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Wielkanoc przypomina nam, 
że nigdy nie należy 

tracić nadziei, ponieważ bez względu na to, 
jak ciemna jest droga, którą się poruszamy, 

na jej końcu zawsze znajduje się światło.
Spokojnych, zdrowych i pełnych nadziei 

Świąt Wielkanocnych  życzy
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AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Pandemia COVID-19 
pokazała, że sprawne wyko-
rzystywanie technologii cy-
frowych przez samorządy ma 
kluczowe znaczenie dla za-
spokojenia potrzeb mieszkań-
ców. Wiele urzędów szybko 
i  sprawnie przeniosło swoje 
działanie do sieci. Przygoto-
wanie gmin do realizacji tego 
typu działań nie zawsze jest 
jednak możliwe i  nie zawsze 
odpowiada oczekiwaniom 
mieszkańców. Problemy są 
różne – czasem to braki sprzę-
towe, czasem niewystarczają-
ce kompetencje cyfrowe. Pro-
gram “Cyfrowa Gmina”  jest 
odpowiedzią na ten problem, 
to wsparcie rozwoju cyfrowe-
go instytucji samorządowych 
oraz zwiększenie cyberbez-
pieczeństwa.

   Dofinansowanie moż-
na było otrzymać na zadania 
związane z:

- Cyfryzacją urzędów JST 
i jednostek im podległych oraz 
nadzorowanych poprzez na-
bycie sprzętu IT i oprogramo-
wania, licencji niezbędnych do 
realizacji e-usług, pracy i edu-
kacji zdalnej.

- Edukację cyfrową dla JST 
w  zakresie obsługi nabytego 
sprzętu oraz oprogramowania 
i licencji.

- Analizą stanu cyber-
bezpieczeństwa JST, a  także 
zapewnieniem cyberbezpie-
czeństwa samorządowych sys-
temów informatycznych

Konkurs kierowany jest 
do  wszystkich gmin w  Pol-

sce  (miejskich, miejsko-wiej-
skich, wiejskich). Gminy 
otrzymują dofinansowanie 
w formie grantu do 100% wy-
datków kwalifikowanych. Mi-
nimalna wysokość grantu dla 
jednej gminy wynosi 100 000 
zł, natomiast maksymalna to 2 
000 000 zł.

Konkurs podzielony jest 
na 3 rundy, każda gmina ma 
wyznaczoną dla siebie rundę, 
listę gmin uprawnionych do 
ubiegania się o  dofinansowa-
nie można poznać w dniu uru-
chomienia każdej rundy za-
mieszczonej w  dokumentacji 
konkursowej. III runda trwała 
od 11.01 do 10.02.2022.

Gminie Pajęczno przyzna-
na została kwota 344 730, 00 zł

Czek w imieniu Gminy Pa-
jęczno odebrał zastępca Bur-
mistrza Pajęczna Pan Adam 
Stachera.

Grant zostanie wykorzy-
stany zgodnie z  celem V osi 
priorytetowej POPC, jakim 
jest rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odpor-
ności na zagrożenia: wnio-
skodawca część dofinansowa-
nia przeznaczy na diagnozę 
cyberbezpieczeństwa, a  część 
na modernizację lokalnej sie-
ci komputerowej oraz zakup 
sprzętu i  oprogramowania 
zwiększającego stopień cyfry-
zacji jednostki (stacje robocze, 

serwer z  systemem operacyj-
nym i  licencjami dostępowy-
mi, urządzenie wielofunkcyjne 
(skaner-drukarka-kopiarka), 
skaner, drukarka.

Efektem realizacji grantu 
będzie odnowienie lokalnej 
sieci komputerowej oraz sprzę-
tu komputerowego w urzędzie, 
co przenosi się na ich większą 
wydajność, a  także zwięk-
szenie bezpieczeństwa prze-
twarzanych danych. Zwięk-
szone zostaną też możliwości 
przetwarzania dokumentów 
tak w  formie papierowej, jak 
i  elektronicznej (przekształ-
cania dokumentów na postać 
elektroniczną oraz ich druko-
wania i  kopiowania w  formie 
papierowej).

Szczegółowe przeznacze-
nie grantu:
1) Modernizacja lokalnej sie-
ci komputerowej w  urzędzie, 
obejmująca instalację nowego 
okablowania strukturalnego 
(kanały, listwy, kable, gniazda, 
szafki z  panelami rozdziel-
czymi) wraz z  urządzeniami 
aktywnymi i demontażem sta-
rego okablowania. Da to moż-
liwość podłączenia większej 
liczby urządzeń, zwiększenia 
przepustowości, a  co za tym 
idzie wydajności sieci. 
2) Doposażenie serwerowni.
3) Zakup 3 stacji roboczych 
dla pracowników urzędu 
(w tym pracujących w terenie 
lub zdalnie).
4) Zakup urządzenia wie-
lofunkcyjnego.
5) Zakup skanera.
6) Zakup drukarki.
(Sprzęt z  pozycji 4-6 jest nie-
zbędny do przetwarzania 
dokumentów z  postaci pa-
pierowej na elektroniczną lub 
odwrotnie - dotychczasowy 
sprzęt w  urzędzie jest niewy-
starczający - mało wydajny 
i przestarzały).
7) Wykonanie diagnozy cyber-
bezpieczeństwa.
8) Przeprowadzenie szkoleń 
dla pracowników z zakresu cy-
berbezpieczeństwa.

CYFROWA GMINA 
DLA PAJĘCZNA

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 osobowych stanowiska 
komputerowego gdzie można 
złożyć wniosek online  i wydru-
kować 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 
przyznanego dofinansowania, 
przy poprawnym wypełnia-
niu wniosku o  płatność oraz 
kompletowaniu wymaganych 
załączników.

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 również 
na stronie www.pajeczno.pl za-
kładka CZYSTE POWIETRZE 

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

Gminny Punkt Konsultacyj-
no – Informacyjny Programu „ 
Czyste Powietrze” został utwo-
rzony na podstawie Porozumie-
nia z  dnia 31.12.2020r., zmie-
nionego Aneksem nr 1/2021 
do Porozumienia, na pomoc 
w  realizacji Programu Czyste 
Powietrze,  zawartego pomię-
dzy Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Łodzi a Gminą 
Pajęczno. Zgodnie z  zapisami 
w/w  Aneksu do Porozumienia 
organizowane są raz na kwartał 
spotkania informacyjne o zasa-
dach Programu dla mieszkań-
ców Gminy Pajęczno, w  dniu 
29 marca 2022 r. odbyło się już 
trzecie spotkanie informacyjne 
z mieszkańcami.

Na dzień 06.04.2022 r. za 
pośrednictwem Gminnego 
Punktu Konsultacyjno - Infor-
macyjnego Programu Czyste 
Powietrze w Urzędzie Miejskim 
w  Pajęcznie zostało wysłanych 
do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w Łodzi: 85 wnio-
sków o  dofinansowanie w  tym 
55 wniosków rozliczonych 
z uzyskanego dofinansowania.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO 
– INFORMACYJNY PROGRAMU 
„CZYSTE POWIETRZE”

W  dniu 30 marca br bur-
mistrz Piotr Mielczarek pod-
pisał umowę z  wykonawcą 
wyłonionym w  drodze postę-
powania przetargowego na 
realizację zadania w  ramach 
programu Polski Ład pn. 
Przebudowa i  remonty dróg 
w Gminie Pajęczno. Zakres ro-
bót obejmuje:
1) Remont ul. Ogrodowej w Pa-
jęcznie na odcinku 425 mb. Za-
kres robót obejmuje wykonanie 
chodnika i zjazdów z kostki bru-
kowej oraz nowej nawierzchni 
jezdni z betonu asfaltowego sze-
rokości 7,00 m. 

2) Remont pobocza ulicy szkol-
nej w Makowiskach. Zakres ro-
bót 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 obejmu-
je w roboty drogowe w zakresie 
jezdni na długości 1500,00 m, 
szerokości 5,0 m. Nad inwesty-
cjami przewidziany jest nadzór 
inwestorki. Łączna wartość in-
westycji to kwota 2 951 313,60  
zł , z czego wkład własny Gminy  
to 5% czyli 147 565,68  zł, a dofi-
nansowanie 2 803 747,92 zł.

ROZPOCZYNAMY REALIZACJĘ 
ZADAŃ Z POLSKIEGO ŁADU

W  miesiącu marcu zakoń-
czyły się prace związane z reali-
zacją projektu „Odnawialne źró-
dła energii w Gminie Pajęczno”. 
W  ramach zadania na terenie 
naszej gminy zamontowano: 304 
instalacje fotowoltaiczne, 163 
kolektory słoneczne, umieszczo-
ne na budynkach należących do 
mieszkańców Gminy Pajęczno 
oraz 46 kotłów na biomasę. Po-
nadto, instalacje odnawialnych 
źródeł energii, zostały zamonto-
wane na budynkach użyteczno-
ści publicznej partnera projektu 
– Starostwa Powiatowego w Pa-
jęcznie.

Głównym celem projektu 
było zwiększenie produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych 
i  zmniejszenie wykorzysta-
nia konwencjonalnych źródeł 

energii Gminie Pajęczno oraz 
Powiecie Pajęczańskim, skut-
kujące poprawie stanu środo-
wiska naturalnego w  wyniku 
redukcji emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery.

Cele szczegółowe projek-
tu „Odnawialne źródła energii 
w Gminie Pajęczno” to: 

-zwiększenie bezpieczeństwa 
energetycznego,
-poprawa jakości powietrza 
dzięki ograniczeniu niskiej 
emisji powierzchniowej i ogra-
niczeniu emisji gazów cieplar-
nianych i pyłów,
-pozyskanie środków unijnych 
na realizację inwestycji,

-spadek zużycia paliw służą-
cych ogrzaniu budynków oraz 
wzrost oszczędności wytwo-
rzonej energii,
-przyspieszenie inwestycji 
poprawiających jakość środo-
wiska naturalnego w    gminie 
oraz w powiecie, w tym głów-
nie związanych z ochroną po-
wietrza,
-zmniejszenie obciążenia bu-
dżetu powiatu poprzez spadek 
kosztów eksploatacyjnych bu-
dynków powiatowych,
-zmniejszenie obciążenia bu-
dżetów gospodarstw domo-
wych – mniejsze koszty zwią-
zane z zakupem energii,
-poprawa warunków życia 
mieszkańców regionu,
-zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię z obecnych źródeł,

-zaoszczędzenie zasobów na-
turalnych gminy i powiatu,
-wzrost prestiżu i  znaczenia 
budynków użyteczności pu-
blicznej na tle województwa 
dzięki polepszeniu jakości 
infrastruktury,
-dostosowanie się do norm 
prawnych obowiązujących 
w zakresie jakości powietrza 
i emisji zanieczyszczeń,
-wzrost wiedzy mieszkań-
ców z  zakresu ochrony śro-
dowiska i  wykorzystania 
OZE.

Dofinansowanie o warto-
ści 6 963 874,98 zł pozyskano 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Woje-
wództwa Łódzkiego na lata 
2014-2020.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE PAJĘCZNO

Od dnia 16 marca 2022 
roku w  związku z  wejściem 
w  życie ustawy o  pomocy 
obywatelom Ukrainy uległy 
zmianie zasady przyjmowa-
nia wniosków o nadanie nu-
meru PESEL tym osobom. 

Wprowadzona w  życie 
dnia 12.03.2022 r. specusta-
wa, o  pomocy obywatelom 
Ukrainy uciekającym z  tery-
torium tego państwa do Pol-
ski w  związku z  konfliktem 
zbrojnym, uznaje za legalny 
pobyt obywateli ukraińskich 
oraz  ich małżonków nie-
posiadających ukraińskie-
go obywatelstwa w  Polsce 
przez  18 miesięcy liczonych 
od 24 lutego 2022 r.

Uzyskanie nr PESEL 
umożliwia obywatelom 
Ukrainy skorzystanie ze 
świadczeń społecznych, służ-
by zdrowia, edukacji, a także 
dopełni formalności zwią-
zane z podjęciem pracy oraz 
prowadzeniem działalności 
gospodarczej. Złożenie wnio-
sku o udzielenie numeru PE-

SEL rejestruje także pobyt 
w  Polsce obywatela Ukrainy 
uciekającego przed wojną, 
w przypadku gdy, jego wjazd 
nie został uprzednio zareje-
strowany przez komendanta 
placówki Straży Granicznej 
podczas kontroli granicznej. 

Numery PESEL, zgod-
nie z  zapisami ustawy o  po-
mocy obywatelom Ukrainy 
w  związku z  konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego 
państwa, są nadawane od 
dnia 16.03.2022 r., w  Refe-
racie Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miejskiego w Pajęcz-
nie. Organ do chwili obecnej 
nadał 226 numerów PESEL. 
Obsługa jednego petenta 
trwa około 40 minut. To się 
wiąże ze skanowaniem zdję-
cia, podpisów i  pobraniem 
odcisków palców od każdej 
osoby, która ukończyła 12 
rok życia, założeniem profilu 
zaufanego. Do tego dochodzi 
jeszcze transliteracja z  cyry-
licy na alfabet łaciński. Na 
miejscu obecny jest tłumacz 

języka ukraińskiego. Czynny 
jest również punkt fotogra-
ficzny, gdzie nieodpłatnie dla 
obywateli Ukrainy wykony-
wane są zdjęcia konieczne do 
wniosku o nadanie nr PESEL. 

Urząd Miejski w Pajęcznie 
na bieżąco obsługuje osoby, 
które zostały przyjęte na te-
ren naszej gminy, jak również 
osoby z innych miast, tj. Łódź, 
Częstochowa, Zgierz i inne. 

Pracownicy Urzędu Miej-
skiego w  Pajęcznie dokła-
dają wszelkich starań, żeby 
obsługa osób ubiegających 
się o PESEL nie zablokowała 
w  jakikolwiek sposób pracy 
urzędu.

Urząd Miejski w  pierw-
szych dniach przedłużył dla 
uchodźców godziny pracy. 
Obsługa obywateli Ukrainy 
przebiega sprawnie, osoby są 
umawiane na konkretne dni 
i godziny. 

Na miejscu osoby uzy-
skują informacje dotyczące 
świadczeń socjalnych, opieki 
zdrowotnej oraz edukacji. 

PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY
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ODPADY ODPADY

Gmina Pajęczno zawarła nową umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych w gminie Pajęczno. Wy-
konawcą usługi jest spółka: 
EKO-REGION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, 98-400 Bełchatów. Umowa zawarta została na okres: 
od 01 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW 
 01 kwietnia 2022 – 31 marca 2023 R.

Kalendarzyki wydrukowane zostaną doręczone mieszkańcom przez pracowników firmy EKO-REGION. 

GMINA PAJĘCZNO

Według kalendarza nr 30 będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Makowiska, Podładzin, Podmurowaniec, Czerkiesy, Janki, Ładzin, Stare Gajęcice, Nowe Gajęcice, Patrzyków, Niwiska Dolne, Niwiska Górne, Dylów 
Szlachecki.
Odbiór w godz. 6.00 - 20.00

Według kalendarza nr 31 będą odbierane odpady z terenu następujących miejscowości:
Wydrzynów, Dylów A, Dylów Rządowy, Kurzna, Barany, Lipina, Tuszyn, Wręczyca, Siedlec, Łężce.
Odbiór w godz. 6.00 - 20.00

MIASTO PAJĘCZNO

Według kalendarza nr 28 będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: Wspólna, Brzozowa, Częstochowska, Długa, Górna, Jaśminowa, 
Jodłowa, Kalinowa, Kilińskiego, Klonowa, Kochanowskiego, Kopernika, Kościuszki, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Letnia, Lipowa, Mickiewicza, Ogrodowa, 
Olszówka, Polna, Południowa, Poprzeczna, Północna, Reja, Różana, Sadowa, Słoneczna, Słowackiego, Sosnowa, Spacerowa, Strażacka, Ściegienna, Kard. S. 
Wyszyńskiego, Wiosenna, Wrzosowa, Wschodnia, Wypoczynkowa, Wysoka, Zachodnia, Zagajnikowa, Zdrojowa, Źródelna, Żywiczna, Targowa.
Odbiór w godz. 6.00 - 20.00

Według kalendarza nr 29 będą odbierane odpady z terenu Miasta Pajęczna – ulice: 1 Maja, I.J. Paderewskiego, Rekreacyjna, Armii Krajowej, Botanicz-
na, Chopina, Cmentarna, Dąbrowskiego, Długosza, Jagiellońska, Jana Pawła II, Konstytucji, Piłsudskiego, Leszka Czarnego, Leśna, Majorat, Malinowa, 
Makuszyńskiego, Mała, Międzyzakładowa, Moniuszki, Narutowicza, Norwida, Osiedlowa, Parkowa, Plac Dworcowy, Prusa, Przedszkolna, Przemysłowa, 
Reymonta, Reja, Wisławy Szymborskiej, Sienkiewicza, Sportowa, Srebrna, Tuwima, Wieluńska, Wiśniowa, Zielona, Złota, Żeromskiego.
Odbiór w godzinach w godz. 6.00 - 20.00

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 
znajdować się będzie na terenie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pajęcznie, wjazd od ul. Międzyzakładowej 3.
PSZOK czynny w dni robocze w godzinach:

poniedziałek 08.00 – 12.00 
wtorek 14.00 – 18.00 
środa 11.00 – 15.00
czwartek 11.00 - 15.00 
piątek 11.00 – 15.00

W roku 2022 planowana jest jedna zbiórka objazdowa odpadów wielkogabarytowych w miesiącu WRZEŚNIU. 

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI MAJĄ OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW W POJEMNIKACH O ODPOWIEDNIEJ KOLORYSTYCE UŻY-
CZONYCH DO KORZYSTANIA I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA ICH NIERUCHOMOŚCIACH 

- SZKŁO – POJEMNIK ZIELONY
- METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – POJEMNIK ŻÓŁTY
- PAPIER – POJEMNIK NIEBIESKI
- BIO – POJEMNIK BRĄZOWY
- ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE- POJEMNIK ZIELONY Z POMARAŃCZOWĄ KLAPĄ LUB GRAFITOWY

Odpady, których nie można poddać segregacji (popiół) od miesiąca kwietnia przekazujemy do odbioru w pojemniku na zmieszane odpady komunalne!

UWAGA !!! Osoby, które złożyły deklaracje ze wskazaniem, że będą korzystały z własnych pojemników na nieruchomościach do kompostowania odpadów 
biodegradowalnych i  mają kosze na odpady BIO oklejone naklejkami Popiół w miesiącach kwiecień -październik nie wystawiają koszy z bioodpadami. 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
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1. Przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Pajęczno

Zakres zadania obejmuje przebudowę, remonty i modernizację 7 odcinków dróg na terenie gminy Pajęczno:
1) Remont (modernizacja) ulicy Zielonej w Pajęcznie na odcinku ok. 400 m;
2) Remont (modernizacja) ulicy Żeromskiego w Pajęcznie na odcinku ok.200 m;
3) Remont (modernizacja) ulicy Narutowicza w Pajęcznie na odcinku ok. 300 m;
4) Remont (modernizacja) drogi gminnej w miejscowości Dylów Rządowy na odcinku ok. 1,5 km;
5) Przebudowa drogi gminnej 1091108 E w miejscowości Tuszyn na odcinku ok. 1,0 km. Szerokość jezdni ok. 3,5 m z mijanką do szerokości ok. 5,0 m 
na długości ok. 25 m. Szerokość poboczy ok. 0,75 m.
6) Przebudowa drogi gminnej 109162E ul. Polnej w Niwiskach Górnych na odcinku ok. 300 m. Szerokość jezdni ok. 5,0 m szerokość poboczy ok. 0,5 m. 
7) Remont chodnika na długości ok. 300 m i budowa nowego chodnika na długości ok. 100 m przy ulicy Wieluńskiej w Pajęcznie. 

Projekt ma na celu poprawę infrastruktury drogowej na terenie gminy Pajęczno. Nawierzchnia planowanych do modernizacji dróg jest w bardzo złym sta-
nie technicznym, są to drogi gruntowe częściowo utwardzone lub asfaltowe w złym stanie technicznym bez chodnika oraz z niezadowalającym oznakowaniem 
pionowym i poziomym wpływającym negatywnie na poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym zmotoryzowanych uczestników ruchu oraz pieszych. Przed-
miotowa inwestycja wpłynie więc pozytywnie na poprawę warunków życia mieszkańców poprzez ułatwienie dostępności komunikacyjnej, podniesienie jakości 
i bezpieczeństwa podróży wszystkich zmotoryzowanych uczestników ruchu oraz pieszych. W przedmiotowej inwestycji planowane jest oprócz rozbudowy 
jezdni również budowa chodnika co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort poruszania się wszystkich uczestników ruchu. Planowane oznakowanie 
pionowe i poziome podniesie standard widoczności i czytelności zasad ruchu drogowego. Z powyższego wynika, iż celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego mieszkańców miasta i gminy Pajęczno. Przedmiotowy projekt jest konsekwencją planów władz Gminy Pajęczno dotyczących w szczególności 
modernizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjnej służącej poprawie warunków inwestycyjnych oraz warunków życia mieszkańców.

Przewidywana wartość inwestycji 3 760 362,59 zł, dofinansowanie 3 572 344,46 zł, wkład własny 188 018,13 zł. 

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki wraz budową pojedynczych systemów oczyszczania ścieków na posesjach mieszkańców 
Gminy Pajęczno

Przedmiotowa inwestycja ma za zadanie modernizację i doposażenie stacji uzdatniania wody oraz ujęcia wody w miejscowości Janki, gmina Pajęczno wraz 
z wykonaniem 16 pojedynczych systemów oczyszczania ścieków przy zamieszkałych nieruchomościach w celu poprawy jakości gospodarki wodno-ściekowej 
i zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia mieszkańców gminy Pajęczno.      

Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Janki polegać będzie m.in. na budowie zbiornika zapasowego i wymianie obecnego zbiornika wody 
surowej, wymianie odżelaziaczy wraz z pompami, montażu automatycznego chloratora, sterowni, pomp II stopnia, lampy UV, agregatu prądotwórczego. Po-
nadto planuje się uruchomienie trzeciej studni głębinowej wraz z wymianą obudów istniejących studni. Ogrodzenie terenu stacji uzdatniania wody ma zostać 
wymienione, a ciągi komunikacyjne – utwardzone. Z uwagi na brak skanalizowania wsi Janki, a także innych miejscowości i występowanie w rejonie ujęcia oraz 
całym obszarze Gminy znacznej liczby zbiorników bezodpływowych, inwestor planuje zakup i montaż 16 pojedynczych systemów oczyszczania ścieków. Istnie-
jące zbiorniki bezodpływowe stanowić mogą zagrożenie dla stanu środowiska wodno-glebowego i jakości ujmowanych wód podziemnych na ujęciu w Jankach 
oraz pozostałych ujęciach zlokalizowanych w Gminie Pajęczno. Na dzień dzisiejszy Gmina posiada Program Funkcjonalno-Użytkowy dla przedmiotowej inwe-
stycji. Nad pracami przewidywany jest nadzór inwestorski.

Na przedmiotową inwestycję Gmina pozyskała środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, umowa o przyznanie pomocy nr 00149-65150-
UM0500292/20 z dnia 12 maja 2021 r., w wysokości 1 203 321,00 zł.

Przewidywana wartość inwestycji 5  000 000,00 zł, dofinansowanie PROW 1 203 321,00zł dofinansowanie Polski Ład 3  606 845,05 zł, wkład własny 
189 833,95zł. 

3. Kompleksowa termomodernizacja oraz rozbudowa wraz z przebudową budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie 

Stan techniczny budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Pajęcznie wskazuje na konieczność przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych. Prace będą 
polegały m.in. na dociepleniu ścian zewnętrznych i  stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianie dachu i  pokrycia dachowego, wymianie stolarki okiennej 
i drzwiowej, wykonaniu instalacji wewnętrznych, wymianie oświetlenia na energooszczędne, wymianie instalacji C.O. wraz z grzejnikami, wykonaniu i remon-
cie schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo planuje się wykonanie robót budowlanych związanych z montażem paneli 
fotowoltaicznych. Zamontowane panele fotowoltaiczne produkujące energię elektryczną przy wykorzystaniu OZE, przyczynią się tym samym do zmniejszenia 
produkcji CO2 do atmosfery, poprawiając jednocześnie efektywność energetyczną budynku. W ramach realizowanego projektu przewiduje się również wyko-
nanie szybu windowego wraz z montażem windy. Gmina na dzień dzisiejszy posiada niezbędną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Nad 
pracami przewidywany jest nadzór inwestorski.

Przeprowadzone w ramach projektu prace zwiększą efektywność energetyczną obiektu, wpłyną na zwiększenie oszczędności wytworzonej energii na ogrza-
nie budynku i dostarczenie energii elektrycznej, co z kolei pozwoli na racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i ograniczanie degradacji nieodnawial-
nych źródeł energii jak i negatywnego wpływu efektów ich spalania na stan powietrza atmosferycznego. Bezpośrednio przyczynią się do rozwiązania problemu 
niskiej jakości powietrza w Gminie Pajęczno i terenach całego województwa łódzkiego oraz ograniczenie niskiej emisji.

Przewidywana wartość inwestycji 2 500 489,09 zł, dofinansowanie 2 250 441,00 zł, wkład własny 250 049,00 zł.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE ZŁOŻONE PRZEZ GMINĘ PAJĘCZNO W RAMACH 
RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD : PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH II NABÓR

INFORMACJE INFORMACJE

W  dniu 04.04.2022 r 
w  Tomaszowie Mazowiec-
kim Burmistrz Pajęczna 
Piotr Mielczarek, po uzyska-
niu zgody w  formie uchwał 
Rady Miejskiej w  Pajęcznie 
na przystąpienie do Społecz-
nej Inicjatywy Mieszkaniowej 
oraz przekazaniu 3 000   000 
zł pochodzących z  Rządowe-
go Funduszu Mieszkalnictwa 
na objęcie udziałów w  spół-
ce, podpisał umowę spółki 
w  formie aktu notarialnego. 
Akt podpisało również ośmiu 
włodarzy samorządów z  wo-
jewództwa łódzkiego oraz 
Prezes Krajowego Zasobu 
Nieruchomości. 

W  związku z  powyższym 
na podstawie art.23 ust 1 pkt1 
ustawy z  dnia 26 październi-
ka 1995 r. o  niektórych for-
mach popierania budownic-
twa mieszkaniowego (Ustawa 
o SIM) oraz na podstawie art. 
7a ust. 1 ustawy o KZN zosta-
ła zawiązana Społeczna Inicja-
tywa Mieszkaniowa w formie 
spółki z  ograniczoną odpo-
wiedzialnością. Nazwa spół-

ki brzmi SIM KZN Łódzkie 
Centrum sp. z o. o. Podstawo-
wym celem działalności spół-
ki jest budowa domów miesz-
kalnych oraz ich eksploatacja 
na zasadach najmu, zgodnie 
z przepisami ustawy o SIM.

Przewiduje się realizację 
ok. 1 000 lokali mieszkalnych, 
w  tym 60 w  mieście Pajęcz-
no. Zakłada się najem lokali 
z dojściem do własności i bez 

dojścia do własności. Loka-
le mieszkalne nie mogą być 
wyodrębniane na własność 
przed upływem 15 lat, licząc 
od dnia rozliczenia kosztów 
przedsięwzięcia. Czynsze 
ustala się w  taki sposób, aby 
pokryć koszty eksploatacji 
i  remontów budynków oraz 
spłatę zobowiązań związa-
nych z budową. Maksymalny 
czynsz ma wynosić nie więcej 

niż 4% wartości odtworze-
niowej. 

Montaż Finansowy: 
 Do 10% kosztów inwesty-

cji - bezzwrotne dofinansowa-
nie z  Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na 
objęcie przez Gminy udzia-
łów w SIM na realizację inwe-
stycji. 

Do 35% kosztów inwe-
stycji – bezzwrotne dofinan-

sowanie z  Funduszu Dopłat 
dla SIM na budowę mieszkań 
wyniesie do 35% poniesio-
nych kosztów inwestycji (po 
podpisaniu umowy z  Gmi-
ną). Środki zostaną przyzna-
ne przed rozpoczęciem in-
westycji, a nie jak dotychczas 
jako refinansowanie ponie-
sionego już kosztu.

 Do 30% kosztów bu-
dowy lokalu - partycypacja 
przyszłych najemców. Do 
80% kosztów inwestycji - 
preferencyjny kredyt, który 
można otrzymać z  progra-
mu Społecznego Budownic-
twa Czynszowego, udzielany 
przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

Biorąc pod uwagę ciągły 
wzrost stóp procentowych 
ogłaszany przez Radę Poli-
tyki Pieniężnej, co wiąże się 
z trudnościami z uzyskaniem 
zdolności kredytowej, budo-
wa lokali mieszkalnych dla 
osób nie posiadających takiej 
zdolności wydaje się być jak 
najbardziej racjonalnym dzia-
łaniem.

SIM KZN Łódzkie Centrum sp. z o. o. 
– UMOWA PODPISANA
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WYDARZENIA

W  trakcie majówki zapra-
szamy wszystkich fanów kina 
niemego do wzięcia udziału 
we wspaniałym pokazie filmu 
„Cud nad Wisłą” w  reżyserii 
Ryszarda Bolesławskiego, przy 
intrygującym akompaniamen-
cie zespołu The Washing Ma-
chine.Ta wyjątkowa podróż do 
zamierzchłych czasów kinema-
tografii to idealna propozycja 
dla znawców kina, wielbicieli 
muzyki filmowej oraz wszyst-
kich, którzy wciąż zastanawiają 
się, jak wyglądały filmy w cza-
sach, kiedy nie istniały jeszcze 
efekty specjalne czy kolor na ta-
śmie. „Cud nad Wisłą”, nagrany 

z  wielkim rozmachem ponad 
sto lat temu, to prawdziwe wi-
dowisko filmowe. Opowiada 
historię miłosną dwóch par, 
która rozgrywa się podczas dra-
matycznych czasów wojny pol-
sko-bolszewickiej, zakończo-
nej Bitwą Warszawską w  1920 
roku. Te wydarzenia przeszły 
do historii jako Cud nad Wisłą. 
Warto również zaznaczyć, że 
ostatnie sekwencje filmu zawie-
rają dokumentalny zapis prze-
kazania Józefowi Piłsudskiemu 
buławy marszałkowskiej 14 li-
stopada 1920, która obecnie jest 
symbolem Marszałka Polski. 
Pokaz filmowy realizowany jest 

przy akompaniamencie muzyki 
w wykonaniu zespołu The Wa-
shing Machine z pomocą gitary 
akustycznej oraz basowej, jak 
również pianina oraz perkusji. 
Ten pochodzący z Łodzi zespół 
tworzył już muzykę na żywo 
do takich niemych filmów, 
jak „Gabinet Doktora Caligari 
w reżyserii Roberta Wiena, czy 
„Lokator” Alfreda Hitchcocka 
oraz wydał kilka płyt z muzyką 
filmową. Zapraszamy wszyst-
kich na muzyczno-filmowe 
spotkanie z historią - projekcja 
filmu „Cud nad Wisłą” odbę-
dzie się 3 maja, o  godz. 18.00 
w kinie Świteź. Wstęp wolny!

CUD NAD WISŁĄ – KONCERT 
I PROJEKCJA FILMOWA W JEDNYM

Pod koniec marca oraz 
w kwietniu na terenie naszej 
gminy miały oraz będą miały 
miejsce akcje proekologiczne 
mające na celu posprzątanie 
Warty z  zalegających nad jej 
brzegami śmieci. Pomysło-
dawcą oraz organizatorem 
jest mieszkaniec Pajęczna, 
którego pasją jest kajakar-
stwo:

- Kajakiem pływam od 
kilku dobrych lat i  wszędzie 
obserwuję ten sam problem: 
nasze rzeki pełne są śmieci. 
Razem ze znajomymi kajaka-
rzami co roku organizujemy 
akcje sprzątania na różnych 
odcinkach Warty. Być może 
jest to walka z wiatrakami bo 
co roku rzeka od nowa pełna 
jest śmieci jednak gdybyśmy 
nie robili nic wyglądałoby to 
jeszcze gorzej. Z rzeki wycią-
galiśmy lodówki, pralki i  te-
lewizory, części samochodo-
we oraz odpady z remontów. 
Nie wspomnę o plastikowych 
i  szklanych butelkach które 
liczy się w tysiącach.

Niestety, problem nie do-
tyczy jedynie rzek

- Każdy, kto spaceruje po 
okolicznych lasach i  polach 
z pewnością nie raz miał oka-
zję oglądać sterty odpadów 

porzuconych gdzieś na odlu-
dziu. Z czego to wynika? We-
dług mnie problemy są dwa: 
pierwsza sprawa - jeśli nie 
wiadomo o co chodzi, chodzi 
o pieniądze. Części odpadów 
po prostu nie da się za darmo 

zutylizować (opony) bądź 
aby je zutylizować trzeba je-
chać ponad 40 kilometrów 
(styropian). Efektem tego jest 
zatrważająca ilość starych, 
zużytych opon porzuconych 
po okolicy (jak to nazywam: 

leśne oponeo). Drugą sprawą 
jest mentalność. Część społe-
czeństwa nie widzi w śmiece-
niu nic złego, według zasady: 
dziadek śmiecił ojciec śmiecił 
i  on będzie śmiecił. Dopó-
ki ludzie nie zaczną uważać 

śmiecenia za nieetyczne nic 
w  tej kwestii się nie zmieni. 
Dlatego temat ten trzeba na-
głaśniać i  mówić o  nim gło-
śno.

Na pierwszej akcji, 27 
marca,   posprzątane zosta-
ły brzegi Warty w  okolicach 
Niwisk Dolnych. Mimo, iż 
frekwencja nie była wysoka 
udało się uzbierać około 30 
worków ze śmieciami. Ko-
lejna akcja planowana jest 
w  Patrzykowie. Spotykamy 
się w  niedzielę, 10 kwietnia 
o  godzinie 10:00 przy mo-
ście skąd zaczniemy sprzątać 
okoliczne tereny. Natomiast 
25 kwietnia zorganizowany 
będzie spływ kajakowy na 
odcinku naszej gminy po-
łączony z  akcją sprzątania 
Warty z  kajaków. Podczas 
naszych akcji włączamy się 
w  ogólnopolskie akcje takie 
jak „Operacja Czysta Rzeka” 
czy „VIII Sprzątanie brzegów 
Warty”. Bieżące informacji na 
temat organizowanych akcji 
można znaleźć na www.zbie-
giemwarty.pl.

Serdecznie zapraszam do 
udziału w  akcji wszystkich 
mieszkańców naszej gminy, 
którym lokalna przyroda nie 
jest obojętna.

SPRZĄTANIE WARTY NA TERENIE GMINY PAJĘCZNO
Zdjęcia od W. Drab

Urząd Miejski w  Pajęcznie 
uczestniczy w  projekcie pt. „ 
Wdrażani standardów obsługi 
inwestora w samorządach woje-
wództwa łódzkiego”, w  ramach 
Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój na lata 
2014-2020 - Priorytet II „Efek-
tywne polityki publiczne na ryn-
ku pracy, gospodarki i edukacji” 
Działanie 2.18 ”Wysokiej jakości 
usługi administracyjne”.

Projekt jest współfinanso-
wany przez Europejski Fundusz 
Społeczny.

W ramach projektu z dniem 
01 kwietnia 2022 r. w Urzędzie 
Miejskim w  Pajęcznie został 
utworzony Punkt Obsługi In-
westora, którego zasadniczym 
celem jest kompleksowa pomoc 
przedsiębiorcom/inwestorom 
poprzez:
- prezentację istniejących tere-
nów inwestycyjnych;
- asystowanie w  niezbędnych 
procedurach administracyjnych 
i prawnych na poziomie gminy;
- organizowanie w razie potrze-
by wizyt lokalizacyjnych na te-

renie gminy i współdziałanie 
z innymi podmiotami w tym 
zakresie;
- opieka proinwestycyjna dla 
firm łącznie ze wsparciem 
firm, które już działają na te-
renie gminy.

Zachęcamy wszystkich 
inwestorów prowadzących 
działalność na naszym tere-
nie, a także zainteresowanych 
współpracą do kontaktu z   
Punktem Obsługi Inwestora 
w  Urzędzie Miejskim w  Pa-
jęcznie w godzinach pracy.

PUNKT OBSŁUGI INWESTORA

Każdy obywatel ma obowią-
zek posiadać dokument, ale nie 
każdy może dotrzeć do urzędu. 
Dla osób, które nie mogą się 
z różnych powodów przemiesz-
czać, przewidziano punkty mo-
bilne. Obecnie jest możliwość 
wnioskowania przez te osoby 
o dowód przy wizycie urzędnika 
w ich miejscu pobytu. 

Usługa mobilnego przyję-
cia wniosku o  wydanie dowo-
du osobistego dedykowana jest 
osobom, które przebywają na 
terenie powiatu pajęczańskie-
go   i  nie mogą same przybyć   
do swojego urzędu   z  powodu 
choroby, niepełnosprawności 
lub innej niedającej się pokonać 
przeszkody.

Procedura przebiega tak 
jak w  urzędzie, z  tą różnicą, 
że to przedstawiciel Urzędu 
Miejskiego w  Pajęcznie udaje 
się z mobilną stacją w miejsce 

pobytu obywatela i u niego do-
konuje wszelkich formalności.

Mobilna stacja pozwala na:
• przyjęcie wniosku o  dowód 
osobisty wraz z pobraniem od-
cisków palców;
• wydanie dowodu osobistego 
wraz z aktywacją warstwy elek-
tronicznej;
• aktywację certyfikatów iden-
tyfikacji i  uwierzytelnienia 
(PIN1) oraz certyfikatu podpi-
su osobistego (PIN2), zamiesz-
czonych w  warstwie elektro-
nicznej dowodu osobistego.

Od chwili powiadomienia 
Urzędu Miejskiego w Pajęcznie 
do 5 dni roboczych w uzgod-
nionym z  wnioskodawcą ter-
minie,  przedstawiciel urzędu 
wraz ze stacją mobilną udaje 
się w  miejsce pobytu obywa-
tela w  obrębie powiatu paję-
czańskiego i u niego dokonuje 
wszystkich formalności.

OD 8 LISTOPADA GMINY 
PRZYJMUJĄ WNIOSKI O NOWE 
DOWODY OSOBISTE

Urząd Miejski w  Pajęcznie 
wprowadził usługę dla miesz-
kańców – MOBILNY URZĘD-
NIK. Jest ona skierowana do 
osób w podeszłym wieku, scho-
rowanych lub z niepełnospraw-
nością, którzy mają problem 

w  poruszaniu się i  z  dotarciem 
do Urzędu Miejskiego w celu za-
łatwienia ważnej sprawy. Te oso-
by mogą liczyć na pomoc urzęd-
nika, który dotrze do ich miejsca 
zamieszkania na terenie gminy. 
Szczegóły na załączonej grafice.

MOBILNY URZĘDNIK

INFORMACJE
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„Dobrze widzi się tylko 
sercem. Najważniejsze jest 
niewidoczne dla oczu.” Słowa 
wypowiedziane przez Anto-
ine’a de Saint-Exupéry’ego są 
dowodem na no, że serce jest 
najlepszym doradcą. I  serce 
właśnie jest od lat jest symbo-
lem Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 

30. finał odbył się pod 
hasłem „Przejrzyj na oczy”, 
a  zbiórka była prowadzona 
pod kątem okulistyki dzie-
cięcej, a jej celem było zapew-
nienie najwyższych standar-
dów diagnostyki i  leczenia 
wzroku u dzieci w Polsce. 

Nie mogło zabraknąć 
w  tym finale również szta-
bu Pajęczno. Pokazaliście, 
że mieszkańcy powiatu pa-
jęczańskiego mają ogromne 
serce! Nie sposób wymienić 
wszystkich, którzy przyczy-
nili się do wielkości tego-
rocznego finału. Już w  tym 
miejscu serdecznie dziękuję 
każdej osobie, która przyczy-
niła się do organizacji tego 
dnia. 

Trzydziesty finał i  trzy 
miejsca, gdzie odbywały się 
finałowe koncerty. Główny 
miał miejsce w  Hali sporto-
wej w  Pajęcznie – odbywały 
się tu licytacje przeplatane 
występami np. 85 Druży-
ny Harcerskiej w  Pajęcznie, 
Akademii Sportów Walki – 
WATAHA. Muzycznie dzień 
ten uświetnili Mikołaj i Piotr 
Kuchciak, Artur Szczęsny, 
Martyna Dubińska i  Bar-
tosz Sienkiewicz oraz Patryk 
Pietrzak. Ważnym punktem 
tegorocznego finału była dia-
gnostyka wzroku dzieci wie-
ku 8-18 lat, która odbyła się 
przy współpracy z Zakładem 
Optycznym Plucińska - na-
szym wieloletnim partnerem. 
Badanie polegało na wstępnej 
ocenie widzenia obuocznego 
oraz sprawdzeniu ostrości 
widzenia przez optometry-
stę - specjalistę w  zakresie 
doboru korekcji – badanie 
odbywało się w  tygodniu po 
finale. Po raz pierwszy, rów-
nolegle z  finałem, odbywała 
się rejestracja potencjalnych 

dawców szpiku w  DKMS, 
można było dołączyć do gro-
na ludzi o  gorących sercach 
i  spróbować morsowania 
z  grupą „Morusjące Pajęcz-
no”, przebiec razem z Klubem 
Biegacza „Warta” lub odbyć 
spacer historyczny po Pajęcz-
nie. Najmłodsi mogli wysza-
leć się na dmuchanym placu 
zabaw, a  ich rodzice w  tym 
czasie mogli skorzystać z po-
częstunku kuchni polowej 
lub słodkości - przygotowa-

nych przez Koła Gospodyń 
Wiejskich z Niwisk Dolnych, 
Patrzykowa, Białej oraz chęt-
nych mieszkańców powiatu 
pajęczańskiego. Panie mogły 
skorzystać z  badania cery 
i makijażu. 

Kolejnym miejscem gdzie 
obył się koncert finałowy 
był MOK w  Działoszynie, 
gdzie również odbywały się 
licytacje, występy grup dzia-
łających przy MOK, ZKS 
Viktoria Działoszyn, Przed-

szkole i Szkoła w Raciszynie. 
Gwiazdą wieczoru był kon-
cert Roba Gitarnika.

W  tym roku po raz 
pierwszy do organizacji fi-
nału włączyła się Świetlica 
Wiejska w  Dworszowicach 
Pakoszowych – za co jeste-
śmy ogromnie wdzięczni. 
Na finałowy dzień zaplano-
wano pokaz samochodów 
strażackich, policyjnych, 
aut zabytkowych, kiermasz 
ciast i  wyrobów lokalnych 

oraz kuchnię polową. Nie 
zabrakło również występów 
muzycznych. Mogliśmy po-
słuchać dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej w  Dworszowicach, 
Koła wokalnego Gminnej Bi-
blioteki Publicznej, Koła Go-
spodyń Wiejskich „Jabłonki” 
oraz Julii Walaszczyk. 

Perełkami na licytacjach 
była kolekcjonerska koszul-
ka klubowa B. Toniuttiego 
z  autografami drużyny, zło-
ty medal Mikołaja Popiela 
- mistrza Polski z Zimowych 
Mistrzostw Polski Juniorów 
15 lat, ciesząca się powodze-
niem w  podczas poprzed-
niego finału przejażdżka 
z szoferem (w tej roli wicebu-
rmistrz Adam Stachera), ob-
razy, parasole, sesje fotogra-
ficzne, bon na tatuaż, usługi 
kosmetyczne, ale też książki 
Towarzystwa Przyjaciół Pa-
jęczna, stare banknoty i mo-
nety oraz kolekcje znaczków. 
Oprócz tego kurs na prawo 
jazdy, lekcje doszkalające 
jazdę czy lekcje śpiewu kla-
sycznego lub musicalowego z  
solistką Teatru Muzycznego 
w  Poznaniu - Anitą Urban - 
Wieczorek. Generalnie duży 
wachlarz rzeczy do wyboru. 
Każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Po zakończeniu finału 
odbywały się jeszcze aukcje 
allegro. 

Najważniejsze jednak są 
liczby – mieliśmy 100 wolon-
tariuszy, 29 puszek stacjonar-
nych, 3 koncerty finałowe, 
łącznie ponad 350 przedmio-
tów przekazanych na licytacje 
i  aukcje, 100 aukcji allegro, 
ponad 100 osób występują-
cych łącznie na scenie, cały 
sztab ludzi pomagających za 
kulisami i  najważniejsza in-
formacja – zebraliśmy – dzię-
ki WAM DRODZY MIESZ-
KAŃCY POWIATU 118 127, 
70 zł!

Dziękujemy Wam bardzo 
za zaangażowanie, za serce, 
które corocznie otwieracie 
dla WOŚP. Z  Wami gramy 
do końca świata i jeden dzień 
dłużej! Fot. Sztab WOSP

Monika Lewandowska

JUBILEUSZOWY 30 FINAŁ WOŚP
Pajęczanin Mikołaj Popiel 

medalistą międzynarodowego 
Wielomeczu Juniorów w Limas-
sol. Wychowanek Meduzy po 
raz pierwszy wystartował w bar-
wach Polski na pływackiej im-
prezie zdobywając trzy medale.

Powołanie do Kadry Naro-
dowej Mikołaj wywalczył swo-
imi wynikami podczas letnich 
i  zimowych Mistrzostw Polski 
w roku 2021, kiedy zdobył łącz-
nie siedem złotych medali obu 
imprez i  ustanowił dwa nowe 
rekordy Polski. Swój pierwszy 
start w  reprezentacji zanotował 
9 i  10 kwietnia podczas Wie-
lomeczu Juniorów w  Limas-
sol na Cyprze. W  zawodach 
oprócz Polski wystartowało 14 
reprezentacji - między innymi 
Finlandia, Węgry, Chorwacja, 
Grecja, Słowacja oraz Ukraina. 
O  medale walczono zarówno 
w  konkurencjach indywidual-
nych jak również w  sztafetach 
a  na zakończenie najlepsza re-
prezentacja miała otrzymać 
nagrodę za wynik drużynowy. 
Polacy od samego początku po-
kazali, że chcą wygrać klasyfika-
cję ogólną, a Mikołaj już pierw-
szego dnia zawodów znacznie 
się do tego przyczynił. Najpierw 
po niezwykle zaciętym wyścigu 
wywalczył swoje pierwsze złoto 
w  karierze na arenie europej-
skiej, wygrywając wyścig na 400 
metrów stylem zmiennym o za-
ledwie trzy setne sekundy. I po 
raz pierwszy w życiu to dla nie-
go zagrano Mazurka Dąbrow-
skiego. Po raz drugi mógł wysłu-

chać hymnu Polski kilka godzin 
później już z kolegami z druży-
ny po zwycięstwie w  sztafecie 
chłopców 4x200 metrów stylem 
dowolnym. To jego świetna trze-
cia zmiana wyprowadziła naszą 
drużynę na pierwsze miejsce 
w wyścigu, którego już nie od-
dali. Mikołaj mógł się cieszyć po 
raz drugi ze złota i po raz drugi 
słuchać hymnu narodowego 

zagranego dla niego. W  dru-
gim dniu zawodów w Limassol 
wychowanek Meduzy walczył 
w  dwóch konkurencjach indy-
widualnych. 

Ponownie o miejscach na fi-
niszu obu wyścigów decydowa-
ły ułamki sekund. W pierwszym 
wyścigu na 100 metrów stylem 
motylkowym do podium za-
brakło nieco ponad trzech dzie-

siątych sekundy a  Mikołaj za-
kończył rywalizację na szóstym 
miejscu. W popołudniowej czę-
ści zawodów zabrakło szesnastu 
setnych sekundy aby pajęczanin 
wysłuchał po raz trzeci Mazurka 
Dąbrowskiego granego dla nie-
go. Ostatecznie na dystansie 200 
metrów stylem motylkowym 
zajął drugie miejsce, tuż za Sa-
muelem Kostalem ze Słowacji. 
Kilkanaście minut później mógł 
jednak cieszyć się z  cała repre-
zentacją z dekoracji i pucharu za 
pierwsze miejsce w  klasyfikacji 
drużynowej. Polska wyprzedziła 
Rumunię i  Grecję wygrywając 
całe zawody. - Jesteśmy bardzo 
dumni z postawy Mikołaja. Od 
wielu lat było to nasze marzenie, 
żeby nasz wychowanek stanął 
na podium europejskich zawo-
dów i wysłuchał hymnu Polski. 
Myślę, że to nie ostatnie słowo 
Mikołaja i przyniesie radość nie 
jeden raz nam w  klubie oraz 
całemu Pajęcznu - mówi Paweł 
Wolski, trener Mikołaja.

ZŁOTE MEDALE PAJĘCZANINA NA CYPRZE

Doradcy Energetyczni 
Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej w  Łodzi 
zapraszają dzieci i  młodzież 
z  województwa łódzkiego 
do udziału w Konkursie pod 
hasłem „Mój prezent dla 
Ziemi”.

Uczestnicy mają za za-
danie napisać w  kilku zda-
niach o  tym, co mogą zro-
bić by zmniejszyć swój ślad 
węglowy. Jakie mogą podjąć 
działania by ograniczyć swój 
negatywny wpływ na jakość 
powietrza lub ograniczyć zu-
życie energii.

Mamy nadzieję, że Wasze 
pomysły będą inspiracją dla 
rodziców, sąsiadów, czy na-
uczycieli! A może wpłyną na 
wybory Waszych przyjaciół 
i  wspólne działania na rzecz 
ochrony powietrza i  ograni-
czenia zużycia energii?

Niech Wasze prace będą 
zachętą do wyboru roweru 
zamiast auta spalinowego 
może zainspirują do wymia-
ny źródła ciepła w domu np. 
starego kopciucha albo zało-
żenia fotowoltaiki?

Każde Wasze działanie 
zmierzające do ograniczenia 
zanieczyszczenia powietrza 
oraz zmniejszenia zużycia 
energii będzie prezentem dla 
Ziemi, prezentem z okazji jej 
dorocznego święta – „Dnia 
Ziemi”.

Pamiętajcie – każdy z nas 
ma wpływa na jakość środo-
wiska! Uwzględnijcie tylko 
działania, które mogą być 
zrealizowane przez Was oso-
biście jako własne działania 
i inicjatywy.

Prace należy składać do 
22 kwietnia 2022 r. Szczegóły 
na stronie internetowej Urzę-
du Miejskiego w Pajęcznie.

„MÓJ PREZENT 
DLA ZIEMI”

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w I edycji WARTA TRA-
IL 24, który odbędzie się 30.04- 
1.05   2022 r. w  miejscowości 
Patrzyków. Organizatorem tego 
wyjątkowego wydarzenia biego-
wego jest Stowarzyszenie „Klub 
Biegacza Warta”. Podczas WAR-
TA TRAIL 24 przeprowadzone 
będą następujące konkurencje:
• bieg, sztafeta biegowa, marsz 
nordic  walking – 24 godziny
• bieg, marsz nordic walking – 
12 godzin

Trasa tych dwóch wielogodzin-
nych zmagań wyznaczona jest 
po pętli o długości ok.15,5 km.
• bieg, marsz nordic walking dy-
stans  11 km odbywać się będzie 
po jednej pętli;
• biegi dziecięce przeprowa-
dzone będą w  okolicy START/
META.

ZAPISY: https://dostartu.pl/
warta-trail-24-v7041

WYDARZENIE na FB: ht-
tps://www.facebook.com/
events/499320191584467

I EDYCJA WARTA TRAIL 24 NA KONIEC KWIETNIA
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Niespotykana tragedia 
wojny w  Ukrainie spowodo-
wał zmianę życia wielu miesz-
kańców Ukrainy. Wpływa ona 
także pośrednio na nasze życie, 
potrzebę poczucia bezpieczeń-
stwa i  jednoczesnego wspar-
cia potrzebującym pomocy 
uchodźcom. Od pierwszych 
dni wojny Pajęczno ruszyło do 
pomocy. Urząd Miejski, OSP, 
szkoły i  przedszkola i  osoby 
prywatne starały się podzielić 
tym, czym mogły… Zbiera-
no i nadal zbierane są : trwała 
żywność, środki higienicz-
ne, przybory szkolne. Wielu 
uchodźców z  Ukrainy za-
mieszkało na naszym terenie, 
wiele osób prywatnych gości 
ich w swoich domach. Pomoc 
potrzebna jest i będzie jeszcze 
przez długi czas… 

Jak wiemy cechą skutecz-
nej pomocy jest między inny-
mi   jej stałość… Przygotowu-
jąc się do nowej normalności 

informujemy, iż zbiórka darów 
dla  Ukrainy będzie trwała na-
dal w godzinach pracy Urzędu 
Miejskiego w Pajęcznie,  aż do 
odwołania. Przypominamy, iż 
potrzebna jest trwała żywność, 
środki ochrony osobistej, che-
mia gospodarcza i  przybory 
szkolne.

ZAPRASZAMY !!!
Poniedziałek – 7.30 – 15.30

Wtorek 7.30 – 17.30
Środa – czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 15.30

Dotychczas udało się 
nam   wiele zdziałać. Dzię-
ki wsparciu indywidualnych 
mieszkańców, przedsiębior-
ców, szkół i przedszkoli, para-
fii, OSP i  instytucji przygo-
towaliśmy transport darów, 
który trafił do  Urzędu Miasta 

Łodzi w  dniu 9 marca 2022 
roku. Został on dostarczony 
do Łodzi dzięki bezintere-
sownemu zaangażowaniu 
jednego z  pajęczańskich 
przedsiębiorców.

Kolejny transport darów 
przekazany został 10 marca 
2022 roku do Powiatowego 
Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego w Pajęcznie.

Znaczna część środków 
opatrunkowych i medycznych 
trafiła bezpośrednio do trans-
portu który wyruszył bezpo-
średnio na Ukrainę.

Zgłaszają się do nas 
z  prośbą o  pomoc uchodź-
cy z  Ukrainy, którzy przybyli 
do Pajęczna. Dzięki hojności 
naszych Mieszkańców mo-
żemy im takiego rzeczowego 
wsparcia udzielać na bieżąco. 
W trakcie realizacji jest wiele 
rozwiązań systemowych, któ-
re uregulują wiele niepewnych 
kwestii pomocowych. Dzieci 
w wieku szkolnych trafiają już 
do naszych szkół i przedszko-
li, które najlepiej jak potrafią 
starają się stworzy bezpieczne 
i przyjazne warunki dla ukra-
ińskich gości…

To dzięki Państwa otwar-
tym sercom, empatii i  życzli-
wości pomagamy tym, którzy 
tej pomocy potrzebują.

DZIĘKUJEMY !!!

GMINA PAJĘCZNO POMAGA UCHODŹCOM Z UKRAINY

MOK w  Pajęcznie wraz 
z Urzędem Miejskim wychodzą 
na przeciw potrzebom uchodź-
ców z Ukrainy organizując dla 
nich spotkania integracyjne.

Jednym z nich było wspól-
ne lepienie pierogów wraz 
z  paniami z  Klubu Seniora 
w  Makowiskach. Dochód ze 
sprzedaży (1320 zł) przeka-
zano na zakup środków opa-
trunkowych dla walczących 
na Ukrainie. „Słowiańskie lalki 
motanki” - to warsztaty tworze-

nia lalek z naturalnych materia-
łów bez użycia igły. Twórczość 
i  kreatywność towarzyszyły 
wszystkim uczestnikom warsz-
tatów.

Dużym zaangażowaniem 
wykazali się ukraińscy chłopcy, 
którzy wzajemnie sobie poma-
gali w doborze kolorowych ma-
teriałów.

Wspólne działania pozwa-
lają oderwać się myślami cho-
ciaż na chwilę od dramatycznej 
sytuacji na Ukrainie.

WSPÓLNIE Z UCHODŹCAMI
Zdjęcia od MOK

W piątek, 11 marca w Ki-
nie Świteź odbył się wyjątko-
wy koncert – RAZEM PO-
MAGAMY UKRAINIE. Był 
to pełen emocji, poruszający, 
antywojenny występ, który 
skłonił nas do zadumy i  re-
fleksji nad trudną sytuacją na-
szych wschodnich przyjaciół. 
Wydarzenie to stało się także 
kolejną okazją do przekaza-
nia wsparcia dotkniętej woj-
ną Ukrainie. Tego dnia swoją 
twórczą wrażliwością obdarzył 
nas wyjątkowy ukraiński mu-
zyk – Kostiantyn Pocztar, czyli 

popularny Postman – muzyk, 
multiinstrumentalista, kom-
pozytor, piosenkarz i songwri-
ter. Od 2017 roku koncertuje 
po całej Europie – od Ukrainy 
po Holandię. Gościł zarówno 
na wielkich festiwalach: Ars 
Cameralis, Opole Songwriters 
Festival, jak i w małych, kame-
ralnych klubach. Postman bez 
wątpienia zalicza się do grona 
najciekawszych przedstawicie-
li współczesnej sceny ukraiń-
skiej. Przed rokiem ukazała się 
druga studyjna płyta artysty, 
zatytułowana City Freak. Ar-

tysta śpiewa w  języku angiel-
skim, ukraińskim i  polskim. 
Podczas koncertu odbyła się 
zbiórka pieniędzy dla funda-
cji Come Back Alive in Ukra-
ine. Dzięki Waszej obecności 
i  zaangażowaniu udało nam 
się zebrać ponad 2,5 tys. zł. 
Organizatorem wydarzenia 
był MOK Pajęczno, dzielnie 
wspierali nas OSP Pajęczno, 
oraz Borówka Music. Dobrą 
energię i pozytywną moc wę-
glowodanów zapewniła jak 
zwykle niezawodna cukiernia 
Rafała Opasa.

KONCERT RAZEM POMAGAMY UKRAINIE
Zdjęcia od MOK

WYDARZENIA

W  sobotę 9 kwietnia przy 
współpracy Urzędu Miejskiego 
w Pajęcznie, Miejskiego Ośrod-
ka Kultury oraz Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji od-
był się w Parku Miejskim w Pa-
jęcznie Kiermasz Wielkanocny. 

Można było na nim nabyć 
naprawdę wspaniałe ozdoby 
świąteczne, rękodzieło, pysz-

ności w postaci domowych pie-
rogów, babek wielkanocnych, 
mazurków, żurku, chrzanu czy 
domowego smalcu. Oprócz 
tego na miejscu zapewniono 
możliwość skosztowania zupy 
chrzanowej, kiełbasek z  grilla 
oraz słodkich gofrów.

Przy stoiskach popu-
larnością cieszyły się prace 

wykonane przez uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. 
Polskich Noblistów w  Pa-
jęcznie, Szkoły Podstawowej 
im. Jana Brzechwy w  Mako-
wiskach oraz Publicznego 
Przedszkola Nr 2 w Pajęcznie. 
O  część kulinarną zadbały: 
Koło Gospodyń Wiejskich 
z Patrzykowa, Koło Gospodyń 

Wiejskich z  Nowych Gajęcic 
oraz Stowarzyszenie „Nasza 
Wieś Szlachecka” Nie zabrakło 
również wystawców z  ręko-
dziełem w  postaci serwetek, 
pisanek, stroików, koszyczków 
wielkanocnych palm oraz ręcz-
nie wytwarzanych zajączków 
i  kurczaków wielkanocnych. 
W  ramach Kiermaszu dzieci 

mogły uczestniczyć w warszta-
tach robienia kwiatów z bibuły 
i  krepiny oraz świetnie bawić 
się w  słodkim konkursie szu-
kania czekoladowych jajeczek 
w Parku Miejskim.

Kiermasz cieszył się du-
żym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców naszego miasta. 
Poniżej fotorelacja.

KIERMASZ WIELKANOCNY PAJĘCZNO 2022
Zdjęcia od Anna Stachera
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Od początku tego roku 
mieliśmy do czynienia z poluzo-
waniem obostrzeń związanych 
z  epidemią, co pozwoliło na 
powrót do organizacji imprez 
sportowo – rekreacyjnych w ha-
lach sportowych. W  związku 
z  tym Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Pajęcznie zaprosił 
mieszkańców na kilka cieka-
wych imprez.

Już 6 stycznia obył się X 
Otwarty Turniej Piłki Ręcz-
nej. Do rywalizacji przystąpi-
ło 7 zespołów, a w finałowym 
meczu zwyciężyła drużyna 
pod nazwą „Młodzi Wilcy”. 
Nagrodzono najlepszych za-
wodników każdej z  drużyn. 
Turniej był także okazją do 
przekazania podziękowań 
za wkład w  rozwój pajęczań-
skiej piłki ręcznej dziewcząt 
i chłopców oraz wybitne osią-
gnięcia i  sukcesy w  sporcie 
szkolnym Panu Bogusławowi 
Żurawskiemu i  Panu Marko-
wi Plucińskiemu.

22 stycznia rozegrano tur-
niej piłki nożnej, który był 
podsumowaniem XX edycji 
Halowej Amatorskiej Ligi Piłki 
Nożnej HALIPN. Od listopada 
ubiegłego roku w  lidze rywa-
lizowało 8 drużyn, które roze-
grały mecze systemem „każdy 
z każdym”. Ostateczna kolejność 
w HALPINIE wyglądała nastę-
pująco:

1. KS Radoszewice
2. Makowiska
3. Straż
4. Chłopaki z Baraków
5. Zawisza
6. Tof-X
7. Zjednoczeni
8. Zbuntowani
Najlepszym strzelcem został 

Bartłomiej Jamiński (KS Rado-
szewice).

Najlepszym bramkarzem 
został Krzysztof Mruszczyk 
(Makowiska).

Najlepszym zawodnikiem 
wybrano Bartłomieja Piłatow-
skiego (Chłopaki z Baraków).

Uczestnicy wybrali również 
najlepszych zawodników w po-
szczególnych zespołach. Zostali 
nimi:

KS Radoszewice – Bartło-
miej Jamiński, Makowiska – 
Damian Kula, Straż – Dariusz 
Krężel, Chłopaki z  Baraków – 
Bartłomiej Piłatowski, Zawisza 
– Bartosz Wilkoszewski, Tof-X 
– Tomasz Popiel, Zjednoczeni – 
Tomasz Kowalski, Zbuntowani 
– Dariusz Binek.

W  turnieju podsumowują-
cym zwyciężył zespół STRAŻY.

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji był współorganizato-
rem akcji „FERIE W MIEŚCIE”, 
której celem było zapewnienie 
dzieciom i młodzieży (oraz do-
rosłym) atrakcyjnej oferty zago-
spodarowania czasu wolnego. 
W ramach FERII W MIEŚCIE 
odbyły się:

- Otwarty turniej piłki siat-
kowej „SIATKÓWKA DLA 
KAŻDEGO” w dniu 12.02.2022. 
(uczestniczyły 4 drużyny, zwy-
ciężył zespół AKADEMIA 
SPORTU Pajęczno),

- Turniej piłki nożnej 
rocznik 2014 i  młodsi w  dniu 
13.02.2022. (udział 6 drużyn : 
AS Pajęczno I, AS Pajęczno II, 

GKS Siemkowice, LKS Płomień 
Makowiska, WKS 1957 Wieluń 
i  RKS Radomsko, zwycięstwo 
drużyny AKADEMIA SPOR-
TU I Pajęczno),

- Otwarty turniej tenisa sto-
łowego „ODEJDŹ OD KOMPA 
– ZAGRAJ W PING-PONGA” 
w  dniu 19.02.2022. (zwycięży-
li: Maja Terczyńska – kategoria 
dziewcząt, Piotr Urbaniak – ka-
tegoria chłopców oraz Jerzy Cie-
kański – kategoria mężczyźni 
OPEN),

- Turniej piłki nożnej dla 
uczniów szkół podstawowych 
w dniu 24.02.2022. (wygrana ze-
społu ZAWISZA 2007).

W dniach 14, 16 i 17 lutego 
dzieci ze szkół podstawowych 
z  terenu naszej gminy mogły 
bezpłatnie skorzystać z  Wod-
nego Placu Zabaw, który został 
zamontowany na Pływalni Po-
wiatowej w Pajęcznie.

Ponadto w  dniach 16 i  25 
lutego na Hali Sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Pa-
jęcznie instruktorzy MOSIR 
prowadzili zajęcia sportowo – 
rekreacyjne dla wszystkich chęt-
nych dzieci pod hasłem „WY-
GRAJMY ZDROWIE”.

20 marca 2022 roku w Hali 
przy Szkole Podstawowej nr 1 po 
raz pierwszy w Pajęcznie odbyły 
się zmagania na badmintono-

wych boiskach w  Amatorskim 
Turnieju Badmintona. Wbrew 
obawom organizatorów na 
starcie stanęło ponad 20 osób. 
Panowie rywalizowali naj-
pierw w  grupach (systemem 
każdy z  każdym), a  następnie 
rozegrali spotkania o poszcze-
gólne miejsca. Panie rozegrały 
mecze w  jednej grupie tak-
że takim samym systemem. 
Łącznie obyło się ponad 60 
meczy, każdy do 2 wygranych 
setów. Obowiązywały przepisy 
Polskiego Związku Badminto-
na, ale bardziej niż o sportowy 
efekt chodziło przecież o dobra 
zabawę. I tej nie zabrakło. Zwy-
cięzcami I Amatorskiego Tur-
nieju Badmintona zostali Ma-
rzena Trawczyńska i Krzysztof 
Mruszczyk. Wszyscy uczestni-
cy turnieju otrzymali nagrody 
rzeczowe. W ich zgodnej opi-
nii turniej był strzałem w dzie-
siątkę i  wszyscy zapowiedzieli 
swój udział w  jego kolejnej 
edycji. Jest pewne, że nie był 
to ostatni turniej badmintona 
w Pajęcznie.

27 marca 2022 roku roze-
grany został kolejny turniej siat-
karski, tym razem O PUCHAR 
BURMISTRZA PAJĘCZNA. 
Turniej stał na wysokim pozio-
mie sportowy i  zawierał pełne 
emocji spotkania.Udział wzięło 

tym razem 6 zespołów, które 
w drodze losowania podzielone 
zostały na 2 grupy eliminacyjne. 
W grupach grano „każdy z każ-
dym” do 2 wygranych setów. 
Następnie rozegrano spotkania 
o poszczególne miejsca.
Wynik turnieju.
Grupa I
Akademia Sportu Pajęczno - 
Rząśnia 0:2 (23:25, 18:25)
Rząśnia - Gwiazdy Pajęczno 2:0 
(25:7, 25:13)
Akademia Sportu Pajęczno - 
Gwiazdy Pajęczno 2:0 (25:15, 
27:25)
Kolejność w grupie
1. Rząśnia, 2. Akademia sportu 
Pajęczno, 3. Gwiazdy Pajęczno
Grupa II
MUKS Libero Pajęczno - Brzeź-
nica 2:0 (25:17, 25:23)
Brzeźnica - Chorzew 0:2 (24:26, 
22:25)
MUKS Libero Pajęczno - Cho-
rzew 2:1 (25:18, 20:25, 15:8)
Kolejność w grupie
1. MUKS Libero Pajęczno, 2. 
Chorzew, 3. Brzeźnica
Mecz o III miejsce
Chorzew - Akademia Spor-
tu Pajęczno 2:1 (25:17, 21:25, 
15:12)
Mecz o I miejsce
MUKS Libero Pajęczno - Rzą-
śnia 2:1 (25:23, 26:28, 15:8)
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. MUKS Libero Pajęczno
2. Rząśnia
3. Chorzew
4.Akademia Sportu Pajęczno
5. Gwiazdy Pajęczno
6. Brzeźnica

Najlepszymi zawodnikami 
w  poszczególnych drużynach 
zostali wybrani: Norbert Traw-
czyński (MUKS Libero Pajęcz-
no), Jacek Lewera (Rząśnia), To-
masz Bożek (Chorzew), Miłosz 
Rudzki (Akademia Sportu Pa-
jęczno), Łukasz Popiel (Gwiazdy 
Pajęczno) oraz Piotr Skorupski 
(Brzeźnica).

MOSIR W PAJĘCZNIE ZAPROSIŁ NA KILKA CIEKAWYCH IMPREZ

Uczestnicy turnieju piłki nożnej rocznika 2014 i młodsi

Badminton ma w Pajęcznie wielu miłośników Finał turnieju siatkówki O PUCHAR BURMISTRZA Przy tenisowych stołach nie brakowało emocji

W pierwszą sobotę kwietnia 
52 zawodników Akademii Spor-
tów Walki WATAHA uczestni-
czyło w  Pucharze Siemianowic 
Śląskich. Łącznie w  turnieju 
uczestniczyło prawie 200 dzieci 
z 3 okolicznych klubów.

Pajęczno w zawodach repre-
zentowało 25 członków Watahy.

Najmłodszy Igor Łuczak 
w kategorii wiekowej trzylatków 
wywalczył trzykrotnie złoty me-
dal: w konkurencjach walk soft 
stick, w  technikach specjalnych 
i szybkościowych!

Rok starszy Franciszek 
Skorupski zajął drugie miej-
sce w  walkach soft stick 
i  drugie miejsce w  techni-
kach specjalnych.

Siedmiolatka Maria Sko-
rupska nie miała sobie równych 
w  technikach specjalnych. Jej 
rówieśniczka Julia Pukacz w tej 
samej konkurencji stanęła na 
drugim stopniu podium. Do 
kolekcji dołożyła także złoto 
w  walkach soft stick i  srebro 
w technikach szybkościowych.

Jan Pietrzyński w  grupie 
wiekowej ośmiolatków okazał 
się najlepszy w walkach na pian-
kowe pałki soft stick. Wśród 
dziewięciolatków Miłosz Kiliań-
czyk zajął drugie miejsce w tech-
nikach specjalnych.

Evelina Datsiuk po zaciętej 
walce okazała się mistrzynią 
w technikach specjalnych kade-
tów,zdobywając złoto!

Pajęczańską sekcję Watahy 
reprezentowali także: Kajetan 
Tyka, Alexios Alexopoulos, Da-
wid Cykowski, Bartosz Cykow-
ski, Błażej Cykowski, Tymon 
Tyka, Hubert Łuczak, Kacper 
Zygmunt, Stanisław Kukuła, 
Franciszek Gładysz, Zuzanna 
Gładysz, Alan Kubisiak, Miko-
łaj Kawecki, Arkadiusz Kawec-
ki, Kacper Słaby, Adam Kulka, 
Emilia Urbańska, Kamil Trze-
pański, Jan Wroński.

Już za trzy tygodnie 20-oso-
bowa reprezentacja ASW WA-
TAHA stanie do walki o medale 
Pucharu Europy w Taekwondo, 
który odbędzie się we Wrocła-
wiu!

Puchar Polski  w Taekwon-
do ITF odbył się 12-13 marca 
w  Dzierżoniowie. Turniej był 
długo wyczekiwany, w  marcu 
2020 epidemia zatrzymała moż-
liwość zorganizowania turnieju. 
Dopiero w  tym roku udało się 
doprowadzić wszystkie prace 
organizacyjne do końca.

Z  uwagi na sytuację poli-
tyczną niestety nie dotarły za-
powiadane ekipy zagraniczne. 
Prawie 400 polskich zawodni-
ków stworzyło turniej na bardzo 
wysokim poziomie sportowym.

ASW WATAHA wystawiła 
z  pajęczańskiej sekcji 8 zawod-
ników: Dawid Cykowski, Arka-
diusz Kawecki, Bartosz Stachera, 

Karol Stachera, Weronika Wło-
darczyk, Amelia Prus, Zuzanna 
Piechowicz, Evelina Datsiuk 
Wszyscy zawodnicy wykazali 
niezwykły hart ducha i zaanga-
żowanie. Do strefy medalowej 
dotarła trójka reprezentantów 
Watahy z regionu Pajęczna.

Dawid Cykowski w katego-
rii wiekowej kadetów wywalczył 
srebrny medal w walkach semi 
hogo -155 cm.

W wyższej grupie wiekowej 
juniorów młodszych Bartosz 
Stachera zdobył dwa brązowe 
medale: w walkach light contact 
-42 kg i  w  walkach semi con-
tact -150 cm. Reprezentantka 
najstarszej grupy wiekowej se-
niorek, Zuzanna Piechowicz po 
zaciętych walkach wywalczyła 
brązowy medal w walkach light 
contact -55 kg.

Charakter wilka w  ciele 
sportowca.

KLUB WATAHA I JEGO SUKCESY

Wielkim sukcesem fre-
kwencyjnym zakończył się 
program FERIE w MIEŚCIE. 
Szacuje się, że przez 2 tygo-
dnie w  różnych imprezach 
organizowanych przez MOK 
Pajęczno oraz Bibliotekę Pu-
bliczną wzięło udział kilkaset 
dzieci. Codziennie, od po-
niedziałku do piątku, dzieci 
z  radością angażowały się 
we wszystkie zaproponowa-
ne zajęcia, a  było na prawdę 
w  czym wybierać. Program 
tegorocznych ferii był zróż-
nicowany, królowały zajęcia 
plastyczne, ale był też czas na 
emocje sportowe, konkursy, 
czy przedstawienia teatral-
ne dla najmłodszych. Dzieci 

mogły wykazać się kreatyw-
nością tworząc ptasie domki, 
czy biorąc udział w  warszta-
tach eco-recyklingu. Wielką 
frajdę najmłodszym sprawiały 
warsztaty kulinarne i kompo-
nowanie własnej, niepowta-
rzalnej pizzy. 

Nie zabrakło też akcen-
tów filmowych i muzycznych 
(warsztaty z muzyką Disneya 
oraz maraton filmowy). Tra-
dycyjnie sporą popularnością 
cieszył się dmuchany plac za-
baw oraz przedstawienia te-
atralne w  kinie Świteź (Król 
Midasek, Jeżyk i  Przyjaciele). 
To były zdecydowanie jedne 
z bardziej kolorowych i rado-
snych ferii w ostatnich latach.

MOK I FERIE W MIEŚCIE
Zdjęcia od MOK
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Wystawę otworzył Pan 
Piotr Mielczarek Burmistrz Pa-
jęczna. Powitał zgromadzonych 
gości: uczniów pajęczańskich 
szkół podstawowych – autorów 
prac, dyrektorów Panią Doro-
tę Jaskułę oraz Panią Danutę 
Skoczylas. Szczególnie powitał 
uczniów Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno -Wychowawczego 
w Działoszynie. Następnie głos 
zabrała Pani Magdalena Wol-
ska – nauczyciel plastyki, która 
opowiedziała o  idei wystawy 
oraz o  pracy młodych ludzi, 
którzy nad nią pracowali.

Autorami prac są ucznio-
wie klas 4-7 wykazujący szcze-
gólne zainteresowania i predys-
pozycje do pracy plastycznej 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Juliana Tuwima w  Pajęcz-
nie oraz Szkoły Podstawowej 
Nr 2 im. Polskich Noblistów 
w Pajęcznie, którzy pod kierun-
kiem Pani Magdaleny Wolskiej 
nauczycielki plastyki, dali się 
ponieść wyobraźni przy wyko-
rzystaniu różnych technik i ma-
teriałów z recyklingu. 

Efektem jest autorska wy-
stawa prac uczniów – abs-

trakcyjne obrazy-rzeźby za-
projektowane i  wykonane 
technikami umożliwiającymi 
odbiór ich treści różnymi 
zmysłami – zmysłem wzro-
ku, ale także słuchu i  dotyku. 
Swoim działaniem z  zakresu 
arteterapii próbują nawiązać za 
pomocą komunikacji niewer-
balnej kontakt między osoba-
mi o szczególnych potrzebach 
edukacyjnych, ale nie tylko 
tych z deficytami.

Zorganizowaną wysta-
wą uczniowie chcieli oddać 
hołd osobom potrzebującym 

szczególnej opieki, nawiązać 
z  nimi emocjonalny kontakt, 
pokazać, że wszyscy są równi, 
a przede wszystkim się z nimi 
socjalizować. 

Projekt „Palcami też 
można widzieć barwy” jest 
innowacją pedagogiczną pro-
wadzoną przez Panią Magda-
lenę Wolską. Ma on uświa-
domić uczniom i  nie tylko, 
że obrazy malarskie można 
też „oglądać” za pomocą in-
nych zmysłów tj. dotyk czy 
słuch, muszą być one tylko 
odpowiednio zrealizowane. 

Zadanie uczniów polegało na 
zgromadzeniu niepotrzeb-
nych materiałów, które wy-
korzystali do powstawania 
obrazów. Uczniowie tworząc 
nietypowe dzieła musieli 
skoncentrować się na przeży-
wanych emocjach oraz brać 
pod uwagę różne zmysły, któ-
re służą do odbioru sztuki: nie 
tylko wzrok, ale też dotyk czy 
słuch. 

Wystawę można oglądać 
do końca kwietnia w  holu 
Urzędu Miejskiego w  Pajęcz-
nie. Serdecznie Zapraszamy.

„PALCAMI TEŻ MOŻNA WIDZIEĆ BARWY”
W piątek 8 kwietnia 2022 r. w holu Urzędu Miejskiego w Pajęcznie odbyło się otwarcie wystawy

W  dniu 21 grudnia 2021 
r. Pani Stanisława Kupiec zo-
stała odznaczona złotym me-
dalem „Za zasługi dla obron-
ności kraju” przyznawanym 
przez Ministra Obrony Naro-
dowej.

 Złoty medal przyznawany 
jest w celu okazania wysokie-
go uznania rodzicom, których 
co najmniej pięcioro dzieci 
pełni lub pełniło nienagannie 
służbę czynną wojskową albo 
co najmniej troje dzieci pełni 
lub pełniło zawodową służbę 
wojskową.

 Medal wręczył Komen-
dant Wojskowej Komendy 
Uzupełnień w Sieradzu – ppłk 
Daniel Jurewicz.

List gratulacyjny oraz 
słodki upominek na ręce Pani 
Stanisławy Kupiec złożył Bur-
mistrz Pajęczna – Piotr Miel-
czarek.

Z  przykrością informuje-
my, że Pani Stanisława Kupiec 
zmarła w lutym tego roku.

MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Pajęcz-
nie informuje, iż uchodźcom 
z Ukrainy, których pobyt w Pol-
sce został uznany za legalny i któ-
rzy uzyskali już numer PESEL, 
przysługuje pomoc w  postaci 
jednorazowego świadczenia pie-
niężnego w wysokości 300 zł na 
osobę. To wsparcie finansowe 
z przeznaczeniem na utrzymanie, 
a  w  szczególności na pokrycie 
wydatków związanych z  zaku-
pem żywności, odzieży, obuwia, 
środków higieny osobistej oraz 
opłatami mieszkaniowymi.

W przypadku dzieci, wnio-
sek składa osoba uprawiona, jej 
przedstawiciel ustawowy, opie-
kun tymczasowy albo osoba 
sprawująca faktyczną pieczę nad 
dzieckiem.

Wymagane dokumenty:
- dokument stanowiący podsta-
wę przekroczenia granicy,
- informację o dacie wjazdu na 
terytorium Polski,
- numer PESEL

Wnioski można składać 
osobiście w  siedzibie Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pajęcznie, ul. Par-
kowa 8/12, 98-330 Pajęczno.

Natomiast zgodnie z  usta-
wą z dnia 2 marca 2022 r. o po-
mocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego pań-
stwa możliwe jest przyznanie 
świadczenia pieniężnego dla 
mieszkańców Gminy Pajęczno, 
który zapewni zakwaterowa-
nie i  wyżywienie obywatelom 
Ukrainy. Świadczenie z  tego 
tytułu będzie przysługiwało nie 
dłużej niż za okres 60 dni. Wy-
sokość wspomnianej pomocy 
finansowej to 40 zł za osobę 
dziennie.

Wnioski można składać 
w siedzibie Ośrodka.

Pamiętajmy, że nadal trwa 
zbiórka pomocy materialnej dla 
obywateli Ukrainy w  Urzędzie 
Miejskim w Pajęcznie w godzi-
nach otwarcia.

WSPARCIE DLA UCHODŹCÓW

Wydawca: Urząd Miejski w Pajęcznie ul. Parkowa 8/1, 298-330 Pajęczno 
Tel. 34/ 311 15 23 mail: um@pajeczno.pl Redaguje Zespół


