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Pajęczański projekt uznano za najlepszy w województwie łódzkim

Remont zamku
za pieniądze Unii
Bawili się integracyjnie
Wyścigi na deskorolkach były
jedną z konkurencji spotkania
integracyjnego, jakie odbyło się
już po raz czwarty w ŚDS
w Bobrownikach. Wzięli w nim
udział także podopieczni

podobnej placówki z Sędziejowic
oraz młodzież z LO
w Działoszynie. Do zabaw
i gier włączono również rodziców
osób niepełnosprawnych

TEKST I FOT. MIM

Laury dla webmastera

M

ichał Grajoszek z Działoszyna
po raz kolejny został nagrodzony w konkursie na najlepszą stronę
internetową. Tym razem jego Serwis Informacyjny Działoszyna
i Okolic (www.dzialoszyn.boo.pl)
zdobył najwyższe trofeum w rywalizacji zorganizowanej przez serwis
Progs.pl.
Jak podkreślono, na szczególną
uwagę zasługuje tu bogactwo treści,
przejrzystość oraz częste aktualizacje. W ciągu ostatnich kilkunastu

Urzędnicy uporządkują

W

czwartek, piątek i sobotę
w gminie Pajęczno odbędzie
się wielkie sprzątanie. Miejskie wysypisko bezpłatnie przyjmie odpady
od każdego, kto ma podpisaną umowę z firmą zajmującą się odbiorem
śmieci. – W piątek na sprzątanie
gminy ruszą też urzędnicy ratusza –
informuje burmistrz Dariusz Tokarski. – Będą porządkować pajęczański Park 1000-lecia.
Akcja nie powinna jednak utrudnić petentom załatwienia codziennych spraw w urzędzie. Aby umożliwić sprzątanie i normalną pracę, będą zorganizowane dyżury. (MIM)

miesięcy jego stronę nagrodzono aż
9-krotnie. W nagrodę młody działoszynianin może m.in. za darmo
umieszczać banery swojej strony
w branżowych serwisach. Jak podkreślił w rozmowie z „DŁ”, wszelkie
gratyfikacje nie są tu najważniejsze.
Istotne dla niego jest to, że może cały
czas się rozwijać. Zwycięstwa w konkursach są jedynie potwierdzeniem
tego, że idzie w dobrą stronę. (PCH)

Na remont tego obiektu pozyskano prawie 3 mln zł z Unii
Starosta i wicestarosta powiatu pajęczańskiego podpisali z wojewodą
łódzkim umowę w sprawie dofinansowania remontu zespołu parkowo–pałacowego w Działoszynie
z unijnych funduszy. Obiekt będzie
gotowy za rok.
Mimo długiego oczekiwania (od
listopada ubiegłego roku) samorzą-

Uwaga: na drogi rusza
policyjna kaskada
W

najbliższy piątek policjanci
KPP w Pajęcznie we współpracy z kolegami z ościennych powiatów przeprowadzą zmasowaną
akcję kontroli drogowych.
– Będziemy mierzyć prędkość samochodów i zwracać szczególną
uwagę na zapinanie pasów bezpieczeństwa, również przez osoby podróżujące na tylnych siedzeniach
aut osobowych – zapowiada podinspektor Sławomir Konieczko. – Policjanci skontrolują też, czy kierowcy

przestrzegają zasad przewożenia
dzieci w fotelikach.
Akcja potrwa cały dzień. W jednej
miejscowości można będzie spotkać
nawet po trzy policyjne patrole.
Oczywiście miejsca kontroli będą się
zmieniać. Po drogach powiatu ma
też krążyć samochód z wideoradarem. – O podobnej wakacyjnej akcji
ostrzegaliśmy kierowców poprzez
media dużo wcześniej, a i tak musieliśmy wystawić ponad 50 mandatów
– dodaje Sławomir Konieczko. (MIM)

Grant pomoże odnowić przydrożne kapliczki
Przydrożne kapliczki i krzyże w gm. Sokolniki zostaną
poddane renowacji. Parafialny oddział Akcji Katolickiej w Sokolnikach wystarał się o 10 tysięcy złotych
z Fundacji Wspomagania
Wsi.
Grant przyznano na realizację projektu „Kapliczki
i krzyże mojej okolicy”.
Dzięki tej kwocie do kwietnia przyszłego roku zaplanowano wiele przedsięwzięć. Pierwsze to inwen-

taryzacja kapliczek, krzyży
i figur na terenie gminy
oraz ich odnowienie.
– Inwentaryzacji podjął się
Jan Juszczak. Na podstawie zebranych materiałów
opracuje także tekst do
książki, którą wydamy
w ramach projektu – mówi
Anna Kowalczyk, koordynator przedsięwzięcia.
Parafialny oddział Akcji Katolickiej przy parafii w Sokolnikach formalnie istnieje od niedawna, ale tak na-

prawdę działa już od kilku
lat.
– Ludzie, którzy do niego
należą, są aktywni społecznie i leży im na sercu
zachowanie dziedzictwa
kulturowego okolic. Pomysł, by pozyskać pieniądze z fundacji zrodził się,
gdy zastanawialiśmy się,
skąd wziąć fundusze na
odnowienie krzyża i zakonserwowanie drewnianej figury Chrystusa z placu
Świerczewskiego w Sokol-

nikach – dodaje Anna Kowalczyk.
W ramach prac zostanie
przeprowadzona konserwacja wspomnianej rzeźby
i krzyża. Ponadto młodzież
i dzieci będą mogły wysłuchać prelekcji na temat sakralnego dziedzictwa lokalnego – w Gminnej
Bibliotece Publicznej, gimnazjach i szkołach podstawowych. Dla nich także zostanie zorganizowany konkurs plastyczny. (KAJ)

dowcy z Pajęczna i tak czują się wyróżnieni. To dopiero druga taka
umowa w skali całego województwa.
Przypomnijmy, że w ramach konkursu na dotacje z unijnego programu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) w Urzędzie Marszałkowskim złożono prawie 390 wniosków.
Po ostrej selekcji do dofinansowania
zostało wybranych około 70 przedsięwzięć. Projekt remontu działoszyńskiego zamku uzyskał największą ilość punktów: 89,1 na 100 możliwych.
– Żeby opracować dobry projekt,
który zaistnieje wysoko na listach
rankingowych, trzeba się nieźle napracować – mówi Łukasz Walasik,
naczelnik wydziału promocji pajęczańskiego starostwa. – Przykłady
pokazują nam jednak, że wysiłek się
opłaca.

Łukasz Walasik,
naczelnik
wydziału
promocji
pajęczańskiego
starostwa:
– Żeby
opracować dobry
projekt, trzeba
się nieźle
napracować
FOT. MIM FOT. MIM

W zamku w Działoszynie ma się
mieścić Powiatowy Ośrodek Kultury
z regionalnym muzeum, biblioteką,
salami konferencyjnymi i centrum
multimediów.
Inwestycja będzie dofinansowana w wysokości 85 procent jej całkowitej wartości. Prawie 3 mln zł będzie pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 400
tys. zł przekaże Ministerstwo Gospodarki i Pracy, a 641 tys. zł musi zabezpieczyć powiat. Z powodu przedłużania się oceny projektu, realizacja inwestycji przesunie się o rok.
Planowany termin zakończenia remontu to grudzień 2006 r.
W kolejce do podpisu czekają
jeszcze dwie umowy: o dofinansowanie budowy windy w pajęczańskim
szpitalu oraz znajdująca się na liście
rezerwowej termomodernizacja
szpitala. (MIM)

Wieruszów

Gmina zapłaci...
za lepsze uzębienie
O

koło 700 dzieci z gminy Wieruszów zostanie objętych profilaktyczno-zdrowotnym programem zapobiegania próchnicy. Taką decyzję
podjęli radni miejscy Wieruszowa,
zatwierdzając przygotowany projekt
działania na rok szkolny 2005–2006.
Programem zostaną objęte dzieci
klas zerowych oraz I–III szkół podstawowych, które zostaną doń zakwalifikowane. Trafią dwa razy na
wizytę do gabinetu dentystycznego
(przerwa pomiędzy dwoma wizytami będzie wynosiła 6 miesięcy).
W trakcie pierwszej wizyty lekarz oceni zmiany próchnicze i wady
zgryzu. W razie potrzeby odbędzie
się leczenie oraz lakierowanie. Zo-

stanie także przygotowana informacja dla rodziców o stanie uzębienia
i zalecanym sposobie dalszego leczenia. W trakcie II wizyty: planuje się
lakowanie zębów trzonowych (tylko
u dzieci wysokiego ryzyka) i lakierowanie całych łuków zębowych.
Program będzie realizowany
przez publiczne i niepubliczne zakłady stomatologiczne.
– Koszty tej akcji, podobnie jak
drugiej, czyli programu zapobiegania grypie, pokryjemy wyłącznie
z pieniędzy z naszego budżetu. Przewidzieliśmy na to 25 tys. zł. – mówi
Andrzej Małys, wiceburmistrz Wieruszowa. – Jesteśmy w trakcie organizowania przetargu na usługi. (KAJ)

