd albumów mu-
zyka. O  sukcesie wydarzenia 
świadczy nie tylko frekwencja 
i  zainteresowanie, ale też fakt, 
że koncert trwał nieprzerwanie 
ponad dwie godziny. 

Obdarzony wielką sce-
niczną charyzmą i poczuciem 
humoru, Robert Kasprzycki 
potrafił poruszyć, wzruszyć 
i rozbawić zgromadzoną w ki-
nie publiczność, w sobie tylko 
właściwy sposób łącząc mu-
zykę i  stand-up. Z  jesiennych 
koncertów warto również od-
notować Muzyczne Zaduszki 
w  kinie Świteź. To był wie-
czór pełen zadumy, refleksji 
i  przede wszystkim przepięk-
nej muzyki. W  pajęczańskim 
kinie zaprezentowały się dwa 
wspaniałe duety: Martyna Du-
bińska/Bartosz Sienkiewicz 
oraz Kasia Dubaniowska/Jan 
Samołyk. Podczas występu 
mogliśmy usłyszeć utwory ar-
tystów, którzy bezpowrotnie 
odeszli z  tego świata (m.in. 
John Lennona, Marka Grechu-
ty, czy Krzysztofa Klenczona). 
Interpretacje Jana Samołyka 
i Martyny Dubińskiej zachwy-
ciły wszystkich widzów w  ki-
nie Świteź. 

W  sumie w  2021 roku, 
mieszkańcy Pajęczna mie-
li okazję obejrzeć kilkana-
ście przeróżnych koncertów. 
Każdy z  występów był inny, 
gromadził inną publiczność, 
ale wszystkie bez wyjątku do-
starczały wielu wspaniałych 
wrażeń i muzycznych emocji. 
Mamy nadzieję, że nadcho-
dzący 2022 będzie jeszcze 
ciekawszy pod względem mu-
zycznym. Już teraz możemy 
zdradzić, że w styczniu w kinie 
Świteź wystąpi Cezik i Nutkos-
fera, a  w  lutym pajęczańskiej 
publiczności zaprezentuje się 
Maciej Balcar. A tych muzycz-
nych niespodzianek będzie 
o wiele, wiele więcej! Trzymaj-
cie rękę na pulsie i wypatrujcie 
kolejnych zapowiedzi!

Muzyczne podsumowanie roku

W   w  pajęczańskim 
Ośrodku Kultury sporo się 
zmieniło. I  chociaż pande-
mia nie sprzyjała działalno-
ści kulturalnej my jednak 
staraliśmy się nie marnować 
czasu i  maksymalnie kon-
struktywnie go wykorzysty-
wać. Odświeżyliśmy naszą 
siedzibę i  wygospodarowali-
śmy w niej nowe przestrzenie 
do działania. Powstała nowa 
salka klubowa, pomieszcze-
nie do zajęć indywidualnych 
oraz wyposażona w  nie-
zbędny sprzęt oraz dostoso-
wana akustycznie sala prób 
dla pajęczańskich muzyków 
i  naszych uczniów. W  od-
świeżonym holu   pojawiły 
się fotele, stoliki oraz kanapa, 
tworząc przestrzeń, w  której 
nasi goście mogą wygodnie 
i  przyjemnie spędzać czas. 
W  holu stanął regał służący 
do wymiany książek - gorą-
co zachęcamy do korzysta-
nia z niego, można przynieść 
przeczytane książki lub cza-
sopisma i  w  zamian wziąć 
inne. 

Zmiany nastąpiły rów-
nież w  budynku kina Świteź. 
Wykonany został remont in-
stalacji elektrycznej, do kina 
zakupiony został laserowy 
projektor cyfrowy i  ekran do 
projekcji plenerowych, co po-
zwoli po zniesieniu obostrzeń 
związanych z  pandemią na 
wznowienie projekcji filmo-
wych i  uruchomienie klubu 
filmowego. Kilka projekcji 
miało już swoje odsłony.  Na 
piętrze budynku kina aktu-
alnie powstaje profesjonalne 

studio nagraniowe, w  któ-
rym swoje prace rejestrować 
będą mogli nasi uczniowie 
i  okoliczni artyści, studio 
będzie działało również ko-
mercyjnie. Na studio będą się 
składały trzy pomieszczenia, 
odpowiednio przystosowane 
akustycznie do realizacji na-
grań. 

Z  początkiem roku ośro-
dek zmienił swoją nazwę i co 
za tym idzie profil działal-
ności - od nowego roku nie 
zajmujemy się już sportem, 
obowiązki te przejmuje nowo 
powstały MOSiR. My dalej 
będziemy odpowiedzialni za 
wydarzenia kulturalne w  na-
szej gminie oraz za prowadze-
nie zajęć kulturalnych. Oferta 
ośrodka w ubiegłym roku była 
bardzo rozbudowana, dostęp-
ne były m.in.: nauka gry na 
instrumentach dętych, per-
kusji, gitarze oraz skrzypcach, 
zajęcia wokalne i  teatralne, 
plastyczne dla dzieci i  doro-
słych. Przy Ośrodku działały 
też zespoły, kluby i  sekcje: 
m.in: Pajęczańska Orkiestra 
Dęta, Sekcja Siatkarska Li-
bero, Mażoretki Baila, Klub 
Miłośników Fotografii, sekcja 
szachowa, Klub Brydża Spor-
towego oraz Klub Graficzny 
Font. W ofercie Ośrodka były 
również zajęcia manualne dla 
dzieci  oraz robotyka. Pande-
mia pokrzyżowała nam plany 
uruchomienia nauki tańca. 
Będziemy starali się naszą 
ofertę w  dalszym ciągu roz-
wijać.

Dyrektor MOK Pajęczno
Michał Podolak

Miejski Ośrodek Kultury 
z nowymi możliwościami

Fot.: W
ojciech B

eśka

W  przygotowania ozdób 
świątecznych chętnie zaanga-
żowały się placówki oświatowe 
z  terenu Gminy. Bardzo cie-
kawą i  bogatą ofertę produk-
tów świątecznych wystawiły 
Przedszkola Nr 1 i 2 w Pajęcz-
nie oraz Szkoła Podstawowa 
Nr 1 w Pajęcznie, Szkoła Pod-
stawowa Nr 2 w Pajęcznie oraz 
Szkoła Podstawowa w  Mako-
wiskach. Mimo zimowej aury 
uczniowie wraz z nauczyciela-
mi  chętnie reklamowali swoje 
zrobione własnoręcznie ozdo-
by, dzięki czemu znaleźli na 
nie licznych nabywców.

Dzięki współpracy Dy-
rektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury w  Pajęcznie – pana 
Michała Podolaka, Dyrektora 
Miejskiego  Ośrodka Spor-
tu i  Rekreacji  w  Pajęcznie -  
pana Jarosława Gruszki oraz 
pracowników Urzędu Miej-
skiego można było podziwiać 

występy wielu wykonawców. 
O  oprawę muzyczną wyda-
rzenia zadbał Pan Tomasz 
Gołębiowski. Na scenie za-
śpiewały dzieci wraz z  Panią 
Aleksandrą Cybulską, któ-
re fantastycznie wykonały 
utwory świąteczne. Wystąpili 
również soliści ze szkół pod-
stawowych Nr 1 i  2 w  Pa-
jęcznie.  Ciekawym punktem 
programy był występ Miko-
łaja Kuchciaka przy akom-
paniamencie gitary Piotra 
Kuchciaka. Kilkoro uczniów 
popisało się również wspa-
niałą grą na instrumentach 
muzycznych. Uczeń klasy Va 
- Antoni Nogała przygotował 
interesujący  występ muzycz-
ny na akordeonie. Wyjątkowy 
popis swoich umiejętności 
dała pajęczańska Orkiestra 
Dęta  pod batutą Pana To-
masza Bilskiego.  Przepięknie 
wykonane kolędy i  pastorał-

ki wprowadziły wszystkich 
w niepowtarzalny, świąteczny 
nastrój i były prawdziwą ucztą 
dla ducha.

Gwiazdkowy nastrój 
udzielił się wszystkim odwie-
dzającym Jarmark Bożonaro-
dzeniowy w  Pajęcznie,  także 
ze względu na obecność Św. 
Mikołaja, który rozdawał dzie-
ciom słodycze oraz chętnie po-
zował do fotografii. 

Kolejną atrakcją dla dzieci 
było zimowe wesołe miastecz-
ko. Najmłodsi dali się porwać 
zabawie na karuzeli i kolejce.

Burmistrz Pajęczna- Piotr 
Mielczarek kieruje ciepłe sło-
wa podziękowania dla wszyst-
kich wystawców, młodych 
wykonawców oraz gości od-
wiedzających Jarmark z  na-
dzieją,  iż w  przyszłym roku 
pod pajęczańskim Ratuszem  
znów wspólnie poczujemy 
świąteczną atmosferę. 

Jarmark Bożonarodzeniowy 
w Pajęcznie

Fot.: Wojciech Beśka
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Na inaugurację obchodów o  
godzinie 11:00 na murawę Stadio-
nu Miejskiego w Pajęcznie wyszli 
juniorzy z LKS Zawisza Pajęczno 
oraz FC Bonus Złoczew. Biało-
-niebiescy mogą pochwalić się 
wynikiem 2:0 na swoją korzyść. 

O  godzinie 12:30 nastąpiła 
część oficjalna uroczystości,  połą-
czona z uroczystą mszą świętą na 
stadionie, odprawioną przez księ-
dza Łukasza Dybowskiego – pro-
boszcza Parafii Narodzenia Pań-
skiego w  Pajęcznie, duszpasterza 
sportowców naszej diecezji  oraz 
związanego przed laty z „Zawiszą” 
księdza Kanonika Janusz Chylew-
skiego. Prezes Klubu Stanisław 

Staroń powitał wszystkich gości,  
a bogatą historię klubu przedsta-
wiał wieloletni i  zasłużony dzia-
łacz „Zawiszy” Pan Józef Weso-
łowski. Uczestnicy uroczystości 
nie zapomnieli także o zmarłych 
działaczach i zawodnikach Klubu, 
których pamięć uczczono minutą 
ciszy. Młodemu pokoleniu Zawi-
szaków został przekazany  przez 
starszych zawodników i działaczy 
sztandar „Zawiszy”, który jak pa-
miętamy, ufundowany był przez 
pajęczańską Wspólnotę Gruntów 
Tabelowych.

Wielu znamienitych gości 
uczciło swą obecnością  Jubileusz 
„Zawiszy”. Wśród nich  Wicewo-
jewoda Łódzki Karol Młynarczyk, 
Burmistrz Pajęczna Piotr Mielcza-
rek, Zastępca Burmistrza Adam 
Stachera, Starosta Pajęczański 
Zbigniew Gajęcki, przedstawiciele 
Rady Miejskiej w Pajęcznie i Po-
wiatu Pajęczańskiego , w imieniu 
Pani poseł Beaty Mateusiak – Pie-
luchy szefowa biura pani Edy-

ta Wolak, w  imieniu europosła 
Marka Belki Dyrektor Biura Pan 
Grzegorz Majewski, z  ramienia 
Cementowni Warta S.A. członek 
zarządu Sławomir Kazimierczak 
oraz Maciej Bukowiecki  – były 
prezes OZPN w  Sieradzu i  Jan 
Łochowski Prezes Delegatury 

ŁZPN w  Sieradzu. W  imieniu 
firmy Roben komplet strojów dla  
„Zawiszy” przekazał Pan Józef 
Wesołowski.

Po części oficjalnej  zgroma-
dzona na Stadionie Miejskim pu-
bliczność mogła oddać się sporto-
wym wspomnieniom i podziwiać 

zmagania Oldboyów (byłych 
zawodników LKS ZAWISZA). 
Z  nostalgią widzowie obserwo-
wali popisy weteranów, a na try-
bunach pojawiały się głosy podzi-
wu dla sportowej formy „starych 
Zawiszaków”. 

O  godzinie 17:00 na boisku 
pojawili się zawodnicy pierwszej 
drużyny LKS Zawisza Pajęczno, 
aby rozegrać mecz ligowy z LKS 
Piast Błaszki. Po 90 minutach 
bardzo zaciętej walki piłkarze obu 
drużyn zeszli z  murawy z  wyni-
kiem bezbramkowym.

Całe wydarzenie było okazją 
do wspomnień, spotkania obec-
nych i  byłych zawodników ze-
społu oraz jak zawsze wiernych 
kibiców.

Dla dzieci zapewniono 
atrakcje sportowe i  animacje, 
a  Urząd Miejski w  Pajęcznie 
wraz z  Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i  Miejskim Ośrodkiem 
Kultury wsparli organizacyjnie 
całą uroczystość.

70 lat LKS ZAWISZA PAJĘCZNO
W  sobotę 4 września 
2021 roku na Stadionie 
Miejskim w  Pajęcznie 
odbył się Jubileusz 70 
– lecia LKS Zawisza Pa-
jęczno.

W tegorocznej edycji udział 
bierze 8 zespołów: Straż, Zjed-
noczeni, Tof-X, Chłopaki 
z  Baraków, Makowiska, Zbun-
towani, Radoszewice i  Zawi-
sza. Rozgrywki rozpoczęły się 
w  piątek 26 listopada w  Hali 
Sportowej przy Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Pajęcznie. Roze-

grana zostanie 1 runda spotkań 
systemem „każdy z  każdym”. 
Na zakończenie planowany jest 
podsumowujący turniej, które-
go wyniki nie będą jednak zali-
czane do końcowej klasyfikacji 
HALPINU. Organizatorem ligi 
jest Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Pajęcznie.

HALPIN 2021/2022
Po rocznej przerwie wznowiona została Halowa 
Amatorska Liga Piłki Nożnej. Jest to już dwudzie-
sta – jubileuszowa edycja HALPINU. W przeszło-
ści rozgrywki te gromadziły liczne grono uczest-
ników i  widzów, a  spotkania dostarczały wiele 
sportowych emocji.

I kolejka 26 listopada 2021

18.00 Straż Zawisza 4:3

18.50 Zjednoczeni KS Radosze-
wice 4:13

19.40 TOF-X Zbuntowani 5:4

20.30 Chłopaki 
z Baraków Makowiska 4:13

II kolejka 3 grudnia 2021

18.00 Zawisza Zbuntowani 7:5

18.50 Straż KS Radoszewice 7:11

19.40 Zjednoczeni Makowiska 1:8

20.30 TOF-X Chłopaki 
z Baraków 1:5

III kolejka 10 grudnia 2021

18.00 Straż Zbuntowani 5:0

18.50 KS Radosze-
wice Makowiska 4:3

19.40 Zawisza Chłopaki 
z Baraków

przełożony

20.30 Zjednoczeni TOF-X przerwany

IV kolejka 17 grudnia 2021

18.00 Straż Makowiska 5:5

18.50 Zbuntowani Chłopaki z Ba-
raków 2:4

19.40 KS Radosze-
wice TOF-X 9:6

20.30 Zawisza Zjednoczeni 3:4

V kolejka 30 grudnia 2021

18.00 KS Radoszewice Zawisza

18.50 Makowiska TOF-X

19.40 Zbuntowani Zjednoczeni

20.30 Straż Chłopaki 
z Baraków

VI kolejka 7 stycznia 2022

18.00 Straż TOF-X

18.50 Chłopaki z Baraków Zjednoczeni

19.40 Makowiska Zawisza

20.30 Zbuntowani KS Radoszewice

VII kolejka 14 stycznia 2022

18.00 Chłopaki z Baraków KS Radosze-
wice

18.50 TOF-X Zawisza

19.40 Straż Zjednoczeni

20.30 Makowiska Zbuntowani

„W jednym ze spotkań I kolejki KS Radoszewice pokonał dru-
żynę Zjednoczonych 13:4”

Fot.: IPP

Po rocznej przerwie spo-
wodowanej pandemią do Pa-
jęczna ponownie zawitali mi-
łośnicy biegania i  spacerów 
z  kijkami (nordic walking). 
Tegoroczna edycja głównego 
biegu poprowadzona została 
nową trasą. Trasa składała 
się z 2 pętli i wiodła ulicami: 
Rekreacyjną, Majorat, Dłu-
gosza, Sienkiewicza i  Jana 
Pawła II. Start i  meta trady-
cyjnie ulokowane zostały na 
Stadionie Miejskim w  Pa-
jęcznie. Piękna pogoda spo-
wodowała dużą frekwencję 
nie tylko wśród uczestników 
ale także widzów. Główny 
bieg poprzedziły biegi dzieci 
i  młodzieży rozgrywane na 
bieżni stadionu, na dostoso-
wanych do wieku zawodni-
ków dystansach. W  biegach 
tych uczestniczyło łącznie 
prawie 100 dzieci. Każde 
nich otrzymało medal, a  za 
miejsca I-III wręczono na-
grody rzeczowe.

Bieg główny rozpoczął 
się o  godzinie 13.00. Sygnał 
do startu dał Starosta Paję-
czański Zbigniew Gajecki 
w  towarzystwie Zastępcy 
Burmistrza Pajęczna Ada-
ma Stachery. Wystartowało 
łącznie ponad 180 zawod-
ników. Każdy z  nich otrzy-
mał pakiet w  skład którego 

wchodził m.in. pamiątkowy 
medal i okolicznościowa ko-
szulka. Na zwycięzców cze-
kały puchary, dyplomy i  na-
grody rzeczowe. Na mecie 
na uczestników czekał ciepły 
żurek serwowany z  kuchni 
polowej.

Organizatorem VII Paję-
czańskiego Biegu Niepodległo-
ści był Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Pajęcznie, współ-
organizatorami Urząd Miejski 
w  Pajęcznie, Starostwo Po-
wiatowe w  Pajęcznie, Miejski 
Ośrodek Kultury w  Pajęcznie, 
Klub Biegacza „WARTA” oraz 
Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy w  Pajęcznie. Głów-
nym partnerem natomiast 
tradycyjnie była Cementow-
nia WARTA S.A. w Trębacze-
wie. Podziękowania należą się 
również sponsorom, którzy 
ufundowali nagrody rzeczo-

we losowane wśród wszyst-
kich uczestników (pizzeria 
RICO, firma PariPari Lingerie, 
Z.P.H.U. “Vangusto” Zygmunt 
Podlewski, PPHU KORKUS 
Przetwórstwo Warzyw i Owo-
ców Jan Korkus, Sklep Sporto-
wy „Fenix” Piotr Trawczyński, 
Wydawnictwo Precjoza Ra-
fał Gniła) oraz wnieśli wkład 
w przygotowanie posiłku (Pie-
karnia Lech Mikołajczyk, PPH 
ARAF Producent octu i żurku 
Sławomir Gajęcki, INTER-
MARCHE Pajęczno, Parafia 
Narodzenia Pańskiego w  Pa-
jęcznie ks. proboszcz Łukasz 
Dybowski). Szczególne po-
dziękowania kierujemy rów-
nież do Komendy Powiatowej 
Policji w  Pajęcznie, Jednostek 
OSP w Pajęcznie, Siedlcu, Ma-
kowiskach, Nowych Gajęcicach 
i  Niwiskach Górnych, Paję-
czańskiemu Klubowi Off-Road 

„4×4” (Pan Leszek Koliński) 
oraz Panu Beniaminowi Drza-
zdze za wkład w zabezpieczenie 
trasy i  bezpieczne przeprowa-
dzenie biegu. Obsługę biegu za-
pewniło Stowarzyszenie Atelier 
Sportu z Częstochowy.

Wyniki biegu głównego:
Mężczyźni OPEN
1. Mateusz Pawełczak 
(Złochowice) 18:22.1
2. Kacper Mizgała (Złoty Po-
tok) 19:33.5 
3. Michał Bator (Krzeczów) 
19:56.1
Kobiety OPEN
1. Barbara Pawełczak 
(Złochowice) 20:48.8
2. Amelia Pawelus (Bełcha-
tów) 21:54.9
3. Katarzyna Ostojska (Ze-
lów) 22:37.3
Najlepsza mieszkanka Gmi-
ny Pajęczno
Anna Paczuszka 27:06.9
Najlepszy mieszkaniec Gmi-
ny Pajęczno
Jacek Mruszczyk 21:26.1

Nordic Walking
Mężczyźni OPEN
1. Romuald Gawroński (Ka-
myk) 38:55.3 
2. Piotr Miłak (Wręczyca 
Wielka) 39:04.7
3. Krzysztof Gunther (Łódź) 
39:39.5

Kobiety OPEN
1. Katarzyna Owczarek (Wa-
piennik) 40:00.2
2. Aneta Kotala (Jaworzno) 
00:43:07.2 
3. Sylwia Worek (Lipie) 
00:43:19.3

Biegi dla dzieci i młodzieży:
Przedszkolaki dystans 100m
dziewczynki: 1. Liliana Za-
wadzka, 2. Pola Walasik, 3. 
Liliana Kamieniak
chłopcy: 1. Maciej Peciak, 2. 
Wojciech Wolny, 3. Tymon 
Bęczkowski
Klasa I-III dystans 400m
dziewczynki: 1. Pola Skoczy-
las, 2. Zofia Chłopaś, 3. Ad-
rianna Kulej
chłopcy: 1. Mikołaj Mrusz-
czyk, 2. Szymon Buresz, 3. 
Filip Mruszczyk
Klasa IV-VI dystans 800m
dziewczynki: 1. Emilia Osad-
nik, 2. Lena Barakońska, 3. 
Zofia Jura
chłopcy: 1. Szymon Jeziak, 
2. Franciszek Sułkowski, 3. 
Kacper Więcławik
Klasa VII-VIII dystans 
1200m
dziewczynki: 1. Kinga Cim-
cioch, 2. Nikola Bęben, 3. 
Maja Hyra
chłopcy: 1. Filip Popiel, 2. 
Krystian Kwaśnik, 3. Hubert 
Kwaśnik

VII Pajęczański Bieg Niepodległości w Pajęcznie

Pogoda jak na zamówienie, duże zainteresowanie uczestników i widzów, nowa trasa – wszystko to sprawiło, że rozegrany 11 
listopada 2021 roku VII Pajęczański Bieg Niepodległości był niezwykle udanym wydarzeniem sportowo – rekreacyjnym.
VII Pajęczański Bieg Niepodległości
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Medal za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie stanowi nagrodę 
dla osób, które przeżyły co naj-
mniej 50 lat w  jednym związ-
ku małżeńskim. Jest to dowód 
uznania dla trwałości małżeń-
stwa i rodziny.

„Złote Gody” to niezwykłe 
wydarzenie nie tylko dla Jubila-
tów, ale również dla ich rodzin 
oraz przyjaciół. To wiele lat 
nieprzerwanego, harmonijnego 
pożycia małżeńskiego, a  praw-
dziwe zgodne i  dobre małżeń-
stwo to takie, które przetrwa 
wszystkie życiowe przeciwności, 
by po latach zyskać wzajemne 
zrozumienie i szacunek.

W  dniu 29 sierpnia 2021 
roku Burmistrz Pajęczna 
Piotr Mielczarek wręczył me-
dale za długoletnie pożycie 
małżeńskie, przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej dla 26 par z  terenu 
gminy i  miasta Pajęczno, któ-
re zawarły związek małżeński 

w  1970 roku. W  trakcie ob-
chodów Burmistrz Pajęczna 
podkreślił, że 50 rocznica za-
warcia związku małżeńskiego, 
czyli Złote Gody to jubileusz 
niezwykły. Jest wyjątkową oka-
zją do spojrzenia na minione 
lata, dokonania podsumowań 
i  wzbudzenia refleksji nad 
zmieniającym się na przestrze-
ni lat uczuciem dwojga ludzi. 
To symbol wierności i miłości 
rodzinnej, dowód wzajemnego 
zrozumienia i  istoty związku 
małżeńskiego. To wzór i pięk-
ny przykład do naśladowania 
dla dzisiejszych pokoleń.

Burmistrz Pajęczna za-
znaczył, że ten Jubileusz, choć 
obchodzony w  trudnych dla 
wszystkich warunkach, zwią-
zanych ze stanem epidemicz-
nym, odbył się aby pary wie-
działy, że o nich pamiętamy i je 
szanujemy.

Szanownym Jubilatom ży-
czymy długich i  pogodnych 

wspólnych lat życia, w otocze-
niu rodziny i przyjaciół, rodzin-
nego ciepła i miłości bliskich.
Odznaczone pary z 1970 roku:
1. Janina i Andrzej Baran
2. Marianna i Piotr Bęben
3. Krystyna i Henryk Bylica
4. Teresa i Zbigniew Gajewscy
5. Irena i Stanisław Garbiec
6. Maria i Jan Ignaczak
7. Jadwiga i Edward Kłych
8. Krystyna i Jerzy Kowalczyk
9. Bożena i Marian Kowalscy
10. Krystyna i Jan Krawczyk
11. Halina i Jan Kucharscy
12. Irena i Piotr Małek
13. Krystyna i Stanisław Nita
14. Teresa i Andrzej Parka
15. Maria i Henryk Pawlikowscy
16. Maria i Józef Pęciak
17. Danuta i Henryk Posmyk
18. Sabina i Stanisław Rudzcy
19. Krystyna i  Mirosław Siaj-
kowscy
20. Krystyna i Ireneusz Stachera
21. Danuta i Stanisław Szczęśni
22. Jadwiga i Marian Tokarscy

23. Teresa i Józef Trojanowscy
24. Daniela i Ryszard Uchrońscy
25. Halina i Stefan Urbańscy
26. Janina i Zenon Wojtal

W  uroczystości wzięły 
również udział pary, które 
zawarły związek małżeński 
w  1969 roku i  otrzymały 
oznaczenia w  roku ubie-
głym:
1 Teresa i Stanisław Bernaś  2 
Wanda i Julian Bojda 
3 Krystyna i Jerzy Borkiewicz
4 Halina i Zygmunt Bratkowscy
5 Henryka i Jan Bujak 
6 Zenona i  Wojciech Chro-
stowscy 
7 Janina i Stanisław Chwal  
8 Halina i Miron Fałendysz 
9 Halina i Zdzisław Filak 
10 Teresa i Tadeusz Gawron
11 Marianna i  Jerzy Hałacz-
kiewicz
12 Daniela i Zdzisław Jura 
13 Aleksandra i Bronisław Ju-
rowscy 
14 Elżbieta i Henryk Karpińscy 

15 Teresa i Jan Kubiccy 
16 Alicja i Bolesław Kutarba
17 Danuta i Henryk Lewera
18 Zdzisława i Jan Lis
19 Elżbieta i Stanisław Łuszczyk
20 Irena i Józef Modlińscy 
21 Barbara i Henryk Mszyca
22 Janina i Henryk Namyślak
23 Maria i Jan Parkitni 
24 Lucyna i Tadeusz Pielucha 
25 Halina i Włodzimierz Przy-
godzcy 
26 Zenobia i Stanisław Rosa 
27 Wacława i Lesław Rozpen-
dowscy 
28 Józefa i Jan Rozumek 
29 Bogumiła i  Zdzisław Ści-
birowscy 
30 Leokadia i Stanisław Simińscy
31 Alicja i Kazimierz Szczeszek
32 Irena i Włodzimierz Szczęśni 
33 Marianna i Leopold Trzcina
34 Janina i Emil Walaszczyk 
35 Janina i Piotr Walusiak 
36 Wanda i Jan Wiśniewscy
37 Wiesława i Zenon Wojtasik
38 Zofia i Stanisław Żak

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Pajęcz-
nie realizuje program „Wspie-
raj Seniora” w ramach którego 
udzielane jest wsparcie dla  
osób w  wieku 70 lat i  więcej 
i  w  szczególnych przypadkach 
osób poniżej 70 roku życia, któ-
re w czasie pandemii  COVID 
-19 pozostają w  domu i  nie 
mogą skorzystać z pomocy ro-
dziny lub sąsiadów. Pomoc jest 
realizowana w  postaci usługi 

polegającej na zrobieniu  nie-
zbędnych zakupów obejmu-
jących artykuły podstawowej 
potrzeby (artykuły spożywcze, 
środki higieny osobistej) dla 
osób 70 lat i więcej .

O  pomoc w  zrobieniu za-
kupów Seniorzy mogą zgłaszać 
się telefonicznie pod nr 22 505 
11 11. Jest to numer ogólnopol-
skiej infolinii dedykowany tyl-
ko dla potrzeb Programu.  Za 
zakupy Senior musi zapłacić, 

natomiast usługa ich zrealizo-
wania jest bezpłatna. 

Miejsko - Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Pajęcznie 
zwraca się do  wszystkich ludzi 
dobrej woli, którzy widzą na ulicy 
osoby np.  ubrane niestosownie 
do pory roku, siedzące lub leżące 

na  ławkach, czy  mieszkające sa-
motnie w  trudnych warunkach, 
aby reagowali na każdy taki przy-
padek i  o  takich sytuacjach nie-
zwłocznie informowali właściwe 
służby.

Coraz chłodniejsze noce 
to trudny czas dla osób, które 
zmagają się z  kryzysem bez-
domności. W  czasie nieustę-
pującej epidemii koronawirusa 
osoby bezdomne lub zamiesz-
kujące samotnie poważnie 

narażone są na utratę zdrowia 
lub życia nie tylko z  powodu 
zakażenia, ale także z uwagi na 
niebezpieczeństwo związane 
z  wychłodzeniem organizmu. 
Dlatego zwracamy się z   proś-
bą o niebagatelizowanie takich 
przypadków i  informowanie 
o  nich Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Pajęcznie  lub innych służb  
takich jak Pogotowie ratunko-
we lub Policja.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pajęcznie w trosce o seniorów

URZĄD DLA MIESZKAŃCÓW

Jak w każdym roku na terenie Gminy Pa-
jęczno, spotkaliśmy się z problemem bezpań-
skich  psów biegających bez żadnego nadzoru, 
stwarzając zagrożenie dla mieszkańców, użyt-
kowników dróg,  a zwłaszcza dla  dzieci. 

W praktyce, często okazywało się, że są to 
psy, które posiadają właścicieli, ale są niedopil-
nowane. Taki stan rzeczy powoduje, że często 
otrzymywane są od mieszkańców zgłoszenia 
o  wałęsających się bezpańskich zwierzętach. 
Zostaje wówczas uruchomiony szereg działań 
-  łącznie z interwencją schroniska, lekarza we-
terynarii, Policji,  a kiedy służby przyjeżdżają 
na miejsce zgłoszenia - zwierząt nie ma lub 
okazuje się, że to jest pies sąsiada. 

Przypominamy, że każdy właściciel jest 
odpowiedzialny za swojego psa. Mając na 
uwadze bezpieczeństwo mieszkańców apelu-
jemy o pilnowanie swoich czworonogów i sku-
teczne zabezpieczanie bram, furtek i ogrodzeń  
posesji tak,  aby psy nie mogły ich samodziel-
nie opuścić.  

Na terenach miejsc użyteczności publicz-
nej psy mogą być wyprowadzane na smyczy. 
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko 
w miejscach mało uczęszczanych pod warun-
kiem, że pies posiada kaganiec,  a  właściciel 
panuje nad jego zachowaniem.

Nieprzestrzeganie tych podstawowych 
zasad stanowi wykroczenie z art. 77 kodeksu 
wykroczeń, który stanowi „kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazanych środków ostrożno-
ści przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze 
grzywny do 250 złotych albo karze nagany”.

Prosimy o odpowiedzialność i pilnowanie 
swoich psów.

Sytuacja, w której dochodzi do odłowienia 
psa powoduje, iż  jest on umieszczany w schro-
nisku.  Do końca bieżącego roku Gmina Pa-
jęczno hoteluje w  schronisku w Wojtyszkach 
7 psów. Niektóre już kilka lat czekają na swo-
jego nowego właściciela, a  informacje o  tych 
zwierzętach zawarte są na stronie internetowej 
Urzędu. 

Informujemy, że zwierzęta te są bez-
pieczne, mają zapewnione wyżywienie, 
wodę, czyste kojce i  budy, mają wykona-
ne obowiązkowe szczepienia i  zapewnioną 
opiekę weterynaryjną. 

Interwencje w schronisku w Wojtyszkach 
przeprowadzone w listopadzie bieżącego roku 
nie dotyczyły naszych zwierząt.  

Psy jednak nadal czekają na adopcję! Na 
dom, którym nie będzie schronisko dla zwie-
rząt!  

Jeżeli Mieszkańcy naszej Gminy są zainte-
resowani tym, by zaadoptować któregoś psiaka 
ze  schroniska prosimy o kontakt z Urzędem 
lub bezpośrednio ze schroniskiem. 

Pamiętajmy o naszych 
zwierzętach!

Mamy dla Was garść informa-
cji z  USC. Dobiega końca rok 2021. 
W związku z tym pora na statystyczne 
podsumowanie minionych miesięcy 
pod kątem tego, co działo się w paję-
czańskim Urzędzie Stanu Cywilnego. 

Ilu mieszkańców nam przybyło? 
Ilu ślubów udzielono? Jakie imiona 
najczęściej nadawano noworodkom?

Optymizmem napawa fakt, że 
koronawirus nie pokrzyżował planów 
nowożeńcom. Wzrosła liczba zawar-
tych małżeństw. W  2021 roku USC 
sporządził 63 akty małżeństwa, w tym 
20 par zawarło ślub cywilny oraz 3 akty 

wpisane z  zagranicy. Burmistrz Pa-
jęczna Piotr Mielczarek miał zaszczyt 
połączyć węzłem małżeńskim Panią 
Agnieszkę i Pana Bartłomieja oraz Pa-
nią Sylwię i Pana Dawida, życząc im 
szczęścia, szacunku i miłości.

Z zapisów w elektronicznych reje-
strach stanu cywilnego wynika, że licz-
ba nowonarodzonych dzieci, miesz-
kańców gminy Pajęczno wynosi 83.

Znane są też najpopularniejsze 
imiona nadawane dziewczynkom 
i chłopcom.

Najpopularniejsze w  2021 roku 
imiona to wśród dziewczynek: Ju-

lia, Maja, Maria, Zofia i  Zuzanna, 
a wśród chłopców: Aleksander, An-
toni, Franciszek, Jan, Leon i  Stani-
sław.

Liczba mieszkańców Pajęczna na 
dzień 30 listopada 2021 roku wyno-
siła 11.393  zameldowanych na stałe 
oraz 123 osób zameldowanych cza-
sowo.

Na koniec zostawiliśmy te naj-
smutniejsze informacje. Liczba zgo-
nów w  odniesieniu do ubiegłego 
roku zmalała. Urząd Stanu Cywil-
nego zarejestrował 165 zgony, w tym 
dwa akty zarejestrowane za zgranicą.

Podsumowanie roku w pajęczańskim USC

W roku 2021 Burmistrz Pajęczna 
ogłosił dwa konkursy dla organizacji 
pozarządowych. Dofinansowanie or-
ganizacji pożytku publicznego ma za 
zadanie pobudzenie lokalnego życia 
społecznego, zwiększenie zaintereso-
wania sportem, historią, kulturą, eko-
logią i innymi dziedzinami tak ważny-
mi dla mieszkańców naszej gminy. 

Oto ogłoszone w roku 2021 kon-
kursy: 

I. Otwarty konkurs ofert na re-
alizację zadań publicznych w  2021 
roku sprzyjających rozwojowi Gminy 
Pajęczno w zakresie: turystyki i krajo-
znawstwa; ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego; kultury, sztuki, historii, ochro-
ny dóbr kultury i  dziedzictwa naro-
dowego; działalności wspomagającej 
rozwój gospodarczy, w  tym rozwój 
przedsiębiorczości m.in. organizacji 
kiermaszów, szkoleń, warsztatów, se-
minariów i konferencji ochrony i pro-
mocji zdrowia oraz przeciwdziałania 
uzależnieniom i  patologiom społecz-
nym; sportu, rekreacji i  wypoczynku 
oraz rozwijania kontaktów i  współ-
pracy między mieszkańcami, w  tym 
organizacja wydarzeń sportowo-re-
kreacyjnych dla mieszkańców np. 
meczy, turniejów zawodów, wydarzeń 
promujących zdrowy tryb życia i po-
stawy prozdrowotne itp.; działalności 

na rzecz organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 
3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.

 Łączna wysokość Środków prze-
znaczonych na realizację konkursu 
40.000,zł. 

Przyznano środki poszczególnym 
oferentom: 
1.Stowarzyszenie Towarzystwo Przy-
jaciół Pajęczna „Pajęczańskie wspo-
mnienia w  cyfrowej chmurze. Digi-
talizacja i  upowszechnianie zasobów 
historii i kultury Pajęczna.” - 7.000,00 zł
2.Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dy-
lów Szlachecki „Nasza Wieś Szlachec-
ka EkoGmina- EkoWieś: ekonawyki 
w Gminie Pajęczno” -1.500,00zł.
3.Stowarzyszenie Klub Biegacza 
‘WARTA”III Charytatywny Bieg Leśny 
„CROSS PATÓWKA” - 4.000,00zł.
4. Fundacja „Nowoczesny Konin” 
„Znam zabytki mojej gminy! - 
900,00 zł.
5. Stowarzyszenie Artystyczne 
w  Pajęcznie „Spotkania z  muzyką”- 
9.100,00 zł. 
6. Stowarzyszenie „Rozwijamy Czer-
kiesy” „Rodzina w tradycji i kulturze” 
- 2.500,00 zł.
7. Klub Strzelecki STRZELEC Pajęcz-
no„ Wakacyjny Piknik Strzelecki II”- 
2.500,00 zł.
8. Akademia Sportu Pajęczno „Or-

ganizacja wydarzeń sportowo-rekre-
acyjnych dla mieszkańców pod pa-
tronatem Burmistrza Gmina i Miasta” 
-4.000,00 zł.
9. MUKS „MEDUZA” Pajęczno „Małe 
Miasto – wielcy sportowcy”-3.500,00 
zł.
10. MUKS LIBERO Pajęczno „Lato 
w  Gminie Pajęczno na sportowo 
2021”-2.500,00 zł.
11. Koło Gospodyń Wiejskich w Pa-
trzykowie „Doposażenie KGW w Pa-
trzykowie w jednolite spódnice w stylu 
ludowym” -2.500,00 zł.
II. Konkurs o wsparcie finansowe za-
dań z zakresu rozwoju sportu w Gmi-
nie Pajęczno w 2021 roku

Łączna wysokość środków – 
80.000,00 zł. Przyznano środki po-
szczególnym oferentom:
1. „Akademia Sportu Pajęczno dotacja 
w wysokości - 6.000,00 zł 
2. Ludowy Klub Sportowy „Płomień” 
Makowiska dotacja w  wysokości - 
19.000,00 zł.
3. Ludowy Klub Sportowy ”ZAWI-
SZA” Pajęczno dotacja w wysokości - 
21.000,00 zł.
4. Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „LIBERO” Pajęczno dotacja 
w wysokości -17.000, 00 zł. 
5.Międzyszkolnego Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Meduza” w Pajęcz-
nie dotacja w wysokości 17.000,00 zł.

Wsparcie organizacji pozarządowych
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Od  1 lipca br. każdy wła-
ściciel lub zarządca budynku 
jest   zobowiązany do złożenia 
w Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków (CEEB)  de-
klaracji dotyczącej źródeł ciepła 
i  spalania paliw w  budynkach 
mieszkalnych i  niemieszkal-
nych.

Termin na złożenie dekla-
racji: 

• 12 miesięcy – licząc   od 
dnia   01 lipca 2021 roku – na 
złożenie deklaracji mają wła-
ściciele lub zarządcy budynków 
już istniejących,

• 14 dni na złożenie de-
klaracji mają właściciele lub 
zarządcy obiektów nowo po-
wstałych

• termin 14 dniowy obo-
wiązuje również wszystkie te 
osoby, które dokonają wymia-
ny kotła po dniu 01 lipca 2021 
roku – licząc od dnia  urucho-
mienia nowego źródła ciepła 
lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć 
drogą elektroniczną poprzez 
aplikację na stronie:  https://
zone.gunb.gov.pl/  – w  tym 
przypadku wymagane jest po-

siadanie do logowania profilu 
zaufanego lub e-dowodu.

Właściciel/współwłaści-
ciel budynku może również 
złożyć deklarację w  formie   
papierowej.       

Druki deklaracji dostęp-
ne są w  Urzędzie Miejskim 
w  Pajęcznie, ul. Parkowa 8/12 
98-330 Pajęczno – PUNKT IN-
FORMACYJNY

Druki Formularza A i For-
mularza B można pobrać rów-
nież tutaj:

Formularz A  Deklara-
cji–  wypełnić należy dla   bu-
dynków mieszkalnych, lokali 
mieszkalnych, budynek zbioro-
wego zamieszkania, lokal zbio-
rowego zamieszkania.

Formularz B deklaracji   
– wypełnić należy dla każdego 
lokalu zlokalizowanego w  bu-
dynku mieszkalnym wyko-
rzystywanego na cele inne niż 
mieszkalne wyposażonego we 
własne źródło ciepła (np. lo-
kal gospodarczy, produkcyjny, 
usługowy, handlowy, garaż lub 
inny lokal niemieszkalny) oraz 
dla każdego odrębnego budyn-
ku o  funkcjach niemieszkal-

nych wyposażonego w  źródło 
ciepła (np. budynek gospodar-
czy, produkcyjny, usługowy, 
handlowy, garaż lub inny budy-
nek niemieszkalny 

Deklarację składa się tylko 
raz. Prosimy o  staranne wy-
pełnianie deklaracji w  sposób 
czytelny.

Upoważnienie pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Pajęcznie 
dokonają na podstawie złożo-
nej deklaracji wpisu do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków.

Zgodnie z ustawą o termo-
modernizacji deklaracja zawie-
ra informacje takie jak:

 1. imię i  nazwisko albo 
nazwę właściciela lub zarządcy 
budynku lub lokalu oraz adres 
miejsca zamieszkania lub sie-
dziby;

 2. adres nieruchomości, 
w  obrębie której eksploatowa-
ne jest źródło ciepła lub źródło 
spalania paliw;

 3. informacje o  liczbie 
i  rodzaju eksploatowanych 
w  obrębie nieruchomości źró-
deł ciepła lub źródeł spalania 
paliw oraz o ich przeznaczeniu 

i wykorzystywanych w nich pa-
liwach;

Uwaga! klasę kotła należy 
odczytać z tabliczki znamiono-
wej na nim zamontowanej.

 1. Wypełniający deklaracje 
może podać również numer te-
lefonu właściciela lub zarządcy 
lub adres e-mail (opcjonalnie).

Celem zbierania informa-
cji o  budynkach jest stworze-
nie kompletnej ogólnopolskiej   
bazy danych, na podstawie 
której każda gmina będzie mo-
gła kreować politykę walki ze 
smogiem.

Celem stworzenia Central-
nej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków jest poprawa jakości 
powietrza – likwidacja głów-
nej przyczyny zanieczyszczeń 
– emisji substancji powodują-
cych smog.

Dzięki pozyskaniu danych 
do CEEB, dla obywateli zosta-
ną uruchomione usługi, któ-
re przyczynią się do poprawy 
stanu technicznego budynków 
w zakresie bezpieczeństwa, np. 
zamówienie przeglądu komi-
niarskiego czy inwentaryzacji 
budynku. W  bazie znajdą się 

docelowo wszystkie budynki, 
które posiadają źródło ciepła 
o  mocy nieprzekraczającej 1 
MW.

Pamiętajmy! Złożenie de-
klaracji jest obowiązkowe. 

 Zgodnie z  art. 27h usta-
wy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o  wspieraniu termomoderni-
zacji i  remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności 
budynków wprowadza się 
sankcje karne, które mogą być 
nakładane w  przypadku nie-
złożenia w  ustawowym ter-
minie deklaracji. Za brak zło-
żenia deklaracji będzie grozić 
grzywna, która jest wymie-
rzana na zasadach ogólnych 
kodeksu wykroczeń. Prze-
pisy sankcyjne uwzględniają 
jednak instytucję czynnego 
żalu, oznacza to iż złożenie 
deklaracji po terminie, jednak 
przed powzięciem wiadomo-
ści o  tym fakcie przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta 
miasta, nie skutkuje wymie-
rzeniem kary.

Więcej informacji na stro-
nie Głównego Urzędu Nadzoru 
Budowlanego.

INFORMACJA na temat obowiązku składania deklaracji o posiadanych 
źródłach ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Gmina Pajęczno na 
podstawie Porozumienia  
nr 2/2021 z  dnia 18 lutego 
2021r., zawartego z Wojewo-
dą Łódzkim otrzymała dofi-
nansowanie w formie dotacji 
celowej na remont dwóch 
zbiorowych mogił ofiar 
z  okresu II wojny światowej 
zlokalizowanych na cmenta-
rzu parafialnym  w Pajęcznie, 
przy ul. Cmentarnej, wpisa-
nych do rejestru grobów wo-
jennych. 

Zadanie  swoim zakresem 
obejmowało :

• wykonanie remontu 
nagrobka Grobu Niezna-
nego Żołnierza,  w  zakresie 
dokonania napraw istnieją-
cych uszkodzeń wokół ob-

ramowania mogiły, powsta-
łych  w  wyniku działania 
niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, oraz pra-
ce konserwacyjne na płycie 
głównej.

• wykonanie nowego 
nagrobka mogiły zbiorowej 
ofiar II wojny światowej zlo-
kalizowanej w  Alei Głównej 
– kwatera C04/0006 

Całkowity koszt zadania 
wyniósł:  29 700,00 zł.

Dotacja przyznana 
od Wojewody Łódzkiego 
w kwocie: 23 500,00 zł.

Wkład własny Gminy Pa-
jęczno: 6 200,00 zł. 

Prace wykonano na prze-
strzeni mi miesięcy  sierpień 
–październik 2021

Remont dwóch zbiorowych mogił ofiar 
z okresu II wojny światowej zlokalizowanych 
na cmentarzu parafialnym  w Pajęcznie

GMINNY PUNKT KON-
SULTACYJNO – INFORMA-

CYJNY
 PROGRAMU „CZYSTE 

POWIETRZE”
 w Urzędzie Miejskim w Pa-

jęcznie
 ul. Parkowa 8/12
 98-330 Pajęczno

W punkcie można uzyskać:
• informacje dotyczące zasad 
Programu „ Czyste Powietrze” 
oraz sposobów składania wnio-
sku o dofinansowanie;
• sprawdzić, kto może otrzymać 
dofinansowanie;
• pomoc w  zakresie przygo-
towywania oraz wypełnienia 
wniosku o dofinansowanie,
• skorzystać z  bezpiecznego 
pod względem poufności 
i  ochrony danych osobo-
wych stanowiska kompute-
rowego gdzie można złożyć 

wniosek online   i wydruko-
wać kopię;
• złożyć wniosek o  dofinanso-
wanie w wersji papierowej, który 
po wstępnej weryfikacji zostanie 
przesłany do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
• pomoc przy: rozliczeniu przy-
znanego dofinansowania, przy 
poprawnym wypełnianiu wnio-
sku o  płatność oraz kompleto-
waniu wymaganych załączni-
ków.

Informacje na temat pro-
gramu „Czyste Powietrze” mogą 
Państwo uzyskać również telefo-
nicznie w każdy dzień w godzi-
nach pracy Urzędu Miejskiego 
w Pajęcznie pod nr tel. 34 311 15 
23 wew. 219.

Bieżące informacje o  pro-
gramie zamieszczone są rów-
nież na stronie www.pajeczno.
pl zakładka CZYSTE POWIE-
TRZE 

Rozpatrywanie wniosków 
i  udzielanie dofinansowania 
wnioskodawcom jest wyłączną 
kompetencją Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Gminny Punkt Konsulta-
cyjno – Informacyjny Progra-
mu „ Czyste Powietrze” został 
utworzony na podstawie Poro-
zumienia z  dnia 31.12.2020r., 
zmienionego Aneksem nr 
1/2021 do Porozumienia, na 
pomoc w  realizacji Programu 
Czyste Powietrze,  zawartego 
pomiędzy Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Łodzi 
a Gminą Pajęczno.

Zadbaj o swój kawałek nieba - program „Czyste powietrze”

„Laboratoria Przyszłości”
Gmina Pajęczno otrzymała 

w  grudniu br. środki finansowe 
w  łącznej kwocie 276.000,00 zł., 
pochodzące z  Rządowego Pro-
gramu  „Laboratoria Przyszłości” 
którego głównym celem jest bu-
dowanie kreatywnych i technicz-
nych kompetencji wśród uczniów 
w obszarze STEAM (STREAM). 
Otrzymanie środków pienięż-
nych uzależnione było od wcze-
śniejszego złożenia wniosków 
o  udział w  Programie. Gmina 
Pajęczno wystąpiła o przyznanie 
dofinansowania  dla trzech szkół 
podstawowych, w ramach które-
go szkoły podstawowe z  terenu 
naszej gminy wzbogacą swoją 
bazę dydaktyczną  m.in.: o dru-
karki 3D, mikrokontrolery, robo-
ty czy też sprzęt do nagrań. 

Program zakłada, że samo-
rządy prowadzące szkoły pod-
stawowe w całej Polsce otrzymają 
środki finansowe na zakup nowo-
czesnych narzędzi wspierających 
odkrywanie talentów i rozwijanie 
kompetencji przyszłości – takich 
jak współpraca, interdyscyplinar-
ność, kreatywność i rozwiązywa-
nie problemów.

Wsparcie jest przyznawane 
w  zależności od wielkości szkół 
można otrzymać do:
– 30.000 złotych – w przypadku 
szkół do 100 uczniów;
– 60.000 złotych – w przypadku 
szkół od 101 do 200 uczniów;
– 70.000 złotych – w przypadku 
szkół od 201 do 234 uczniów;
– 300 złotych na ucznia – w przy-
padku szkół od 235 uczniów

w naszej Gminie poszczegól-
ne szkoły otrzymały środki w wy-
sokości:

1.Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Juliana Tuwima w Pajęcznie 
-liczba uczniów 426 , otrzymana 
kwota wparcia -127.800,00 zł.

2.Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Polskich Noblistów w Pajęcz-
nie -liczba uczniów 294, otrzyma-
na kwota wparcia - 88.200,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa im. 
Jana Brzechwy w  Makowiskach 
liczba uczniów 170, otrzymana 
kwota wparcia – 60.000,00 zł.

Dzięki Laboratoriom Przy-
szłości, od 1 września 2022 
roku do każdej szkoły podsta-
wowej w  Polsce trafi nowocze-
sny sprzęt, w  tym drukarki 3D, 
mikrokontrolery czy sprzęt do 
nagrań.

Program realizuje jeden z po-
stulatów „Polskiego Ładu” i  jest 

finansowany z  Funduszu Prze-
ciwdziałania COVID-19.

„Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa 2.0. na lata 
2021-2025”

Gmina Pajęczno złożyła 
w  listopadzie br. wniosek do 
Wojewody Łódzkiego o  udzie-
lenie wsparcia finansowego 
w  ramach realizacji programu 
„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-
2025” dotyczącego wspierania 
w  latach 2021-2025 organów 
prowadzących placówki wycho-
wania przedszkolnego, szkoły 
oraz biblioteki pedagogiczne 
w  zakresie rozwijania zaintere-
sowań uczniów przez promocję 
i wspieranie czytelnictwa dzieci 
i młodzieży, w tym zakup nowo-
ści wydawniczych.

Łączna koszt programu 
38.125,00 zł. 

Warunkiem otrzymania do-
finansowania z budżetu wojewo-
dy jest zabezpieczenie 20% kwoty 
z  budżetu gminy, która w  tym 
przypadku stanowi 7.625,00 zł.

Wnioskowana kwota dofi-
nansowania do zakupu książek 
35.500,00 zł., stanowiąca 80% 
kosztów zadania.

Wszystkie trzy szkoły podsta-
wowe z  terenu Gminy Pajęczno 
złożyły wnioski na wyposażenie 
bibliotek szkolnych w  nowości 
wydawnicze oraz podstawowe 
wyposażenie w  postaci regałów 
i szaf na książki.
1.Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Juliana Tuwima w  Pajęcznie 
, wnioskowana kwota wpar-
cia -12.000,00zł. środki własne 
3000,00 zł.
2.Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Polskich Noblistów w  Pajęcznie 
-wnioskowana kwota wparcia 
– 12.000,00 zł., środki własne 
3.000,00 zł.
3. Szkoła Podstawowa im. Jana 
Brzechwy w  Makowiskach, 
wnioskowana kwota wparcia 
– 4.000,00 zł środki własne 
1000,00zł.

Oddział przedszkolny 
w Szkole Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w  Makowiskach 
wnioskowana kwota wparcia 
– 2.500,00 zł  środki własne 
625,00 zł.

Wysokość dofinansowa-
nia uzależniona jest od liczby 
uczniów w  szkole. Dofinanso-
wanie Gmina Pajęczno otrzyma 
w roku 2022.

Wnioski dla oświaty

Czas pandemii dla Urzędów 
Gmin i ich interesantów to wyjąt-
kowy okres. Po pierwszych pró-
bach zamykania urzędów na bez-
pośrednią obsługę mieszkańców, 
każda z jednostek na swój własny 
sposób próbuje zorganizować 
pracę, by właśnie mieszkańcy jak 
najmniej odczuli zmiany i uciążli-
wości, by zachować wszelkie moż-
liwe terminy, by sprawnie i  sku-
tecznie prowadzić pracę Urzędów, 
z  jednoczesnym zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa sanitarne-
go. I nawet jeśli urzędy zamknięte 
były na obsługę bezpośrednią in-
teresantów, nawet jeśli pracowały 
w systemach rotacyjnych czy też 
zmianowych, to przez cały do-
tychczasowy okres pandemii nie 
pozostawiały spraw bez rozpa-
trzenia, nadawały im bieg, realizo-
wały wszystkie swe ustawowe za-
dania. Oczywiście forma i kontakt 
z mieszkańcem się zmieniły – co-
raz więcej spraw załatwianych jest 
w miarę możliwości telefonicznie, 
przez internet, za pomocą ePUAP, 
choć wbrew pozorom nie stało się 
to tak powszechne i szeroko wy-
korzystywane. 

Urząd Miejski w  Pajęcznie 
również wprowadzał określone 
zmiany i dostosowywał swą pracę 
do panującego stanu epidemicz-
nego.  Zakupione i zamontowa-
ne zostały wewnątrz budynku 
specjalistyczne bakteriobójcze  
lampy UV, pomagające chronić 
pracowników i  interesantów. 
Stworzony został punkt obsługi 
interesanta, w którym następuje 
pierwszy kontakt mieszkańca 
z  Urzędem, w  którym można 
pobrać niezbędne druki, uzy-
skać informację, złożyć pismo.  
Ograniczana ze względów bez-
pieczeństwa sanitarnego  jest do 
niezbędnego minimum możli-
wość swobodnego poruszania 
się interesantów  po Urzędzie. 
To obecnie pracownik schodzi 
do mieszkańca, załatwia sprawę 
w  wyznaczonym, bezpiecznym  
punkcie. Sytuacja taka będzie 
trwać z pewnością jeszcze przez 
dłuższy czas. Kasa Urzędu Miej-
skiego przez znaczącą większość 
okresu pandemii funkcjonuje 
normalnie i patrząc na ilość ob-
sługiwanych wpłat jest to usługa 

potrzebna dla mieszkańców. 
Dla potrzeb statystycznych 

dokonaliśmy rejestracji liczby 
odwiedzin Urzędu Miejskiego 
w  Pajęcznie.  Statystyki te nie 
uwzględniają liczby osób korzy-
stających z kasy Urzędu. Łączna 
liczba interesantów w  styczniu 
2021 to  1441 osób, a np. w  lu-
tym to   1620 osób , w lipcu 1559, 
październiku  i  listopadzie 1370 
i 1379 osób.  Wskazuje to na fakt ,  
iż rzeczywiście Urząd pracuje bez 
przeszkód, a   mieszkańcy mogą 
załatwić wszystkie swoje sprawy 
urzędowe.  Katalog usług realizo-
wanych przez Urząd praktycznie 
nie uległ zawężeniu, wszystkie re-
feraty i  jednostki realizują swoje 
zadania. 

Niemniej jednak chcieli-
byśmy zachęcić wszystkich na-
szych mieszkańców do korzy-
stania z  usług elektronicznych. 
Posiadając profil zaufany lub 
podpis elektroniczny załatwimy 
niemal wszystkie sprawy Urzę-
dowe bez wychodzenia z domu, 
szczególnie sprawy z  zakresu 
spraw obywatelskich , takie jak 
wnioskowanie o  wydanie do-
wodu osobistego, zgłoszenie 
utraty lub uszkodzenia dowo-
du osobistego, wnioskowanie 
o  wydanie odpisu aktu stanu 
cywilnego, dopisanie do spisu 
wyborców,  wniosek o zameldo-

wanie i wymeldowanie czy spra-
wy podatkowe, a także związane 
z działalnością gospodarczą czy 
wyborami. Sprawy związane 
z  wyborami również można 
przesyłać elektronicznie. 

Kasa Urzędu jest czynna, 
jednak wszelkich płatności moż-
na dokonać również  na odpo-
wiednie konta bankowe Urzędu.

Jedną z  nielicznych spraw, 
której nie dokonamy elektro-
nicznie i wymagane jest osobi-
ste stawiennictwo w  Urzędzie 
jest  rejestracja aktu zgonu czy 
też  niektóre sprawy z zakresu 
działalności gospodarczej. 

Dane kontaktowe Urzędu: 

1. Skrzynka Podawcza Urzę-
du Miejskiego w  Pajęcznie  
na  platformie ePUAP, adres 
elektroniczny;/jc4h927nnk/
skrytka
2. Poczta elektroniczna adres: 
um@pajeczno.pl;
3. Kontakt telefoniczny – wykaz 
maili  i numery telefonów dostęp-
ne są na stronie: www.pajeczno.pl 
w  zakładce KONTAKT/DANE 
KONTAKTOWE.

Swobodnie można wybrać 
dogodną dla siebie formę kon-
taktu z  Urzędem, by skutecznie 
i sprawnie załatwić swoje sprawy 
urzędowe. 

Urząd w czasie 
pandemii
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URZĄD DLA MIESZKAŃCÓW

Stawki podatku od nie-
ruchomości (na podstawie 
Uchwały nr 274/XXIX/21 Rady 
Miejskiej w Pajęcznie z dnia 30 
listopada 2021r. w  sprawie po-
datku od nieruchomości 
1. Od budynków mieszkalnych 
lub ich części – od 1m² po-
wierzchni użytkowej - 0,69 zł
2. Od budynków lub ich części 
związanych z  działalnością go-
spodarczą oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zaję-
tych na prowadzenie działalno-
ści gospodarczej – od 1 m² po-
wierzchni użytkowej – 22,80 zł
3. Od budynków lub ich części 
zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym mate-
riałem siewnym – od 1 m² po-
wierzchni użytkowej – 12,00 zł
4. Od budynków lub ich czę-
ści związanych z  udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w  ro-
zumieniu przepisów o  działal-
ności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych 
świadczeń – od 1m² powierzch-
ni użytkowej- 5,24 zł
5. Od pozostałych budynków 
lub ich części w  tym zajętych 
na prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 
pożytku publicznego - od 1m² 
powierzchni użytkowej ( w tym 
budynki letniskowe, garaże) – 
7,92 zł
6. Od budowli – 2% ich wartości
7. Od gruntów związanych 
z  prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewi-
dencji gruntów i  budynków – 
od 1 m² powierzchni - 0,82 zł
8. Od gruntów pod pod woda-
mi powierzchniowymi stoją-
cymi lub wodami powierzch-
niowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych – od 1 
ha powierzchni – 5,14 zł

9. Od pozostałych gruntów, 
w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego 
– od 1 m² powierzchni - 0,23 zł
10. Od gruntów niezabudowa-
nych objętych obszarem rewita-
lizacji, o którym mowa w usta-
wie z dnia 9 października 2015 
r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020, 
poz. 802, po. 1086), i  położo-
nych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego przewi-

duje przeznaczenie pod zabu-
dowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wy-
łącznie te rodzaje zabudowy, je-
żeli od dnia wejścia w życie tego 
planu w  odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie nie zakończono 
budowy zgodnie z  przepisami 
prawa budowlanego – 3,37 zł od 
1 m² powierzchni.

Stawki podatku rolnego (na 
podstawie Komunikatu Pre-
zesa GUS z  dnia 20 paździer-

nika 2021r. w  sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres 11 
kwartałów będących podstawą 
do ustalenia podatku rolnego 
na rok podatkowy 2022 (M.P. 
z 2021,poz. 951) – cena żyta wy-
nosi 61,48 za 1 dt
1. dla gruntów stanowiących 
gospodarstwa rolne: z 1 ha prze-
licz. – 153,70 zł
2. dla użytków rolnych nie sta-
nowiących gospodarstw rol-
nych: z 1 ha fizycz. –  307,40 zł

Stawki podatku leśnego (na 
podstawie Komunikatu Prezesa 

GUS z   20 października 2021r. 
w  sprawie średniej ceny sprze-
daży drewna, obliczonej według 
średniej ceny drewna uzyskanej 
przez nadleśnictwa za pierw-
sze trzy kwartały 2021r. (M.P. 
z 2021,poz. 950) – cena drewna 
212,26 zł/1m3
1. od 1 ha fizycznego gruntów 
leśnych – 46,6972 zł

Stawki podatku od środków 
transportowych (na podstawie 
Uchwały Rady Miejskiej w Pa-
jęcznie Nr 96/XI/15 z  dnia 30 
listopada 2015r. w sprawie okre-
ślenia stawek podatku od środ-
ków transportowych (Dz. Urz. 
Województwa Łódzkiego z dnia 
08 grudnia 2015r. poz. 4969)):
1) samochód ciężarowy o  do-
puszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 
włącznie – 578,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton 
włącznie – 926,00 zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 
– 1.280,00 zł;
d) od 12 ton według załącznika 
do uchwały.
2) ciągnik siodłowy lub balasto-
wy przystosowany do używania 
łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 
1.540,00 zł;
b) od 12 ton według załącznika 
do uchwały.
3) autobus w zależności od licz-
by miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 22 miejsc – 832,00 
zł
b) równej lub wyższej niż 22 
miejsc – 1.798,00 zł
4) przyczepa lub naczepa, która 
łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą:
a) od 7 ton i  poniżej 12 ton – 
512,00 zł
b) od 12 ton według załącznika 
do uchwały.

Podatki i opłaty w 2022 roku
Rodzaj środka transportu Stawka podatku w zł

Dopuszczalna masa całkowita Zawieszenie pneuma-
tyczne lub równoważne

Inne systemy 
zawieszenia osi

Nie mniej niż Mniej niż

od samochodu
 ciężarowego o dmc *
 równej
 lub wyższej niż 12 ton

Dwie osie

12 ton
15 ton 15 ton 1.382,00

1.578,00
1.382,00
1.578,00

Trzy osie

12 ton
17 ton
25 ton

17 ton
25 ton

1.382,00
2.064,00
2.678,00

1.382,00
2.064,00
2.678,00

Cztery osie i więcej

12 ton
25 ton
29 ton

25 ton
29 ton

1.640,00
2.678,00
2.986,00

1.640,00
2.678,00
2.986,00

od ciągnika siodłowego
lub balastowego do
używania łącznie z na-
czepą
lub przyczepą o dmc*
zespołu pojazdów 
równej
lub wyższej niż 12 ton

Dwie osie

12 ton
31 ton 31 ton 2.120,00

2.306,00
2.120,00
2.306,00

Trzy osie i więcej

12 ton
40 ton 40 ton 2.172,00

2.986,00
2.172,00
2.986,00

od przyczepy lub na-
czepy, 
która łącznie z pojazdem
silnikowym posiada 
dmc*
równą lub wyższą niż 
12 ton
z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną 
przez
podatnika podatku

Jedna oś

12 ton
25 ton 25 ton 626,00

928,00
626,00
928,00

Dwie osie

12 ton
28 ton
33 tony
38 ton

28 ton
33 tony
38 ton

626,00
1.066,00
1.626,00
2.140,00

626,00
1.066,00
1.626,00
2.140,00

Trzy osie i więcej

12 ton
38 ton 38 ton 1.626,00

2.140,00
1.626,00
2.140,00
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