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W bieżącym numerze: 31. finał WOŚP w Piątku, Budżet Gminy na rok 
2023, czyli z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Piątku, Zwrot podatku 
akcyzowego, Pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej w Piątku, Orszak Trzech
 Króli,  Nowy  sołtys  Konarzewa

31. finał WOŚP 
w Piątku

Budżet Gminy na rok 2023, czyli z obrad 
XLIX  sesji Rady Miejskiej w Piątku

- budowie kanalizacji w miejscowości Piątek 
- projekt budowy kanalizacji w kierunku ul. 
Łowickiej i ul. Senatorskiej został opraco-
wany. Na budowę kanalizacji gmina 
otrzymała promesę z Polskiego Ładu na 
kwotę 1 mln. 800 tys. zł. Budowa planowana 
jest  w  2023  roku.
                                                    cd. na str. 2

- projekcie Cyfrowa Gmina - projekt jest w 
trakcie realizacji,  łączne koszty finansowe 
pochodzące ze środków zewnętrznych na 
wykonanie  zadania to kwota 256 050,00 zł. 
Projekt  będzie  zakończony  w  2023 r.,

- zakupie samochodu dla jednostki OSP 
Piątek - OSP  otrzymało promesę na zakup 
samochodu strażackiego w kwocie 400 000 
zł. z Państwowej Straży Pożarnej oraz 100 
000 zł z WFOŚiGW w Łodzi i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Samochód jest  odebrany, Gmina 
Piątek finansuje zakup samochodu dla OSP 
w kwocie 400 000 zł., Pojazd służy do 
prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 
zagrożeń,

 - odbudowie budynku mieszkalnego przy 
ul. Pokrzywnej - rozprowadzono instalacje 
elektryczne, otynkowano ściany. Termo-
modernizacja na zewnątrz budynku została 
ukończona. Zakładana jest instalacja wodno 
- kanalizacyjna, rozprowadzono sieć 
ciepłowniczą, zamontowano zbiornik na gaz. 
Na ten cel Gmina Piątek ma otrzymać 
dofinansowanie w wysokości 2 mln. zł. od 
Banku  Gospodarstwa  Krajowego,

budynkach zostały zakończone. Trwają 
jedynie   prace remontowe   w hali sportowej  
„Pilawa”, w listopadzie realizowano roboty w 
zakresie zszywania pękniętych ścian, wzmo-
cniono nadproża okienne, osuszono wilgo-
tne  ściany,  zabezpieczono  podłogę, 

- budowie pasywnego przedszkola w Piątku -  
trwają  prace. W ostatnim czasie wylano 
beton pod płytę nośną budynku, wykonano 
zbrojenie,  budowane  są   ściany. 

W środę, 28 grudnia w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Piątku odbyła się XLIX 
sesja  Rady  Miejskiej  w  Piątku. 
Pierwszym tematem poruszonym podczas 
obrad była sprawa sprzedaży preferencyjnej 
węgla  prowadzonej przez Gminę Piątek. 
Sekretarz Gminy - Renata Lepalczyk poinfor-
mowała o zakończeniu sprzedaży węgla - 
I transzy w roku 2022 oraz podpisaniu umowy 
z Polską Grupą Górniczą S.A. na dostawy 
węgla w roku 2023. Dostawy bedą się 
odbywały  do  30  kwietnia  2023 r.
Pani Sekretarz zaapelowała też, aby 
mieszkańcy kupujący węgiel nie dokonywali 
wcześniejszych wpłat na konto, a płacili w 
kasie Urzędu bezpośrednio przed pobraniem 
faktury.  Aktualne informacje dotyczące 
terminów i ilości dostaw wraz z certyfikatami 
jakości węgla publikowane są stronie 
internetowej  www.gminapiatek.pl 
Następnie głos zabrał Burmistrz - Krzysztof 
Lisiecki, który poinformował radnych o 
zadaniach inwestycyjnych  realizowanych na 
terenie  naszej  gminy  -  m.in.  o:
- zakończeniu budowy sieci wodociągowej 
przy  terenach  inwestycyjnych,
- budowie studni głębinowej w Pokrzywnicy – 
(przetarg wygrała firma z Kielc. Jest 
przygotowywana dokumentacja dotycząca 
budowy),

- przebudowie oczyszczalni ścieków w 
Goślubiu Osadzie - prace już rozpoczęto. 
Zadanie jest dwuletnie i zostanie zakończone 
w  2023  roku), 

- przydomowych oczyszczalniach ścieków – 
(dofinansowanie wynosiło 3 tys. zł.,  wnioski 
zostały rozliczone, 20 mieszkańców Gminy 
otrzymało  dofinansowanie),

- termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej - (prace wykończeniowe w 

- renowacji studni głębinowych na terenie 
Gminy  Piątek -  projekty  są  już  gotowe,

- zakupie ciągnika, beczki asenizacyjnej i 
przyczepy - zakupiony sprzęt przekazano 
ZGKiM  w  Piątku),

W niedzielę, 29 stycznia podobnie jak w całej 
Polsce, także w Gminie Piątek zagrała 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  
Sztab organizacyjny 31. finału WOŚP 
tradycyjnie mieścił się w Szkole Podstawo-
wej  w  Piątku.

Na scenie WOŚP swoje aktorskie, taneczne i 
wokalne umiejętności zaprezentowali 
uczniowie piątkowskiej podstawówki oraz 
dzieci z Gminnego Przedszkola im. Jana 
Pawła II w Piątku. Także w tym miejscu 
odbywały się tradycyjne aukcje WOŚP. Na 
uczestników finału jak zawsze czekała 
ciesząca się ogromną popularnością 
kawiarenka, gdzie serwowano pyszne ciasta, 
gorące i zimne przekąski oraz napoje. Wiele 
osób przystawało również na wystawie 
rękodzielnictwa Pani Barbary Garus oraz 
stoisku przygotowanym przez Gminna 
Bibliotekę Publiczną w Piątku. Nie brakowało 
też amatorów malowania twarzy oraz 
chętnych do spróbowania swoich sił w 
wykonywaniu makram. Imprezę zakończył 
koncert zespołu Big Dance oraz tradycyjne 
„Światełko  do  nieba”.   
Sztab Organizacyjny WOŚP w Szkole 
Podstawowej w Piątku składa podziękowa-
nia wszystkim wolontariuszom, darczyńcom, 
hojnym uczestnikom działania, organiza-
torom i współorganizatorom. W tym roku w 
Gminie  Piątek  zebraliśmy  28 438,22 zł. !!!

Na  uczestników wspólnego grania czekało 
wiele atrakcji. Hala sportowa była areną 
licznych rozgrywek w piłkę nożną, pokazu 
karate w wykonaniu Szymona Frankiewicza 
(ucznia podstawówki w Piątku) oraz pokazu 
udzielania pierwszej pomocy, który  
przedstawili  druhowie  z  OSP  Piątek.

Ze względu na remont hali „Pilawa” tegoro-
czny finał WOŚP odbywał się na I piętrze 
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Piątku, a towarzyszące mu 
rozgrywki sportowe i pokazy, jak zawsze w  
hali  sportowej.
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Budżet Gminy na rok 2023, czyli z obrad 
XLIX  sesji Rady Miejskiej w Piątku cd. ze str. 1

- inwestycjach realizowanych ze środków 
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -  
montaż platform przy Ośrodku Zdrowia w 
Piątku, wykonanie podjazdów dla niepełno-
sprawnych przy budynku Szkoły Podsta-
wowej w Piątku oraz budynku Urzędu 
Miejskiego  -  wjazd  przez  podwórko,

 

- zakupie sprzętu i modernizacji siłowni - 
prace zostały zakończone. Wymieniono 
posadzkę, pomalowano salę, położono 
gumową nawierzchnię, zakupiono sprzęt do 
siłowni,  stary  sprzęt  został  naprawiony,

Burmistrz  Piątku  poinformował  również  o:

- projektach na remonty dróg gminnych - 
projekty są już przygotowane. Gmina ma 
otrzymać dofinansowanie z Polskiego Ładu 
w kwocie 10,8 mln. zł., na przebudowę 3 
dróg,  położenie 3 nakładek na drogi gminne 
oraz położenia 2 nakładek na drogi 
popegeerowskie. Przetarg na drogi gminne 
będzie  ogłoszony  na  początku  2023  r., 

Burmistrz Piątku poinformował m.in. o:

- zakupie samochodu dla OSP celem dowozu 
mieszkańców na szczepienia - zadanie 
zostało  zrealizowane,
- remontach i wyposażeniu świetlic - na zada-
nie przeznaczono 130 tys. zł. Wymienione 
zostały drzwi wewnętrzne. Świetlice wyposa-
żono m.in. w sanitariaty i umywalki. Są to 
miejsca  spotkań  pocovidowych,

- remoncie świetlicy wiejskiej w Piekarach - 
sołectwo otrzymało dofinansowanie w 
ramach programu „Sołectwo na Plus” w 
wysokości 100 tys. zł. Prace zostały 
zakończone. Położono tynki, podwieszany  
sufit, zainstalowano instalację elektryczną, 
pomalowano ściany, zamontowano oświe-
tlenie. Całkowity koszt zadania zamknął się 
kwotą 115 tys. zł. Kwotę 15 tys. zł. dołożyła 
Gmina,

- otrzymanych przez trzy sołectwa grantach 
„Sołectwo na Plus” oraz finansowym wspar-
ciu Gminy, które umożliwiło realizację 
projektów. Były to: „Aktywny Plac Zabaw w 
Piątku”, który zaowocował doposażeniem 
placu zabaw w nowe urządzenia zabawowe i 
ławki. Kwota z grantu to 12 tys. zł., a 6,2 tys. zł 
z budżetu Gminy. Kolejne dwa granty w 
kwocie 12 tys. zł. każdy otrzymały sołectwo 
Konarzew na realizację projektu „Działając 
razem - zrobimy więcej” polegającego na 
wykonaniu ogrodzenia wraz z wjazdem na 
działkę Domu Ludowego, dofinansowanie  z  
budżetu  Gminy to 6,5 tys.  
Sołectwo Piekary na realizacje projektu 
„Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Pieka-

- Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 
500 tys. Projekt realizowany jest w 
przedszkolu. Jest to związane z utworzeniem 
dodatkowej grupy dzieci w oddziale 
przedszkolnym. Dzięki temu wszystkie dzieci 
w br. szkolnym zostały  przyjęte  do  
przedszkola, a placówka zakupiła dodatkowe 
wyposażenie.

- modernizacji stadionu miejskiego wraz z 
rozbudową kompleksu sportowego „Orlik” 
oraz rewitalizacji parku miejskiego w Piątku –  
odbył się przetarg na to zadanie. Wyko-
nawca, który wygrał przetarg  zrezygnował z 
realizacji  tej  inwestycji. Obecnie nie ma 
możliwości  ogłoszenia  nowego  przetargu.

 - uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej  Gminy  Piątek  na  lata  2023-2032
- uchwalenia budżetu Gminy Piątek na 2023 rok

- przetargu na odbiór odpadów komunalnych 
na terenie Gminy Piątek - przetarg wygrała 
firma PreZero.  Rada Miejska w Piątku ustaliła, 
że opłaty za odpady komunalne w Gminie 
Piątek  nie  ulegną  zmianie. 

-  zbiórce używanych opon, która odbyła się  w 
dniach 14-25 listopada 2022 r. w punkcie w 
Pokrzywnicy (zbierane były wszystkie opony, 
zebrano mnóstwo opon, część z nich została 
już  zabrana  przez  specjalną  firmę),

- o prowadzonych rozmowach w sprawie 
budowy GPZ - Gmina Bedlno nie udostępnia 
korytarza  na  budowę  linii zasilającej do GPZ,

Następnie radni zostali zapoznani z Uchwałą 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do 
projektu uchwały o wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Piątek i uchwały budżetowej 
Gminy Piątek na 2023 rok oraz możliwości 
sfinansowania planowanego deficytu budżetu 
Gminy  Piątek  w  2023  roku.

- zbiórce elektrośmieci w ramach projektu 
„Moje miasto bez elektrośmieci”, która odbyła 
się w dniach  14-15 listopada 2022 roku w 
dwóch punktach: w Pokrzywnicy oraz w 
budynku byłego posterunku Policji przy  ul. 
Łęczyckiej,

Podczas XLIX sesji jednogłośnie podjęte 
zostały  uchwały  w  sprawie:

- renowacja studni głębinowej na terenie SUW 
w Piątku,

- otrzymaniu przez Gminę Piątek szlaki na 
równanie  dróg  gminnych.
- podpisaniu przez Gminę Piątek umowy w 
sprawie odśnieżania dróg gminnych na terenie 
Gminy -  mapa odśnieżania zosta ła 
opublikowana na stronie internetowej Gminy 
Piątek. 

rach” polegającego na zakupie sprzętu 
kuchennego i naczyń. Dofinansowanie z bu-
dżetu  Gminy,  to  kwota  6 tys. zł.,

Burmistrz Krzysztof Lisiecki podziękował 
radnym za podjęcie uchwały budżetowej 
Gminy Piątek na 2023 rok. Przyjęty budżet 
ustala dochody gminy w łącznej kwocie 
39.869.261,86 zł, z tego: bieżące w kwocie 
23.547.449,34 zł; i majątkowe w kwocie 
16.321.812,52 zł;. Budżet na rok 2023 zakłada 
wydatki w łącznej kwocie: 43.081.831,24 zł, 
z tego: bieżące w kwocie 23.478.062,00 zł; 
i majątkowe w kwocie 19.603.769,24 zł;. 
Deficyt budżetu wyniesie  3.212.569,38 zł – 
zostanie pokryty przychodami z nadwyżki 
budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 
1.571.112,38 zł oraz pożyczki długoterminowej 
w kwocie 1.641.457,00 zł. Burmistrz 
przedstawił założenia inwestycyjne na 2023 rok 
wśród  których  znalazły  się  m.in.:

- budowie w 2023 roku stacji gazowej w Gminie 
Piątek,
- budowie Zakładu Zagospodarowania Odpa-
dów Komunalnych w Piaskach Bankowych - 
nadal brak jest decyzji Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego co do wpisania tego zadania na 
listę  projektów  do  realizacji, 

- budowa studni głębinowej na terenie SUW w 
Pokrzywnicy,

- dofinansowaniu do budowy przydomowych 

- nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Piątek -  ul. Kolejkowa,

- przebudowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowości  Goślub  Osada,

- o pojawieniu się dużej ilości wilków na 
terenie Gminy Piątek. Burmistrz zaapelo-
wał o rozwagę i racjonalne zachowanie 
wobec tych zwierząt ponieważ są  to  
watahy  od  7  do  12  osobników. 

- projekty  dróg  gminnych,

- budowa i przebudowa dróg gminnych - 
Pokrzywnica,   Łęka,   ul. Nowy Świat,

- remont dróg gminnych w miejscowości 
Goślub stanowiących dojazd do dawnego 
ośrodka  PGR. 

- remonty dróg gminnych (Krzyszkowice – 
Konarzew,  Łubnica,  Piekary),

- spotkaniu z mieszkańcami Włostowic i 
Włostowic  Parceli  w  sprawie  działek,

- przyjęcia Gminnego Programu Profila-
ktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
w  Gminie  Piątek  na  lata  2023-2024,

oczyszczalni ścieków,

- projekt boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej  w  Czernikowie,

- budowa pasywnego budynku przedszkola 
w Piątku - kontynuacja,

Kolejne  podjęte  uchwały  dotyczyły: 
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 
2022-2032,

- regulaminu przyznawania stypendium 
Burmistrza  Piątku,

- budowa kanalizacji w miejscowości 
Piątek,

- planu dofinansowania doskonalenia 
zawodowego  nauczycieli  w  roku  2023,

- dokonania  zmian  w  budżecie,

- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości,

- uznania skargi na bezczynność Burmi-
strza Piątku w zakresie udostępniania 
zbiorów usług danych przestrzennych 
dotyczącego zagospodarowania prze-
strzennego  Gminy  Piątek za bezzasadną. 
Na zakończenie obrad Burmistrz 
poinformował  jeszcze  o:

- nadania nazwy ulicy w miejscowości 
Piątek -  ul. Kaczeńcowa,

- przyjmowaniu wniosków od 1 stycznia 
2023 r. do końca lutego na zdejmowanie, 
odbiór i utylizację azbestu - więcej 
informacji w pok. nr 19 Urzędu Miejskiego w 
Piątku,

- termomodernizacja budynków użyteczno-
ści publicznej na terenie gminy - 
kontynuacja,
- odbudowa, rozbudowa, budynku 
mieszkalnego przy ul. Pokrzywnej - 
kontynuacja,

- podtopieniach na łąkach przy rzekach 
Malinie i Moszczenicy - Gmina stara się od 
lat o czyszczenie obydwu rzek. Rzeki są 
wypłycone. Ponadto są na nich budowane 
tamy przez bobry. Urząd Miejski 
wystosował pismo dotyczące czyszczenia 
rzek  w  Gminie  Piątek  do  Wód  Polskich.

- rozpatrzenia petycji dotyczącej urządzeń 
do dekontaminacji pomieszczeń w 
budynkach  użyteczności  publicznej,

foto. MISS POLONIA
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
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 przez Gminę Piątek
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- ZUS informuje, że nowy okres rozlicze-
niowy świadczenia 500+ będzie obejmował 
okres od 01 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024. 
Wnioski na nowy okres rozliczeniowy można 
składać od 01 lutego 2023 r. m.in. poprzez 
bezpłatną  aplikację  mZUS.

Psycholog - dyżury w godzinach 13:00 – 
17:30 w poniedziałki: 16 stycznia, 13 lutego, 
13 marca, 11 kwietnia, 8 maja i 4 czerwca 
oraz w godzinach 9:00 - 13:30 w poniedziałki: 
30 stycznia, 27 lutego, 27 marca, 24 kwietnia, 
22  maja  i  22  czerwca.

- GOPS w Piątku informuje o dyżurach 
psychologa i terapeuty uzależnień w Punkcie 
Konsultacyjnym w Piątku - ul. Łowicka 4

Terapeuta uzależnień - dyżury w godzinach 
12.30 - 17:00 w poniedziałki: 9 i 23 stycznia, 6 
i 20 lutego, 6 i 20 marca, 3 i 17 kwietnia, 15 i 29 
maja  oraz  12  i  26  czerwca  2023  roku.

- zapraszamy do udziału w spotkaniu 
informacyjnym, na temat uzyskania 
zwolnienia podatkowego z tytułu nowej 
inwestycji, które odbędzie się 10 lutego 2023 
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. 
Specjaliści z Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej przedstawią obowiązujące 
przepisy Polskiej Strefy Inwestycji. Zostanie 
przedstawiona szeroka oferta Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla MŚP i 
dużych przedsiębiorców ze szczególnym 
uwzględ-nieniem wsparcia na realizacje 
nowych inwestycji. Przedsiębiorcy będą 
mogli dowiedzieć się jakie inwestycje 
kwalifikują się do objęcia pomocą publiczną 
oraz jakie warunki należy spełnić by wsparcie 
uzyskać.

- w niedzielę, 22 stycznia w kościele Św. 
Trójcy w Piątku po sumie odbył się koncert 
kolęd i pastorałek. Organizatorami wyda-
rzenia była Gmina Piątek wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Piątku oraz Parafią Św. 
Trójcy w Piątku. Muzycznych wrażeń 
dostarczyła Gminna Orkiestra Dęta Stara 
Biała wraz z obdarzoną wspaniałym głosem 
solistką  -  Sylwią  Gorajek.

-  jeżeli chcesz uzyskać dofinansowanie na 
eko zmiany w swoim domu - wymienić stary 
piec, zmienić termoizolacje, ocieplenie albo 
założyć nowe okna - przyjdź na bezpłatne 
warsztaty w Piątku. Warsztaty odbędą się 
14 lutego o godz. 15:00 w sali OSP w Piątku. 
Zapisy na  www.zwalcznude.pl/wydarzenia/ 
program-czyste-powietrze-warsztaty-w-
piatku/ 

- ZUS I Oddział w Łodzi informuje, że od 
1 stycznia 2023 r. weszły w życie przepisy 
rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej z dnia 3 marca 2022 r., dotyczące 
legitymacji emeryta-rencisty. Emerytom i 
rencistom, którzy przed 1 stycznia 2023 r. 
otrzymali legitymacje w formie plastikowej 
karty identyfikacyjnej, wydamy automaty-
cznie również legitymację w wersji 
elektronicznej. Takie osoby będą mogły 
korzystać z obu wersji dokumentu – i 
tradycyjnej, i elektronicznej. mLegitymacja 
działa tak, jak tradycyjny dokument. 
Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba 
uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub 
rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej 
przysługujących, np. zniżek do biletów.

Zwrot podatku 
akcyzowego 

 Pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej w Piątku

-  spotkaniu z sołtysami Gminy Piątek, które 
odbędzie się 30 stycznia 2023 roku  
- spotkaniu z Łódzką Specjalną Strefą 
Ekonomiczną, które odbędzie się w dniu 
10.02.2023 roku, o godz. 10:00, spotkanie 

- naborze wniosków na utylizację azbestu - 
wnioski można składać do 28 lutego 2023,
- o ogłoszeniu naboru wniosków do 
programu  „Sołectwo  na  Plus  2023” 

W piątek,13 stycznia w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Piątku odbyła się 
pięćdziesiąta sesja Rady Miejskiej w 
Piątku. Po stałych punktach obrad głos 
zabrał Krzysztof Lisiecki, który przedstawił 
informacje z wykonania uchwał Rady 
Miejskiej oraz pracy w okresie między 
sesjami.  Burmistrz poinformował m.in. o:
- budowie studni głębinowej w Pokrzywnicy 
zadanie jest w trakcie realizacji i zostanie 
zakończone  w  2023  roku ,

 - odbudowie budynku mieszkalnego przy 
ul. Pokrzywnej - Gmina Piątek może już 
korzystać  z  dofinansowania w wysokości
2 mln. zł. z Banku Gospodarstwa 
Krajowego,

- projektach dróg gminnych - w 2023 roku 
Gmina Piątek chce wykonać projekt ulicy 
Bitwy  nad  Bzurą  oraz  ulicy  Polnej na 
przebudowę  tych  ulic,

- budowie i przebudowie dróg gminnych na 
terenie Gminy Piątek - Gmina Piątek ma 
otrzymać 9 mln. z Polskiego Ładu na 
budowę i przebudowę dróg gminnych. 
Przebudowie będą podlegać ulica Nowy 
Świat w Piątku, droga gminna w Pokrzywni-
cy - dojazd do hurtowni budowlanej i do 
SUW w Pokrzywnicy oraz droga w Łęce 
przy  magazynach  LEROY  MERLIN,

-  remoncie drogi gminnej w Goślubiu 
stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka 
PGR Goślub - kwota dofinansowania z 
Polskiego Ładu będzie wynosiła 1 mln. 800 
tys. zł., wkład własny z budżetu Gminy 
Piątek to kwota w wysokości 200 tys. zł., 

- renowacji studni głębinowej w Piątku -  
renowacja jednej studni zostanie 
przeprowadzona w 2023 roku. W kolejnych 
latach będą przeprowadzane renowacje 
kolejnych  studni  w  Piątku  i  Pokrzywnicy,

- projekcie boiska sportowego przy Szkole 
Podstawowej w Czernikowie - prowadzone 
są  rozmowy  z  ewentualnymi projektan-
tami,

- remoncie dróg gminnych - nakładki na 
drogach gminnych położone zostaną w 
miejscowościach: Konarzew - Krzyszkowi-
ce, Łubnicy oraz w Piekarach, wkład 
własny z budżetu Gminy Piątek wynosi 
500  tys.  zł.,

- budowie pasywnego przedszkola w 
Piątku – po wylaniu płyty nośnej kontynu-
owane jest wznoszenie ścian oraz 
rozpoczęło  się  zakładanie  dachu,

- przydomowych oczyszczalniach ścieków 
- kwota dofinansowania wynosi 3 tys. zł.,  
wnioski należy składać do końca maja 2023
- przebudowie oczyszczalni ścieków w 
Goślubiu Osadzie - rozpoczęły się prace 
polegające na przebudowie budynku 
oczyszczalni  ścieków, 

- inwestycjach realizowanych ze środków  
POLSKI  ŁAD:

przeznaczone jest dla przedsiębiorców, 
będzie dotyczyć zwolnienia z podatku z 
tytułu  nowej  inwestycji.
Następnie głos zabrała Sekretarz Gminy 
Pani Renata Lepalczyk. Omówiła sprawy 
dotyczące  dystrybucji  węgla  w  gminie.
Podczas 50 sesji Rady Miejskiej w Piątku 
podjęto  jednogłośnie  uchwały  w  sprawie:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 
2023-2032,
- dokonania zmian w budżecie Gminy 
Piątek,
- zmiany uchwały Nr XXXV/193/21 Rady 
Miejskiej w Piątku w sprawie określenia 
zasad przyznawania i wysokości diet 
przysługujących radnym Rady Miejskiej w 
Piątku za udział w pracach organu 
samorządowego oraz zwrotu kosztów 
podróży  służbowych, 
- uchwalenia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zaso-
bem Gminy Piątek na lata 2023-2027.
Radni  nie  złożyli  interpelacji  i  zapytań. 
Burmistrz zaapelował aby mieszkańcy nie 
sadzili drzew: pod liniami energetycznymi, 
w poboczach dróg i w rowach oraz nie 
wyrzucali kamieni do przydrożnych rowów i 
na pobocza dróg - na terenie gminy są 
wyznaczone miejsca do składowania 
kamieni i gruzu. Burmistrz poprosił również 
mieszkańców o wycinanie przy swoich 
dz ia łkach krzaków porasta jących 
przydrożne rowy, ponieważ przy remoncie 
poboczy  krzaki  stanowią  duży  problem.  

Urząd Miejski w Piątku informuje, że każdy 
rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy zużyty do 
produkcji rolnej powinien w terminie od 
1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. złożyć 
odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta, w zależności od 
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z 
fakturami VAT (lub ich kopiami) stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 
stycznia 2023 r. w ramach limitu zwrotu 
podatku  określonego  na  2023 rok.
Dokumenty można złożyć osobiście w 
Urzędzie Miejskim w Piątku, pokój nr 16 w 
godzinach pracy Urzędu lub przesłać 
pocztą na jego adres: Urząd Miejski w 
Piątku, Rynek 16, 99-120 Piątek z 
dopiskiem „Zwrot  podatku  akcyzowego”.

Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w 
Urzędzie Miejskim w Piątku pokój nr 16, 
jako załączniki – poniżej oraz na stronie 
internetowej http://www.bip.ugpiatek.pl  w 
zakładce  druki  do  pobrania.

Zwrot przyznanych środków nastąpi w 
terminie: 3 - 28 kwietnia 2023 r.  przelewem 
na rachunek bankowy podany we wniosku.

Limit  zwrotu podatku  w  2023 r.  wynosi:
132 zł (110 x 1,20 zł) z 1 ha użytków rolnych 
oraz 48 zł (40 x 1,20) z 1 średniej rocznej 
liczby dużych jednostek przeliczeniowych 
bydła  (DJP)
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19 lutego o godz. 10:00
- na Turniej Piłki Siatkowej 

im. Czesława Lichoty o 
Puchar Burmistrza Piątku
(hala sportowa w Piątku)

Burmistrz Piątku zaprasza:

Harmonogram odbioru odpadów na terenie 
Gminy Piątek w roku 2023

Odpady selektywne (zielone worki):  
29.03,  22.05,  17.07,  12.09,  7.11

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

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzin-
nej:  co  tydzień,  w  każdy  piątek 

Odpady komunalne: 16.02, 16.03, 13.04, 
28.04, 11.05, 25.05, 7.06, 22.06, 6.07, 
20.07,  3.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09,  
12.10,  26.10,  23.11,  21.12

Odpady selektywne (żółte worki): 3.02, 
27.02, 30.03, 24.04, 23.05, 21.06, 18.07,  
11.08,  13.09,  10.10,  8.11,  7.12 

Odpady zielone (brązowe worki):   
16.02, 16.03, 13.04, 28.04, 11.05, 25.05, 
7.06, 22.06, 6.07, 20.07,  3.08, 17.08, 
31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 23.11, 
21.12

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego odbędzie się sprzed 
posesji  w dniu  6/11/2023.

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  konta
97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w 
terminie:

- za  miesiąc  grudzień -  do 29.12.2023 r.

- za  miesiąc  maj - do 31.05.2023 r.

- za  miesiąc  marzec - do 31.03.2023 r.

- za miesiąc  lipiec - do 31.07.2023 r.
- za  miesiąc  sierpień - do 31.08.2023 r.

- za  miesiąc  październik - do 31.10.2023 r.

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service 
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach 
odbioru odpadów od 01.01.2023 r. do 
31.12. 2023  r.

- za  miesiąc  luty - do 28.02.2023 r.

- za  miesiąc  kwiecień - do 28.04.2023 r.

- za  miesiąc  czerwiec - do 30.06.2023 r.

- za  miesiąc  wrzesień - do 29.09.2023 r.

- za  miesiąc listopad - do 30.11.2023 r.   

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.

Informacje o braku odbioru odpadów przez 
firmę PreZero Service Centrum zgodnie z 
w/w harmonogramem zainteresowani 
przekazują telefonicznie do PreZero 
Service  Centrum  Sp.  z  o. o.:

komunalnych (odpady odbierane będą 
wyłącznie  z  koszy  i  worków ).

UWAGA!!!
Odpady - pojemniki i worki 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.

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

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.
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!!!

- ul. Łąkoszyńska 127,  99-300 Kutno
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.

w Piątku
Orszak Trzech Króli

w Konarzewie 
Nowy Sołtys 

Druga część tegorocznego Święta Trzech 
Króli miała miejsce w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku, gdzie 
dzieci z Gminnego Przedszkola im. Jana 
Pawła II w Piątku wystawiły piękne jasełka. 
Występ najmłodszych nagrodzony został 
głośną owacją publiczności oraz słodkimi 
upominkami dla małych aktorów oraz 
publiczności.

Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo w 
kościele p.w. Św. Trójcy w Piątku, które w 
intencji Miasta i Jego Mieszkańców 
odprawił Ks. Prałat Stanisław Poniatowski. 
Po wejściu do kościoła Trzej Królowie 
złożyli pokłon i dary: złoto, kadzidło i mirrę 
narodzonemu  Jezusowi.

W piątek, 6 stycznia ulicami Piątku, 
podobnie jak w wielu miastach naszego 
kraju, przeszedł Orszak Trzech Króli. Tego 
typu wydarzenie miało miejsce po raz drugi 
w  historii  naszego  miasta.

Po nabożeństwie drugi w Piątku Orszak 
Trzech Króli, w którym wzięło udział 
kilkuset mieszkańców naszej gminy, 
przeszedł ulicami Kościelną, Szpitalną, 
Belwederską, Łęczycką do Rynku pod 
budynek Urzędu Miejskiego w Piątku. Na 
schodach Urzędu Burmistrz Krzysztof 
Lisiecki podziękował mieszkańcom za 
udział w orszaku i wraz z Radnymi Rady 
Miejskiej w Piątku rozdał uczestnikom 
święta  słodki  upominek.

Po raz czwarty niepowodzeniem zakoń-
czyło się zebranie wiejskie zwołane w celu 
wyboru sołtysa Górek Łubnickich, które 
odbyło się we wtorek 17 stycznia. 
W zebraniu uczestniczyło zaledwie 5 
mieszkańców sołectwa i żadna z nich nie 
wyraziła chęci objęcia urzędu sołtysa. 
Mieszkańcy poprosili o przyłączenie ich 
sołectwa  do  sołectwa  Łubnica.

Wybrano także Radę Sołecką, w skład 
której weszli: Przewodniczący - Łukasz 
Miller, Członkowie: Katarzyna Białkowska i 
Bożena  Zielińska.

We wtorek 17 stycznia w Domu ludowym w 
Konarzewie odbyło się zebranie wiejskie 
zwołane w celu wyboru sołtysa. Wzięły w 
nim  udział  24  osoby.
Nowym Sołtysem Konarzewa została 
wybrana Teresa Sokół. Gratulujemy i 
życzymy sukcesów w pracy na rzecz 
sołectwa  i  gminy.

Podczas zebrania omówiono też wiele 
spraw dotyczących bieżącego funkcjono-
wania  sołectwa  i  Gminy  Piątek.
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