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Wybory samorządowe 2018
Jak podaje gminna Komisja Wyborcza w
Piątku, w wyborach na Wójta Gminy Piątek,
które odbyły się w niedzielę 21 października
2018 r. zwycięstwo odniósł Krzysztof Marian
Lisiecki, który uzyskał 1 489 głosów poparcia.
Drugi z kandydatów na wójta - Pani
Agnieszka Wójcik otrzymała 1 206 głosów.
W wyborach do rady gminy mandat radnego
Rady Gminy Piątek VIII kadencji uzyskali:
Okręg wyborczy nr 1 – Kalusiński Piotr
Paweł, zgłoszony przez KW Prawo i
Sprawiedliwość (130 głosów)
Okręg wyborczy nr 2 – Wójcik Agnieszka
Klaudyna, zgłoszona przez KW Prawo i
Sprawiedliwość (80 głosów)
Okręg wyborczy nr 3 – Gorący Daniel
Zbigniew, zgłoszony przez KW Niezależne
Forum Samorządowe Pokolenia (126
głosów)
Okręg wyborczy nr 4 – Brzozek Tomasz
Zbigniew, zgłoszony przez KW Prawo i
Sprawiedliwość (104 głosy)
Okręg wyborczy nr 5 – Kucharczyk Tomasz,
zgłoszony przez KW Niezależne Forum
samorządowe Pokolenia (123 głosy)
Okręg wyborczy nr 6 – Florczak Kamil,
zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość
(68 głosów)
Okręg wyborczy nr 7 – Jóźwiak Dariusz
Fr a nciszek , z g łos zony prze z K WW
Krzysztofa Lisieckiego (115 głosów)
Okręg wyborczy nr 8 – Kacperska Urszula,
zg ło sz o n a pr z ez K W W Kr z y s z t of a
Lisieckiego (127 głosów)
Okręg wyborczy nr 9 – Matusiak Anna
Adriana , zgłoszona przez KW Prawo i
Sprawiedliwość (105 głosów)
Okręg wyborczy nr 10 – Matusiak Monika,
zg ło sz o n a pr z ez K W W Kr z y s z t of a
Lisieckiego (62 głosy)
Okręg wyborczy nr 11 – Budner Paweł
Wincenty, zgłoszony przez KWW Krzysztofa
Lisieckiego (88 głosów)
Okręg wyborczy nr 12 – Gabryelczak
Małgorzata , zg ło szona p rzez K WW
Krzysztofa Lisieckiego (128 głosów)

Okręg wyborczy nr 13 – Frankiewicz Michał
Artur, zgłoszony przez KWW Krzysztofa
Lisieckiego (44 głosy)
Okręg wyborczy nr 14 – Krysiak Waldemar
Włodzimierz, zgłoszony przez KW Prawo i
Sprawiedliwość (82 głosy)
Okręg wyborczy nr 15 – Michalak Paweł Piotr,
zgłoszony przez KWW Krzysztofa Lisieckiego
(79 głosów)
W Gminie Piątek liczba osób uprawnionych do
głosowania wynosiła 4988, w tym 1 obywatel
Unii Europejskiej niebędący obywatelem
polskim. Karty do głosowania wydano 2754
o sob om, w tym 1 oby wa telow i U nii
Europejskiej nieb ędącemu obywatelem
polskim. W wyborach wzięło udział (oddało
ważne karty do głosowania) 2751 osób, to jest
55,15% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych w wyborach do rady gminy
oddano 2699, to jest 98,11 % ogólnej liczby
głosów oddanych. Głosów nieważnych
oddano 52, to jest 1,89% ogólnej liczby głosów
oddanych, z tego głosów nieważnych z
powodu:
1) postawienia znaku „X” obok nazwiska
dwóch lub większej liczby kandydatów oddano
18, to jest 34,62% ogólnej liczby głosów
nieważnych,
2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska
żadnego kandydata oddano 34, to jest 65,38%
ogólnej liczby głosów nieważnych,

Zenon Dąbrowski - KWW Niezależne Forum
Samorządowe Pokolenia - 505 głosów.
W wyborach do sejmiku województwa
łódzkiego w okręgu wyborczym nr 2,
obejmującym m.in. gminę Piątek mandaty
radnego uzyskali:
Joński Dariusz - KWW PLATFORMA,
NO WO CZ E SN A K OA L ICJ A O BY WA TELSKA, Rafalska Ilona Maria - KWW
PLATFORMA, NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA, Antczak Alicja Elżbieta KW P R AW O I S PR A WI E DL I WO ŚĆ ,
Linkowski Zbigniew Sylwester - KW PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ oraz Wojciechowski
Wa l de ma r J a n - K W
P R AW O I
SPRAWIEDLIWOŚĆ.

Jak informuje Gminna Komisja Wyborcza w
Piątku na terenie naszej gminy wybory
przebiegły sprawnie i be z z akłóceń.
Tradycyjnie mieszkańcy gminy głosowali w 5
Obwodowych Komisjach Wyborczych.
Nowością tegorocznych wyborów samorządowych były przezroczyste urny oraz
“podwójne” komisje. Jedna do spraw
przeprowadzenia głosowania (członkowie
tych komisji pracowali w godz. 7:00 - 21:00),
druga do spraw ustalenia wyników wyborów
(od 21:00 do zakończenia prac). Ogółem w
obwodowych komisjach wyborczych w
gminie Piątek pracowało 89 osób!!! Nad
przebiegiem wyborów czuwała Gminna
W wyborach do rady powiatu łęczyckiego Komisja Wyborcza (9 osób) oraz pełnomandat radnego z okręgu wyborczego nr 4 mocnik ds. obsługi informatycznej.
( gmi n a Dasz yn a , W iton ia, Gó ra św.
Małgorzaty, Piątek) uzyskali:
Wojciech Zdziarski - KW PSL - 668 głosów
Józef Mikołajczyk - KW Prawo i Sprawiedliwość - 459 głosów
Włodzimierz Lewandowski - KW Prawo i Sprawiedliwość - 611 głosów
Zbigniew Marczak - KW Prawo i Sprawiedliwość 358 - głosów
Michał Czekalski - KWW Przymierze Ziemi
Łęczyckiej - 340 głosów
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XLII sesja
Rady Gminy Piątek
W środę 10 października odbyła się XLIII
sesja Rady Gminy Piątek. Po stałych
punktach obrad Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady przedstawili informacje z
analizy oświadczeń majątkowych za rok
2017.
Złożone podczas sesji zapytania i interpelacje dotyczyły:
- czy remont linii kolejowej Łódź-Kutno na
odcinku Ozorków - Łęczyca zamyka
sprawę budowy linii kolejowej przez
Piątek? - cała sprawa dotycząca budowy
linii kolejowej przez Piątek zostanie
rozstrzygnięta wiosną 2019 roku. W chwili
obecnej Zarząd Kolei nadal pod uwagę
bierze obie opcje, zdecydują kwestie
finansowe.
- jakie kryteria będą stosowane w
przydziale mieszkań socjalnych przy ul.
Łowickiej? - pod uwagę będą brane
obecne warunki lokalowe poszczególnych
rodzin oraz sprawy związane z eksmisjami.
- czy coś się zmieniło w kwestii składowania odpadów w Piekarach? - obecnie
trwają rozmowy z właścicielami: terenu
i składowanych pojemników.
- co oznacza wysypanie ziemi oraz innego
materiału na alejce przy parku w Piątku? ziemia będzie wykorzystana do uzupełnienia zadoleń i nierówności na trawnikach parkowych, a destrukt (którego jest
za mało) posłuży do utwardzenia alejki.
- czy będzie uzupełniona o nowe latarnie
tzw. “czarna dziura” w Pokrzywnicy od
skrzyżowania z drogą do Boguszyc drogi
w kierunku Czernikowa? - rozbudowa
i wszelkiego rodzaju uzupełnienia
oświetlenia ulicznego będą rozpatrywane
podczas realizacji III etapu modernizacji
oświetlenia na terenie Gminy Piątek.
- prośba o zgłoszenie rzeki Maliny do
czyszczenia oraz rozebrania znajdujących się na niej tam bobrowych - zadanie
odmulenia rzeki Maliny należy do zadań
Wód Polskich. Rozbiórkę tam bobrowych
na rzekach Malinie i Strudze również
zgłoszono do tej instytucji.
Podczas XLIII sesji podjęte zostały
uchwały w sprawie:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2018 - 2032,
- dokonania zmian w budżecie Gminy
Piątek,
- uchylenia regulaminów wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu
i szkołach prowadzonych przez Gminę
Piątek,
- uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Piątek z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2019
rok,
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości.
Sesję zakończyła dyskusja nad tematami
dotyczącymi bieżących spraw Gminy
Piątek.
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Piątek był i jest Geometrycznym Środkiem Polski
W sobotę 13 października o godz. 10 na
Rynku w Piątku odbyło się spotkanie w
obronie Piątku - Geometrycznego Środka
Polski. Tego dnia do Piątku przyjechał p.
Mariusz Menus, przewodniczący geodezyjnej akcji “Honorowy Południk Krakowski”, który chciał ograbić Piątek z miana
Geometrycznego Środka Polski.
Akcja, której przewodniczy pan Meus
wyznaczy ła kilka środków Polski geodezyjny środek obszaru administracyjnego Polski w okolicy Balkowa, 20 m od
granicy z gminą Krzyżanów, drugi w
okolicach Goślubia, zaś geodezyjny środek
całego terytorium Polski wg. ich obliczeń
znajduje się w leżącej 16 km na północnyzachód od Piątku, wsi Nowa Wieś pod
Kutnem. Wyliczenie to członkowie akcji
upamiętnili nawet wmurowaniem w Nowej
Wsi okolicznościowego słupka.
Pomimo obraźliwych słów skierowanych pod
adresem mieszkańców Piątku na mediach
społecznościowych, z przewodniczącym
akcji spotkała się liczna grupa mieszkańców
gminy z władzami samorządowymi na czele.
Niestety pan Meus nie potrafił odpowiedzieć
na pierwsze, skierowane do niego pytanie od kogo otrzymał upow ażnienie do
pozbawienia Piątku
miana Geometrycznego Środka Polski, nadanego przez
Instytut Geodezji i Kartografii. Dokument,
potwierdzający wyznaczenie Geometrycznego Środka Polski w Piątku, wydany
przez IGiK znajduje się w Urzędzie Gminy
Piątek i nie został cofnięty przez wydającą go
instytucję, czyli jak nie trudno wywnioskować
nadal obowiązuje!!!
Na pytania dotyczące lokalizacji “nowego”
środka Polski uczestnicy spotkania także nie
otrzymali jednoznacznej odpowiedzi. Sam
autor obliczeń wskazał kilka lokalizacji,
nadając im różne nazwy, przy czym co
istotne, ani razu nie nazwał wyznaczonego
przez siebie środka - Geometrycznym
Środkiem Polski. Rodzi się wiec pytanie
dlaczego i z takim uporem pan Meus dążył
do pozbawienia Piątku miana Geometrycznego Środka Polski?
Sam autor zamieszania, po trzech dniach od
spotkania w Piątku skierował do Wójta
Gminy list, który przedstawiamy poniżej.

“Szanowny Panie Wójcie
Pragnę wyrazić swoje osobiste ubolewanie
w yso ce niefortunnym obrotem jak i
przybrała moja geodezyjna inicjatywa. Nie
ukrywam, że stało się tak głownie za
sprawą mojej organizacyjnej nieporadności; metody sprawdzające się w
lokalnych projektach, w takiej skali
z a wi o d ły. Pr z y z n aj e , ż e n a le ż ał o
przeprowadzić to inaczej, z większa
rozwagą. Za to, przepraszam.
Nie było jednak moją intencją „okradanie”
gminy Piątek z jej geograficznego skarbu, a
jedynie wzmocnienie jego znaczenia
współczesnymi, naukowymi dowodami, de
facto i o ironio, potwierdzającymi jego
istnienie w tej lokalizacji oraz doprecyzowującymi jego charakter. Miałem i nadal
mam nadzieję, że mimo iż odegrałem w tej
historii kontrowersyjną rolę, zamieszanie
które wywołałem przyniesie korzyści gminie
i mieszkańcom, w postaci impulsu do
jeszcze głębszego zaangażowania w
sprawy lokalne oraz intensywniejszego
rozwoju „geometrycznego środka Polski”
jako cennej inicjatywy społecznej skupionej
wokół wyjątkowego obiektu geograficznego. Z naukowego obowiązku będę
kontynuował prace w tym temacie, pragnąc
jedynie dowieść poprawności obliczeń.
Sądzę, że to i tak nie zagrozi randze Piątku,
a Polska jest dość wielka by w pokoju
pomieścić oba „środki”: ten w Piątku, i ten w
Nowej Wsi.
Na znak pokoju i przeprosin za wywołane
przeze mnie złe emocje przesyłam
certyfikaty, które przygotowałem na tamto
spotkanie; niestety nie udało si się ich
wówczas przekazać, czego bardzo żałuję.
U p rz e j mi e p r o s z ę o p rz e k az a ni e
certyfikatów Paniom sołtys wraz z moimi
przeprosinami za to niezdrowe zamieszanie.
Z poważaniem Mariusz Meus”
Zapewne nie jest to jeszcze finał całego
z amieszania. Hist oria ostatnich la t
pokazuje, że już kilkukrotnie objawiali się
różni specjaliści lokujący środek Polski w
różnych miejscach, położonych zarówno
bliżej, jak i dalej tego JEDYNEGO i
PRAWDZIWEGO GEOMETRYCZNEGO
ŚRODKA POLSKI - PIĄTKU!

Zbiórka makulatury
i aluminiowych
puszek

Czas polowań
- gdzie i kiedy?

W dniu 15 listopada 2018 roku (czwartek)
w godz. 8:00 – 9:30 na parkingu przy
Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku odbędzie się
zbiórka makulatury i puszek aluminiowych.
Ktokolwiek z Państwa ma makulaturę i
puszki aluminiowe – prosimy o podarowanie ich szkole.
Pieniądze ze sprzedaży zasilą konto Rady
Ro dziców pods tawówki w P iątku.
Ws z ystk im Ofi aro d aw c om z gó ry
dziękujemy!
Organizatorzy akcji

Urząd Gminy Piątek informuje, że na stronie
inte rn etow e j w ww.gm ina p i ate k.p l w
aktualnościach, publikowane są informacje
dotyczące odbywających się na terenie
gminy polowań organizowanych przez koła
posiadające swoje tereny łowieckie na
obszarze Gminy Piątek.
W listopadzie odbędą się jeszcze polowania
organizowane przez KŁ “Myśliwiec” - 10.11,
KŁ “Bażant” - 17 i 18.11 oraz KŁ “Czapla” 25.11.
Jak informują Zarządy poszczególnych kół
łowieckich terminy polowań mogą ulec
zmianie ze względu na wystąpienie
niekorzystnych
warunków
atmosferycznych.

Expresem
przez Gminę Piątek
- dobiegają końca prace związane z
budową nowej nitki gminnego wodociągu w
Konarzewie. Długość budowanego odcinka
wynosi około 3 km. Prace wykonuje ZGKiM
w Piątku. Przypominamy, że w tym roku
Zakład wybudował nowe odcinki wodociągu
w Piekarach, Orenicach i Pokrzywnicy.
Koszt wykonanych prac to 1 mln zł.
- szybko przebiegają prace związane z rozbudową szkoły podstawowej w Czernikowie.
W ostatnim czasie wykonawca tej inwestycji
zakończył budowę murów, zalał strop,
wprawił okna. Obecnie trwają roboty
związane z rozprowadzeniem instalacji
elektrycznej w poszczególnych pomieszczeniach oraz prace przygotowawcze do
pokrycia obiektu dachem.
- zakończyły się prace związane z utwardzaniem dróg gruntowych na terenie naszej
gminy w miejscowościach: Balków, Śladków
Podleśny, Mysłówka (Dunaj), Witów, Łęka,
część ulicy Polnej i Stodolnianej w Piątku.
Koszt wykonania remontu tych dróg wyniósł
462 tys. zł.
- dobiegły końca prace związane z budową
hali magazynowej Leroy Merlin - I etap.
Budująca hale firma Panattoni Europe
przekazała już obiekt w użytkowanie firmie
Leroy Merlin. Równolegle rozpoczęły się
prace związane z budową drugiej części hali,
która zostanie wybudowana w 2019 roku. Na
terenie inwestycji wzniesiono też biurowiec i
wolnostojącą, jedną z największych w
Polsce wiat magazynowych oraz dwa
zbiorniki - jeden gromadzący wodę dla celów
p.poż i drugi - zbierający wodę opadową z
dachów hali.
- trwają prace związane z remontami
miesz kań komun alny ch i s ocjalnyc h
znajdujących się przy ulicy Łowickiej oraz
Jana Pawła II.
- dobiegły końca roboty związane z
ko nse rwa cją i napra wą da chów n a
budynkach komunalnych znajdujących się
przy ulicy Pokrzywnej 11, 13, 15. Przy okazji
tych prac naprawiono również orynnowanie.
Prace zostały wykonane na zlecenie ZGKiM.
- ZGKiM prowadzi również prace na
zlecenie Spółki Wodnej
związane z
odmulaniem rowów melioracyjnych na
terenie gminy.
- nadal prowadzone są rozmowy z
mieszkańcami gmin: Żychlin, Bedlno,
Krzyżanów, Piątek w sprawie przeprowadzenia linii zasilających do GPZ Piątek.
Są to trudne i żmudne rozmowy prowadzone
przez pracowników firmy Energa. Gmina
Piątek przekazała notarialnie, nieodpłatnie
dwie działki w miejscowości Łęka pod
budowę GPZ-u.
- Polska Spółka Gazowa przedstawiła
projekt budowy w Gminie Piątek nitki
gazociągu wraz ze stacją gazową oraz
złożyła dokumentację i wystąpiła o decyzję
pozwolenia na budowę.
- Gmina Piątek w partnerstwie z Lokalną
Grupą Działania POLCENTRUM przystąpiła do opracowania wniosku na dofinansowanie powstania pierwszego w naszej
gminie żłobka.

Inspektor sanitarny
ostrzega przed odrą

Program uroczystości
w dniu 11 listopada

Odra to jedna z najbardziej zaraźliwych
chorób wirusowych. Wirus odry przenoszony jest drogą powietrzno-kropelkową lub
przez bezpośredni kontakt z osobą chorą.
Pierwszym objawem tej choroby jest wysoka
gorączka. W początkowej fazie mogą
wystąpić objawy ostrego nieżytu górnych
dróg oddechowych, tj. katar, kaszel,
zapalenie spojówek ze światłowstrętem oraz
małe plamki po wewnętrznej stronie
policzków i na języku. Po kilku dniach na
twarzy i karku pojawia się plamisto-grudkowa
wysypka, która następnie rozprzestrzenia się
na tułów, ręce i nogi. Wysypka utrzymuje się
do 7 dni, a potem ustępuje, pozostawiając
brun a tne prz eba rwie ni a i d el ikatn e
złuszczanie naskórka.
Według danych Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego – Państwowego
Zakładu Higieny, od początku 2018 roku do
31 października odnotowano w całej Polsce
144 zachorowania na odrę (w analogicznym
ok re si e rok u 2017 stw ierdzo no 5 9
przypadków). Jednocześnie informujemy, że
w analizowanym okresie na terenie powiatu
łęczyckiego nie odnotowano żadnych
zachorowań na odrę.
N a jl e p sz ą o chr o ną pr z ed od rą s ą
szczepienia. Więcej informacji na ten temat
można uzyskać na portalu Szczepienia.info
http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/od
ra/

Program uroczystości patriotycznych w
100. rocznicę Odzyskania Niepodległości.
Niedziela 11.11.2018
11.30 - zbiórka przed Urzędem Gminy,
rozwinięcie100-metrowej biało-czerwonej
flagi,
11.40 - przemarsz na plac z pomnikiem
Środka Polski,
11:45 - posadzenie Drzewa Niepodległości,
11:50 - podniesienie flagi na maszt, odśpiewanie hymnu państwowego, przemarsz do
kościoła Św. Trójcy,
12.00 - Msza Św. w intencji Ojczyzny.
Po mszy św.: - przemarsz pod pomnik Krzyż,
złożenie wieńców, zapalenie zniczy.
Około godz. 13.30 - przejście do Gminnego
Ośrodka Kultury
- Uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości: występy uczniów piątkowskich
szkół, rozstrzygnięcie okolicznościowych
konkursów, promocja książki „Okruchy
wspomnień Danuty Stępniewskiej”
14.30 - otwarcie okolicznościowej wystawy
oraz prezentacja
prac konkursowych
Poniedziałek 12.11.2018
12.00 - Rynek w Środku Polski - spacer nowo
otwartą ścieżką historyczno - turystyczną po
Piątku.
Zapraszamy!
Prosimy Mieszkańców o uczczenie Święta
Odzyskania Niepodległości poprzez
wywieszenie przed domami flag!

Termomodernizacja
kompleksu szkolnego

Sołtysi otrzymali flagi
od Prezydenta

W poniedziałek 5 listopada Wójt Gminy
Piątek pod pisa ł umow ę z Ur zęd em
Marszałkowskim w Łodzi na dofinansowanie
w ramach RPO Województwa Łódzkiego na
l at a 2 0 14 - 202 0 t e rm omo de r niz a cj i
kompleksu szkolnego w Piątku. Zadanie to
zostało przewidziane do realizacji w latach
2018-2020.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 5 245 380
zł. Gmina otrzyma dotację w wysokości
3 213 364 zł.
Na całość prac złożą się m.in.:
kompleksowa wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, termomodernizacja wszystkich
szkolnych budynków, montaż pomp ciepła,
docieplenie stropodachu, remont kominów,
wykonanie obróbek blacharskich, montaż
kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, wymiana systemu grzewczego.
Gmina przygotowała specyfikację przetargową i już wkrótce ogłoszony zostanie
przetarg na wybór wykonawcy, który zajmie
się realizacją tej inwestycji.
Prace będą wykonywane w taki sposób, aby
w jak najmniejszym stopniu zakłócić
funkcjonowanie szkoły i przedszkola oraz
mają zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom obiektu.
Przeprowadzone roboty przyczynią się do
zdecydowanej poprawy estetyki kompleksu
szkolnego oraz pozwolą na uzyskanie
znacznych oszc zędności w koszta ch
utrzymania szkoły i przedszkola.

Z oka zj i 100 . ro c zn i cy Od z ysk a ni a
Niepodległości Prezydent RP - Andrzej Duda
przesłał na ręce sołtysów flagi państwowe
celem ich wywieszenia podczas święta
11 listopada wraz z krótkim listem.
“Niech flaga Rzeczpospolitej Polskiej, symbol
naszej tożsamości i państwowości oraz znak
naszego przywiązania do Ojczyzny, którą
współtworzą lokalne wspólnoty, będzie stale
obecna pośród nas, w zwłaszcza w roku
obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Niech w roku wielkiego narodowego
jubileuszu biało-czerwona flaga ozdobi nasze
domy i połączy nas wokół wspólnego celu,
jakim jest pomyślność i dobro Polski.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda”

SKŁAD OPAŁU
OFERUJEMY WĘGIEL
I EKOGROSZEK WORKOWANY
POLSKI oraz CZESKI
CENY JUŻ OD 760,00 ZA TONĘ !
DOWÓZ DO KLIENTA
NA TERENIE CAŁEJ GMINY
PIĄTEK I OKOLICY
GIECZNO, UL. GŁÓWNA 25 A
TEL: 601 248 987; 42 717 84 64
E-mail:tabax@tabax.pl
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 3

Harmonogram
odbioru odpadów
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. Uchwałą
Rady Gminy Piątek koszt odbioru
śmieci od 1 mieszkańca wynosi 8 zł za
śmieci segregowane i 12 zł za odpady
niesegregowane.
Terminy opłat za gospodarowanie odpadami 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 Gminy Piątek o numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003
w terminach:
- za miesiąc listopad - do 30.11.2018 r.
- za miesiąc grudzień - do 31.12. 2018 r.
W roku 2018 odbiór śmieci we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
29 listopad, 27 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
29 listopad, 27 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
15 listopad, 13 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
15 listopad, 13 grudzień.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
UWAGA!!!
Przypominamy Mieszkańcom Gminy
Piątek, że większe ilości jednorodnych
odpadów zebranych w sposób selektywny można indywidualnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Pokrzywnicy, w każdy piątek, w godzinach od
7:00 do 14:00 oraz do Sortowni
Odpadów TONSMEIER w Kutnie.
Butelki typu PET, przed wrzuceniem do
pojemnika prosimy zgniatać!!!
Szkło i plastik dostarczane do punktów
gniazdowych prosimy wrzucać do
pojemników, a nie zostawiać obok!!!
Informacje o braku odbioru odpadów przez
firmę TONSMEIER zgodnie z przedstawionym harmonogramem zainteresowa n i p rze k az u j ą tel e fon i czni e d o
TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr 24
254 29 87 lub do Urzędu Gminy Piątek.
Gazeta samorządowa z Środka Polski Informator Urzędu i Rady Gminy Piątek
Wydawca: Urząd Gminy Piątek
Adres: Urząd Gminy Piątek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl
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Realizują projekt
“Godność, Wolność,
Niepodległość”
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku włącza się w
obchody 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Zaplanowaliśmy
kilka działań. Już w październiku 2018 r.
zorganizowaliśmy dwudniową wycieczkę
o tematyce patriotycznej. Pierwszego dnia
uczniowie klas siódmych pojechali do
Wierzchosławic, gdzie zwiedzili Muzeum
W i nce nt e g o W ito sa , t rz yk ro tn e go
premiera II Rzeczypospolitej. Po południu
udali się do Krakowa, aby oddać hołd
Józefowi Piłsudskiemu, którego doczesne
szczątki zostały złożone w krypcie na
Wawelu.
Następnego dnia odwiedzili m.in. Muzeum
Czynu Niepodległościowego w krakowskich Oleandrach, znajdujące się w
miejscu, z którego 6 sierpnia 1914 r.
wyruszyła na teren zaboru rosyjskiego
Pierwsza Kompania Kadrowa. Zwiedzili
również dziedziniec i komnaty zamku
królewskiego, katedrę na Wawelu, Rynek
Główny, Sukiennice, Kościół Mariacki,
Collegium Maius, Barbakan. Przeszli
ulicami Starego Miasta.
Chętni uczniowie z klas V-VIII już od
miesiąca przygotowują się do udziału w
konkursie recytatorskim pt. „Strofy o
Ojczyźnie”, który odbędzie się 5 listopada.
Pod kierunkiem nauczycieli polonistów
wybrali wiersze i pracowali nad ich
interpretacją.
Dużo osób zaangażowało się w zbiórkę
pamiątek związanych z odzyskaniem
przez Polskę niepodległości i odbudową
państwa. Przyniesiono wiele przedmiotów
przechowywanych w rodzinnych domach.
Wszystkie zostały opisane i wyeksponowane w szkolnym muzeum. Uczniowie
i ich rodzice oraz zaproszeni goście będą
mogli oglądać wystawę od 9 do 15
listopada 2018 r.
W dniu 8 listopada 2018 r. zostanie
p rzeprow adzona gra te renowa dla
uczniów klas siódmych i ósmych pt. „Drogi
do niepodległości”. Głównym jej celem jest
poszerzenie i utrwalenie wiedzy o
n a j w a żn i e j s z yc h w y d a r ze n i a c h i
postaciach związanych z walkami o
w o ln ość i tw orz ąc yc h his tor i ę I I
R z ec z yp o sp ol it e j o r az r oz wij a nie
umiejętności pracy w grupie. W związku z
powyższym czteroosobowe grupy będą
miały do wykonania wiele ciekawych
zadań, m.in. założenie opatrunku rannemu
ż o łnier zo wi, str zela nie do tarczy,
rozwiązanie krzyżówki, quiz.
Działania w ramach programu „Godność,
Wolność, Niepodległość” Sfinansowano
ze środków Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Prog ramu Wieloletn iego
NIEPODLEGŁA na lata 2017 – 2021.
Zapraszamy Mieszkańców do zapoznania
się z efektami realizacji projektu.

Apteczka Pierwszej
Pomocy Emocjonalnej
Od października bieżącego roku szkolnego
w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w
Czernikowie przez psychologa szkolnego
realizowany jest z uczniami klas II-VII
program: ,,Apteczka Pierwszej Pomocy
Emocjonalnej”. Ma on na celu uczenie
optymizmu, rozwijanie poczucia własnej
wartości oraz kształtowanie postaw i cech
charakteru sprzyjających uczeniu się,
budowaniu dobrych relacji z innymi
i wychowaniu w duchu wartości. Program
składa się z 10 części i na każdą z nich
należy poświęcić 3 spotkania.
Realizacja programu: “Apteczka Pierwszej
Pomocy Emocjonalnej” powinna przyczynić
się do radzen ia sobie ze s tres em
i trudnościami poprzez budowanie pozytywn y ch p rz ek o na ń , w ia ry w si e bi e
i zrozumienia dla innych.

LOKAL DO WYNAJĘCIA
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
„CENTRUM”
w Piątku posiada do wynajęcia
lokal użytkowy o pow. 125,7 m2, na
działalność handlowo-usługową (obecnie
sklep spożywczo-przemysłowy),
zlokalizowany przy ul. Konarskiego 28A
INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ
W BIURZE SPÓŁDZIELNI
UL. KONARSKIEGO 26/13 W GODZ.:
PONIEDZIAŁEK 10:oo – 18:oo
WTOREK-PIĄTEK 7:oo – 15:oo
TELEFON - 24 389 47 47

Tenisowe sukcesy
uczniów podstawówki
w Piątku
W piątek 30 października 2018 roku
ucz ni o wi e Sz k oły P o dsta wo we j i m.
Marszałka Józefa Piłsudskiego pod opieką
nauczyciela wychowania fizycznego p.
Aleksandry Raj wzięli udział w TURNIEJU
TENISA STOŁOWEGO
W PÓŁFINALE
WOJEWÓDZKIM w kategorii chłopców i
dziewcząt w Zgierzu.
Po emocjonujących zmaganiach Jakub
Błaszczyk klasa VII a i Jakub Stróżewski
klasa VIII b wywalczyli III miejsce, a Klaudia
Gałązka i Wiktoria Banaszczyk klasa VII a
- IV miejsce w kategorii dziewcząt.
W turn ieju w z ięli ud ział z awodnicy
reprezentujący bardzo wysoki poziom
umiejętności gry w tenisa stołowego. Do
rozgrywek przystąpiło sześć szkół
w
kategorii dziewcząt i pięć w kategorii
chłopców. Turniejowi towarzyszyła sportowa
atmosfera. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i duchem walki podchodzili do
każdej rozgrywki. Gratulujemy sukcesu
naszym młodym sportowcom.

