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Z VI sesji Rady Gminy Piątek
VI sesja Rady Gminy Piątek odbyła się w
środę 27 lutego. Obrady radni rozpoczęli
uczczeniem minutą ciszy pamięć zmarłych:
Biskupa Alojzego Orszulika i
byłego
Premiera Jana Olszewskiego. Po stałych
punktach obrad pan Krzysztof Lisiecki
przedstawił informacje z pracy Wójta w
okresie między sesjami. Wójt poinformował
Radnych m.in. o:
- trwającej rozbudowie szkoły w Czernikowie,
- przetargu na wybór wykonawcy kompleksowej termomodernizacji budynków
szkolnych wraz z halą w Piątku,
- składaniu przez mieszkańców wniosków w
celu otrzymania dotacji na usuwanie
wyrobów zawierających azbest,
- możliwości otrzymania z budżetu gminy
d o t a c ji n a b u d ow ę p rz y d om o w yc h
oczyszczalni ścieków,
- przeprowadzonych w 33 sołectwach
wyborach sołtysów.
- o kosztach wzrostu cen za odbiór
nieczystości od 1 marca 2019 r.
Pan Krzysztof Lisiecki zapoznał również
radnych z pismem Biura Powiatowego
ARiMR dotyczącym sposobu składania

wniosków o przyznanie płatności w 2019 roku
wraz z istotnymi zmianami i harmonogramem
szkoleń dla rolników. Pani Renata Lepalczyk
poinformowała radnych o prowadzonych
pracach nad przygotowaniem wniosku o
nadanie statusu miasta miejscowości Piątek i
prowadzonych konsultacjach społecznych.
W dalszej kolejności Wójt poinformował
radnych o:
- zgłaszanych podczas zebrań sołeckich
potrzebach wycinki krzaków i naprawy dróg,
- wygraniu przetargu na budowę ronda w
Piątku przez firmę Erbedim,
- zatrudnieniu od 1 marca na prace publiczne
4 osób,
- odświeżaniu pomieszczeń w hali Pilawa,
- prowadzonych przez ZGKiM robotach
związanych z czyszczeniem rowów i wycinką
krzaków,
- możliwości bezpłatnego pozbycia się przez
mieszkańców gruzu i kamieni, które należy
dostarczyć na plac przy oczyszczalni ścieków.
Gruz i kamienie zostaną przerobione na
kruszywo, które następnie wykorzystane
będzie do naprawy gruntowych
dróg
gminnych.
cd. str. 3

Piątek miastem.
Mieszkańcy popierają
W Gminie Piątek zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w
sprawie nadania praw miejskich
miejscowości Piątek. 88,21% mieszkańców uczestniczących w konsultacjach
poparło działania zmierzające do
złożenia wniosku o przywrócenia praw
miejskich dla Piątku.
W dniach od 20 lutego 2019 r. do 20 marca
2019 r. mieszkańców gminy odwiedzili w
domach Pełnomocnicy ds. konsultacji.
Każdy mógł się wypowiedzieć w temacie
nadania statusu miasta miejscowości
Piątek. Jeśli kogoś nie było w domu, a
zechciał oddać swój głos, mógł to uczynić w
dniach 3 i 10 marca 2019 r. (niedziele) w
godzinach od 10:00 do 18:00 w Urzędzie
Gminy Piątek w obecności Pełnomocnika
ds. konsultacji.
W konsultacjach na terenie całej Gminy
Piątek na 4 932 osoby uprawnione do
głosowania udział wzięło 3 231 osób, co
stanowi 65 ,51%.
Za nadaniem statusu miasta miejscowości Piątek opowiedziało się 2 850
osób, co stanowi 88,21%
Przeciw opowiedziało się 246 osób, co
stanowi 7,61 %. Wstrzymało się od głosu
135 osób, co stanowi 4,18 %.
W miejscowości Piątek na 1491 osób
uprawnionych do głosowania udział wzięło
848 osób, co stanowi 56,87 %. Za
nadaniem statusu miasta miejscowości
Piątek opowiedziało się 747 osób, co
stanowi 88,09 %. Przeciw opowiedziało się
69 osób, co stanowi 8,14 %. Wstrzymały się
od głosu 32 osoby, co stanowi 3,77 %.
Zbiorcze zestawienie wyników konsultacji
społecznych dostępne są na stronie
w w w. b i p . u g p i a t e k . p l o r a z n a
www.gminapiatek.pl
Wójt Gminy Piątek składa Mieszkańcom
oraz Pełnomocnikom serdeczne podziękowania za udział w konsultacjach.
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Z obrad VII sesji Rady Gminy Piątek
W środę 27 marca odbyła się VII sesja
Rady Gminy Piątek. Po stałych punktach
obrad informacje z pracy w okresie między
sesjami przedstawił Wójt Krzysztof
Lisiecki.
Interpelacje i zapytania radnych:
- prośba o pomoc rolnikom w walce z
dzikami, które niszczą uprawy - Gmina nie
możliwości walki z dzikami. Na kolejną
sesję zaproszeni będą przedstawiciele kół
łowieckich.
- prośba o uporządkowanie i odgrodzenie
PSZOK w Pokrzywnicy oraz wykonanie
osobnego wejścia na teren świetlicy i
siłowni plenerowej - Wójt planuje
uprzątnięcie terenu i ogrodzenie PSZOKu
w najbliższym czasie. Co do wydzielenia
działki pod teren rekreacyjny, trzeba to
wspólnie uzgodnić.
- prośba o utwardzenie 100-metrowego
odcinka drogi w Pokrzywnicy Starej, w
kierunku stawów - w tegorocznych
planach nie ma możliwości utwardzenia tej
drogi.
- prośba o uporządkowanie i wyrównanie
parkingu przy osiedlu mieszkaniowym,
przed blokiem 28 - teren powinien być
wspólnie zadbany, tak przez Gminę jak i
przez Spółdzielnię Mieszkaniową.
- na jakim etapie jest planowana linia
kolejowa wzdłuż autostrady A1? - na razie
nie znamy decyzji PKP w tej sprawie.
- prośba o przycięcie drzew na ulicy
Kościelnej - przycinka drzew w Piątku
odbywa się co dwa lata. Następna będzie
w przyszłym roku.
- jaka jest procedura ustawienia znaku
zakazu parkowania na ul. Kościelnej? - jak
już było wielokrotnie podawane temat
zostanie zrealizowany po uruchomieniu
kolejnego parkingu przy ul. Szkolnej.
- kiedy będzie można zacząć zgłaszać do
Urzędu Gminy potrzebę montażu
dodatkowych lamp oświetleniowych? - tą
procedurę rozpoczniemy po Świętach.
W tym temacie zobowiązany jest radny
gminny, sołtys danej miejscowości i
przedstawiciel Urzędu Gminy do złożenia
wniosku.
- czy został złożony wniosek lub kiedy
będzie złożony, w ramach rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu”? obie nasze szkoły złożyły takie wnioski.
- czy została zgłoszona przez powiat droga
z naszej gminy do realizacji w ramach
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej? Wiele dróg
powiatowych wymaga pilnych napraw.
Kiedy będą one remontowane? - nie mamy
informacji, ani propozycji ze strony
powiatu w tym temacie.
- czy możliwe jest wykonanie łącznika
pomiędzy ulica Kutnowską i Konarskiego?
- na chwilę obecną stan prawny gruntu nie
pozwala na taką inwestycję.
- prośba o uzupełnienie ubytków w drodze
Łęka-Orenice, Łęka Stara - ubytki będą
uzupełnione w najbliższym czasie.
- prośba o wycinkę krzaków w pasie drogi
Łęka-Orenice - znaczna część krzaków
została już usunięta. Prace trwają.
- prośba o utwardzenie dojazdu do mostu
w Łęce - na tą drogę został przygotowany
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projekt, który zmieni jej przebieg. Droga
zostanie
wyprostowana, powstanie
skrzyżowanie równorzędne z drogą z
Bronikowa.
- prośba o budowę asfaltowej nawierzchni
drogi w Bronikowie (z podatków od hal
magazynowych) - kwestie dróg w tym
terenie będą rozwiązywane w ramach
p ot r ze b zw ią za n yc h z r oz bu d ową
inwestycji.
Na chwilę obecną jest
przygotowany projekt na drogę biegnącą od
drogi wojewódzkiej nr 703 do GPZ-tu i Stacji
gazowej.
- sprawa odwodnienia drogi w Bronikowie
(od nowej asfaltówki do budynków) - dopóki
trwa budowa magazynu Leroy Marlin
wykonanie tych prac jest nieuzasadnione.
- jak wygląda sprawa GOK? Czy pan
Struszczak nadal pełni funkcję dyrektora?
Kiedy będzie ogłoszony konkurs na
stanowisko dyrektora placówki - Pan
Struszczak od lutego jest na emeryturze.
Konkurs na nowego dyrektora będzie
ogłoszony w kwietniu.
- pytanie o udostępnienie do wglądu
Komisji Rewizyjnej protokołu zdawczoo d bi or c ze g o d o t. pr z e j ęc i a p r ze z
podstawówkę sprzętów zakupionych przez
wygaszane gimnazjum ze środków
unijnych - protokół zostanie udostępniony.
Interpelacje do Rady Powiatu:
- prośba o uzupełnienie ubytków w drodze
Piątek - Mąkolice,
- prośba o montaż progu zwalniającego
przez szkołą w Czernikowie. Ponieważ w
sesji nie uczestniczyli radni powiatowi te
tematy zostaną przekazane Starostwu
i Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.
Podczas VII sesji Rada podjęła uchwały w
sprawach:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata
2019 - 2032
- dokonania zmian w budżecie Gminy
Piątek,
- zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Piątek na 2019 rok
- funduszu sołeckiego na rok 2020,
- wystąpienia z wnioskiem o nadanie
statusu miasta miejscowości Piątek,
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w
2019 r.,
- ustalenia planu sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę
Piątek,
- przyjęcia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, ustalenia na rok 2019
specjalności i form kształcenia nauczycieli,
na które przyznawane jest dofinansowanie
oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat za kształcenie
pobieranych przez uczelnie,
- wyboru delegatów do Stowarzyszenia
Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, którymi
zostali: Krzysztof Lisiecki, Daniel Gorący
i Urszula Kacperska.

Sprzedam zabudowaną działkę
w Mysłówce - tel. 660 819 611

Spotkanie z Sołtysami
We wtorek 2 kwietnia w Urzędzie Gminy Piątek
odbyło się spotkanie z Sołtysami. Wzięli w nim
udział: Komendant Powiatowy Policji w
Łęczycy mł. insp. Zbigniew Gruszczyński,
Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Piątek, Renata
Lepalczyk - Sekretarz Gminy, Małgorzata
Gabryelczak - Przewodnicząca Rady Powiatowej IRWŁ, Sebastian Kieliszek - Kierownik
Posterunku Policji w Piątku, Martyna Kacprzak
– Kierownik GOPS w Piątku oraz Pracownicy
Urzędu Gminy Piątek. Po podsumowaniu
wyborów sołeckich, które na terenie Gminy
Piątek zakończyły się w marcu i przedstawieniu nowych sołtysów aktualności Izby
Rolniczej Województwa Łódzkiego przedstawiła Małgorzata Gabryelczak.
Dla uczestniczących w zebraniu przedstawicieli Policji spotkanie stało się doskonałą
okazją do omówienia spraw dotyczących
bezpieczeństwa na terenie gminy. Policjancii
nawiązali do spraw związanych z zabezpieczeniem mienia, zwłaszcza urządzeń
służących do nawadniania, które stanowią
łakomy kąsek dla złodziei. Przestrzegali przed
nierozsądnym korzystaniem z maszyn
rolniczych podczas prowadzonych prac
polowych. Dodatkowo dzielnicowi przypomnieli, że każdy mieszkaniec może mieć
wpływ na poprawę bezpieczeństwa w sowim
miejscu zamieszkania, korzystając z udogodnienia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa. Dzięki wsparciu władz
Gminy Piątek i GOPS miejscowi stróże prawa
otrzymali odblaski, które zostaną przez nich
wykorzystane podczas działań profilaktycznych w szkołach. Uczniowie będą się
uczyć jak ważną rolę pełnią odblaski podczas
poruszania się po drogach i zostaną w nie
wyposażeni.
Informacje na temat pracy Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piątku przedstawiła
sołtysom Martyna Kacprzak, a o zasadach
zwrotu podatku akcyzowego zawartego w
cenie paliwa poinformowała Joanna RajBurdukiewicz. Na temat programu usuwania
azbestu oraz o możliwościach składania
wniosków na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków mówił Krzysztof Menes.
Zagadnienia dotyczące realizacji zadań
inwestycyjnych w Gminie Piątek w roku 2019
przedstawił i omówił Wójt Krzysztof Lisiecki.
Natomiast Sekretarz Gminy – Renata
Lepalczyk przedstawiła uczestnikom spotkania sprawy związane ze złożeniem przez
Gminę wniosku o nadanie statusu miasta
miejscowości
Piątek. Na zakończenie
swojego wystąpienia Pani Sekretarz złożyła
Sołtysom serdeczne podziękowania za
zaangażowanie i pomoc w tej sprawie.

Wójt Gminy Piątek informuje, że
od 01 kwietnia do 31 maja 2019 roku
prowadzony jest nabór wniosków
o dotacje ( do 3 tys. zł.) na budowę
przydomowych oczyszczalni
ścieków.
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

Expresem
przez Gminę Piątek
- w niedzielę 3 marca w Piątku odbyła się
kolejna edycja biegu „Tropem Wilczym. Bieg
pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Organizatorem imprezy było TMPiO przy pomocy
Urzędu Gminy Piątek.
- dobiegają końca prace związane z
rozbudową szkoły w Czernikowie. Obecnie
założony jest już dach na nowym budynku
(brakuje tylko połączenia z dachem na starej
części szkoły). W salach i na korytarzu
założone są już płytki podłogowe i
rozprowadzona jest instalacja elektryczna.
Działa też ogrzewanie. Do użytku oddano
nową łazienkę. Oddanie całego budynku po
odbiorach wszystkich służb i inspekcji
planowane jest na czerwiec br.
- Gmina Piątek zakupiła za 141 tys. zł
działkę w sąsiedztwie podstawówki w
Czernikowie. Działka zostanie przeznaczona na cele sportowo-rekreacyjne
rozbudowywanej placówki.
- po przerwie wznowiła działalność świetlica
internetowa w Janowicach-Goślubiu.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w
godz. 14:00-22:00.
- trwają rozmowy przedstawicieli firmy JLL z
właścicielami działek na temat wykupu
gruntów pod tereny inwestycyjne. Spotkania
te odbywają się w Urzędzie Gminy Piątek.
- Wójt Gminy zwraca się do Mieszkańców
gminy z prośbą o niesadzenie drzew pod
liniami energetycznymi, w pasie drogowym
oraz w rowach przydrożnych.
- do grona nowych Sołtysów Gminy Piątek
dołączył Jan Wieczorek, który piastuje
funkcję Sołtysa Goślubia. Wójt składa
podziękowania dotychczasowej Pani Sołtys Danucie Piłacik za wieloletnią współpracę.
- z inicjatywy TMPiO w Urzędzie Gminy
Piątek odbyło się spotkanie z p. Aleksandrą
Stępień - Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków. Podczas spotkania, w którym
uczestniczyli: Zarząd TMPiO, Wójt Gminy
Piątek i Przewodniczący Rady Gminy Piątek
omówiono i poruszono wiele spraw
związanych z zabytkami na terenie naszej
gminy.
- osoby bezrobotne i zarejestrowane
w PUP w Łęczycy, zainteresowane pracą w
świetlicy w Balkowie i Górkach Pęcławskich
proszone są o kontakt z Urzędem Gminy
Piątek.
- 28 marca Gminna Biblioteka Publiczna w
Piątku przeprowadziła gminne eliminacje
konkursu recytatorskiego „Pięknie być Człowiekiem”, w których udział wzięło 26
dziewcząt. W etapie na szczeblu powiatowym Gminę Piątek reprezentować będzie
7 dziewcząt. Życzymy powodzenia!
- podczas zebrania sprawozdawczowyborczego TMPiO w dniu 28 marca,
wybrano nowego Prezesa Stowarzyszenia.
Został nim Damian Urbanek. Gratulujemy i
życzymy sukcesów w działaniu!
- Zarząd Gminny OSP RP podsumował
działalność jednostek OSP naszej gminy
w roku 2018 i przyjął plan działań na rok
2019,
- trwają prace związane z remontem
pomieszczeń w hali sportowej „Pilawa”,
zajmowanych przez LKS Malina.

Z VI sesji Rady Gminy Piątek cd. ze str. 1
Informacje Wójta Gminy z pracy w okresie
między sesjami cd. - Wójt poinformował o:
- prawie własności budynku Ośrodka
Zdrowia, w którym pomieszczenia są
użyczone Policji na podstawie zawartego
porozumienia z Komendą Wojewódzką
Policji w Łodzi. Policja ponosi opłaty za
zużyta wodę, ścieki i energię elektryczną,
natomiast jest zwolniona z opłat za
użytkowanie pomieszczeń.
- Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn im.
Czesława Lichoty,
- naborze Urzędu Marszałkowskiego na
tzw. granty sołeckie
- planowanym na maja br. naborze na
termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Wójt poinformował, że w
ramach tego naboru można zgłosić
świetlice w Pokrzywnicy, Balkowie,
Bielicach, Konarzewie, Orenicach,
Jankowie oraz część budynku szkoły w
Czernikowie. Jednak decyzje musi podjąć
Rada Gminy.
- przeprowadzonych dwóch spotkaniach z
właścicielami gruntów pod tereny inwestycyjne z firmą JLL. Trwają negocjacje i w
najbliższym czasie właściciele zdecydują
o sprzedaży działek.
- kosztach odrolnienia 1 ha gruntów klasy I,
II i III oraz prowadzonymi uzgodnieniami w
sprawie przebiegu linii energetycznej do
GPZ Piątek.
Następnie radni wysłuchali sprawozdania
z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piątku, sprawozdania z
realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
monitoringu i ewaluacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie Piątek na lata
2016-2018, które przedstawiły panie
Martyna Kacprzak i Anna Sakiewa.
Podczas VI sesji Rady Gminy Piątek
podjęte zostały uchwały w sprawach:
- przyjęcia sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu wspierania rodziny za rok
2018 oraz potrzeb związanych z realizacją
zadań w 2019 roku w Gminie Piątek,
- zmiany Uchwały Nr XXVI/147/09 Rady
Gminy Piątek z dnia 22 kwietnia 2009 r. w
sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy
Miejscowości Piątek na lata 2008 - 2015,
- zmieniająca uchwałę Nr IV/21/2019 Rady
Gminy Piątek z dnia 11 stycznia 2019 r. w
sprawie przyjęcia „Gminnego Programu
Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży”,
- zmieniająca uchwałę Nr IV/22/2019 z
dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania
stypendium Wójta Gminy Piątek w ramach
Gminnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży,
- przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe dla Gminy Piątek”
Interpelacje i zapytania radnych:
- czy wiosną na gruntowe drogi gminne
będzie sprowadzona równiarka? - wiosną
jak tylko pozwolą na to warunki pogodowe
będzie sprowadzona równiarka, która

wyrówna drogi o tej nawierzchni.
- czy jest możliwe udrożnienie przejścia
wzdłuż rzeki Moszczenicy, a łąkami
Wspólnoty Pastwiskowej w kierunku
Piekar? - Gmina Piątek nie jest właścicielem
tych terenów. Należą one do wspólnoty
pastwiskowej. Trzeba dokonać uzgodnień z
właścicielem gruntu, czy wyrazi on zgodę na
przejście.
- prośba o zamieszczenie na stronie
internetowej i w gazetce danych organiacji
pożytku publicznego z naszej gminy, celem
ułatwienia przekazywania 1% podatku - na
stronie internetowej gminy będą udostępnione dane organizacji pożytku
publicznego z naszej gminy w celu przekazania
1% podatku (numer KRS).
- na jakim etapie są prace związane z
wprowadzeniem zakazu parkowania po
jednej ze stron na ul. Kościelnej? - z chwilą
wybudowania parkingu przy ul. Szkolnej
nastąpi odciążenie ul. Kościelnej i wówczas
będzie można wprowadzić zakaz parkowania pojazdów po jednej stronie ulicy.
- prośba o przedłużenie oświetlenia
ulicznego w Janowicach i doświetlenie
przystanku autobusowego przy drodze nr
703 w Janowicach - w bieżącym roku
rozpocznie się realizacja III etapu modernizacji gminnego oświetlenia i wówczas
będzie można dołożyć brakujące punkty
oświetleniowe.

Osoby które chcą pozbyć się
zbędnego gruzu i kamieni mogą
dostarczyć je na plac położony przy
Gminnej Oczyszczalni Ścieków w
Piątku w terminie do 30 kwietnia
2019 r.
Gruz i kamienie zostaną przerobione
na kruszywo, które następnie
zostanie wykorzystane do naprawy
dróg na terenie Gminy Piątek.

Uwaga! Zmiana adresu
Punktu Konsultacyjnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piątku informuje o zmianie adresu punktu
konsultacyjnego, w którym dyżury pełni
psycholog oraz terapeuta uzależnień.
Od 16 marca punkt został czasowo
przeniesiony do lokalu przy ul.
Pokrzywnej 1 (Biuro Koła Emerytów).
Terminy dyżurów specjalistów nie ulegają
zmianie.
Dyżury psychologa pełnione są we wtorki,
w godz. 14:30 – 19:00 w następujących
terminach: 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.
Dyżury terapeuty uzależnień pełnione są
we wtorki, w godz. 14:30 – 19:00 w
następujących terminach: 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.
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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 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:
18 kwiecień, 16 maj, 13 czerwiec,
11 lipiec, 8 sierpień, 5 wrzesień,
3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
18 kwiecień, 16 maj, 13 czerwiec,
11 lipiec, 8 sierpień,
5 wrzesień, 3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
4 i 30 kwiecień, 27 maj, 27 czerwiec,
25 lipiec, 22 sierpień,
19 wrzesień, 17 październik,
15 listopad, 12 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
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 dniu
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!!! Największy bałagan panuje przy
pojemnikach w Piekarach i Śladkowie
Rozlazłym - wstyd!!!
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 zainteresow an i p r ze ka zu ją t el e fon i cz ni e d o
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

Filter Service Zgierz
z Pucharem
Przewodniczącego
Rady Gminy Piątek
W sobotę 2 marca hala sportowa w Piątku
stała się areną XVI Turnieju Piłki Nożnej o
Puchar Przewodniczącego Rady Gminy
Piątek. W tegorocznej edycji turnieju udział
wzięło 7 zespołów. Mecze rozgrywane na
zasadzie „każdy z każdym” sędziowali: Piotr
Gołek i Łukasz Gołek.
Po emocjonujących spotkaniach Puchar
Przewodniczącego Rady Gminy Piątek
wywalczyła drużyna Filter Service ze
Zgierza.
Końcowa klasyfikacja:
1. Filter Service Zgierz
2. Drinkersi
3. PSP Zgierz
4. Oldboye
5. OSP Janków
6. OSP Janowice-Goślub
7. Torex Janowice
Najlepszym bramkarzem Turnieju został Jan
Pawiak z drużyny Filter Service, a najlepszym
strzelcem - Arkadiusz Błaszczyk - Filter
Service.
Gratulujemy!

Na podium w Daszynie
5 marca 2019 r. uczniowie podstawówki w
Piątku wzięli udział w Indywidualnych
Powiatowych Rozgrywkach Tenisa Stołowego w kategorii dziewcząt i chłopców w
Daszynie. W rozgrywkach wzięło udział
13 chłopców oraz 16 dziewcząt.
Uczniowie z Piątku zdobyli:
Klaudia Gałązka kl. VIIa - II miejsce
Konrad Schultz kl.VIII b - I miejsce
Jakub Stróżewski kl.VIII b - III miejsce

Zdobywcy Pucharu
Starosty
11 marca 2019 r. uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku pod opieką nauczyciela
wychowania fizycznego Aleksandry Raj wzięli
udział w Turnieju Piłki Nożnej Szkól
Podstawowych o Mistrzostwo Powiatu LZS i
Puchar Starosty Łęczyckiego, gdzie zdobyli
I miejsce.
Do turnieju przystąpiły cztery szkoły z powiatu
łęczyckiego. Wyrównany poziom i gra fair
play towarzyszyły rozgrywkom.
W skład drużyny z podstawówki w Piątku
weszli: Wojciech Jagiełło kl.VI c, Piotr
Sakiewa kl.VI c, Rafał Czubalski kl.VI c, Adam
Wosiecki kl.VI a, Szymon Walczak kl.VI a,
Marcin Galiński kl.V b, Wiktor Bartosik kl.Vb ,
Maciej Kaźmierczak kl.Vb, Witold Matusiak
kl.Va, Jakub Pawłowski kl.VI c.
Najlepszym zawodnikiem grającym w obronie
został uczeń z Piątku - Jakub Pawłowski,
który otrzymał statuetkę najlepszego
zawodnika. Zwycięzcy I miejsca otrzymali
dyplom i puchar. Gratulujemy!

