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targowych, Podatki i opłaty, Podatek od nieruchomości, Słowa jak motyle, Rolniku - upadek to nie
przypadek, Mobilna Akademia Orłów PZPN w Piątku, Oryginalny pomysł uczniów z Czernikowa na
Mikołajki, Posterunek Policji powrócił do Piątku.

Z II sesji Rady Gminy Piątek
W środę 28 listopada br. odbyła się II sesja
Rady Gminy Piątek. Po stałych punktach
obrad - stwierdzeniu quorum, przyjęciu
protokołu z I sesji radni wysłuchali informacji
Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady i
pracy w okresie międzysesyjnym. Wójt
poinformował radnych m.in. o ostatnich
przetargach ogłoszonych przez Gminę,
realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2018,
pracach porządkowych prowadzonych na
terenie Gminy oraz przywiezieniu żywności
dla najuboższych rodzin (zadanie realizuje
GOPS w Piątku).
Złożone podczas sesji pytania i interpelacje
dotyczyły:
- przetargu na zakup energii elektrycznej i
podanych cen - podane ceny to tylko koszty
zakupu zużytej energii,
- kto jest płatnikiem remontów mieszkań

komunalnych? - mieszkania są remontowane
przez Gminę i ZGKiM. Remont budynku w
Gośłubiu finansowany był przez Gminę,
remonty budynków przy ul. Pokrzywnej
finansował ZGKiM, a remont budynku
Ośrodka Zdrowia finansowała Policja i ZGKiM.
Remont budynku po byłej weterynarii przy ul.
Łowickiej finansuje Gmina.
- jaki jest przychód z targowicy w stosunku do
kosztów utrzymania? - kalkulacja zostanie
przedstawiona radnym w styczniu 2019 r.
- prośby o wycinkę krzaków przy drodze
gminnej Konarzew-Krzyszkowice - krzaki
zostaną wycięte przez pracowników robót
publicznych w sezonie zimowym.
- czy będą prowadzone rozmowy z
mieszkańcami w sprawie budowy drogi na
ulicy Polnej i Bitwy nad Bzurą? - rozmowy takie
były już prowadzone z mieszkańcami, jednak

bez powodzenia. Do rozmów można jednak
wrócić w każdej chwili.
- czy będzie prowadzony wykup działek od
właścicieli gruntów położonych przy ulicy
Polnej i Bitwy nad Bzurą pod budowę drogi i
chodnika? - w kwestii wykupu gruntów
decyzję podejmuje Rada Gminy.
- czy nie należy podjąć decyzji w sprawie
budowy nakładki na drodze gminnej w
Piekarach i zgłosić ją do Wojewody w ramach
tzw. „schetynówek”? - w takiej sprawie
decyzję podejmuje Rada Gminy.
- rozbiórki sali OSP w Piekarach i budowy
ogrodzenia terenu - Gmina wystąpiła do
Nadzoru Budowlanego w Łęczycy o wyrażenie zgody na rozbiórkę. Wiosną 2019 r.
budynek będzie rozebrany. Na ogrodzenie
działki w Piekarach można złożyć wniosek o
przyznanie dofinansowania np. do LGD
POLCENTRUM.
- czy zakupiony dla OSP w Jankowie
samochód strażacki nadaje się do wyjazdów i
czy może brać udział w akcjach? - samochód
może wyjeżdżać do akcji i jest sprawny
technicznie,
- uruchomienia tzw. „stopki” na ul. Senatorskiej? - będą w tej sprawie prowadzone
rozmowy z PUP w Łęczycy o zatrudnienie
odpowiedniej osoby w nowym roku.
- poprawy wyjazdu z ul. Szkolnej (przy banku)
na drogę wojewódzką nr 702 - do Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Łowiczu będzie
wysłane pismo w tej sprawie,
- czy Gmina rozważa możliwość „wejścia” w
program „Senior +” i czy zostanie utworzona
zostanie sala dla seniorów? - na chwilę
obecną Gmina nie posiada takiej sali, więc
nie rozważa przystąpienia do tego programu,
- uprzątnięcia terenu przy Ośrodku Zdrowia teren przy Ośrodku Zdrowia w Piątku
zostanie uprzątnięty po zakończeniu prac
remontowych, przez ZGKiM w Piątku.
- czy istnieje możliwość podłączenia
mieszkańców do gazociągu, który będzie
budowany w Łęce, w kierunku Piątku? cd. str. nr 2
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 1

Z II sesji Rady Gminy
Piątek - cd. ze str. 1
Zapytania i interpelacje radnych - cd.:
Mieszkańcy będą mogli się podłączyć do
gazociągu,
- czy są zagrożone prace związane z
budową nakładki na drodze PokrzywnicaBuguszyce - prace nie są zagrożone i
zakończą się w najbliższych dniach,
- co z budową zakładu zagospodarowania
odpadów w Piaskach Bankowych? - w tej
kwestii ma się odbyć obiecane spotkanie
Pana Cezarego Dzierżka P rezesa
Zarządu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin
Dorzecza Bzury z Wojewodą Łódzkim,
pomimo usilnych starań ze strony Prezesa
do spotkania jeszcze nie doszło.
- czy Gmina ma ubezpieczone drogi? wszystkie drogi w Gminie Piątek są
ubezpieczone w firmie ubezpieczeniowej,
- opracowania budżetu Gminy na rok 2019
- Pani Skarbnik Gminy dziś przekaże
radnym projekt budżetu Gminy Piątek na
2019 rok do zapoznania się i przedyskutowania na komisjach rady gminy,
- oddania do użytku posterunku Policji w
Piątku i zakupu przez ZGKiM garażu dla
doktor A. Urbanek-Grochali - posterunek
Policji w Piątku nie został jeszcze oddany
do użytku. Pani doktor ma zakupiony
garaż blaszany przez ZGKiM w Piątku.
- możliwości montażu 3 dodatkowych
lamp w Balkowie - w przyszłym roku
rozpocznie się III etap modernizacji
gminnego oświetlenia i wówczas będzie
można nie tylko w Balkowie dodać
brakujące lampy.
Następnie Przewodnicz ący ogłosił
przerwę w obradach i radni udali się na
odbywający się tego dnia Happening
„Widoczni - Bezpieczni”.
Podczas sesji podjęto uchwały w
sprawach:
- powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia
składu osobowego,
- powołania stałych komisji Rady Gminy
Piątek i ich składów osobowych oraz
ustalenia zakresów działania
- określenia zasad przyznawania i
wysokości diet przysługujących radnym
Rady Gminy Piątek za udział w pracach
organu samorządowego oraz zwrotu
kosztów podróży służbowych - dieta
radnego - 650 zł, dieta radnego będącego
przewodniczącym komisji - 700 zł, dieta
Przewodniczącego 1300 zł, w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności na
sesji Rady Gminy lub posiedzeniu komisji
diety radnych obniżone zostaną w danym
miesiącu o 10 %.
- regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków.
Po zakończeniu sesji odbyły się dwa
spotkania:
- z firmą JLL w sprawie poszerzenia
terenów pod przyszłe inwestycje w Gminie
Piątek.
- z panem Tomaszem Wasikiem na temat
budowy centrum rekreacyjno-edykacyjnowypoczynkowego wraz z obserwatorium
astronomicznym w Konarzewie, na które
to inwestor otrzymał dofinansowanie w
wysokości ponad 4 mln zł. z UE.
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 2

Stawki opłat targowych
Mocą Uchwały nr XLIV/238/18 ustalone
zostały dzienne stawki opłat targowych na
terenie Gminy Piątek w 2019 r. od osób
fizycznych, osób prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nie mających osobowości
prawnej dokonujących sprzedaży na terenie
gminy w wysokości:
1) z samochodu osobowego - 15,00 zł,
2) z samochodu osobowego z przyczepą 20,00 zł,
3) z samo chod u ci ęż a ro we go o
dopuszczalnej masie całkowitej do 6 ton
- 20,00 zł,
4) z samo chod u ci ęż a ro we go o
dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 6
ton - 30,00 zł,
5) z samochodu ciężarowego z przyczepą 40,00 zł,
6) z autobusu - 40,00 zł,
7) z ciągnika z przyczepą jednoosiową 10,00 zł,
8) z ciągnika z przyczepą więcej niż
jednoosiową - 15,00 zł,
9) z wózka ręcznego - 4,00 zł,
10) ze straganu za każdy rozpoczęty 1 mb 5,00 zł,
11) z pozostałych - 18,00 zł.
Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
Zarządza się pobór w/w opłat w drodze
inkasa opłaty targowej przez inkasentów:
Szewczyk Kazimierz; Barylska Henryka;
Biernacka Barbara; Jagodzińska Jolanta;
Menes Krzysztof; Majchrzak Andrzej;
Tyb ur a An na . In ka se n t o t r zym u j e
wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto
za każdy dzień w którym dokonał poboru
opłaty targowej.

Podatki i opłaty
Mocą Uchwały nr XLIV/237/18 Rady Gminy
Piątek obniża się cenę skupu żyta dla celów
wymiaru podatku rolnego na obszarze
Gminy Piątek w 2019 roku, ogłoszoną w
Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 18 października 2018
r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za
okres 11 kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy
2019 z kwoty 54,36 zł za 1q do kwoty
49,00 zł za 1q.
Uchwałą nr XL/239/18 Rady Gminy Piątek
wprowadza się na terenie Gminy Piątek
opłatę od posiadania psów i określa się
stawkę opłaty od posiadania psów w 2019 r.
w kwocie 30,00 zł rocznie od jednego psa.
Opłata jest płatna bez wezwania w terminie
do 31 grudnia 2019 r. Opłaty należy wpłacać
w kasie Urzędu Gminy Piątek bądź na
rachunek bankowy Numer: 57 9029 1023
0300 0244 2003 0003. Obowiązek
uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu w
którym osoba weszła w posiadanie psa.
Obowiązek wnoszenia opłaty wygasa z
upływem miesiąca w którym ustały
okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku. W przypadku powstania lub
wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku, opłaty
za ten rok ustala się proporcjonalnie do
liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Podatek od
nieruchomości
Uchwała nr XLIV/235/18 ustalona roczne
stawki podatku od nieruchomości na 2019 r.:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - 0,85 zł od 1 m2,
b) pod wodami stojącymi lub wodami
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych –
4,71 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,14 zł od 1m2,
d) niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z
2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu
mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w
życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego 3,09 zł od 1 m2;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,64 zł od 1m2,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej 17,53 zł od 1m2,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 10,98 zł od 1m2 ,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty
udzielające tych świadczeń – 4,35 zł od 1m2,
e) pozostałych, w tym zaj ętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,63 zł od 1m2;
3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

„Słowa jak motyle”
W piątek 7 grudnia w GOKu w Piątku
Fundacja “Zielony Piątek” zorganizowała
uroczyste zakończenie Projektu “Pokaż co
potrafisz”, zrealizowanego dzięki środkom
finansowym pozyskanym z grantu „Działaj
lokalnie 2018”. Podczas spotkania odbyła
się wystawa prac plastycznych powstałych
na warsztatach przeprowadzonych przez
Fundację w Szkole Podstawowej im. Orła
Białego w Czernikowie oraz prac konkursowych. Ogłoszono też wyniki konkursu
“Barwy Narodowe”.
Głównym punktem wieczoru była prezentacja i promocja wierszy z tomiku “Słowa jak
motyle” Agaty Mrulewicz. Wydawnictwo to
powstało również w ramach projektu “Pokaż
co potrafisz”. Te działania Fundacji “Zielony
Piątek ” miały na celu promocję lokalnych
twórców i wpisywały się także w obchody
“Roku Niepodległości “.

Expresem
przez Gminę Piątek
- zakończono budowę nakładki na drodze
powiatowej z Pokrzywnicy do Boguszyc.
Uzupełniono również pobocza, łączny koszt
inwestycji 203 tys. zł. dofinansowanie ze
strony Gminy Piątek - 100 tys. zł.
- Wojewoda Łódzki opublikował Listę
rankingową wniosków o dofinansowanie w
ramach Programu Gminnej i Powiatowej
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
Na miejscu 22 tej listy umieszczony został
wniosek złożony przez Gminę Piątek „Przebudowa drogi gminnej nr 104212E w
miejscowości Pęcławice. Łączny koszt
przebudowy tej drogi wynosi 861 960 zł.
Dofinansowanie ze strony Wojewody 430 979 zł. Długość w/w drogi to 668 m.
- w miejscowości Piekary, u pana Sołtysa,
złożono słupy potrzebne do oświetlenia drogi
wojewódzkiej nr 702 na odcinku od końca ul.
Kutnowskiej do Michałówki. W sumie
zainstalowanych będzie 29 słupów z
lampami ledowymi. Czekamy tylko na dopełnienie formalności ze strony firmy Energa.
- Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM
informuje, że w styczniu 2019 roku
ogłoszone zostaną nabory wniosków na
następujące granty: wydarzenia aktywizujące, animacyjne; place zabaw; siłownie
zewnętrzne; miejsca infrastruktury rekreacyjno-turystycznej; doposażenie grup aktywizujących; doposażenie orkiestr i zespołów
muzycznych.
- 13 stycznia 2019 r. po raz kolejny w Piątku
zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Wszystkich chętnych do współpracy
serdecznie zapraszamy! Sztab WOŚP w
Piątku mieści się w Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.
- w ostatnich dniach na zlecenie Gminy
oraz ZGKiM w Piątku dokonano wymiany
przyłączy energetycznych do budynków
komunalnych. Wykonane prace poprawią
bezpieczeństwo mieszkańców i polepszą
jakość dostarczanej energii.
- w obrębie Rynku w Piątku pojawiły się
świąteczne dekoracje. Tradycyjną dużą
choinkę przystroił ZGKiM w Piątku przy
współpracy z OSP Piątek. Natomiast na
słupach zawisły świecące na zielono choinki
zasponsorowane przez firmę Energa Oświetlenie.
- druhowie z OSP Piątek zakończyli remont
swoich pomieszczeń garażowych w budynku
po starym kinie. Garaże prezentują się
okazale. Rada Gminy Piątek dofinansowała
te prace kwotą 30 tys. zł.
- również druhowie z OSP Janków wyremontowali swoją świetlicę. W ramach przeprowadzonych prac zmieniono sufit oraz
odnowiono ściany. Materiały do remontu
zakupił Urząd Gminy Piątek, a prace
wykonali druhowie społecznie.

Tomasz Esslinger
REMONTY,
WYKOŃCZENIA WNĘTRZ
tel. 603 360 486
e-mail: tesslinger@wp.pl

Rolniku - upadek to nie przypadek!
Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
wskazują, iż corocznie blisko połowa
wszystkich wypadków przy pracach w
gospodarstwach rolnych to upadki osób. W
2017 roku, do Placówki Terenowej KRUS w
Łęczycy zgłoszono 74 wypadki przy pracy
rolniczej. Około 31,5% z nich stanowiły
upadki osób.
Duża ilość upadków rolników podczas pracy
jest spowodowana złym stanem nawierzchni
podwórzy i ciągów komunikacyjnych na
terenie gospodarstwa, który ulega dodatkowemu pogorszeniu na skutek warunków
atmosferycznych. Szczególnie w okresie
zimowym, opady śniegu i deszczu oraz
towarzyszące opadom mrozy powodują, że
podłoże staje się śliskie, grząskie i nierówne.
Często do upadków na terenie gospodarstw
dochodzi także wskutek pośpiechu poszkodowanych oraz braku dbałości o ciągi
komunikacyjne, które nie są wydzielone lub
zostają źle wydzielone, albo też wskutek
nieuprzątania dojść do budynków i
nieporządku wewnątrz obiektów. Niejednokrotnie przyczyną upadku bywa również
wyeksploatowane albo zabrudzone obuwie
robocze.
Z prowadzonych przez Kasę analiz wynika,
że szczególnie często zdarzają się potknięcia
wysokie progi w wejściach i przejściach
budynków inwentarskich. Wiele budynków inwentarskich starego typu posiada takie
zagrożenia konstrukcyjne.
Kolejna liczna grupa urazów w gospodarstwie rolnym powstaje w wyniku wypadków
spow odowanych upad kiem osób ze
strychów, poddaszy, stodół i innych budynków gospodarczych, podczas układania i
zrzucania pasz objętościowych i słomy przez
niezabezpieczone otwory zrzutowe w
stropach i ścianach budynków. Upadek ze
strychu lub poddasza najczęściej kończy się
ciężkimi obrażeniami ciała, a nawet śmiercią
poszkodowanych. Każdego roku zdarzają się
także tragiczne w skutkach wpadnięcia do
niezabezpieczonych dołów i odkrytych
studzienek ściekowych, szamb, zbiorników
na gnojowicę.
Wśród przyczyn upadków obserwujemy
również: nieprawidłowy sposób wchodzenia i
schodzenia z maszyn rolniczych oraz
nieprawidłowo skonstruowane i usytuowane
drabiny. Zarówno szczeble drabin, jak i
stopnie przy ciągnikach i maszynach często
zabrudzone są ziemią oraz resztkami
roślinnymi, co sprzyja ześlizgnięciom i
upadkom z wysokości. Takie upadki kończą
się często groźnymi urazami kończyn
dolnych i górnych.
W trosce o własne bezpieczeństwo, w
okresie mniejszej liczby prac rolniczych warto
pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa
w swoim gospodarstwie oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w
obejściu, które mogą doprowadzić do
wypadku:
- likwidować śliskość nawierzchni przejść
komunikacyjnych poprzez usuwanie śniegu,
posypywanie oblodzeń piaskiem, popiołem
lub trocinami;
- wyrównywać i w miarę możliwości utwardzić

nawierzchnie placów i przejść;
- utrzymywać czystość i porządek na podwórzu oraz w ciągach komunikacyjnych;
- stosować obuwie z antypoślizgowym
protektorem podeszwy, najlepiej z cholewką
chroniącą kostkę;
- na ośnie żonych lub obl odzonych
powierzchniach stosować nakładki na
obuwie, tzw. raczki antypoślizgowe;
- naprawiać uszkodzone stopnie oraz
zamontować barierki wzdłuż ciągu schodów i
na podeście;
- zabezpieczać otwory zrzutowe na
strychach, poddaszach;
- stosować bezpieczne drabiny i podesty przy
pracach na wysokości (bezpieczna drabina
ma mocne i właściwie zamocowane
szczeble, jest zabezpieczona przed poślizgiem lub przechyłem - u dołu gumowymi
lub ostrymi zakończeniami, u góry hakami;
kąt nachylenia drabiny powinien wynosić od
65° do 75°, a drabina powinna wystawać
minimum 0,75 m nad powierzchnię, na którą
wchodzi użytkownik);
- schodzić z ciągnika rolniczego plecami
skierowanymi w kierunku zejścia (tak jak
podczas wchodzenia), przytrzymując się
przeznaczonych do tego uchwytów;
- oświetlać miejsca, w których się poruszamy;
- w przypadku braku możliwości usunięcia
progów, oznaczyć je w widoczny sposób.
W każdej placówce KRUS dostępne są
bezpłatne broszury i ulotki związane z
kampanią „Upadek to nie przypadek”. Na
stronie internetowej Kasy (www.krus.gov.pl)
jest możliwość obejrzenia filmu pod tym
samym tytułem. W materiałach tych
szczegółowo omówiono sposoby zapobiegania upadkom osób w gospodarstwach
rolnych. Zachęcamy do zapoznania się z
publikacjami.
Na szkoleniach organizowanych dla
rolników, pracownicy Kasy przekazują
bezprzewodowe lampy LED z czujnikiem
ruchu, które mogą być wykorzystane do
doświetlania miejsc potencjalnie niebezpiecznych. W konkursach wiedzy o BHP w
rolnictwie, organizowanych na zakończenie
szkoleń, do wygrania są nakładki antypoślizgowe na obuwie i taśmy antypoślizgowe.
Przypominamy również, że zgłoszenia
wypadku przy pracy rolniczej powinien
dokonać poszkodowany lub inna osoba
niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.
Zgłoszenia można dokonać osobiście,
telefonicznie, za pośrednictwem poczty lub
drogą elektroniczną, w Placówce Terenowej
KRUS w Łęczycy. Późne zgłoszenie
wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może mieć wpływ
na przyznanie prawa do jednorazowego
odszkodowania.

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
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Mobilna Akademia
Młodych Orłów PZPN

Muzyczne szkolenie
nauczycieli

Posterunek Policji
powrócił do Piątku

W województwie łódzkim realizowany jest
ogólnopolski projekt PZPN - Mobilna
Akademia Młodych Orłów. Celem projektu
jest dotarcie do wszystkich regionów, w
których trenerzy potrzebują wsparcia, a
zdolni zawodnicy profesjonalnego pokierowania ich rozwojem piłkarskim. Zajęcia
skierowane są do najlepszych zawodników
w kategoriach: orlik (10 - 11 lat) i młodzik
(12 - 13 lat). W poniedziałek 17 grudnia
2018 r. Mobilna Akademia Młodych Orłów
gościła w Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.
W godzinach 15.00 - 16.00, odbyło się
bezpłatne szkolenie pt. „Kreatywność”
prowadzone przez trenerów PZPN p. Rafał
Poznańskiego i p. Sławomira Kraskę
Uczestnikami byli: Prezes Klubu Sportowego „Malina” Piątek, pani dyrektor Szkoły
Podstawowej w Piątku, nauczyciele
wychowania fizycznego, zainteresowani
trenerzy, animatorzy sportu, rodzice
młodych piłkarzy z powiatu łęczyckiego.
Później uczestnicy przenieśli się do hali
sportowej, gdzie odbył się trening
pokazowy z udziałem uczniów Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku, Klubu Sportowego
„Malina” Piątek, Witonianki z Witoni oraz
Klubu Sportowego „Górnik” z Łęczycy
rocznik U-13 (2006/2007). W trakcie tej
części zajęć zaprezentowane zostały
różne ćwiczenia związane z przenoszeniem ciężaru gry w wolne strefy boiska
Następnie odbyła się gra selekcyjna z
udziałem dzieci rocznik (2008/2009) U-11,
których celem była identyfikacja i monitoring lokalnych talentów. Nad prawidłowością zajęć czuwali trenerzy Mobilnej
Akademii Młodych Orłów województwa
łódzkiego: p. Rafał Poznański i p. Sławomir
Kraska. Rodzice, nauczyciele, trenerzy
uzyskali cenne uwagi, wskazówki, pouczenia. To wspaniała lekcja wychowania
fizycznego pod okiem profesjonalistów.
Uczestnicy spotkania otrzymali fachowe
książki, broszury i plakaty.

W środę 5 grudnia 2018 roku w godzinach
popołudniowych w Szkole Podstawowej
Orła Białego w Czernikowie odbyło się
szkolenie dla nauczycieli z aktywnego
słuchania muzyki wg metody Battie Strauss
w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, poprowadzone przez panią
Katarzynę Weręgowską, nauczycielkę z
29 letnim doświadczeniem w pracy z
dziećmi
w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym. W szkoleniu wzięli
u d z i a ł n a u c zy c i e l e z p o w i a t ó w :
łęczyckiego, kutnowskiego, a także
łódzkiego.
Metoda Batti Strauss jest bardzo
innowacyjna, umożliwia wieloaspektowy
rozwój dzieci, poprzez szereg kreatywnych
zabaw dzieci rozwijają m.in.małą i dużą
motorykę, która umożliwia płynny i
poprawny rozwój. Szkolenie przygotowane
przez prowadzącą było bardzo ciekawe,
dużym plusem było to iż uczestnicy
szkolenia wszystkie zabawy przećwiczyli
na własnej skórze. Uczestnicy szkolenia
wyrazili chęć kolejnego spotkania,
organizacją szkolenia w szkole w
Czernikowie zajęła się p. Ewelina
Kuc har ska, nauczyciel ka oddzia łu
przedszkolnego.

We Wtorek 18 grudnia 2018 roku odbyło
się uroczyste otwarcie Posterunku Policji
w Piątku. Przywrócenie Posterunku
Policji w Geometrycznym Środku Polski
to odpowiedź na oczekiwania społeczne
przekazywane podczas debat organizowanych przez Komendę Powiatową
Policji w Łęczycy. To jeden z trzech
posterunków, który powrócił na mapę
Łódzkiego Garnizonu Policji w 2018 roku.

Urząd Gminy prowadzi prace nad
opracowaniem kalendarium
uroczystości i imprez które odbędą się
na terenie naszej Gminy w 2019 roku.
W związku z powyższym prosimy
koła, stowarzyszenia, szkoły itp.
o nadsyłania informacji
o planowanych w przyszłym roku
wydarzeniach celem zamieszczenia ich
w gminnym kalendarium. Informacje
prosimy przesyłać na adres:
promocja@ugpiatek.pl
do 10 stycznia 2019 r.
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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Oryginalny pomysł
uczniów
z Czernikowa
na Mikołajki
W czwartek 6 grudnia 2018 r. uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Czernikowie spędzili w Łodzi. Zgodnie z
własnym pomysłem postanowili zorganizować tegoroczne Mikołajki w sposób inny
niż dotychczas - bardziej innowacyjny.
Podczas wyjazdu do Łodzi uczniowie z
ogromnym zaciekawieniem zwiedzali
gmach budynku Telewizji Polskiej - Oddział
Łódź. Będąc pod wpływem działania magii
telewizji przekonali się na czym polega
pr aca dzienn ikar za telewi zyjnego ,
zapoznali się z funkcjonowaniem mediów
publicznych oraz infrastrukturą ośrodka
medialnego. Uczniowie wykazali ogromne
zainteresowanie studiem nagraniowym,
reżyserką, w której znajdowały się wszystkie urządzenia służące do nagrywania
obrazu i dźwięku. Zaplecze techniczne i
praca w TVP bardzo spodobały się
zwiedzającym.
Następnie w oczekiwaniu na film „Grinch”
punktualnie o 12.45 zajęli miejsca w sali
,,Multikina”. Kolorowy włochaty stwór
G r inc h wp r owa dzi ł ic h w na str ój
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.
Było to kilkadziesiąt minut doskonałej
zabawy utrzymanej w wesołej, radosnej
atmosferze. Po dniu pełnym wrażeń wrócili
do domu zmęczeni,
ale zadowoleni.
Innowacyjny pomysł zorganizowania
Mikołajek okazał się strzałem w dziesiątkę.

Posterunek Policji w Piątku Komendy
Powiatowej Policji w Łęczycy, to jeden z
trzech, które powróciły na mapę Łódzkiego
Garnizonu Policji w 2018 roku. We wtorkowej
uroczystości otwarcia posterunku z udziałem
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
insp. Andrzeja Łapińskiego, Komendanta
Powiatowego Policji w Łęczycy mł. insp.
Zbigniewa Gruszczyńskiego uczestniczyli
m.in.: Dyrektor Biura Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji insp. Zdzisław
Sudoł, Starosta Powiatu Łęczyckiego
Janusz Mielczarek, Wójt Gminy Piątek
Krzysztof Lisiecki i Włodzimierz Frankowski
Wójt Gminy Góra św. Małgorzaty, Sekretarz
Gminy Piątek Renata Lepalczyk, radni Rady
Gminy Piątek i Rady Góra Św. Małgorzaty,
dyrektorzy placówek oświatowych Gminy
Piątek, przedstawiciele innych służb
mundurowych.
Głównym punktem uroczystości było
przekazanie kierownikowi symbolicznego
kluc za d o po ster un ku. K o men dan t
Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej
Łapiński wręczył go asp. szt. Sebastianowi
Kieliszkowi, który po przyjęciu klucza złożył
oficjalny meldunek objęcia służby na
Posterunku Policji w Piątku. Obecny na
uroczystości Kapelan Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi – ks. ppor. Jacek Syjud
poświęcił budynek.
Przywrócenie Posterunku Policji w Piątku
było potrzebą, która płynęła od władz
samorządowych oraz lokalnej społeczności.
Utworzenie jednostki było poprzedzone
konsultacjami społecznymi, analizą stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wójt Gminy Piątek użyczył na czas
nieokreślony na potrzeby odtworzenia
posterunku 5 pomieszczeń o powierzchni
blisko 56 m2, znajdujących się w budynku
Ośrodka Zdrowia przy ulicy Stodolnianej 6.
W ich skład wchodzą m.in.: pokoje służbowe
wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz
poczekalnia dla interesantów z wejściem do
budynku.
Służbę będzie tu pełnić sześciu policjantów
oraz Kierownik Posterunku, a swoim
zasięgiem działania obejmował będzie
jedynie dwie gminy – Piątek i Góra św.
Małgorzaty. Stała obecność dzielnicowych z
pewnością wpłynie na poprawę stanu
bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz
zacieśnienie współpracy mieszkańców z
Policją.

