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W bieżącym numerze: Jubileusz Złotych Godów małżeństw z Gminy Piątek, Absolutorium dla
Wójta Gminy Piątek, czyli z obrad IX sesji Rady Gminy Piątek, Trzy dni zabawy z Happy Busem,
Przedsiębiorco skorzystaj z pomocy ŁSSE, Rusza realizacja grantów sołeckich, Moje miejsce na
Ziemi - konkurs dla organizacji pozarządowych, Piątek czeka na rozporządzenie, 500+, Zwrot
podatku akcyzowego, Szkoła nabiera kolorów, Wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków.

Jubileusz Złotych Godów małżeństw
z Gminy Piątek

Absolutorium dla Wójta Gminy Piątek, czyli z obrad IX sesji Rady Gminy
 zaufania,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu  Gminy  Piątek  za  2018,
- udzielenia Wójtowi Gminy Piątek abso-
lutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.
- wprowadzenia zmian w Wieloletniej
Prognozie  Finansowej,
- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy
Piątek,
- powołania zespołu ds. zaopiniowania
kandydatów  na  ławników.
Pytania i interpelacje radnych:
- Jakie czynności zostały wykonane przez
ZGKiM w celu poprawy zaopatrzenia Gminy
Piątek w wodę? - jesteśmy po rozmowach z
projektantami studni głębinowych oraz
ewentualnym projektantem nowej hydroforni

na terenie gminy. W przyszłorocznym
budżecie należy w pierwszej kolejności
zabezpieczyć środki na budowę 4 studni w
SUW Piątek tj. ok. 250 tys. zł. Co do nowej
hydroforni w pierwszej kolejności trzeba
wybrać dla niej właściwe miejsce.
- Na jakim etapie są prowadzone rozmowy z
ZDW w sprawie chodnika Piątek -
Michałówka? - w tej chwili prowadzone są
rozmowy z ewentualnym projektantem co do
kosztów tej inwestycji.
- Co w sprawie budynku na rogu ulic
Senatorska i Szkolna? Budynek zagraża
bezpieczeństwu. Może należałoby zaprosić
na sesję panią konserwator zabytków?-
budynek jest własnością prywatną. Jego stan
wielokrotnie był zgłaszany przez Gminę do
nadzoru  budowlanego.               cd. na str. 2

W środę 26 czerwca w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Piątek odbyła się IX sesja Rady
Gminy Piątek.
Po otwarciu obrad przez Daniela Gorącego,
Przewodniczącego Rady, przyjęciu  protokołu
z poprzedniej sesji oraz przedstawieniu przez
Wójta Gminy informacji z pracy w okresie
między sesjami i wykonania uchwał radni
wysłuchali sprawozdań z pracy poszcze-
gólnych komisji. Ze względu na charakter sesji
szczególne miejsce poświęcone zostało
sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.
Następnie radni przystąpili do debaty nad
złożonym przez Wójta, Raportem o stanie
Gminy Piątek za rok 2018.
Podczas IX sesji Rady Gminy Piątek podjęto
uchwały w sprawie:
- udzielenia Wójtowi Gminy Piątek wotum
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W sobotę 22 czerwca w Sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Piątek odbyła się uroczystość
Złotych Godów. W 2019 roku Jubileusz 50-
lecia małżeństwa obchodzili Państwo: Krysty-
na i Witold Wojtera, Mirosława i Wiesław
Gajewicz, Marianna i Zdzisław Łuczak,
Jadwiga i Józef Frątczak, Jadwiga i Jerzy
Stolińscy, Wanda i Jan Stawińscy, Marianna i
Władysław Koper, Danuta i Jan Piłacik,
Danuta i Edward Turek, Janina i Jan Chlebny
oraz  Zofia  i  Marian  Tybura. Po powitaniu
dostojnych Jubilatów oraz ich rodzin i
przyjaciół przez Krzysztofa Lisieckiego, Wójta
Gminy Piątek, Renatę Lepalczyk, Sekretarz
Gminy Piątek oraz Daniela Gorącego,
Przewodniczącego Rady Gminy pary
małżeńskie odnowiły złożoną pół wieku temu
przysięgę małżeńską. Następnie Wójt Gminy
Piątek odznaczy ł Jubilatów medalami
przyznanymi  p rzez  Prezydenta  RP.
Uroczystość zakończyła symboliczna lampka
szampana i życzenia, które wraz z kwiatami
Jubilaci otrzymali od władz samorządowych
gminy oraz rodzin i znajomych. Dostojnym
Jubilatom składamy serdeczne życzenia
zdrowia, radości oraz spełnienia wszystkich
marzeń  i  kolejnych  wspólnie  przeżytych  lat.
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Absolutorium dla
Wójta Gminy Piątek,
czyli z obrad IX sesji

Rady Gminy - cd ze str. 1

Przedsiębiorco
skorzystaj z pomocy

ŁSSE

Piątek czeka na
rozporządzenie

Trzy dni zabawy
z Happy Busem

Rusza realizacja
grantów sołeckich

Klauzula informacyjna

Moje miejsce na Ziemi
konkurs dla organizacji

pozarządowych

Przedsiębiorcy działający na obszarze
gminy mogą korzystać z pomocy publicznej
dystrybuowanej przez Łódzką Specjalną
Strefę Ekonomiczną w ramach Polskiej
Strefy Inwestycji. Oznacza to, że inwestor,
mikro, mały lub średni przedsiębiorca,
zarówno polski, jak zagraniczny może
skorzystać ze zwolnienia podatkowego dla
nowej  inwestycji.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
zarządza obszarem w centralnej Polsce
obejmującym woj. łódzkie, część wsch. woj.
wielkopolskiego i część Mazowsza.
Działając w imieniu ministra właściwego ds.
gospodarki,  udziela wsparcia przedsię-
biorcom zamierzającym realizować nowe
inwestycje w postaci zwolnienia z podatku
CIT lub PIT dla osób f izycznych
prowadzących działalność gospodarczą, na
okres od 10 do 15 lat w zależności od
lokalizacji  inwestycji.
Więcej informacji na stronie  www.gminapia-
tek.pl

W dniach 14-16 lipca na boisku ZRMR w
Piątku parkował  wraz z l icznymi
atrakcjami dla najmłodszych Happy Bus.
Autobus nie stanowił jednak jedynej
atrakcji. Towarzyszyły mu dmuchańce,
trampoliny oraz inne formy aktywności.
Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy,
którzy odwiedzili Happy Busa mogli liczyć
na dobrą zabawę. Dziećmi odwie-
dzającymi Happy Busa zajmowali się
Wolontariusze z Wietnamu, Tajlandii,
Nigerii, Rosji, Grecji, Singapuru, Tajwanu i
Polski nie tylko otoczyli milusińskich
opieką, organizowali zabawę  ale również
uczyli dzieci języka angielskiego,
zapoznawali z kulturą krajów, z których
pochodzili.
Organizatorem akcji Happy Busa w Piątku
był  Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Piątku.

Zapytania i interpelacje radnych - cd.:
Cd. odpowiedzi ze str.1.:
Natomiast pani konserwator nie wyraziła
zgody na jego rozbiórkę. Wiemy też że
mieszkańcy zgłosili  tą  sprawę  do
prokuratury.
- Na jakim etapie jest budowa płotu
betonowego oddzielającego skład odpa-
dów od świetlicy w Pokrzywnicy? - obecnie
nie ma zabezpieczonych środków na
wykonanie ogrodzenia. Nie  ma też ludzi
do  wykonania  tej  pracy.
- Prośba o zabezpieczenie/ogrodzenie
punktu składowania odpadów w Pokrzy-
wnicy - w tym przypadku nie posiadamy
odpowiedniej ilości pracowników do
wykonania  tych  prac.
- Na jakim etapie jest odbiór odpadów w
Pokrzywnicy? Odpadów zamiast ubywać,
przybywa - odpady z Pokrzywnicy są
sukcesywnie zabierane przez firmę z
Kutna.  Przypominam też, że na chwilę
obecną nie przyjmujemy odpadów w
Pokrzywnicy.
- Jak została rozwiązana sprawa wynagro-
dzeń dla strajkujących nauczycieli? -
nauczyciele nie otrzymali żadnych
wynagrodzeń  za  czas  strajku.
- Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął
uchwałę o II naborze wniosków o
przyznanie pomocy na operacje typu -
inwestycje w targowiska lub obiekty
przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów. czy Gmina przystąpi do
złożenia wniosku, gdyż nasz region jako
teren rolniczy i produkty - nowalijki wpisuje
się w daną operację - w chwili obecnej nie
posiadamy zabezpieczonych środków w
budżecie, a wymagania stawiane przez
UM są bardzo wysokie. Aby je zrealizować
powinniśmy przeznaczyć na ten cel z
środków  własnych  gminy ok. 3 mln. zł.

W dniu 19 czerwca Wójt Gminy Piątek
Krzysztof Lisiecki podpisał w Urzędzie
Marszałkowskim w Łodzi umowy na
dofinansowanie trzech zadań, których
realizacją zajmą się trzy sołectwa naszej
gminy. W ramach tzw. grantów sołeckich w
Gminie Piątek zostaną zrealizowane projekty:
- Kolorowy świat zabaw - budowa placu zabaw
dla dzieci w miejscowości Piątek - dotacja w
wysokości   10 000,00 zł.
- Rozwinąć skrzyd ła - odnowienie i
wyposażenie Domu ludowego w Konarzewie -
dotacja  10 000,00 zł.
- Miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku w
Piekarach  -  dotacja 10 000,00 zł.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do
realizacji  projektów.

Szanowni Państwo!
Podczas imprez organizowanych przez Urząd
Gminy Piątek/ Gminę Piątek prowadzona jest
dokumentacja fotograficzna. Udział w tych
wydarzeniach jest równoznaczny z Państwa
świadomą zgodą na wykorzystanie wizerunku
dla  celów   promocji  danego  wydarzenia.
Administratorem Państwa danych osobowych
jest Gmina Piątek z siedzibą przy ul. Rynek 16,
99-120 Piątek, reprezentowana przez Wójta
Gminy Piątek. W sprawach dotyczących prze-
twarzania danych osobowych można się
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
pod  adresem  e-mail:
 iodo@ugpiatek.pl
I www.bip.ugpiatek.plnformacja  na

Trwa nabór do drugiej edycji programu dla
społeczności lokalnych – „Moje Miejsce na
Ziemi”. Do 9 września organizacje
pozarządowe i instytucje samorządowe z całej
Polski mogą składać wnioski o dofinanso-
wanie pomysłów na działania w swoich
małych ojczyznach. Budżet programu to aż 2
miliony złotych.
Organizacje pozarządowe, szkoły, przed-
szkola, biblioteki czy instytucje kultury
wnioskować mogą o grant w wysokości 4 000,
7 500, 10 000 i 15 000 złotych. Projekty
dotyczyć muszą jednego z sześciu tematów:
ekologia, sport, promocja zdrowego trybu
życia, przeciwdziałanie wykluczeniu,
bezpieczeństwo czy zachowania dziedzictwa
historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i
sztuki. Inicjatywy muszą być realizowane
pomiędzy 1 października 2019 r. a 14 czerwca
2020 r.
Szczegółowe informacje na temat regulaminu
programu, składania wniosków (wraz z
instrukcją i linkami do generatora wniosków)
udostępnione są na stronie www.gminapiatek
w aktualnościach - „Moje miejsce na Ziemi -
konkurs grantowy dla organizacji poza-
rządowych”. Zapraszamy do udziału.

W 2020 roku przypada 150. rocznica
odebrania Piątkowi praw miejskich.
Rocznica ta stała się katalizatorem działań
mających na celu wystąpienie z wnioskiem o
przywrócenie tych praw miejscowości, która
przez dominujący okres swojej historii była
miastem, a prawa miejskie utraciła wskutek
czynu  niepodległościowego.
Pod koniec marca br. do Wójt Gminy Piątek
wystąpił do MSWiA, za pośrednictwem
Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o
nadanie statusu miasta miejscowości
Piątek. Wojewoda Łódzki nie wyraził jedno-
znacznej opinii ale skierował wniosek  do
MSWiA.
Na początku lipca z ministerstwa dotarły
pierwsze dobre wieści. Wniosek został
pozytywnie rozpatrzony. Lututów, Piątek,
Czerwińsk nad Wisłą oraz Klimontów od 1
stycznia 2020 r. mogą stać się miastami.
Wszelkie formalności wymagane prawem
zostały już spełnione, pozostaje jedynie
wydanie odpowiedniego rozporządzenia
przez MSWiA. Projekt tego dokumentu kilka
dni temu pojawił się na stronie Rządowego
Centrum Legislacji. Jeśli projekt przejdzie
pomyślnie fazę konsultacji i uzgodnień,
zostanie podpisany i opublikowany w
Dzienniku Ustaw, to z początkiem 2020 r.
Polska  będzie  państwem  z  944  miastami.
Wójt Gminy Piątek składa serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy pracowali
nad przygotowaniem dokumentacj i
wniosku, przeprowadzili i wzięli udział w
konsultacjach społecznych oraz wspierali
nas w realizacji tego przedsięwzięcia.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do
Parlamentarzystów – Pana Posła Piotra
Stanisława Polaka i Pana Posła Tadeusza
Woźniaka oraz do Pana Mieczysława
Nowickiego, Honorowego Obywatela
Piątku,  który  wsparli  nasze  działania.
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-  w Solcy Wielkiej odbyło się28 czerwca
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
LGD POLCENTRUM podczas którego
wybrano nowy Zarząd. W jego skład
wchodzą obecnie: Beata Wszołek -
Lewndowska - Prezes, Anna Wielec -
Wiceprezes  i Agnieszka Michalska -
Członek  Zarządu.
-  w Piątku odbył sięw dniach 29-30 czerwca
II Festiwal Performance Kick_off_perfo.
Wydarzeniu towarzyszyły pokazy, prezenta-
cje  i  działania  performance.
-  w sali konferencyjnej Urzędudo 12 lipca
Gminy Piątek można było oglądać wystawę
malarstwa Pawła Wołczańskiego. Wystawę
przygotowało  TMPiO.
-  Kasy RolniczegoOddział Regionalny
Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz
Placówka Terenowa KRUS w Łęczycy
apelują: Nie daj się wkręcić i zgłaszaj
wypadki bezzwłocznie! Szczegóły akcji na
stronie  www.gminapiatek.pl
-  informuje oKoło Łowieckie „Bażant”
terminie przeprowadzenia polowania
zbiorowego na terenie Gminy Piątek w
miejscowościach Pokrzywnica i Boguszyce,
w dniu 17 sierpnia 2019 roku, w godzinach od
godz. 6.00 do godz. 15.00. Polowanie może
zostać odwołane ze względu na warunki
atmosferyczne.
-  związane z budowąrozpoczęły się prace
nowego parkingu przy Szkole Podstawowej
w Czernikowie. Powstanie kilkanaście
miejsc parkingowych. Wymienione zostaną
jeszcze schody wejściowe i chodnik
prowadzący  do  głównego  wejścia.
-  w Łodzido Urzędu Marszałkowskiego
zostały złożone wnioski dotyczące termomo-
dernizacji ośmiu budynków będących
własnością Gminy Piątek. Projekt dotyczył
budynków  użyteczności  publicznej - m.in.
świetlice  i  strażnice  OSP.
-  związane z budowązakończono prace
drogi gminnej w Jasionnej, w kierunku
Witowa (Gadki), a rozpoczęły się prace na
drodze gminnej od Górek Pęcławskich do
Pęcławic. Koszt pierwszej inwestycji to
kwota 310 790,96 zł,  drugiej - 691 572,75 zł.
-  prowadziZarząd Dróg Wojewódzkich
remont dróg nr 702 i 703 wraz z budową
ronda w Piątku. Za utrudnienia w ruchu
przepraszamy  w  imieniu  wykonawcy -
firmy ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego.
- Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Piątku była
organizatorem kolonii dla 15 dzieci z terenu
Gminy Piątek. Dzieci wypoczywały w Białym
Dunajcu od 2 do 11 lipca.
-  w sobotę 20 lipca w parku w Piątku odbyła
się konferencja inaugurująca kampanię
Koalicji Polskiej. Obok W ładys ława
Koszyniak - Kamysza wzięli w niej udział
Koalicji Polskiej, m.in.: Elżbieta Bińczycka
(Unia Europ ejsk ich Demokra tów),
Władysław Teofil Bartoszewski (syn
profesora Bartoszewskiego), Micha ł
Mazowiecki (syn premiera Tadeusza
Mazowieckiego), Poseł RP Paweł Bejda,
Jacek Tomczyk i Wiceprezes PSL Dariusz
Klimczak, szef PSL w regionie łódzkim.

Gmina Piątek kontynuuje projekt inwestycyjny
pn. „Kompleksowa termomodernizacja budyn-
ków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w
Piątku  przy  ul.  Szkolnej  1”.
Postęp robót budowlanych na połowę lipca
2019 r. jest imponujący. Obecnie docieplono
już znaczną część budynków. Na bieżąco
prowadzone są roboty tynkarskie i malarskie.
Pierwsze ściany obiektu mają już nadane
docelowe kolory - odcienie brązu i beżu. Trwa
również  wymiana  okien  w  obiekcie.
Obecnie z uwagi na trwający okres wakacyjny
prace są zintensyfikowane, tak by jak
największy zakres zrealizować przed
początkiem roku szkolnego, stąd przebiegają
one nie tylko zgodnie z przyjętym harmono-
gramem,  ale  nieco  go  wyprzedzają.
W roku 2019 planuje się zakończyć roboty
budowlane związane z wymianą zewnę-
trznych okien, powierzchni przeszklonych i
drzwi w obiektach oraz w znaczącej części
wykonać  roboty  dociepleniowe.
Podkreślić należy, że obecnie trwająca
inwestycja wiąże się z dużym obciążeniem
finansowym i nie byłaby możliwa jej realizacja
bez pomocy finansowej ze środków UE
przyznanych  w ramach RPO WŁ na lata
2014-2020.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Kutnie na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
realizuje „Bezpłatne warsztaty edukacyjne dla
dorosłych oraz dla młodzieży w wieku 14-17
lat. Zajęcie będą odbywały się w GOK.
Cykl 5 spotkań warsztatowych obejmuje
następujące tematy:
- emocje, myśli i zachowania,
-  re lacje spo łeczne i  komunikacja
interpersonalna,
- konflikty  i  sposoby  ich  rozwiązywania,
- stres i radzenie sobie z jego negatywnymi
skutkami,
- wyznaczanie  i  osiąganie  celów.
Informacje  i  zapisy - tel.  604 284 035
Program w całości finansowany jest ze
ś rodków Samorządu  Woj ewódz twa
Łódzkiego. Warsztaty odbędą się do końca
listopada 2019 roku lub do wyczerpania
środków.

Urząd Gminy Piątek informuje, że w wyborach
do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Woje-
wództwa Łódzkiego zarządzonych na dzień
28 lipca  2019 r. w dwumandatowym okręgu
wyborczym obejmującym obszar gminy Piątek
zarejestrowani zostali następujący kandydaci:
1. Gabryelczak  Małgorzata; lat 52;
Pokrzywnica
2. Kalusiński  Piotr, Paweł;  lat 38;  Piekary
3. Karczewski  Jan,  Józef; lat 52;  Pęcławice
4. Matusiak Monika;  lat 42;  Jasionna

500+

Zwrot podatku
akcyzowego

Szkoła nabiera kolorów

Bezpłatne warsztaty
edukacyjne w GOKu

Wybory
do Rady Powiatowej

Izby Rolniczej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Piątku informuje, że od 01 lipca 2019r.
można składać drogą elektroniczną wnioski
na świadczenie wychowawcze 500+
i świadczenie Dobry start 300+, a od
01 sierpnia 2019 r. w wersji tradycyjnej
(papierowej).
Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie www.gminapiatek w załączonych
informatorach lub można je uzyskać w
GOPS w Piątku, ul. Łowicka 4, telefonicznie
pod  nr  tel.  24 722 10 64.

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki
rolne na terenie Gminy Piątek, przypo-
minamy o możliwości odzyskania podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot
podatku w drugim terminie należy złożyć
wniosek do Wójta Gminy w terminie
od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.
Kompletny wniosek wraz z dołączonymi
fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi
w okresie od  1 lutego 2019 r. do 31 lipca
2019 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie od 1 sierpnia 2019 r. do
2 września 2019 r. w pokoju nr 16  Urzędu
Gminy Piątek w godzinach pracy urzędu.
Rolnicy, którzy w 2018 r. byli posiadaczami
bydła, mogą ubiegać się, poza kwotą 100
złotych do każdego hektara, również o
dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy
chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit
zwrotu podatku akcyzowego będzie
wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy
za 1 litr ON określanej co roku przez rząd,
liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które
hodował rolnik w roku poprzedzającym
złożenie wniosku. Liczba bydła będzie
natomiast podawana w dużych jednostkach
przeliczeniowych (DJP). Aby otrzymać
dodatkowy zwrot podatku, rolnicy muszą
załączyć do wniosku zaświadczenia z
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa potwierdzające średnią roczną
liczbę bydła.
U W A G A !
Osoby, które złożyły w lutym br. wniosek o
zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej i wykorzystały
cały limit przyznany na 2019 rok – nie mogą
ponownie składać wniosku w sierpniu.

Prosimy, aby rolnicy podawali we wnioskach
numer rachunku bankowego, na który
dokonana zostanie wypłata środków.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego
nastąpi  w  miesiącu  październiku  2019 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w
Urzędzie Gminy Piątek w pokoju nr 16 lub
pod  nr  telefonu  24 722 12 38.
Formularze wniosków o zwrot podatku
akcyzowego dostępne na stronach
www.bip.ugpiatek.pl w zakładce Druki do
pobrania oraz www.gminapiatek.pl a także
w  pokoju  nr  16  Urzędu  Gminy.
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Dwa granty Działaj
Lokalnie na realizację

w Gminie Piątek

Międzynarodowy
Wyścig Kolarski

Solidarności
i Olimpijczyków

przejechał przez Piątek

Do tegorocznej edycji konkursu grantowego
Działaj Lokalnie do Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania „POLCENTRUM” złożono
18 wniosków. Komisja konkursowa przyznała
dofinansowanie na realizację 13 wniosków
(na łączną kwotę 55 tys. zł), w tym dwóch
złożonych przez stowarzyszenia z terenu
Gminy Piątek.  Gratulujemy!
Projektami złożonymi przez stowarzyszenia z
Gminy Piątek, które otrzymały dofinan-
sowanie są:
- Zielona Przystań, czyli zagospodarowanie
terenów zielonych – Stowarzyszenie Zielona
Przystań Piekary – dofinansowanie w
wysokości 3 330 zł
- W harmonii z przyrodą – Stowarzyszenie
Kobiet w Konarzewie – dofinansowanie w
wysokości 3 502 zł.
Projekty zostaną dofinansowane ze środków
programu „Działaj Lokalnie” Polsko-
Amerykański e j  Fundacj i  Wo lnośc i
realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj
Lokalnie w Głownie – Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”.

W środę 3 lipca rozegrany został II etap
(Zgierz-Ozorków-Łęczyca-Piątek-Żychlin-
Kutno) 30. Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.
Około godz. 15.45 przez Piątek przejechał
wielobarwny, podzielony na cztery grupy
peleton ponad stu kolarzy z Białorusi, Czech,
Holandii, Ukrainy, Litwy, Estonii, Niemiec,
Słowacji,  Węgier  i  oczywiście  Polski.
W geometrycznym środku Polski kolarzy
powitały gromkie brawa i doping ze strony
mieszkańców – sympatyków kolarstwa.
Wśród kibiców znalazł się m.in. pochodzący z
Piątku, dwukrotny medalista olimpijski i
dwukrotny medalista szosowych mistrzostw
świata  Mieczysław  Nowicki.
Na ulicy Kutnowskiej przed Zespołem Szkół
Mechanizacji Rolnictwa (na 64,9 km II etapu)
zlokalizowana była premia specjalna. Wygrał
ją zawodnik P&S Metalltechnik – Fabian
Schormair (Niemcy). Drugi był Litwin
Venentas Lasinis (KLAIPEDA Cycling Team),
a trzeci Polak – Wojciech Sykała (Region
DOLNY ŚLĄSK).
Zwycięstwo II etapu z metą w Kutnie
wywalczył Estończyk Norman VAHTRA
(Cycling TARTU). Jako drugi linię mety minął
Holender Jason VAN DALEN (METEC-TKH),
a trzeci Polak Patryk STOSZ (CCC
DEVELOPMENT Team).
Triumfujący w Kutnie Estończyk został
również  zwycięzcą  całego  30. wyścigu
Solidarności  i  Olimpijczyków.
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Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w  2019 roku

Zielone worki przeznaczone są na szkło
zbierane u źródła. Właściciele nierucho-
mości mogą samodzielnie dostarczać szkło
(również plastik) do punktów gniazdowych
rozstawionych w 30 miejscach na terenie
gminy  Piątek.
Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice:  Łowicka, Szkolna, Pokrzy-
wna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska
ZSMR, Kutnowska - sklep p. Romański,
Łowicka (targowica), Literacka (przy
cmentarzu), Sułkowska (przy DINO)
Piekary - OSP, Górki Pęcławskie - sklep,
Goślub-Osada, Goślub OSP, Balków -
sklep, Czerników - szkoła, Śladków
Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - sklep,
Konarzew - sklep, Konarzew - plac zabaw,
Witów - sklep, Jasionna - dawna SKR,
Janków - remiza OSP, Bielice, Piaski, Sypin
(rozdroże), Pokrzywnica, Mysłówka
(rozdroże na  Dunaj).
UWAGA:  Butelki  typu  PET,  przed
wrzuceniem do pojemnika prosimy
zgniatać!!!
Szkło i plastik dostarczany do punktów
gniazdowych prosimy wrzucać do
pojemników, a nie zostawiać obok!!!
W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika
twardego na odpady zmieszane właściciele
otrzymują worek koloru czarnego, który w
uzasadnionych przypadkach dostawiają do
pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki
czarne będą dostarczane przez firmę w
dniu odbioru odpadów oraz są dostępne w
Urzędzie  Gminy  Piątek,  pokój  nr  21.
Większe ilości jednorodnych odpadów
zebranych w sposób selektywny można
indywidualnie dostarczać do Sortowni
Odpadów Opakowaniowych: TONSMEIER
Centrum Sp. z o.o. ul.  Łąkoszyńska  127  w
Kutnie.
UWAGA! PSZOK w Pokrzywnicy od
10 maja 2019 r. do odwołania nie
przyjmuje żadnych odpadów poza
elektrośmieciami  i  meblami!!!
Odpady należy wystawić w dniu wywozu
przed bramę posesji o godzinie 7:00, a
jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej
odległości od drogi po, której jedzie pojazd
specjalistyczny zbierający odpady to nie
dalej  niż  15 m  od  jej  osi.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
firmę TONSMEIER zgodnie z przedsta-
wionym harmonogramem zaintereso-
wani  przekazują telefonicznie do
TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr 24
254 29 87, 24 254 96 86 lub Urzędu Gminy
Piątek  tel.  24  722  11  58  w. 19

W II przetargu wyłoniona została firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która
odbiera śmieci od mieszkańców Gminy
Piątek. Uchwałą nr V/24/19 Rady Gminy
Piątek  koszt odbioru śmieci od 1
mieszkańca wynosi 16 zł. za śmieci
segregowane i 20 zł. za odpady
niesegregowane. Stawki obowiązują od
1 marca 2019 r. Terminy opłat za
gospodarowanie odpadami  komunal-
nymi  w  2019 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  Gminy  Piątek  o  numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w
terminach:
- za  miesiąc  lipiec  -  do  31.07.2019 r.
- za  miesiąc  sierpień  -  do  31.08.2019 r.
- za  miesiąc  wrzesień  -  do  30.09.2019 r.
- za  miesiąc  październik  do  31.10.2019 r.
- za  miesiąc  listopad  -  do  30.11.2019 r.
- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12. 2019 r.
W roku 2019 odbiór śmieci we wszy-
stkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w nastę-
pujących  terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
8 sierpień, 5 wrzesień, 3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
 8 sierpień, 5 wrzesień, 3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
 22 sierpień, 19 wrzesień, 17 październik,
15 listopad, 12 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
22 sierpień, 19 wrzesień, 17 październik,
15 listopad, 12 grudzień.

Odbiór odpadów z zabudowy wielo-
rodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego - tzw. objazdówka
zostanie przeprowadzony w dniu
10  września  2019 r.
Uwaga: Do żółtych worków można
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po
napojach i chemii domowej, puszki po
konserwach oraz opakowania wielomater-
iałowe po sokach, napojach, mleku,
opakowania z papieru lub tektury, gazety i
czasopisma, katalogi, foldery, papier
szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki
papierowe,  papier  pakowy.
Worki brązowe na odpady BIO wystawia-
ne są w dniu odbioru odpadów komunal-
nych. Wójt Gminy Piątek

apeluje
o rozważne, racjonalne

 i oszczędne korzystanie
z wody

z wodociągu gminnego.


