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W bieżącym numerze: Absolutorium dla Wójta, czyli z obrad XL sesji Rady Gminy Piątek, Kapusta,
kalafior i Maraquja, czyli 14. Dzień Nowalijki w Piątku, Festyn na powitanie lata w Konarzewie,
Świadczenie “Dobry start” 300 zł dla ucznia, Odpowiedź na petycję mieszkańców, Zwrot podatku
akcyzowego, Krótko z Gminy..., 55-lecie powstania ZSMR w Piątku, Harmonogram odbioru
odpadów na terenie Gminy Piątek w 2018 roku,

Absolutorium dla Wójta, czyli z obrad XL sesji Rady Gminy Piątek
- kiedy rozpocznie się łatanie dziur w drogach
gruntowych? - z powodu braku pracowników
wykonanie tych prac przewidziano na
październik.
- kiedy zostanie dokończone wykaszanie
poboczy przy drogach powiatowych? - prace
przywykaszaniu prowadzone sąna bieżąco.
- czy rozpoczęło się już pisanie projektu na
rozbudowę i naprawę drogi w Goślubiu
Osadzie? - tak, zawarto już porozumienie z
projektantem oraz zlecono geodetom
wykonanie map do celów projektowych.
- kiedy nastąpi rozpoczęcie prac nad
rozszerzeniem terenów inwestycyjnych w
gminie Piątek? - przygotowania do tych prac
już rozpoczęto. Umówiony został termin
spotkania z urbanistą oraz Wójtem gminy
Bielawy w celu skonsolidowania wspólnych
prac na terenach inwestycyjnych położonych
po zachodniej stronie autostrady A1.
- czy są jakieś problemy z budowąwodociągu
w Pokrzywnicy? - problemów nie ma. Prace
się rozpoczęły. Ze względu na dużą ilość
zadań jakie ma ZGKiM w Piątku zakończenie
budowy planowane jest w lipcu br.
- czy Związek Międzygminny Bzura
wykorzystał, wszystkie swoje możliwości w
sprawie budowy Zakładu zbiórki odpadów? -
Związek zrobił wszystko co mógł w tej
sprawie zrobić. Posiada nawet 2 pozwolenia
na budowę. Prace utrudniają służby wojewo-
dy ze względu na sprawy nieistotne, ale
zakazały budowy tego zakładu.
- czy można wykorzystać któreś ze
Stowarzyszeń działających w gminie do
napisania wniosku na budowę placu zabaw i
siłowni plenerowej w Piekarach? - jak
najbardziej. Trzeba tylko w tym temacie
przeprowadzić rozmowę z konkretnym
stowarzyszeniem.
- co dalej w sprawie odpadów składowanych
na terenie zakładu w Piekarach? - sprawa
została przekazana wszystkim stosownym
służbom, które mogą podjąć działania i
wypowiedzieć się w tej sprawie.

cd. - str. 2

W sobotę 23 czerwca w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek odbyła się uroczystość
Złotych Godów. W 2018 roku Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodząPaństwo:

Po powitaniu dostojnych Jubilatów oraz ich rodzin przez Krzysztofa Lisieckiego, Wójta Gminy
Piątek, RenatęLepalczyk, Sekretarz Gminy Piątek oraz Urszulę Kacperską, Przewodniczącą
Rady Gminy pary małżeńskie odnowiły złożoną pół wieku temu przysięgęmałżeńską. Nastę-
pnie Wójt Gminy Piątek odznaczył Jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta RP.

Elżbieta i Edward Adamiak, Krystyna i Tadeusz Barańscy, Halina i Stanisław
Burdykiewicz, Wanda i Jan Czekalscy, Elżbieta i Zdzisław Dębscy, Krystyna i Wiktor
Gałązka, Marianna i Edward Gamrowscy, Wiesława i Czesław Mikołajczyk, Helena
i Edward Pawłowscy, Barbara i Henryk Sobczak, Stanisława i Zygmunt Stawińscy, Alina
i Kazimierz Stefaniak, Teresa i KazimierzWitczak orazAlina i Józef Wójcik.

W środę 20 czerwca w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Piątek odbyła się XL sesja
Rady Gminy Piątek. Po stałych punktach
obrad radni wysłuchali informacji Wójta z
wykonania uchwał rady oraz pracy w okresie
między sesjami, a Przewodniczący poszcze-
gólnych Komisji złożyli sprawozdania z pracy
w okresie międzysesyjnym.
Złożone podczassesji pytania i interpelacje:
- kiedy będą koszone pobocza przy drogach
gminnych? - koszenie poboczy trwa.

- prośba o wsparcie finansowe na remont
garażu dla OSP Piątek - w kwestii finansów
decyzjępodejmuje Rada Gminy (w głosowaniu
Radnipostanowili przekazaćna ten cel15 tys.)
- czy będzie istniała możliwość rozbudowy
projektowanego gazociągu w innych kierun-
kach? - Polska Spółka gazowa zakłada taką
możliwość.
- czy są prowadzone rozmowy w sprawie
zakupu działki przy szkole podstawowej w
Czernikowie? - tak, rozmowysąprowadzone.
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Kapusta, kalafior i... Maraquja,
czyli 14. dzień Nowalijki w Piątku

zabaw z dmuchanymi zjeżdżalniami i
trampolinami, z którego dzieci bardzo chętnie
korzysta ły. Dla uczestników festynu
przygotowano też punkty gastronomiczne
oraz stoiska handlowe.
Tradycyjnie najwięcej emocji wzbudziło
og łoszen ie wyników poszczególnych
konkursów oraz wręczenie nagród.

1. Dominik Pawliczak z Pokrzywnicy - kapusta
o wadze 12,3 kg
2. Daniel Grabarczyk z Orszewic - 10,10 kg
3. Krzysztof Stencel z Boguszyc - 9,7 kg

1. Ewelina Błachowicz z Pokrzywnicy –
kalafior o obwodzie 82 cm
2. Krzysztof Brzozekz Pokrzywnicy - 75,5 cm
3. Dominik Pawliczak zPokrzywnicy - 74,5 cm
Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Wójt i
Rada Gminy Piątek, Starosta Łęczycki, Bank
Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej, firma TABAX z
Gieczna oraz Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.
Już po wręczeniu nagród na największego
kalafiora wpłynął protest. Po ponownym
przeanalizowaniu wyników jury, uznając
protest za zasadny, postanowiło przyznać
drugą równorzędną nagrodę panu Krystianowi
Milczarkowi z Czernikowa.
Do konkursu kulinarnego przystąpiło 8 kół,
stowarzyszeń oraz ZSMR w Pią tku.
Tegoroczne Grand Prix jury przyznało KGW
Janków za tartę grzechu wartą. Nagrody dla
uczestników konkursu oraz zwycięzcy
ufundowała firma Prymat oraz Wójt Gminy
Piątek.

1. Aktywne Panie z Pokrzywnicy
2. Stowarzyszenie Kobiet z Konarzewa
3. Stowarzyszenie Janowice-Goślub
Nagrody dla zwycięzców ufundowali: PNOS
Ożarów Mazowiecki, firma TABAX z Gieczna,
Wójt Gminy Piątek oraz Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w
Bratoszewicach.
Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród
zwycięzcom poszczególnych konkursów na
scenie po raz drugi w niedzielne popołudnie
bawiła grupa Maraquja.
Kolejnym sztandarowym punktem nowalijko-
wego festynu był koncert orkiestry OSP Piątek,
który jak zawsze zgromadził liczną publi-
czność i nagrodzony został gromkimi
brawami. Blok występów scenicznych 14.
Dnia Nowali jki w Pią tku zakończy ły
dziewczęta z grupy Maraquja, które trzecim
tego dnia dynamicznym i barwnym show
pożegnały się z publicznością geometry-
cznego środka Polski.
Tradycyjnie festyn zakończyła zabawa
taneczna pod gołym niebem poprowadzona
przez didżeja.
Organizatorzy 14. Dnia Nowalijki w Piątku –
Wójt i Rada Gminy Piątek składają serdeczne
podziękowania: sponsorom, wystawcom,
twórcom, fundatorom nagród i uczestnikom
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji i przeprowadzenia festynu 14.
Dnia Nowalijki w Piątku.

Wyniki konkursu na największąkapustę:

Wyniki konkursu na największego
kalafiora:

Wyniki konkursu na najpiękniejszy bukiet
warzyw:

W niedzielę 3 czerwca w Piątku miała
miejsce 14. edycja Dnia Nowalijki, festynu
- święta promującego lokalnych produ-
centów wczesnych warzyw. Patronat nad
imprezą sprawowała firma Prymat.
Pomimo skromnego budżetu, który
zrekompensowało ogromne zaangażo-
wanie organizatorów i uczestników w
przygotowanie festynu oraz niepewnej,
przekropnej aury impreza należała do
udanych. Po uroczystym otwarciu
festynu dokonanym przez p. Krzysztofa
Lisieckiego, Wójta Gminy Piątek, p.
Urszulę Kacperską, Przewodniczącą
Rady Gminy i p. Waldemara Borczyń-
skiego, Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Piątek ogłoszono konkursy: na
największą kapustę i największego
kalafiora, konkurs kulinarny „Nowalijka z
Prymatem” oraz konkurs na najpiękniej-
szy bukiet warzyw. Dla zwycięzców
konkursów nagrody ufundowali: Wójt i
Rada Gminy Piątek, Starostwo Powia-
towe w Łęczycy, Bank Spółdzielczy Ziemi
Łęczyckiej w Łęczycy, Bank BGŻ BNP
PARIBAS - Oddział w Łęczycy, firma
Prymat, PNOS Ożarów Mazowiecki, firma
„Tabax” z Gieczna oraz Łódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w
Bratoszewicach.
Blok programów rozrywkowych rozpo-
częli najmłodsi artyści z Gminy Piątek -
dzieci z Gminnego Przedszkola im. Jana
Pawła II w Piątku, których występ
nagrodzony został gromkimi brawami
oraz pysznymi lodami od organizatorów.
Po przedszkolakach nowalijkową sceną,
po raz pierwszy tego dnia, zawładnęła
grupa woklano-taneczna Maraquja, która
podbiła serca publiczności dynamicznym
wykonaniem znanych przebojów, a
kolorowe kostiumy tancerek przyprawiały
o zawrót głowy.
W tym samym czasie komisje konkursowe
ocenia ły zgłoszone do konkursów
potrawy, bukiety warzyw oraz dokonywały
pomiarów wagi konkursowych główek
kapusty i obwodu kalafiorów. Natomiast
firma CEVA Logistics Poland Sp. z o.o.
zaprosiła dzieci i dorosłych do udziału w
wielkim wyścigu wózków widłowych
sterowanych radiowo. Na najlepszych
„operatorów” wózków czekały atrakcyjne
nagrody – zdalnie sterowany wózek
widłowy oraz tablet.
W namiotach swoje wyroby prezentowały:
Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie,
Stowarzyszenie Janowice-Goślub, KGW
Janków, Stowarzyszenie Kobiet
Geometrycznego Środka Polski, Aktywne
Panie z Pokrzywnicy, Towarzystwo
Miłośników Piątku i Okolic oraz Zespół
Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku.
Wśród wystawców znalazły się również
stoiska: PNOS Ożarów Mazowiecki,
KRUS Łęczyca, TABAX Gieczno oraz
Łęczyckie Koło Pszczelarskie.
Po raz kolejny hitem okazała siępotrawa z
młodej kapusty serwowana tym razem
przez Aktywne Panie z Pokrzywnicy.
Na dzieci czeka ł bezp łatny plac

Z obrad XL sesji
cd. ze str. 1

Zwrot podatku
akcyzowego

Pytania i interpelacje - cd.:
- czy jest możliwośćwprowadzenia zakazu
parkowania na ulicy Kościelnej w Piątku? -
taka możliwość istnieje. Jeśli Rada Gminy
wyrazi na to zgodę, to kolejnym krokiem
będzie konieczność opracowania nowej
organizacji ruchu na tej ulicy.
- co dalej ze szlakowaniem dróg? - szlako-
wanie dróg będzie prowadzone jesienią.
- czy jest możliwość poprawy widoczności
wyjazdu z Łęki na drogę wojewódzką nr
703? Obecnie wyjazd ten przysłaniają
krzaki - Wójt zwraca się do mieszkańców z
prośbą aby sami wycięli przysłaniające
wyjazd krzaki.
- mieszkańcy Włostowic proszą o załatanie
dziur w drodze prowadzącej na łąki - w
chwili obecnej jest to niemożliwe z powodu
braku środków oraz pracowników.
- prośba o wyrównanie poboczy przy
drodze wojewódzkiej nr 702 - temat ten
został już zgłoszony do Kierownika
Zarządu Dróg Wojewódzkich wŁowiczu.
Podczas XL sesji Rady Gminy Piątek
podjęte zostały uchwały w sprawie:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2018 - 2032,
- dokonania zmian w budżecie Gminy
Piątek,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowe-
go wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Piątek za 2017 r.,
- absolutorium dla Wójta Gminy Piątek,
- przyjęcia projektu regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków i
przekazania projektu regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków
do zaopiniowania Dyrektorowi Regional-
nego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Warszawie,
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości.

Każdy Rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury za zakup paliwa.
W 2018 roku producenci rolni mogą
sk ładać wnioski o zwrot podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej

Producent rolny składa
wniosek o zwrot podatku akcyzowego
wraz z fakturami VAT lub ich kopiami
potwierdzonymi przez upoważnionego
przezwójta pracownika urzędu za zgodno-
ść z oryginałem, stanowiące dowód
zakupu oleju napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31
lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu
podatku określonego na 2018 r.
Więcej informacji oraz druki wniosku,
oświadczenia i zestawienia faktur na
st ron ie www.gminap iatek .p l oraz
www.bip.ugpiatek.pl/druki do pobrania

od 1 sierpnia 2018 r. do
31 sierpnia 2018 r.



Expresem
przez Gminę Piątek
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- w Piątku odbył się
Ogólnopolski Zlot Peugot 407 i motocykli -
impreza powiązana z Dniem Dziecka, której
organizatorem była grupa „Przydajmy się
dzieciom”. Podczas imprezy zbierano
prezenty dla podopiecznych z Domu Dziecka
w Dąbrówce. Na scenie uczestników
imprezy bawili wykonawcy muzyki disco
polo, prowadzona była zbiórka pieniędzy na
wypoczynek wakacyjny dzieci z Domu
Dziecka. Była także loteria fantowa.
- na wybór
wykonawcy przebudowy i rozbudowy szkoły
w Czernikowie. Wpłynęły trzy oferty.
Wybrano firmę John-Bud z Łodzi, która
zaoferowała wykonanie inwestycji za kwotę
1 538 200 zł. Dla porównania najdroższa
złożona oferta wynosiła 2 273 165,73 zł.
- na wykonanie
nakładek asfaltowych na drogach gminnych
Czerników - Mysłówka i Orenice-Łazin.
Pierwsza droga (2 820 mb) wykonana będzie
w lipcu za kwotę 827 887,84 zł, a druga

Piątek podpisał w Urzędzie
Marszałkowskim trzy umowy na dofinan-
sowanie zadań własnych gminy, tzw. granty
sołeckie po 5 tys. zł każdy. Granty sołeckie
będą realizowane w Pokrzywnicy (siłownia),
Konarzewie (siłownia) i Piątku (100-lat
Niepodległej w Środku Polski). Wójt
podpisał również umowę na dofinansowanie
kwotą 21 950 zł. remontu drogi w
Żabokrzekach.

związane z remontem
dróg gminnych w Żabokrzekach (droga o
długości 1 580 mb za kwotę 351 876,59 zł. -
nakładka asfaltowa, naprawa 3 przepustów,
o d k o pa n ie r o w ó w p r z y d r o żn y c h ,
uzupełnienie poboczy kruszywem ) i
Janowicach-Goślubiu (droga o długości 2
520 mb za kwotę 679 621, 38 zł - nakładka
asfaltowa, odkopanie części rowów,
uzupełnienie poboczy kruszywem).
- pozyskała z programu
rządowego dotację w wysokości 14 tys. zł na
zakup tablicy interaktywnej dla szkoły
podstawowej w Czernikowie. Wkład własny
Gminy do tego zakupu - 3 508 zł.

- roku szkolnego w
Gimnazjum w Piątku mia ło miejsce
pożegnanie odchodzącej na emeryturę
Dyrektor - p. Wiesławy Michalak, która
pełniła funkcję dyrektora od początku
powstania placówki. Za trud włożony w
pracę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowa-
wczą młodego pokolenia mieszkańców
naszej Gminy serdecznie dziękujemy.
- budowę wodociągu
gminnego w Orenicach (wcześniej ukoń-
czono nitkę wodociągu w Piekarach).
Obecnie trwają prace nad budową wodo-
ciągu w Pokrzywnicy. Planowany termin
zakończenia prac - 22 lipca br.

w sobotę, 2 czerwca

odbył się drugi przetargi

rozstrzygnięto przetargi

Wójt Gminy

akończono prace

Gmina Piątek

podczas zakończenia

ZGKiM zakończył

(1150mb) - wsierpniu, za 286 887,84z ł.
-

-

- na emeryturę
Kierownika GOPS w Piątku - pani Marzeny
Gałązki przeprowadzony został konkurs na to
stanowisko. Zgłosiła się 1 osoba. Komisja
konkursowa dokonała wyboru na Kierownika
GOPS p. Martynę Kacprzak. Gratulujemy i
życzymy sukcesów.

z

w związku z przejściem

Stosownie do art. 2 ust. 2 i ust 3, art. 9 ust. 2,
art. 10 ust. 1, art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 11
lipca2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz.
870 ) zawiadamiam o rozpatrzeniu petycji z
dnia 26.03.2018 r. mieszkańców Piątku,
Piekar i Michałówki:
1. Nie mia ło miejsca zaniechanie planu
budowy chodnika przy ul. Kutnowskiej z
Piątku przez Piekary do Michałówki.
Możliwość budowy chodnika by ła omawiana
wielokrotnie z przedstawicielami Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Łodzi zarówno w ich
siedzib ie w Łodzi oraz na spotkaniach z
mieszkańcami Gminy.
2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz
Urząd Marszałkowski w Łodzi są decy-
dentami lokalizacji i budowy chodników w
danej miejscowości przy drogach wojewó-
dzkich.
3. Zarząd Dróg Wojewódzkich nie wykona
również odcinka chodnika o długości 1200 m
od zjazduw m.Piekary wkierunku Michałówki
mimo, że są zgody mieszkańców ponieważ
częściowa realizacja zadania nie tworzyłaby
spójnego ciągu komunikacyjnego z m. Piątek
a w rezultacie nie poprawiłby warunków
bezpieczeństwa ruchu. Ponadto Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Łodz i jak o e lement
niezbędny do realizacji zadania postawił
warunek uzys kania zgody wszystk ich
właścicieli dzia łek przyległych do drogi
wojewódzkiej, co nie miało miejsca w sprawie
do dnia złożenia petycji.
4. Nie było moż liwości złożenia wniosku o
dofinansowanie zadania budowy chodnika do
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wspar-
cie Lokalnej Infrastruktury Drogowej do dnia
15.04.2018 r. ponieważ:

- GminaPiątek nie jest właścicielemtej drogi
- wnioski mogły składać tylko Gminy i Powiaty
na drogi, którychsązarządcami
- brak dokumentacji projektowej chodnika oraz
niezbędnych pozwoleń. Gmina Piątek w tym
naborze złożyła wniosek na remont drogi
gminnej relacji Janowice – Goślub, dysponując
kompletem niezbędnych dokumentów oraz
zabezpieczeniem finansowym w tegorocznym
budżecie.
5. Budynek po by łej OSP w Piekarach był prze-
widziany do remontu z przeznaczeniem na tzw.
„Rybaczówkę”. Z powodu braku środków finan-
sowych w budżecie Gminy projekt nie został
zrealizowany.Obecnie Gmina Piątek wystąpiła
do Starostwa Powiatowego w Łęczycy o zgodę
na rozbiórkę pozostałych elementów budynku
po OSP z powodu złego stanu technicznego
oraz ze względów bezpieczeństwa.
O sposobie zagospodarowania tego terenu
decyzja będzie należała do kompetencji Rady
Gminy Pią tek z uwagi na kon ieczność
zabezpieczenie odpowiednich środków w
budżecie. W bieżącym roku nie przewidziano
wydatkowania pieniędzy na ten cel.
Zwracamy tez uwagę na możliwość składania
wniosków przez mieszkańców na dofinanso-
wanie budowy pla ców zabaw, si łowni
napowietrznych terenów rekreacyjnych itp. do
LGD „POLCENTRUM”, której członkiem jest
Gmina Piątek. Jednostki Samorządu Terytorial-
nego nie mogą brać udziału w tych naborach,
mogą to robić jedynie stowarzyszenia i
organizację pozarządowe. Powyższe informa-
cje o naborach są zamieszczone na stronach
internetowych Gminy Piątek i LGD „PLCEN-
TRUM” oraz w gazetce samorządowej.
Informowaneomożliwości naboru byłyrównież
stowarzyszenia i organizacje pozarządowe z
terenu tutejszej Gminy.

Odpowiedź na petycję mieszkańców

Świadczenie “Dobry start” 300 zł dla ucznia
Program “Dobry start” obejmuje uczniów
rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.
Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i
przyznawane będzie na każde uczące się
dziecko, bezkryterium dochodowego.
Świadczenie przysługuje na dziecko uczące
się w szkole podstawowej, dotychczasowym
gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i
dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej,
(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla
dorosłych), szkole artystycznej, w której jest
realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a
także młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowa-
wczym, specjalnym ośrodku wychowa-
wczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowa-
wczym. Świadczenie nie przysługuje na
dzieci uczęszczające do przedszkola oraz
dzieci realizujące roczne przygotowanie
przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu
lub szkole.
Świadczenie przys ługuje w związku z
rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia
przezdziecko lub osobęuczącą się:
• 20. roku życia,
• 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób
uczących się legitymujących się orzecze-

niem o niepełnosprawności.
Świadczenie przysługuje także w przypadku•
ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub

osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok
życia,
• ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub
osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok
życia - w przypadku dzieci lub osób uczących
się legitymujących się orzeczeniem o
niepełnosprawności.
GOPS w Piątku, informuje, że wnioski o
ustalenie prawa do świadczenia “Dobry start”
będąprzyjmowane:
- elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do
30 listopada 2018 r.
- tradycyjnie (w wersji papierowej) od
1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
Wnioski o świadczenie "Dobry start"
przyjmowane będą w GOPS w Piątku w
godzinach pracy placówki (szczegóły pod nr
telefonu: 24 722-10-64 i 24 722-13-64 bądź
w pokoju nr 3 w GOPS, ul. Łowicka 4, .
Ponadto wnioski będzie można składać za
pośrednictwem Poczty Polskiej oraz za
pośrednictwem platformy Emp@tia i
wybranych systemów bankowych,
Więcej szczegółów w GOPS oraz na stronie
www.gminapiatek.pl



Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 4

Gazeta samorządowa z Środka Polski

Wydawca:
Adres:

E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl

-
Informator Urzędu i Rady Gminy Piątek

Urząd Gminy Piątek
Urząd Gminy Piątek, Rynek 16

tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77

Harmonogram
odbioru odpadów

55-lecie powstania
ZSRM w Piątku

Krótko z Gminy...

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanizacji
Rolnictwa im. Bohaterów Walk nad Bzurą
w Piątku składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy pomogli nam w
zorganizowaniu jubileuszu 55- lecia
powstania szkoły, 50 - lecia opuszczenia
murów naszej placówki przez pierwszych
maturzystów oraz I ZjazduAbsolwentów.
Dziękujemy wszystkim , którzy uświetnili
swoją obecnością naszą uroczystość,
dziękujemy Państwu za miłe słowa
skierowane do nas.
W imieniu całej społeczności uczniowskiej
pragniemy raz jeszcze jak najserdeczniej
podziękowaćwszystkim fundatorom za tak
wspaniały dar, jakim jest sztandar.
Dziękujemy bardzo!
Serdecznie dziękujemy komitetowi
organizacyjnemu I ZjazduAbsolwentów za
wysiłek organizacyjny i poświęcenie
sw o je go pr y wa t ne g o cz as u n a
przygotowanie naszej uroczystości.
W związku z jubileuszem szko ły
Wspólnota Pastwiskowa posadziła 55
dębów! Dziękujemy także za ten
symboliczny gest!

Do Piątku pociągiem?

Gazyfikacja - nie tylko dla terenów
inwestycyjnych.

Dobry wniosek = dotacja

7 wniosków w naborach Polcentrum

Przysiąść na “Orliku”

W dniu 3 lipca br. Wójt Gminy Piątek wziął
udział w rozmowach dotyczących budowy
linii kolejowej z Kutna do Łodzi przez
Piątek. Nowa linia rozpatrywana jest jako
alternatywa dla rozbudowy i modernizacji
przebiegu istniejącego połączenia Kutno-
Łęczyca-Łódź. Decyzje w sprawie budowy
mają zapaść w roku 2019.

Jak informuje Wójt Gminy Pią tek
prowadzone są zaawansowane rozmowy
dotyczące gazyfikacji terenów inwesty-
cyjnych w naszej gminie oraz miejsco-
wości Piątek z możliwością rozbudowy
sieci na większy obszar gminy.

Dzięki pozytywnej akceptacji złożonego
wniosku Gmina Piątek otrzymała dotacjęw
wysokości 17 820,00 zł na zakup
wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w
Piątku. Wkład własny Gminy Piątek
wyniesie jedynie 180,00 zł.

Organizacje pozarządowe działające na
terenie Gminy Piątek chętnie sięgają po
środki w naborach ogłaszanych przez LGD
Polcentrum. Do przeprowadzonych w
czerwcu br. naborów złożono siedem
wniosków z naszej gminy: na doposażenie
orkiestry - 1, na budowę placów zabaw - 3,
na doposażenie grup aktywizujących - 2
oraz 1 na wydarzenie aktywizujące.
Obecnie trwa ocena złożonych wniosków.

W ostatnim czasie na terenie kompleksu
sportowego Orlik w Piątku zainstalowano
18 nowych siedzisk oraz stojak na rowery.
Inwestycja to koszt niespełna 3 tys. zł.

W przetargu wyłoniona została firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która
odbiera śmieci od mieszkańców Gminy
Piątek. Umowa na odbiór śmieci została
podpisana na okres 18 miesięcy - tj. od 1
lipca 2017 do 31 grudnia 2018 r.

Terminy opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w 2018 r. - Urząd
Gminy Piątek informuje, iż miesięczną
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy uiścić gotówką lub
kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy
Piątek albo przelewem na rachunek
bankowy GminyPiątek o numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003
w terminach:
- za miesiąc lipiec - do 31.07.2018 r.
- za miesiąc sierpień - do 31.08.2018 r.
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2018 r.
- za miesiąc październik do 31.10.2018 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2018 r.
za miesiącgrudzień - do 31.12. 2018 r.

12 lipiec, 9 sierpień, 6 wrzesień,
4 i 31 październik, 29 listopad, 27 grudzień.

12 lipiec, 9 sierpień, 6 wrzesień,
4 i 31 październik, 29 listopad, 27 grudzień.

26 lipiec, 23 sierpień, 20 wrzesień,
18 październik, 15 listopad, 13 grudzień.

26 lipiec, 23 sierpień, 20 wrzesień,
18 październik, 15 listopad, 13 grudzień.

Uchwałą
Rady Gminy Piątek koszt odbioru
śmieci od 1 mieszkańca wynosi 8 zł za
śmieci segregowane i 12 zł za odpady
niesegregowane.

W roku 2018 odbiór śmieci we wszy-
stkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w nastę-
pujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE:

ODPADY ZIELONE (brązowe worki):

ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):

ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):

Odbiór odpadów z zabudowy wielo-
rodzinnej: co tydzieńw każdy czwartek.
UWAGA!!!
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego - tzw. objazdówka
zostanie przeprowadzony przez firmę
TÖNSMEIER w dniu 6 września 2018 r.
Prosimy o wcześniejsze przygotowanie
tego typu odpadów do odbioru.
Większe ilości jednorodnych odpadów
zebranych w sposób selektywny można
indywidualnie dostarczać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Pokrzywnicy, w każdy piątek,
w godzinach od 7:00 do 14:00 oraz do
Sortowni Odpadów Opakowaniowych:
TONSMEIER w Kutnie.

Festyn na Powitanie
lata 2018

W niedzielę 24 czerwca 2018 w Konarzewie
odbył się coroczny festyn Powitanie Lata,
którego organizatorami były Panie ze
Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie, na
czele z Panią Prezes – Teresą Sokół oraz
Gmina Piątek, na czele z Panem Wójtem –
Krzysztofem Lisieckim. Impreza współ-
finansowana była przez Gminę Piątek w
ramach realizacji zadania publicznego
„Bawmy sięw Konarzewie”.
Chociaż pogoda nie rozpieszczała, to jednak
wszystkie punkty programu zosta ły
zrealizowane. Na początek ciepła i humoru
dodały panie Ewelina Kotarska-Sakiewa,
Ania Jędrzejewska-Grabara i Agnieszka
Zielińska w skeczu z Kabaretu Moralnego
Niepokoju. Następnie było na sportowo, czyli
występ sportowców UKS Suples z Łodzi,
który poprowadził medalista Mistrzostw
Polski i Europy Łukasz Góral, a potem
rozegrany zostałmecz piłki nożnej. Na boisko
wkroczyli Samorządowcy Gminy Piątek, na
czele z Panem Wójtem Krzysztofem
Lisieckim oraz zawodnicy z Konarzewa. Po
zaciętym boju wygrała drużyna Konarzewa. A
było o co walczyć, Puchar ufundował Prezes
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, pan
Bronisław Węglewski, który zwycięzcom
wręczy ła Ma łgorzata Gabryelczak –
przewodnicząca Rady Powiatowej Izby
Rolniczej Województwa Łódzkiego. Izbę
Rolniczą Województwa Łódzkiego repre-
zentowała również pani Sylwia Skulimowska
– redaktor naczelny miesięcznika „W Nowej
Roli”.
Po meczu rozstrzygnięty został konkurs na
najładniejszy wianek z kwiatów polnych, w
którym 3 główne nagrody ufundował Pan
Tomasz Wasik - inwestor ENERGOSFERY,
która już wkrótce powstanie w Konarzewie
oraz firma WOLTAN.
Występ Zespołu Pieśni i Tańca w Mąkolicach
dodał imprezie ludowego charakteru. Dzieci
po harcach na darmowych zjeżdżalniach
przystąpiły do malowania w konkursie o
tematyce „LATO” - nagrody w tym konkursie
zostały ufundowane przez HURTAP SA,
ENERGOSFERĘ oraz dodatkowo za 1
miejsce ufundowali Państwo Joanna i Leszek
Błociszowie. Nie zabrakło też chętnych do
wzięcia udziału w konkursie tematycznie
związanym z Konarzewem, gdzie większość
rolników zajmuje się produkcją mleka – czyli
„Mleko i jego przetwory” a nagrody zostały
ufundowane przez OSM w Łowiczu. Wspólne
oglądanie meczu Polska - Kolumbia było
ostatnim punktem programu.
Panie ze Stowarzyszenia Kobiet w
Konarzewie przygotowały kawiarenkę z
ciastami, można było podziwiaćwystawę pani
Basi Garus, koronki pani Stanis ławy
Kowalewskiej, wyroby z papierowej wikliny
oraz skorzystać z doradztwa firm ITV MEDIA
Sp. zo.o i novaFarm z Makowa Koloni.
O rgan iza to rzy sk łada ją ser decz ne
podziękowania wszystkim, którzy zaszczycili
festyn swoją obecnością, sponsorom,
wolontariuszom oraz tym, którzy przyczynili
się do zorganizowania imprezy.


