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w Piątku, Nowi Sołtysi w Gminie Piątek, Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków, Nabór
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Z V sesji Rady Gminy Piątek
W środę 30 stycznia br. odbyła się V sesja
Rady Gminy Piątek. Po stałych punktach
obrad p. Krzysztof Lisiecki, Wójt Gminy
Piątek poinformował radnych o sposobie
realizacji i sposobie wykonania uchwał
podjętych przez Radę Gminy na IV sesji. Wójt
przedstawił również informacje z pracy w
okresie między sesjami, dotyczyły one m.in.:
- rozpoczęcia wyborów Sołtysów i Rad
Sołeckich we wszystkich sołectwach na
terenie Gminy Piątek na okres 5 lat,
- trwającej rozbudowie Szkoły Podstawowej
w Czernikowie,
- przesunięciu terminu ogłoszenia przetargu
na kompleksową termomodernizację budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w
Piątku przy ul. Szkolnej 1 na 06.02.2019r. ( w
związku z licznymi pytaniami do prowadzonego postępowania przetargowego),
- zebraniu 20.918,54 zł. - rekord, podczas 27
finału WOŚP w Piątku w dniu 13.01.2019r.,
Pan Wójt poprosił o uczczenie minutą ciszy
pamięć zmarłego Pana Pawła Adamowicza
Prezydenta Gdańska i Pani Joanny Jagiełło pracownika Urzędu Gminy Piątek.
Przewodniczący obrad poprosił o powstanie
i uczczenie minutą ciszy zmarłych.
- przekazaniu 3 rodzinom kluczy do mieszkań
w Piątku przy ul. Łowickiej,
- remoncie mieszkań komunalnych w
budynku przy ul. Jana Pawła II w Piątku.
Podczas V sesji Rada Gminy podjęła
uchwały w sprawie:
- dokonania zmian w budżecie gminy na rok
2019,
- zmiany uchwały w sprawie wyboru metody
ustalania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości stawki tej opłaty,
- przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy
Piątek konsultacji dotyczących wniosku o
nadanie statusu miasta miejscowości Piątek,
- określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkola i innych placówek przedszkolnych
pracujących z grupami obejmującymi dzieci

6 - letnie i dzieci młodsze,
Interpelacje i zapytania radnych:
- budowa mostu w Mchowicach - właściciel
gruntu nie wyraził zgody na odsprzedania
działki, co uniemożliwiło budowę mostu.
- odwodnienie i poprawa nawierzchni ulicy
Kościelnej, na której w okolicy wejścia do
kościoła po opadach i roztopach gromadzi się
woda - były prowadzone rozmowy z ks.
dziekanem rozmowy dotyczące wykonania
odwodnienia ul. Kościelenej w okolicy wejścia
do kościoła. Odwodnienie trzeba poprowadzić
przez działki należące m.in. do kościoła Św.
Trójcy i kościoła Mariawickiego oraz ulicę
Belwederską. Szacunkowy koszt to ok. 50 tys.
zł. Jeśli rada zadysponuje te środki w budżecie
na projekt i wykonanie prace zostaną
przeprowadzone.
- utworzenia miejsca rekreacyjno-turystycznego w miejscowości Piekary na bazie
należącego do gminy kompleksu parku i stawu
w oparciu o dofinansowanie przedsięwzięcia
(63% kosztów inwestycji) z środków
pozyskanych z naboru Stowarzyszenia LGD
POLCENTRUM - aby złożyć wniosek w tym
naborze należy w pierwszej kolejności
wystąpić o pozwolenie wodno-prawne na
napełnienie stawu, następnie trzeba
opracować plan i kosztorys tej inwestycji,
zabezpieczyć w budżecie środki na pokrycie
wkładu własnego, zastanowić się w jakiej
formie i przez kogo to miejsce miałoby być
prowadzone. Temat wymaga dokładnej
analizy i przedyskutowania
m.in. na
komisjach Rady Gminy.
- prośba o utwardzenie drogi w Balkowie
Nowym, za starym dworem w kierunku
obszarów NATURA 2000 - prace związane z
naprawą dróg gminnych rozpoczną się jak
tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne.
- Gmina Piątek pozyskała dofinansowanie z
Urzędu Wojewódzkiego na remont drogi do
Pęcławic. Kiedy ruszy budowa drogi do
Jankowa? - decyzja w tej sprawie należy do
Rady Gminy.
cd na str. 2

Konsultacje społeczne
Zgodnie z Uchwałą nr V/25/19 Rady Gminy
Piątek z dnia 30.01.2019 r. i Zarządzeniem
nr 8/2019 Wójta Gminy Piątek, w związku z
wystąpieniem z wnioskiem o nadanie
miejscowości Piątek statusu miasta na
terenie naszej gminy prowadzone są
konsultacje społeczne. Konsultacje
przeprowadzane są od 20 lutego i potrwają
do 20 marca. W tym czasie mieszkańców
gminy odwiedzają powołani przez Wójta
Gminy Konsultacji, którzy zbierają podpisy
na listach konsultacyjnych. W ramach
konsultacji mieszkańcy wyrażą swoją
opinię dotyczącą złożenia wniosku
o nadania praw miejskich miejscowości
Piątek wpisując wyraz:
1) „TAK” co oznacza - jestem za nadaniem
statusu miasta miejscowości Piątek,
2) „NIE” - jestem przeciwny,
3) „0” - wstrzymuję się od głosu.
Osoby, które nie wezmą udziału w
konsultacjach prowadzonych w terenie
przez Konsultantów będą mogły to zrobić w
niedzielę 3 i 10 marca 2019 r. w
godzinach od 10:00 do 18:00 w Urzędzie
Gminy Piątek.
Zbiorcze wyniki konsultacji zostaną
ogłoszone poprzez umieszczenie
informacji w tym zakresie na tablicy
ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu
Gminy Piątek.
Gorąco zachęcamy mieszkańców do
przyjęcia Konsultantów i udziału w
prowadzonych konsultacjach.
W 2020 roku przypada 150. rocznica
odebrania nam praw miejskich. To właściwy
moment, aby wystąpić z wnioskiem o
przywrócenie tych praw miejscowości,
która przez dominujący okres swojej historii
była miastem, a prawa miejskie utraciła
wskutek czynu niepodległościowego w
okresie zaborów. To polski król, przed 1339
rokiem, nadał Piątkowi prawa miejskie, a
car rosyjski w 1870 roku nam je odebrał
w odwecie za udział mieszkańców w
Powstaniu Styczniowym.
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 1

Z obrad V sesji Rady
Gminy Piątek cd ze str. 1
Interpelacje i zapytania radnych - cd.:
- kiedy zostanie wykupiona działka przy
ul. Szkolnej - ze względu na potrzebę
służebności dojazdu zostały wykonane
nowe pomiary działki przy ul. Szkolnej. W
chwili obecnej Gmina przygotowuje dokumenty do sporządzenia aktu notarialnego,
- kiedy rozpocznie się przebudowa
(remont) ul. Łowickiej? - przetarg na te
roboty wygrała firma Erbedim i wkrótce
rozpocznie się budowa ronda przy parku w
Piątku. Na ul. Zgierskiej będzie budowany
chodnik po prawej stronie, a na ul.
Łowickiej po obydwu stronach drogi,
- czy jest możliwe, aby wprowadzić zakaz
zatrzymywania się na ulicy Kościelnej po
lewej stronie (patrząc od rynku)? wprowadzenie zakazu zatrzymywania się
wiąże się z opracowaniem nowej
organizacji ruchu na tej ulicy.
Obrady zakończyła dyskusja na tematy
dotyczące bieżących spraw Gminy Piątek.
Przypominamy, że obrady są transmitowane w Internecie. Przebieg sesji można
śledzić w czasie jej trwania lub obejrzeć po
zakończeniu. Linki do obrad sesji
dostępne są na stronach bip.ugpiatek.pl
oraz gminapiatek.pl.

Uważaj na oszustów!
Podszywają się pod
inspektorów
z Inspekcji
Weterynaryjnej
Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Kutnie informuje: W związku z
pojawiającymi się informacjami, że
gospodarstwa prowadzące chów i
hodowle świń odwiedzają osoby
podszywające się pod inspektorów z
Inspekcji Weterynaryjnej. Osoby te
wchodzą do pomieszczeń, w których
przebywają świnie bez ubrania ochronnego oraz próbują karać właścicieli
zwierząt mandatami.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie
informuje jakimi dokumentami powinien
wylegitymować się inspektor lub
urzędowy lekarz weterynarii przed przystąpieniem do kontroli, a mianowicie:
- legitymacją służbową/dowodem
osobistym,
- imiennym upoważnieniem do kontroli
wystawionym przez właściwego miejscowego powiatowego lekarza weterynarii,
- odznaką identyfikacyjną.
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Kutnie informuje, że żadna osoba spoza
gospodarstwa nie ma prawa wschodzić do
pomieszczeń, w których są utrzymywane
świnie bez ubrania ochronnego.
W przypadku wątpliwości kontrolowany
ma prawo zweryfikować kontrolującego
we właściwym miejscowo powiatowym
inspektoracie weterynarii. O próbach
kontroli, które budzą podejrzenia należy
też niezwłocznie powiadomić Policję.
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 2

Zasady dotyczące
sposobu składania
wniosku o przyznanie
płatności na 2019 r.
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w
2019 roku w odniesieniu do wniosku o
przyznanie płatności złożonego w roku 2018
składa się w terminie od 15 lutego do
14 marca 2019 r. na formularzu udostępnionym na stronie www.arimr.gov.pl.
Oświadczenia nie może złożyć rolnik , który
we wniosku złożonym w 2018 r. zadeklarował grunty które w 2019 r., na skutek
deliminacji ONW , kwalifikują się po raz
pierwszy do pomocy w ramach działania o
którym mowa w art.31 tego rozporządzenia,
i który w 2018 r. nie ubiegał się o przyznanie
pomocy. W celu uzyskania płatności ONW
na rok 2019 przez takiego rolnika, powinien
on złożyć wniosek o przyznanie płatności w
formie elektronicznej.
Na www.gminapiatek.pl publikowany jest
wykaz obszarów ONW zaliczonych do
poszczególnych typów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi. Uwaga!
Płatność ONW jest „podpowiadana” dla
upraw położonych na obszarach ONW
(zgodnie z nową delimitacją ONW) pod
warunkiem zaznaczenia wnioskowania o tą
płatność w zakładce WNIOSEK.
Obowiązek złożenia wniosku w formie
elektronicznej od 15 marca do 15 maja za
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus na
kampanię 2019 r. poprzez stronę
internetową Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl
Logowanie do aplikacji eWniosekPIus.
Rolnicy, którzy posiadają już konto w
aplikacji e-Wniosek, mogą zalogować się na
istniejące konto. Założone konta w kampanii
2018 powinny być aktywne. W przypadku
problemów z zalogowaniem zapraszamy do
Biura Powiatowego celem uzyskania
pomocy technicznej.
W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w
aplikacji e-Wniosek, analogicznie jak w roku
2018, może uzyskać kod dostępu do
aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie
Agencji poprzez podanie trzech danych
weryfikacyjnych:
– swojego numeru identyfikacyjnego
(numer EP),
– 8 ostatnich cyfr numeru rachunku
bankowego (numer rachunku bankowego
zgodny z numerem w ewidencji
producentów),
– kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego
z ARiMR, zrealizowanego w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok
złożenia wniosku -tj. w roku 2018 (w
przypadku braku płatności w roku 2018
należy wprowadzić wartość 0).
Uwaga !
Rolnicy będą mogli skorzystać z pomocy w
Biurze Powiatowym w logowaniu.
Biuro Powiatowe czynne w godz.7.30-15.30
Zapraszamy do udziału w szkoleniu
dotyczącym “eWniosekPlus”, które dla
rolników z terenu Gminy Piątek odbędzie
się w dniu 7 marca 2019 r. o godz. 10:00
w sali OSP Piątek.

Rekrutacja uczniów do
podstawówki w Piątku
Informujemy o prowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego uczniów do klasy I Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku na rok szkolny
2019/2020
I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO - przyjęcia do szkoły podstawowej
trwa od 01 marca 2019 r. do 11 marca 2019 r.
do godziny 15.00
Rodzice składają ZGŁOSZENIE (dziecko z
obwodu szkoły) lub WNIOSEK (dziecko spoza
obwodu szkoły) o przyjęcie do szkoły
podstawowej.
II ETAP W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM w terminie od 12 sierpnia 2019 r. do
16 sierpnia 2019 r. do godziny 15.00
ZGLOSZENIA/WNIOSKI o przyjęcie dziecka
do szkoły można pobrać w sekretariacie szkoły
lub na stronie internetowej szkoły
sppiatek.szkolnastrona.pl w zakładce
„Rekrutacja”.
Więcej informacji w sekretariacie Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku lub na stronie
internetowej szkoły sppiatek.szkolnastrona.pl
w zakładce „Rekrutacja”.

Nowi Sołtysi
w Gminie Piątek
Na terenie Gminy Piątek dobiegają końca
wybory sołeckie. Dotychczas spośród 33
sołectw naszej gminy wybory odbyły się w 31
sołectwach. W pozostałych dwóch powtórzone
wybory odbędą się:
Goślub - 4.03, godz. 17:00 Świetlica Wiejska
Górki Łubnickie - 7.03, godz. 16:00 Szkoła
Podstawowa w Czernikowie.
Nowymi sołtysami zostali:
- Sołectwo Balków - p. Marzena Frątczak
- Sołectwo Krzyszkowice - p. Michał Karolak
- Sołectwo Pokrzywnica - Radosław
Stróżewski.
Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy
na rzecz lokalnej społeczności i dobrej
współpracy z Urzędem Gminy Piątek.
Wójt Gminy Piątek składa serdeczne
podziękowania ustępującym sołtysom p. Beacie Gawryszczak, p. Danucie
Białkowskiej, p. Krzysztofowi Węglewskiemu
za wieloletnią działalność i pracę w swoich
sołectwach.

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim
z okazji Dnia Sołtysa
najszczersze życzenia,
wielu sukcesów w życiu zawodowym
i osobistym składają
Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek,
Daniel Gorący - Przewodniczący Rady Gminy,
Radni Gminy Piątek,
Renata Lepalczyk - Sekretarz Gminy Piątek,
Pracownicy Urzędu Gminy Piątek

Expresem
przez Gminę Piątek
- w piątek 8 lutego w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
odbył się 18. Rodzinny Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Wójta Gminy Piątek w
kategorii: IV – VI dziewcząt i chłopców, VII –
VIII i III O/G w kat. dziewcząt i chłopców,
OPEN oraz o Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Piątek w kategorii: kl. I – III, w
kat . Mama , w kat. Tata. W turnieju
uczestniczyło 54 zawodników. Więcej na
temat turnieju na stronie www.gminapiatek.pl
- od 15 lutego 2019 r. w serwisie
www.podatki.gov.pl w zakładce Twój e-PIT
urząd skarbowy udostępni dla Ciebie
zeznanie podatkowe PIT-37 i PIT-38 za 2018
rok (nie musisz składać żadnego wniosku w
tej sprawie). Wejdź na stronę
www.podatki.gov.pl sprawdź, skorzystaj z
przysługujących Ci ulg podatkowych,
zaakceptuj i wyślij zeznanie. Nadpłatę z
zeznania złożonego elektronicznie
otrzymasz w ciągu 45 dni od daty jego
złożenia.
- w lutym Gmina Piątek złożyła wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na
dofinansowanie operacji „Dzień Nowalijki promocja warzyw z środka Polski” w ramach
Planu działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2018-2020.
- trwają prace nad uzgodnieniami w sprawie
przebiegu linii energetycznej do GPZ Piątek.
Rozmowy napotykają na spore trudności, tak
ze strony prywatnych właścicieli gruntów, jak
i instytucji państwowych. Nie mniej jednak
posuwają się na przód.
- ZGKiM w Piątku prowadzi prace dotyczące
wycinki krzaków i czyszczenia rowów przy
drogach gminnych. Obecne działania
prowadzone są w miejscowości Łęka.
- pracownicy robót publicznych wykonują
prace związane z odświeżeniem pomieszczeń w starej hali „Pilawa” należących do
klubu LKS Malina Piątek.
- Gmina Piątek w 2018 roku w liczbach:
urodzenia - 50, zgony - 89, 16 aktów
małżeńskich. Liczba ludności na dzień
31.12.2018 r. - 6 149 osób - pobyt stały, (z
czasowym - 6 243 osób), w tym: kobiety 3 134, mężczyźni - 3 015. Wydano 534
nowych dowodów osobistych.

Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia, uśmiechu,
radości życiowej
i aby każdy kolejny dzień
był Dniem Kobiet.
Wszystkim wspaniałym Paniom
w Dniu ich Święta życzenia składają:
Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek
Daniel Gorący - Przewodniczący Rady
Gminy Piątek, Radni Gminy Piątek,
Pracownicy Urzędu Gminy Piątek

Dotacje na
Harmonogram dyżurów
psychologa w Punkcie
przydomowe
oczyszczalnie ścieków konsultacyjnym w Piątku
Wójt Gminy Piątek informuje o możliwości
skorzystania z dotacji ze środków budżetu
gminy w 2019 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Piątek.
Dotacja udzielana jest posiadaczom
nieruchomości tj. m.in. właścicielom,
współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym, którzy wybudują przydomowe
oczyszczalnie ścieków w rejonach gminy,
gdzie brak jest systemu zbiorczej kanalizacji
sanitarnej oraz brak jest możliwości
technicznego podłączenia do sieci
kanalizacji sanitarnej od chwili wykonania
inwestycji przez okres najbliższych dwóch
lat.
Aby ubiegać się o uzyskanie dotacji należy
dostarczyć do Urzędu Gminy Piątek
wniosek, wraz z następującymi dokumentami:
- tytułem prawnym do nieruchomości,
- zawiadomieniem starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków,
- opinią ZGKiM w Piątku o braku możliwości
technicznego podłączenia nieruchomości
do zbiorczej kanalizacji sanitarnej od chwili
wykonania inwestycji przez okres dwóch lat,
- zgodą współwłaścicieli na budowę
oczyszczalni wraz z oświadczeniem o
wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji
współwłaścicielom ponoszącym koszty
budowy.
Dotacja przyznawana jest na podstawie
umowy zawieranej z Gminą Piątek i jest
udzielana jednorazowo w wysokości 50%
kosztu zakupu urządzenia wraz z
montażem, jednakże w kwocie nie wyższej
niż 3 000,00 zł.
UWAGA:
Wnioski należy składać przed dokonaniem
zakupu oraz montażu przydomowej
oczyszczalni ścieków.
Termin składania wniosków:
od 01 kwietnia do 31 maja 2019 roku.
Inwestycję należy wykonać w terminie do
dnia 31 października 2019 roku.
Regulamin udzielania dotacji oraz wniosek
można otrzymać w Urzędzie Gminy Piątek
(pok. 19 i 20, tel. 24 722 12 39 i 722 16 11)
lub pobrać ze strony - www.gminapiatek.pl

Wójt Gminy Piątek informuje,
że osoby które chcą pozbyć się
zbędnego gruzu i kamieni mogą
dostarczyć je na plac położony
przy Gminnej Oczyszczalni
Ścieków w Piątku w terminie do
29 marca 2019 r.
Zwieziony gruz zostanie przerobiony na kruszywo, które
następnie zostanie wykorzystane do naprawy dróg na
terenie Gminy Piątek.

GOPS w Piątku informuje o dyżurach
psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w
Piątku, mieszczącym przy ul. Stodolnianej
6/2. Dyżury pełnione są we wtorki, w godz.
14:30 - 19:00 w następujących terminach:
12 i 26 marca, 9 i 23 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i
18 czerwca, 2,16 i 30 lipca, 13 i 27 sierpnia, 10
i 24 września, 8 i 22 października, 5 i 19
listopada, 3 i 17 grudnia 2019 r.

Harmonogram dyżurów
terapeuty uzależnień w
Punkcie konsultacyjnym
w Piątku
GOPS w Piątku informuje o dyżurach
psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w
Piątku, mieszczącym przy ul. Stodolnianej
6/2. Dyżury pełnione są we wtorki, w godz.
14:30 - 19:00 w następujących terminach:
5 i 19 marca, 2,16 i 30 kwietnia, 14 i 28 maja,
11 i 25 czerwca, 9 i 23 lipca, 6 i 20 sierpnia, 3 i
17 września, 1, 15 i 29 października, 12 i 26
listopada, 10 grudnia 2019 r.

Złóż wniosek o dotację
na usuwanie wyrobów
azbestowych
Wójt Gminy Piątek informuje o trwającym
naborze wniosków mieszkańców na
uzyskanie dotacji w 2019 roku na usuwanie
wyrobów azbestowych z nieruchomości
znajdujących się na terenie gminy. Osoby
zainteresowane bezpłatnym usunięciem
azbestu z dachów budynków lub odbioru
wcześniej zdemontowanego azbestu,
prosimy o składanie wniosków.
Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy
Piątek pokój nr 19 w terminie do 09.03.2019 r.

Nabór do przedszkola
Informujemy o trwającym naborze dzieci do
Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w
Piątku na kolejny rok szkolny 2019/2020
I ETAP Naboru trwa od 18 LUTEGO do
1 MARCA 2019 r. - KONTYNUACJA
EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ, czyli
składanie deklaracji przez rodziców, których
dziecko uczęszcza obecnie do przedszkola.
II ETAP Naboru trwa od 4 MARCA do 29
MARCA 2019 r. - ROZPOCZĘCIE EDUKACJI
PRZEDSZKOLNEJ - składanie kart „Zgłoszenia kandydata do przedszkola” przez
rodziców, których dziecko nie uczęszcza
jeszcze do przedszkola.
Więcej informacji na ten temat w siedzibie
Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w
Piątku lub na stronie internetowej
przedszkola: www.przedszkolepiatek.pl
Informujemy, że do przedszkola przyjmowane
są zgłoszenia dzieci w wieku od 3 do 6 lat, tj.
urodzonych w przedziale od 01.01.2013 r. do
31.12.2016 r.
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Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w 2019 roku
W II przetargu wyłoniona została firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która
odbiera śmieci od mieszkańców Gminy
Piątek. Uchwałą nr V/24/19 Rady Gminy
Piątek
koszt odbioru śmieci od 1
mieszkańca wynosi 16 zł. za śmieci
segregowane i 20 zł. za odpady
niesegregowane. Stawki obowiązują od
1 marca 2019 r. Terminy opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.
Urząd Gminy Piątek informuje, iż
miesięczną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiścić
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu
Gminy Piątek albo przelewem na rachunek
bankowy Gminy Piątek o numerze 57 9029
1023 0300 0244 2003 0003 w terminach:
- za miesiąc marzec - do 31.03.2019 r.
- za miesiąc kwiecień - do 30.04.2019 r.
- za miesiąc maj - do 31.05.2019 r.
- za miesiąc czerwiec - do 30.06.2019 r.
- za miesiąc lipiec - do 31.07.2019 r.
- za miesiąc sierpień - do 31.08.2019 r.
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2019 r.
- za miesiąc październik do 31.10.2019 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2019 r.
za miesiąc grudzień - do 31.12. 2019 r.
W roku 2019 odbiór śmieci we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
21 marzec, 18 kwiecień, 16 maj,
13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień,
5 wrzesień, 3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
21 marzec, 18 kwiecień, 16 maj,
13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień,
5 wrzesień, 3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
7 marzec, 4 i 30 kwiecień, 27 maj,
27 czerwiec, 25 lipiec, 22 sierpień,
19 wrzesień, 17 październik,
15 listopad, 12 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
7 marzec, 4 i 30 kwiecień, 27 maj,
27 czerwiec, 25 lipiec, 22 sierpień,
19 wrzesień, 17 październik,
15 listopad, 12 grudzień.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego - tzw. objazdówka
zostanie przeprowadzony w dniach
18 marca i 10 września 2019 r.
Uwaga: Do żółtych worków można
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po
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napojach i chemii domowej, puszki po
konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku,
opakowania z papieru lub tektury, gazety i
czasopisma, katalogi, foldery, papier
szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki
papierowe, papier pakowy.
Worki brązowe na odpady BIO wystawiane są w dniu odbioru odpadów komunalnych.
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:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska
ZSMR, Kutnowska - sklep p. Romański,
Łowicka (targowica), Literacka (przy
cmentarzu), Sułkowska (przy DINO)
Piekary - OSP, Górki Pęcławskie - sklep,
Goślub-Osada, Goślub OSP, Balków sklep, Czerników - szkoła, Śladków
Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - sklep,
Konarzew - sklep, Konarzew - plac zabaw,
Witów - sklep, Jasionna - dawna SKR,
Janków - remiza OSP, Bielice, Piaski, Sypin
(rozdroże), Pokrzywnica, Mysłówka
(rozdroże na Dunaj).
UWAGA: Butelki typu PET, przed
wrzuceniem do pojemnika prosimy
zgniatać!!! Szkło i plastik dostarczany
do punktów gniazdowych prosimy
wrzucać do pojemników, a nie zostawiać
obok!!!
W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika
twardego na odpady zmieszane właściciele
otrzymują worek koloru czarnego, który w
uzasadnionych przypadkach dostawiają do
pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki
czarne będą dostarczane przez firmę w
dniu odbioru odpadów oraz są dostępne w
Urzędzie Gminy Piątek, pokój nr 21.
Większe ilości jednorodnych odpadów
zebranych w sposób selektywny można
indywidualnie dostarczać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pokrzywnicy, w każdy piątek, w
godzinach od 7:00 do 14:00 oraz do
Sortowni Odpadów Opakowaniowych:
TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. ul.
Łąkoszyńska 127 w Kutnie.
Odpady należy wystawić w dniu wywozu
przed bramę posesji o godzinie 7:00, a
jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej
odległości od drogi po, której jedzie pojazd
specjalistyczny zbierający odpady to nie
dalej niż 15 m od jej osi.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
firmę TONSMEIER zgodnie z przedstawionym harmonogramem zainteresowani przekazują telefonicznie do
TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr 24
254 29 87, 24 254 96 86 lub Urzędu Gminy
Piątek tel. 24 722 11 58 w. 19

Turniej Piłki Siatkowej
Mężczyzn im.
Czesława Lichoty o
Puchar Wójta Gminy
Piątek
W niedzielę 10 lutego w hali sportowej w
Piątku odbył się XII Turniej Piłki Siatkowej
Mężczyzn im. Czesława Lichoty o Puchar
Wójta Gminy Piątek.
Tradycyjnie przed turniejem zawodnicy
i kibice spotkali się na cmentarzu parafialnym
w Piątku, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze
na grobie patrona turnieju - Czesława Lichoty.
W tym roku o Puchar Wójta Gminy Piątek
rywalizowały cztery drużyny: Męska
Amatorska Reprezentacja Siatkówki z
Łęczycy, Zespół Szkół Mechanizacji
Rolnictwa w Piątku, Chem Pak i Przyjaciele
Maliny Piątek. Po emocjonujących
spotkaniach Turniej wygrała, podobnie jak
przed rokiem, drużyna Przyjaciele Maliny
Piątek. Serdecznie gratulujemy.
Klasyfikacja końcowa XII Turnieju Piłki
Siatkowej Mężczyzn im. Czesława Lichoty o
Puchar Wójta Gminy Piątek:
1. Przyjaciele Maliny Piątek, 2. Chem Pak,
3. MARS Łęczyca, 4. ZSMR Piątek.
Turniej sędziowali: Ignacy Kubiak i Tomasz
Kucharczyk.

W Czernikowie
rywalizowali
o Puchar Sołtysa
W niedzielę 10 lutego 2019 r. w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w
Czernikowie odbył się Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Sołtysa Czernikowa
w kategorii kobiet i mężczyzn.
Po emocjonujących rozgrywkach i grze fair
play klasyfikacja była następująca:
- w kategorii kobiet:
I miejsce - Ewa Topińska
II miejsce - Paulina Michalak
III miejsce - Agnieszka Jędrzejczak
IV miejsce - Małgorzata Klajnwachter
V miejsce - Monika Sieradzka
- w kategorii mężczyzn:
I miejsce - Michał Stawiński
II miejsce - Sławomir Rogoziński
III miejsce - Tomasz Mikołajczyk
IV miejsce - Mirosław Rogoziński
V miejsce - Krzysztof Stencel
Atmosfera turnieju była pełna ciepła i życzliwości. Miłośnicy tenisa stołowego mogli
skosztować przepysznych ciast, napić się
herbaty, kawy lub soku serwowanych w
szkolnej kawiarence. Laureaci miejsc od I do
IV otrzymali puchary, medale i dyplomy
ufundowane przez Radę Rodziców przy
Szkole Podstawowej im. Orła Białego w
Czernikowie oraz cenne nagrody rzeczowe
zakupione przez Sołtysa Czernikowa.
Osobom, które uplasowały się na miejscu
piątym, wręczono słodkie upominki.
Koordynatorem przedsięwzięcia była pani
Ewa Topińska.

