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W bieżącym numerze: Z XLI sesji Rady Miejskiej w Piątku, Zostały tylko 2 miesiące na złożenie 
deklaracji, Kto może przyjąć czwartą dawkę szczepionki, Kolejny nabór LGD POLCENTRUM, 
Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW - coraz mniej czasu na złożenie wniosku, Bezpłatne 
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, Ptasia grypa nadal groźna, Można składać wnioski na  
dofinansowanie  zakupu  dekodera  lub  telewizora.  

Z XLI sesji Rady Miejskiej w Piątku

- budowie sieci wodociągowej przy 
terenach inwestycyjnych - odbył się 
przetarg na budowę sieci. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma „Instal - System” Roman 
Torzewski z Poddębic z kwotą 209 tys.zł, 
Podpisana została umowa i firma rozpo-
cznie  budowę  na  początku  maja,
-  budowie studni głębinowej w 
Pokrzywnicy - 11 kwietnia 2022r. odbył się 
przetarg na budowę studni głębinowej S4, w 
obszarze SUW Pokrzywnica. Gmina Piątek, 
wraz z odcinkiem sieci. Najniższą kwotę 
571 718, 28 złotych zaproponował Zakład 
Usług Studziennych Marian Wójcik, z Kielc, 
- renowacji studni głębinowych -   Gmina 
jest w trakcie przygotowywania projektów 
na renowację starych studni na SUW  Piątek  
i  Pokrzywnica. Po przygotowaniu 
dokumentacji Gmina złoży wniosek o 
przyznanie  środków  unijnych.
- przydomowych oczyszczalniach 
ścieków – kwota dofinansowania wynosi 
3 tys. zł.,  nabór wniosków rozpoczął się od 
1 kwietnia  i  potrwa  do  końca maja 2022 r., 

- - przebudowie oczyszczalni ścieków w 
miejscowości Goślub-Osada - przygo-
towana jest specyfikacja przetargowa, 
kwota  w budżec ie  Gminy P ią tek  
przeznaczona na przebudowę oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Goślub-Osada to 
680 801,00 zł., 
- zakupie ciągnika, beczki asenizacyjnej i 
przyczepy – w drodze przetargu wyłoniono 
dostawcę - Przedsiębiorstwo Handlowo- 
Usługowe ZIMEX Halina Zimoch  z Leszczy 
k. Łęczycy. Umowa została podpisana i 
czekamy  na  dostawę,
- termomodernizacji budynków użyte-
czności publicznej – prace są w trakcie 

W środę, 20 kwietnia odbyła się XLI sesja 
Rady Miejskiej w Piątku. Po otwarciu i 
przyjęciu porządku i protokołu z XL sesji 
radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z 
wykonania uchwał Rady i działalności w 
okresie między sesjami. Burmistrz poinfor-
mował m.in. o:  

realizacji. Od 21 kwietnia rozpoczną się 
roboty na budynku świetlicy w Konarzewie, 
następnie będą kontynuowane  prace 
wykończeniowe w budynkach w Pokrzywnicy, 
Bielicach,  Balkowie  i  Orenicach,

- budowie pasywnego przedszkola w 
Piątku – pierwszy przetarg na budowę 
przedszkola odbył się w 2021 r., w maju 
ubiegłego roku została podpisana umowa
 z firmą, która miała budować przedszkole. W 
związku z tym, że firma nie wywiązała się z 
założeń określonych w umowie, umowa 
została zerwana w 2022 r. Został ogłoszony 
ponowny przetarg. Firma, która przedstawiła 
najniższą ofertę wycofała się z podpisania 
umowy. Obecnie ogłoszono kolejny przetarg 
na budowę pasywnego przedszkola w Piątku, 
w którym wzięły udział trzy firmy. Najtańsza 
oferta,  to  kwota  to  ponad  7,3  mln  zł.

- odbudowie budynku mieszkalnego przy 
ul. Pokrzywnej – gdzie trwają intensywne 
prace. Na parterze w mieszkaniach skuwane 
są tynki i podłogi, wymieniono okna, 
wybudowano klatkę schodową, skończono 
prace związane z pokryciem dachowym, 
oczyszczono  piwnice,

- zakupie samochodu dla OSP Piątek –  w 
dniu 11 kwietnia 2022 r. w Starostwie 
Powiatowym w Sieradzu odbyła się 
uroczystość wręczenia promes na zakup 
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów 
powiatów woj. łódzkiego. Gmina Piątek 
otrzymała  promesę  w  wysokości 400 tys. zł
- budowie kanalizacji w Piątku - po 
konsu l tac jach spo łecznych zosta ła  
podpisana umowa i  trwają już prace nad 
projektem budowy kanalizacji w kierunku ul. 
Łowickiej  i  ul. Senatorskiej oraz pomiędzy 
Moszczenicą  i  Maliną.
Burmistrz poinformował też o złożonych 
wnioskach do Urzędu Marszałkowskiego na 
drogę w Konarzewie i doposażenie siłowni w 
ramach Infrastruktury Sportowej na Plus, 
który  jednak  nie  uzyskał  aprobaty. 
                                                   cd. na str. 2

2) w formie papierowej – wypełniony 
dokument można wysłać listem albo złożyć 
osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie  
z  lokalizacją  budynku).

Urząd Miejski w Piątku, ul. Rynek 16, 
99-120 Piątek - pok. 19, 20. W urzędzie 
można też pobrać druk deklaracji do 
wypełnienia. 

Urząd Miejski w Piątku przypomina, że od 
1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca 
budynku zobowiązany jest złożyć deklarację 
do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. Dla budynków, które już istnieją 
właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy. Dla 
nowo powstałych budynków termin ten 
wynosił 14 dni. Do złożenia deklaracji 
pozostały  niespełna  2  miesiące. 
Deklaracje  można  składać:
1) w formie elektronicznej przez Internet  – 
jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. 
Deklaracje można składać za pośred-
nictwem systemu teleinformatycznego  
CEEB. 

Miejsce składania deklaracji dla budynków 
położonych  na  terenie  Gminy  Piątek:

Druki deklaracji można pobrać ze strony 
www.bip.ugpiatek.pl  i  www.gminapiatek.pl 
Informujemy również, że wprowadza się 
sankcje karne, które mogą być nakładane w 
przypadku niezłożenia w ustawowym 
terminie ww. deklaracji. Za brak złożenia 
deklaracji  będzie  grozić  grzywna. Nie 
warto zatem zwlekać z wypełnieniem 
deklaracji na ostatnią chwilę. Najlepiej 
poświęcić kilka minut już dziś i załatwić 
sprawę – najlepiej przez Internet. 
Wypełnienie deklaracji on-line jest bardzo 
proste,  intuicyjne  i  zajmuje  kilka  minut.
Pomimo, że deklaracje można składać już 
od 1 lipca 2021 roku, niespełna połowa 
gospodarstw z terenu Gminy Piątek spełniła 
ten  obowiązek. 

Zostały tylko 
2 miesiące na 

złożenie deklaracji 
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Kto może przyjąć 
czwartą dawkę 

szczepionki

                                                            cd. ze str. 1
Z XLI sesji Rady Miejskiej w Piątku

Kolejny nabór LGD 
POLCENTRUM

Krzysztof Lisiecki poinformował, że Gmina 
Piątek gościła Anglików, którzy przywieźli 
dary dla uchodźców z Ukrainy - jeden 
samochód z darami trafił do Piątku, dwa do 
Kutna. W kwestii pomocy dla uchodźców i 
walczącej Ukrainy w chwili obecnej 
najbardziej potrzebna jest żywność 
długoterminowa. Obecnie na terenie naszej 
gminy przebywa około 200 uchodźców. 
Gmina jest przygotowana na przyjęcie 
kolejnych 25 osób - w OSP Piątek 
wybudowano dla nich łazienkę z prysznicem i 
zabezpieczono miejsca do spania.  Burmistrz  
podziękował wszystkim mieszkańcom, 
wolontariuszom, radnym, strażakom za 
okazaną pomoc dla osób przybywających 
z  Ukrainy. 

Radni zostali także poinformowani przez 
Burmistrza o zgłoszeniach złożonych przez 
sołectwa w ramach naboru „Sołectwo na plus: 
i  „Infrastruktura  sołecka  na  plus”. 

Podczas sesji Burmistrz poinformował 
również o inwestycjach realizowanych ze 
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID- 
19  (cd. ze str. 1). 

- zakupie sprzętu i modernizacji siłowni - 
prowadzone są rozmowy z wykonawcami. 
Prace przy modernizacji siłowni będą 
przeprowadzanie  w  okresie  wakacyjnym,

- zakupie samochodu dla OSP celem 
dowozu mieszkańców na szczepienia – 
w drodze przetargu wybrano firmę DRAGON 
z Dąbrowy Górniczej, która za kwotę 
392 124,00 zł. dostarczy samochód na 
3  maja,  czyli  na  Dzień  Strażaka,
- rewitalizacji parku miejskiego w Piątku – 
przygotowywany jest projekt rewitalizacji 
parku oraz prowadzone są rozmowy z 
konserwatorem,

Burmistrz poinformował również, że do 
Polskiego Ładu zostały złożone cztery 
wnioski na drogi. Jeden z nich na budowę 
dróg to kwota 5 mln. zł, drugi na położenie 
nakładek na drogi gminne - 5 mln zł,. Został 
też złożony wniosek na drogi popege-
erowskie w miejscowości Goślub-Osada i 
jeden na przebudowę drogi - 5 mln. zł oraz na 
wykonanie nakładek na drogach wokół 
byłego  PGRu  na  2  mln  zł. 

- likwidacji barier architektonicznych w 
Szkole Podstawowej  i Urzędzie Miejskim 
w Piątku - w budynku szkoły podjazd 
zostanie wybudowany od frontu budynku 
natomiast w Urzędzie Miejskim wejście 
zostanie wybudowane przez podwórko do 
sali konferencyjnej. Obecnie trwają prace nad 
projektami  tych  podjazdów,

- platformach przy Ośrodku Zdrowia w 
Piątku -  zostaną zainstalowane dwie 
platformy do ośrodka zdrowia ”Sanitas” i 
”Alamed”. Platformy zostały zamówione, 
podpisano umowę z firmą, która ma 
dostarczyć platformy, projekt będzie 
ukończony  na  początku  maja  br.

- modernizacji stadionu miejskiego wraz z 
rozbudową kompleksu sportowego 
„Orlik” –  dobiegają końca prace nad pełną 
dokumentacją projektu. Przetarg zostanie 
ogłoszony  w  połowie  maja  2022 r.

Na zakończenie swojego wystąpienia 
Burmistrz zaapelował aby podczas prac 

- z  zakażeniem  wirusem  HIV;

Jeśli nie otrzymałeś e-skierowania na 
dawkę przypominającą zgłoś się do 
swojego  lekarza.

- leczonych aktualnie dużymi dawkami 
kortykosteroidów lub innych leków, które 
mogą hamować odpowiedź immuno-
logiczną;

Jeśli od Twojego ostatniego przypo-
minającego szczepienia minęło 5 
miesięcy to otrzymasz skierowanie na 
kolejne szczepienie przeciwko COVID-
19. Upewnij się w swoim IKP czy możesz 
zarejestrować się na czwartą dawkę. W 
systemie musisz mieć potwierdzenie, że 
przyjąłeś 3 dawki (zapis 3 z 3) oraz 
wystawione e-skierowanie. Czwarta 
dawka  przeznaczona  jest  dla  osób:

-  p o  p r z e s z c z e p i e  k o m ó r e k  
macierzystych  w  ciągu  ostatnich  2  lat;

- otrzymujących aktywne leczenie 
przeciwnowotworowe;

W szczepieniu przypominającym czwartą 
dawką wykorzystywane są szczepionki 
Pfizer  oraz  Moderna.

- z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami 
pierwotnych  niedoborów  odporności;

- po przeszczepach narządowych 
przyjmującym leki immunosupresyjne lub 
terapie  biologiczne;

Szczepienia przypominające – to już 
czwarta dawka szczepionki dla osób z 
obniżoną odpornością powyżej 12 
roku życia. Kolejną dawkę możesz 
przyjąć po upłynięciu 5 miesięcy od 
przyjęcia trzeciej dawki. Szczepienia 
wzmacniają naszą odporność na 
COVID-19. Sprawdź w Internetowym 
Koncie Pacjenta, czy masz już swoje e-
skierowanie  i  zarejestruj  się!

polowych rolnicy nie podorywali dróg, nie 
wyrzucali kamieni do przydrożnych  rowów i na 
pobocza oraz nie wywlekali błota na drogi.  
Poprosił również mieszkańców o przemyślane 
nasadzenia drzew i krzewów pod liniami 
energetycznymi oraz oszczędne korzystanie z 
wody  w  sezonie  letnim. 
Podczas XLI sesji Rada Miejska w Piątku 
podjęła  uchwały  w  sprawach:
- dokonania zmian w uchwale  Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 
2022-2032 - uchwała  podjęta  jednogłośnie,

-  us ta len ia  wysokośc i  ekwiwalentu  
pieniężnego dla strażaków ratowników 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 
Piątek za udział w działaniach ratowniczych, 
akcjach ratowniczych, szkoleniach lub 
ćwiczeniach -  uchwała  podjęta  jednogłośnie,

- dokonania zmian w budżecie - uchwała 
podjęta  jednogłośnie,

- prośba o rozwiązanie problemu dotyczącego 
zalewania posesji przy ul. Nadrzecznej oraz 
rozlewisk tworzących się po opadach na ulicy 
Łęczyckiej (przy Literackiej), Kościelnej (przy 
wejściu do kościoła) i Senatorskiej (przy sali 
bankietowej) - problem jest skomplikowany i 
wymaga przygotowania projektu odprowa-
dzania wód opadowych. Realizacja takiego 
zadania wiąże się z bardzo dużymi kosztami. 
Rozmowy na ten temat będą prowadzone na 
posiedzeniu  wspólnym  Komisji  Rady. 

Przewodniczący Rady - Daniel Gorący 
poinformował, że wpłynęło pismo od Pana 
Artura Wiśniewskiego, w którym wnioskuje się 
o uchwałę nagany inwazji Rosji na Ukrainę. 
Wniosek uzasadniony jest ogromem znisz-
czeń i fizycznym wyniszczaniem ludności 
przez  rosyjskiego  agresora.

- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Piątek w 2022 r. - 
uchwała  podjęta  jednogłośnie.

- prośba o uzupełnienie szlaką dziur w drodze 
Włostowice-Włostowice Parcele - na chwilę 
obecną brak jest szlaki. Jak tylko będą 
dostawy  szlaki  droga  zostanie  naprawiona.

- prośba o wyrównanie nawierzchni drogi w 
Borowcu - prace te wymagają dużych 
nakładów  finansowych, których obecnie brak.

Burmistrz zaprosił radnych i mieszkańców na 
Piknik historyczny do Tumu (otwarcie 
grodziska) oraz imprezy, które zaplanowane 
są w naszej gminie maju - m.in. na zlot do 
środka  Polski  i  Dzień  Strażaka.  

Interpelacje  i  zapytania  radnych:

- prośba o podwyżki wynagrodzeń dla sołtysów 
- decyzja  w  tej  sprawie  należy  do  Rady.

- prośba o wyrównanie nawierzchni drogi 
Boguszyce-Czerników, na przepuście tej drogi 
- rozwiązanie tego problemu wymaga wycięcia 
i  wybudowania  przepustu  od  nowa. 

Przewodniczący podziękował też miesz-
kańcom Gminy Piątek, wolontariuszom, 
strażakom za zaangażowanie w pomoc dla 
uchodźców z Ukrainy. Radnym Rady Miejskiej 
w Piątku podziękował za przekazane środki 
finansowe na pomoc dla uchodźców z Ukrainy. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piątku 
serdecznie podziękował wszystkim którzy 
nadesłali do Urzędu Miejskiego świąteczne 
życzenia dla władz samorządowych i 
mieszkańców  Gminy  Piątek. 

Do 15 maja trwa nabór wniosków na 
doposażenie orkiestr i zespołów muzy-
cznych w instrumenty muzyczne i stroje 
oraz doposażenie grup aktywizujących 
(LSR).  
Wnioski należy składać bezpośrednio w 
Biurze Stowarzyszenia, w dwóch egzem-
plarzach w formie papierowej oraz 
elektronicznej (płyta CD lub DVD). 
Wnioski nadsyłane drogą pocztową, 
faksem lub drogą elektroniczną nie będą 
uwzględniane. Terminem złożenia 
wniosku jest data i godzina przyjęcia 
wniosku  w  biurze  LGD.

Szczegółowe informacje na temat 
trwającego   naboru - www.polcentrum.pl  

Grantobiorca może uzyskać wsparcie 
finansowe w wysokości 100 % wniosko-
wanej kwoty pomocy.  Wysokość grantu 
nie może być wyższa niż 50 tys. zł i niższa 
niż 5 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dla 
jednostek sektora finansów publicznych 
kwota nie może przekroczyć 20% kwoty 
środków  przeznaczonych  na  granty.



                 Expresem   
 przez Gminę Piątek
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- 31 marca w sali OSP w Piątku obyły się 
gminne eliminacje 45. edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Wzięło w 
nich udział 21 uczestników ze szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z 
terenu gminy Piątek. Eliminacje powiatowe 
miały miejsce w Komendzie Powiatowej PSP 
w Łęczycy w dniu 21 kwietnia. Repre-
zentujący naszą gminę uczniowie zajęli 
drugie i trzecie miejsca w poszczególnych 
kategoriach  wiekowych.  Gratulujemy! 
- od 30 kwietnia 2022 r. w Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  
można ubiegać o wsparcie na operacje, 
których przedmiotem jest opracowanie i 
wdrożenie innowacji w ramach działania 
„Współpraca”. Pomoc pochodzi z budżetu 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020, a maksymalne dofinanso-
wania jakie można uzyskać to nawet 
12 mln zł. Więcej informacji na naszej stronie  
www.gminapiatek.pl/wspolpraca-wkrotce-
nabor-wnioskow/,

- do 31 maja 2022 można składać wnioski na 
dofinansowanie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Kwota przeznaczona 
przez Radę Miejską na ten cel wynosi 3 tys. zł. 
na jeden wniosek. Wnioski można składać w 
pokoju  nr  19  Urzędu  Miejskiego  w  Piątku 
lub  w  sekretariacie.

- od 25 kwietnia 2022 r. można składać 
wnioski o przyznanie dopłat do zakupu 
nawozów. Takie dokumenty przyjmują biura 
powiatowe Agencji Restrukturyzacji i 
M o d e r n i z a c j i  R o l n i c t w a .  P o m o c  
przeznaczona jest na dofinansowanie 
zakupu nawozów mineralnych innych niż 
wapno nawozowe i wapno nawozowe 
zawierające magnez, które producent rolny 
nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 
maja 2022 r. Więcej informacji na stronie
https://www.gminapiatek.pl/doplaty-do-
nawozow-juz-mozna-skladac-wnioski/

Odbyło s ię spotkania młodzieży z 
przedstawicielami firmy 365FarmNet, którzy  
mówili o aplikacjach pozwalających na 
nowoczesne zarządzanie gospodarstwem. 
Więcej  na  facebooku  ZSMR.

- 2 kwietnia 2022 r., odbył się  Dzień Otwarty 
w ZSMR. Uczniowie zapoznali się z ofertą 
edukacyjną szkoły, mogli spotykać się z 
uczniami i nauczycielami ZSMR oraz 
obejrzeć wystawę sprzętu rolniczego.

Wnioski o płatności bezpośrednie i 
obszarowe z PROW można przesyłać 
wyłącznie elektronicznie. Jednak w 
tegorocznej kampanii trzeba to zrobić za 
pośrednictwem Platformy Usług Elektr-
onicznych (PUE), udostępnionej na portalu 
ARiMR, a nie jak wcześniej bezpośrednio 
przez aplikację eWniosekPlus. Rolnicy, 
którzy nie mają komputerów lub obawiają 
się, że sami nie poradzą sobie z 
wypełnieniem wniosku przez internet, 
mogą liczyć na pomoc techniczną 
pracowników Agencji. Zachęcamy, by nie 
zwlekać  ze  składaniem  dokumentów.

Rolnicy zainteresowani tym rodzajem 
wsparcia mogą starać się o dofinansowanie 
na Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk 
(Pakiet 8) oraz Retencjonowanie wody 
(Pakiet 9).

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty 
bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. 
Do 30 czerwca 2022 r. będzie trwać 
realizacja płatności końcowych za 2021 
rok. Dotychczas ARiMR wypłaciła blisko 
15,3 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i 
ok. 3,07 mld zł w ramach płatności 
obszarowych  z  PROW  za  2021 r.

Zwiększona też została liczba pakietów w 
ramach działania rolno-środowiskowo-
klimatycznego. 

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: 
coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Bezpłatne turnusy 
rehabilitacyjne dla 

dzieci rolników

Ptasia grypa nadal 
groźna

Warto pamiętać, że w tym roku ponownie 
można się ubiegać o uzupełniającą 
płatność podstawową do gruntów ornych, 
na których nie jest prowadzona uprawa 
roślin, a także do wybranych upraw – ich 
wykaz obejmuje 13 kategorii, a pełna lista 
znajduje się na stronie Agencji – 
https://www.gov.pl/web/arimr/uzupelniajac
a-p la tnosc-pods tawowa-upp-2022  

Trwa przyjmowanie wniosków o płat-
ności bezpośrednie i obszarowe z 
PROW za 2022 rok. Przypominamy, że 
dokumenty można składać wyłącznie 
drogą elektroniczną. Zachęcamy, by nie 
odkładać  tego  na  później.
Rolnicy mają czas na złożenie wniosków o 
dopłaty bezpośrednie i obszarowe do 16 
maja 2022 r. Kto nie zdąży zrobić tego w 
tym terminie będzie mógł to zrobić jeszcze 
do 10 czerwca 2022 r., ale wówczas 
należne płatności zostaną pomniejszone o 
1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. 
Natomiast zmiany do wniosków złożonych 
w terminie - czyli do 16 maja - można 
składać bez żadnych sankcji do 31 maja. 
Rolnicy, którzy złożą korekty później, ale w 
nieprzekraczalnym terminie do 10 
czerwca, będą mieli pomniejszone 
płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień 
opóźnienia.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy 
rehabilitacyjne mają dzieci posiadające 
orzeczenie  o  niepełnosprawności.

W okresie wakacji KRUS organizuje 
turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników. 
Dzieciom z województwa łódzkiego 
proponujemy wyjazd na bezpłatny turnus 
trwający 21 dni do Centrów Rehabilitacji 
Rolników  KRUS:

• w Iwoniczu Zdroju – w terminie od 14 
lipca do 3 sierpnia 2022 r. (dzieci z 
chorobami  układu  ruchu).

Więcej informacji na ten temat na stronie

• w Horyńcu Zdroju – w terminie od 26 
czerwca do 16 lipca 2022 r. (dzieci z 
chorobami  układu  oddechowego),

Z  oferty  mogą  skorzystać  dzieci:

• samodzielnie wykonujące podstawowe 
czynności życiowe, tzn. ubieranie się, 
jedzenie,  mycie  itp.

• w wieku od 7 do 15 lat (urodzone w latach 
2007–2015) z problemami zdrowotnymi 
wymagającymi rehabilitacji leczniczej w 
zakresie chorób układu oddechowego 
oraz  wad  i  chorób  układu  ruchu,
• których przynajmniej jedno z rodziców 
podlega ubezpieczeniu społecznemu 
rolników z mocy ustawy lub w przypadku 
ubezpieczenia na wniosek – w pełnym 
zakresie nieprzerwanie przez co najmniej 
rok,

https://www.gminapiatek.pl/bezplatne-
turnusy-rehabi l i tacyjne-dla-dzieci-
rolnikow/

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie 
informuje o Rozporządzeniu Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 
2022r. w sprawie zarządzenia środków 
związanych z wystąpieniem wysoce 
zjadliwej grypy ptaków. Zostało ono  
opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
RP w dniu 6 kwietnia 2022r. pod. poz. 768.
Rozporządzenie określa nakazy i zakazy 
związane z utrzymywaniem drobiu 
zarówno na fermach przyzagrodowych, 
jak i komercyjnych. Wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 
Jednocześnie traci moc Rozporządzenie 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 
kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia 
środków związanych  z wystąpieniem 
wysoce  zjadliwej  grypy  ptaków.
Treść rozporządzenia publikowana jest 
min. na www.gminapiatek.pl/ptasia-grypa-
nadal-grozna

Grupa Producentów Warzyw 
Primavega pilnie poszukuje 
producentów kalafiorów i 
brokułów z Piątku i okolic. 

Osoby zainteresowane 
nawiązaniem współpracy 

z Primavega proszone są o 
kontakt telefoniczny 576 588 299 

lub mailowy 
m.marszalek@primavega.com z 

p. Magdaleną Marszałek.

w  godz.  8:00 - 16:00 

- OSP/GOK - ul. Strażacka  3

Przypominamy o trwającej zbiórce dla 
uchodźców z Ukrainy. Dary można 
przekazywać od poniedziałku do piątku w 
następujących  punktach:

- biuro Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Centrum” -  ul.  Konarskiego 26/13 

-  sklep  STIHL  -  ul. Strażacka  1

w  godz.  8:00 - 16:00

w  godz. 15:00 - 18:00.
Informujemy, że wydawanie darów 
uchodźcom odbywa się w każdy wtorek i 
piątek w budynku OSP/GOK - ul. 
Strażacka  3  w  godz. 18:00 - 20:00.
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Harmonogram odbioru odpadów na terenie 
Gminy Piątek w roku 2022

Uwaga: worki brązowe na odpady BIO 
wystawiane są w dniu odbioru odpadów

- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12.2022 r.

Odpady selektywne (zielone worki):    
30.05, 24.06, 22.07, 26.08,  23.09,  21.10,  
16.11,  16.12

- za  miesiąc  czerwiec - do 30.06.2022 r.
- za  miesiąc  maj - do 31.05.2022 r.

Urząd Miejski w Piątku informuje, że 
miesięczną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy uiścić  
przelewem w oddziale bankowym lub w 
placówce pocztowej na rachunek bankowy  
Gminy  Piątek  o  numerze 
97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w 
terminie:

- za  miesiąc  sierpień - do 31.08.2022 r.
- za  miesiąc  wrzesień - do 30.09.2022 r.
- za  miesiąc  październik - do 29.10.2022 r.

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service 
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach 
odbioru odpadów od 01.01.2022 r. do 
31.12.2022 r.

Odpady selektywne (żółte worki): 27.05,  
23.06,  20.07,  25.08,  21.09,  20.10,  
14.11,  15.12

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się sprzed 
posesji   w  dniu  17  listopada  2022.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzin-
nej:  co  tydzień  w  każdy  piątek 

- za  miesiąc listopad - do 30.11.2022 r.   

Odpady komunalne:  12.05,  26.05,  9.06, 
23.06, 7.07, 21.07, 4.08, 18.08, 1.09, 
15.09, 29.09,  13.10,  27.10,  24.11,  22.12

Wysokość stawki za odbiór odpadów 
segregowanych wynosi 33 zł. od osoby.

Uwaga: Do żółtych worków można 
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po 
napojach i chemii domowej, puszki po 
napojach i  konserwach oraz opakowania 
wielomateriałowe po sokach, napojach, 
mleku, opakowania z papieru lub tektury, 
gazety i czasopisma, katalogi, prospekty, 
foldery, papier szkolny i biurowy, książki i 
zeszyty,  torebki papierowe, papier 
pakowy.

- za miesiąc  lipiec - do 30.07.2022 r.

Odpady zielone (brązowe worki):    
12.05,  26.05, 9.06, 23.06, 7.07, 21.07, 
4.08, 18.08,  1.09,  15.09,  29.09,  13.10,  
27.10,  24.11,  22.12

Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi 
Klienta

Większe ilości jednorodnych odpadów 
(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
odpady zielone (bioodpady), odpady 
niebezpieczne, przeterminowane leki 
i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące 
odpady komunalne) zebranych w sposób 
selektywny można indywidualnie dostar-
czać do Sortowni Odpadów Opakowanio-
wych: PreZero Service Centrum Sp. z o.o. 
ul.  Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz. 7:00 
– 15:00  od poniedziałku do piątku, za 
okazaniem  dowodu  opłaty  za  śmieci.

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.

wystawiane są w dniu odbioru odpadów 
komunalnych (odpady odbierane będą 
wyłącznie  z  koszy  i  worków ).

Lokalizacja  pojemników:

UWAGA: Butelki typu PET, przed 
wrzuceniem do pojemnika prosimy 
zgniatać!!!  Szkło i plastik dostarczany 
do punktów gniazdowych należy 
wrzucać do pojemników,  a  nie  
zostawiać   obok!!!

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na 
szkło zbierane u źródła.  Właściciele 
nieruchomości mogą samodzielnie 
dostarczać szkło (również plastik) do 
punktów gniazdowych rozstawionych w 30 
miejscach  na  terenie  gminy  Piątek.

Piątek - ulice:  Łowicka, Szkolna, Pokrzy-
wna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska 
ZSMR, Kutnowska - sklep, Łowicka
(targowica), Literacka (przy cmentarzu), 
Sułkowska (przy DINO), Łęczycka (przy 
cmentarzu) Piekary - świetlica, Górki 
Pęcławskie - sklep, Goślub-Osada, Goślub 
OSP, Balków - sklep, Czerników - szkoła, 
Śladków Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - 
sklep, Konarzew - sklep, Konarzew - plac 
zabaw, Jasionna - dawna SKR, Janków - 
remiza OSP, Bielice, Stare Piaski, Sypin 
(rozdroże),  Pokrzywnica,  Mysłówka   
(rozdroże  na  Dunaj), Witów - przy drodze 
na  Silne  Błota.

Reklamacje o braku odbioru odpadów 
przez firmę PreZero Service Centrum 
zgodn ie  z  w /w harmonogramem 
zainteresowani przekazują telefonicznie  
następnego dnia od terminu ustalo-
nego  w  harmonogramie  do :

- Pre-Zero  ul. Łąkoszyńska  127,  Kutno

- Urzędu Miejskiego w Piątku: tel. nr 
24  722 - 12  - 38     24  722 - 12 - 39.

Można składać wnioski 
na dofinansowanie 
zakupu dekodera

W okresie od marca do czerwca 2022 r. w 
Polsce dokonywana jest zmiana standardu 
nadawania telewizji naziemnej. Obecnie 
obowiązujący DVB-T/MPEG-4 zostaje 
zastąpiony nowym i bardziej efektywnym 
DVB-T2/HEVC. W województwie łódzkim 
nastąpi to do 22 maja 2022 r. Od momentu 
przełączenia na nowy standard nadawania 
telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC w danym 
regionie, naziemny sygnał DVB-T/MPEG-4 
nie  będzie  tam  dłużej  dostępny.

Warto zatem sprawdzić czy nasz odbiornik 
telewizyjny jest dostosowany do nowego 
systemu nadawania. Wystarczy wejść na 
kanał testowy - pozycja 28. Jeśli będziemy 
mieli obraz i dźwięk oznacza to, że nasz 
odbiornik jest przystosowany do nowego 
standardu nadawania. W przeciwnym 
wypadku konieczny będzie zakup nowego 
telewizora  albo  dokupienie  dekodera. 

Od końca czerwca 2022 r. wszystkie 
niekodowane multipleksy telewizji naziemnej 
w Polsce będą nadawać sygnał w nowym 
standardzie DVB-T2/HEVC. Zmiana ta nie 
dotyczy MUX-8, który działa w innym zakresie 
częstotliwości,  nieobjętym  refarmingiem. 

W marcu ruszył nowy rządowy program 
dofinansowania w związku ze zmianą 
standardu nadawania telewizji naziemnej. 
Każde gospodarstwo domowe, które ma 
sprzęt niedostosowany do nadchodzących 
zmian, a którego sytuacja materialna nie 
pozwala na poniesienie kosztów wymiany 
sprzętu może otrzymać dofinansowanie na 
ten cel. Dofinansowaniem w wysokości 100 zł 
jest objęty zakup dekodera lub 250 zł - 
telewizora. 
Wniosek o dofinansowanie na zakup 
dekodera lub telewizora można złożyć 
osobiście lub przez pełnomocnika za 
pośrednictwem:

- Poczty Polskiej w tradycyjnej formie 
papierowej - m.in. w Urzędzie Pocztowym w 
Łęczycy,  Kutnie,  Zgierzu,  Łowiczu. 
Po złożeniu wniosku osoba uprawniona 
otrzyma specjalny kod na podany w 
formularzu online adres e-mail lub w postaci 
wydruku przekazanego przez pracownika 
Poczty Polskiej, który będzie rejestrował 
wniosek  w  systemie. Drugi kod zostanie 
wysłany na telefon w chwili zakupu - kiedy 
sprzedawca  wypełni  formularz  zakupu. 

Program dofinansowania trwa do 31 grudnia 
2022 roku. Do tego czasu będzie można 
ubiegać  się  i  zrealizować  świadczenie.
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, 
zadzwoń na infolinię pod numer 42 253 54 30 
lub napisz na skrzynkę kontaktową 
cyfrowaTV@coi.gov.pl  Infolinia jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 
18:00 oraz w soboty w godz. 10:00 - 18:00.

Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem 
można zrealizować w sklepach interne-
towych i stacjonarnych, które przystąpiły do 
programu- www.dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka

- formularza online na platformie gov.pl – złóż 
wniosek. Bardzo szybki i wygodny sposób. 
Wypełnienie  formularza  zajmuje  kilka minut.


