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Uroczystości 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą
W niedzielę 8 września w Piątku odbyły się
gminne uroczystości 80. rocznicy Bitwy nad
Bzurą. W tym roku rozpoczęły się one
odsłonięciem pamiątkowych tablic ustawionych przy pomniku Krzyż przy ulicy Łowickiej.
Na tablicach wymienionych zostało z imienia
i nazwiska 19 osób (spośród 44), które
rozstrzelane zostały 14 września 1939 roku
przez niemieckich żołnierzy. Tablice ufundowane zostały przez Instytut Pamięci Narodowej. Członkowie rodzin rozstrzelanych osób
dokonali odsłonięcia tablic, a ks. Dziekan
Stanisław Poniatowski je poświęcił i odmówił
modlitwę.
Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy
uczestnicy uroczystości przeszli na Rynek,
gdzie w asyście Pododdziału Honorowego
wystawionego przez Wielkopolską Szkołę
Podoficerską Wojsk Lądowych im. gen. bryg.
Franciszka Seweryna Włada w Poznaniu,
Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń,
pocztów sztandarowych i przybyłych na
Wrześniowe Święto delegacji podniesiono
flagę na maszt i odśpiewano hymn.
Następnie wszyscy przeszli z Rynku do
kościoła p.w. Św. Trójcy, gdzie w intencji
Żołnierzy Września 1939 roku, uroczyste
nabożeństwo odprawił ks. Dziekan Stanisław
Poniatowski.
Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości na czele
z Orkiestrą Wojskową i Pododdziałem
Honorowym przemaszerowali pod Pomnik 14
Wlkp. Dywizji Piechoty przy ulicy Kutnowskiej
19. Tu, po odegraniu hymnu i podniesieniu
flagi państwowej na maszt, głos zabrał Wójt
Gminy Piątek - Krzysztof Lisiecki, który powitał
wszystkich zaproszonych gości. Wśród
przybyłych na tegoroczne obchody znaleźli się
m.in.:
- Żołnierze Wielkopolskiej Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg.
Franciszka Seweryna Włada z delegacją w
składzie: st. chor. sztab. Artur Deneka, st. chor.
Krzysztof Popławski, chor. Andrzej Kędzierski.
- Orkiestra Wojskowa garnizonu Toruń pod
dowództwem Kapelmistrza kpt. Krzysztofa
Żeleśkiewicza.

- Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy
RP w Poznaniu, reprezentowany przez
Prezesa Okręgu Wielkopolskiego, członka
Zarządu Krajowego Związku oficerów
Rezerwy RP im. Mar szałka Józefa
Piłsudskiego - Ernesta Mencla.
- Stowarzyszenie Weteranów i Przyjaciół 14.
Wlkp. DP na czele z prezesem Maciejem
Kandulskim i Wiesławem Witkowskim.
- Komendant Centrum Szkolenia Wojsk
Lądowych w Poznaniu, którego reprezentował mjr Krzysztof Sałata.
- Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Łodzi, którego reprezentował mjr Dominik
Pietrasik - Szef wydziału Rekrutacji WKU w
Łodzi.
- Dowódca I Batalionu Kawalerii Powietrznej
w Leźnicy reprezentowany przez kpt. Rafała
Okniańskiego.
- kpt. Łukasz Szczepański z 21 Bazy
Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina.
- Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Łodzi, którego reprezentowała
Anna Jóźwik.
- Adrian Pawelski - prezes Towarzystwa
Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w
barwach 57 PP Karola II Króla Rumunii w
Bukowcu.
- Poseł na Sejm RP - p. Tadeusz Woźniak.
- Wojewoda Łódzki, którego reprezentował
p. Zbigniew Nadkański.
- Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego Wojciech Zdziarski
- Radni powiatowi: Zenon Dąbrowski i Józef
Mikołajczyk
cd. na stronie 2

Z obrad X sesji Rady
Gminy Piątek
W środę 11 września odbyła się X sesja Rady
Gminy Piątek. Po stałych punktach obrad
radni wysłuchali informacji Wójta z wykonania
uchwał i działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdań z pracy komisji Rady w
okresie między sesjami.
Podczas X sesji Rada Gminy Piątek podjęła
uchwały w sprawie:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata
2019 - 2032,
- dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek.
Zapytania i interpelacje radnych:
- prośba o wyczyszczenie koryta rzeki Maliny Wody Polskie przysłały dokument, w którym
informują o wykaszaniu i czyszczeniu z gałęzi
rzek Struga i Moszczenica na całej długości ich
przebiegu przez Gminę Piątek, natomiast
rzeka Malina będzie wykaszana na niektórych
odcinkach. Nie przewiduje się żadnych
odmuleń na naszych rzekach.
- prośba o przywrócenie linii autobusowej PKS
Kutno - Piątek - Łódź - PKS Kutno już nie
istnieje. W tej sprawie trzeba złożyć pismo do
prywatnych przewoźników.
- czy jako samorząd możemy rozważyć
złożenie wniosku o dopłatę z Funduszu
Rozwoju Przewozów Autobusowych, celem
przywrócenia połączeń, które w ostatnim
czasie zostały zlikwidowane - Piątek - Bielawy
- tą sprawą można zainteresować PKS
Łęczyca, który jest władny rozważyć
zasadność takiej linii.
- kiedy będzie ogłoszony konkurs na
kierownika ZGKiM? - o obsadzie stanowiska
kierownika zostaną Państwo powiadomieni w
swoim czasie. Na razie rozważane są warianty
powołania w zakresie obowiązującego prawa.
- prośba o zmianę odjazdu autobusu z 13:21
na 13:40, ponieważ dzieci kończą lekcje o
13:30 i nie mogą zdążyć, a następny autobus
jest 2,5 godz. później - prośba ta zostanie
przedstawiona kierownikowi GCUW w Piątku
celem rozpatrzenia.
cd. na str. 3
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Uroczystość
poświęcenia
dobudowanej części
Szkoły Podstawowej
im. Orła Białego
w Czernikowie oraz
przekazania placówce
sztandaru
W poniedziałek 2 września 2019 r. w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie odbyła się uroczystość poświęcenia
dobudowanej części szkoły oraz nadanie
placówce sztandaru. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, której przewodniczył
biskup Wojciech Osial, a koncelebrowali ją:
dziekan i proboszcz parafii Piątek –
Stanisław Poniatowski, proboszcz parafii
Góra Świętej Małgorzaty - Andrzej Gałaj,
emerytowany proboszcz parafii Góra
Świętej Małgorzaty - Ryszard Pajda oraz
były wikariusz parafii Góra Świętej
Małgorzaty - Łukasz Gawrzydek.
Po mszy świętej biskup Wojciech Osial
poświęcił sztandar szkoły, który Rada
Rodziców (fundator sztandaru) przekazała
spo łeczności s zkolne j. Nas t ępn ie
uczniowie naszej placówki zaprezentowali
montaż słowno-muzyczny przedstawiający patrona szkoły - Orła Białego. Po
części artystycznej głos zabrała pani
Dyrektor Szkoły - Agnieszka Bartczak,
która przypomniała najważniejsze wydarzenia z sześćdziesięcioletniej historii
placówki. W ciepłych i wzruszających
słowach podziękowała wszystkim, którzy
przyczynili się do rozbudowy szkoły oraz
ciężko pracowali przy tej inwestycji Samorządowcom z Panem Wójtem Gminy
Piątek Krzysztofem Lisieckim na czele,
Rodzicom, Nauczycielom, Uczniom,
Budowlańcom oraz wszystkim Przyjaciołom Szkoły.
Następnie dokonano poświęcenia dobudowanej części szkoły oraz uroczystego jej
otwarcia. Na zakończenie, zarówno dzieci,
jak i dorośli, mogli wziąć udział w festynie
szkolnym i skorzystać z takich atrakcji jak:
zabawy z nagrodami, kawiarenka, grill,
malowanie twarzy, zjeżdżalnie, klocki, plac
zabaw itp.
Firma Arenella wydzierżawi tereny pod
bu dow ę fa rm f oto wolt aic znych.
Wymagania względem gruntu:
- minimalna powierzchnia 1,5 ha,
- teren równy, niezalesiony, niezacieniony - 4,5,6 klasa gruntu,
- brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie,
ewentualnie przewidujący budowę
źródeł odnawialnych źródeł energii lub
działalność produkcyjną
- linia średniego napięcia w bliskiej
okolicy działki, dostęp do drogi,
- działka położona poza obszarami
chronionymi.
Kontakt telefoniczny na numer
698 008 480 lub mailowo:
monika.cias@arenella.pl
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- Radni Gminy Piątek z przewodniczącym
Danielem Gorącym.
- Ksiądz Dziekan Stanisław Poniatowski,
- Komendant Komendy Powiatowej Policji w
Łęczycy, którego reprezentował asp. szt.
Tomasz Barczak.
- Kierownik Posterunku Policji w Piątku – st.
asp. Sebastian Kieliszek z policjantami,
- Komendanta PSP w Łęczycy, którego
reprezentował bryg. Arkadiusz Mistrzak.
- druhowie z OSP Piątek, Janków, Janowice
Goślub i Balków wraz z pocztami
sztandarowymi.
- Delegacje Banku Spółdzielczego Ziemi
Łęczyckiej w Łęczycy, ZGKiM w Piątku,
GOPS w Piątku oraz przedstawiciele innych
firm i zakładów.
- Delegacje szkół z pocztami sztandarowymi, przedszkola, stowarzyszeń i ugrupowań oraz liczne grono mieszkańców
naszej gminy.
Wśród zaproszonych gości szczególne
miejsce zajęli mieszkańcy Janowic
z rodzinami: Pani Jadwiga Klimczak
z d. Frankiewicz, Pani Lucyna Matusiak
z d. Stawińska i Pan Eugeniusz Jóźwiak,
którzy na wniosek złożony przez Krzysztofa
Wójcika, wiceprezesa TMPiO odznaczeni
zostali nadanymi przez Szefa Urzędu do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medalami „Pro Patria”. W imieniu
Wojewody Łódzkiego medale wręczył p.
Zbigniew Nadkański, Dyrektor Wydziału
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wraz z
Posłem na Sejm Tadeuszem Woźniakiem,
Wójtem Krzysztofem Lisieckim i Renatą
Lepalczyk - Sekretarz Gminy.

Po wręczeniu medali w imieniu uhonorowanych podziękowania złożyła p. Wanda
Oterska, córka Lucyny Matusiak. Następnie
głos zabrali goście - p. Wiesław Witkowski ze
Stowarzyszenia Weteranów i Przyjaciół 14.
Wlkp. DP, p. Tadeusz Woźniak Poseł na Sejm
RP oraz Wojciech Zdziarski - Wicestarosta
Łęczycki.
Po przemówieniach Apel Poległych poprowadził chor. Andrzej Kędzierski. Następnie
żołnierze pododdziału oddali salwę honorową,
po której delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem.
Oficjalną część uroczystości zakończyła
defilada Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń i
Pododdziału Honorowego Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Ostatnim punktem niedzielnych uroczystości
był pokaz musztry paradnej w wykonaniu
Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń pod
dowództwem Kapelmistrza kpt. Krzysztofa
Żeleśkiewicza, który odbył się na boisku ZSMR
i nagrodzony został gromkimi brawami
publiczności.
Także na boisku mieścił się punkt promocyjny
akcji „Zostań Żołnierzem” przygotowany i
wystawiony przez majora Dominika Pietrasika Szefa wydziału Rekrutacji WKU w Łodzi.
Uroczystościom 80. Rocznicy Bitwy nad Bzurą
towarzyszyła przygotowana przez TMPiO
wystawa plenerowa „Piątek 1939. Zachowaj w
pamięci”, którą można było oglądać na Rynku w
Piątku do końca września.
W imieniu organizatorów kierujemy słowa
podziękowania do wszystkich uczestników
uroczystości oraz wszystkich osób, które
przyczyniły się do jej zorganizowania.

Odsłonięcie tablicy poświęconej
Przodownikowi Stanisławowi Urbankowi
13 września 2019 roku w Piątku odbyły się
uroczystości związane z odsłonięciem
tablicy poświęconej przodownikowi
Stanisławowi Urbankowi, przedwojennemu Komendantowi Posterunku Policji
Państwowej w Piątku.
Inicjatorem tego wydarzenia był Dyrektor
GOK Dariusz Struszczak wraz z Wójtem
Gminy Piątek przy ścisłej współpracy z
Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi oraz
Jarosławem Olbrychowskim Prezesem
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w
Łodzi. Wydarzenie wpisuje się w obchody
upamiętniające 100. rocznicę powołania
P ol i c j i P aństw owej . W u roczystości
odsłonięcia tablicy z udziałem Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinsp.
An dr z eja Ła pi ńsk ieg o, Ko me nd an t a
Powiatowego Policji w Łęczycy mł.insp.
Zbigniewa Gruszczyńskiego oraz Wójta
Gminy Piątek Krzysztofa Lisieckiego
uczestniczył prawnuk przodownika Stanisława Urbanka, pan Damian Urbanek wraz z
rodziną. Obecni byli także: Wojciech Zdziarski
Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, Prezes
Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r” w
Łodzi Jarosław Olbrychowski, ksiadz ppor.
Jacek Syjud Kapelan Wojewódzkiego
Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi, przed-

stawiciele władz samorządowych, dyrektorzy
szkół i uczniowie oraz mieszkańcy.
Apel rozpoczął meldunek złożony przez
dowódcę uroczystości Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi nadinsp.
Andrzejowi Łapińskiemu, a w imieniu
organizatorów gości powitał mł.insp. Zbigniew
Gruszczyński Komendant Powiatowy Policji w
Łęczycy. Podczas przemówienia nadinsp.
Andrzej Łapiński wspominając przodownika
Stanisława Urbanka, podkreślił że w naszej
pamięci pozostanie on jako policjant, który
stojąc na straży prawa zapłacił własnym
życiem, nie uginając się naciskom nazistowskiego najeźdźcy. Tablica mu poświęcona
niech przypomina jego bohaterstwo, a
obecnym policjantom rotę ślubowania.

Expresem
przez Gminę Piątek
- Urząd Gminy Piątek informuje, że w związku z pracami związanymi z budową ronda
w Piątku, od poniedziałku 23 września
zamknięta jest ulica Sułkowska. Objazd:
- przez Łękę,
- przez Krzyszkowice,
- drogą po byłej kolejce (od ul. Sułkowskiej do
ul. Łowickiej, po wykonaniu zjazdu)
- do DINO można dojechać wybudowanym
zjazdem z ulicy Zgierskiej.
Za utrudnienia w ruchu przepraszamy!
- w sobotę 7 września z Piątku wystartował
I Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakiem Bitwy
nad Bzurą” zorganizowany przez Wojskowe
Koło PTTK przy Klubie 25. Brygady Kawalerii
Powietrznej im. ks. Józefa Poniatowskiego w
Tomaszowie Mazowieckim.
- do końca września na Rynku w Piątku
można było oglądać plenerową wystawę
„Piątek 1939. Zachowaj w pamięci”
przygotowaną przez TMPiO.
- w środę 11 września na Rynku w Piątku
odbyła się zorganizowana przez Gminną
Bibliotekę Publiczną w Piątku akcja
Narodowe Czytanie. Fragmenty noweli
czytali przedstawiciele władz samorządowych, nauczyciele, mieszkańcy.
- Ochotnicze Straże Pożarne jeszcze raz
mogą wnioskować o środki, które pozwolą im
m.in. na propagowanie zasad udzielania
pier w szej po moc y czy or ga niz acj ę
przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i
sportowych. Do rozdysponowania pozostało
jeszcze ok. 10 mln zł. Wnioski będzie można
składać do 1 października. Szczegóły na
www.granty.pl i www.gminapiatek.pl
- w piątek 20 września w Przedszkolu im.
Jana Pawła II w Piątku obchodzono
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej
okazji dla dzieci przygotowano wiele
niespodzianek i atrakcji. Święto najmłodszych ma przyczynić się do popularyzacji
wychowania przedszkolnego i wzrostu jego
znaczenia w świadomości społecznej.

Pracownia
informatyczna od radia
RMF FM
W dniu 13 września 2019 roku w Szkole
Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie
odbyło się uroczyste otwarcie sali informatycznej o wartości 50 tys. zł, ufundowanej przez
radio RMF FM w ramach akcji „Lepsze jutro”.
Redaktorzy, pracownicy radia RMF FM oraz
przedstawiciele firmy „Nasza szkoła” zapewnili uczniom wiele atrakcji. Podczas trwania
imprezy miały miejsce wywiady z młodzieżą,
nauczycielami i rodzicami, a także wejścia
na żywo na antenę radia.
W ramach podziękowań uczniowie przygotowali dla gości część artystyczną, tort oraz
kwiaty w kolorach radia, a także pamiątkowe
zdjęcie. Dodatkową niespodzianką przygotowaną przez radio RMF FM i przekazaną
społeczności szkolnej okazał się wspaniały,
żółty rower - nagroda dla najlepszego ucznia
tej szkoły w wyścigach rowerowych w
Witowie.

Z obrad X sesji Rady
Gminy Piątek - cd. ze str. 1
- czy obiecana ziemia z Leroy Marlin będzie
do stę pna na w yr ów nan ie bo is ka w
Czernikowie? - niestety zasoby zbędnej ziemi
przy Leroy Marlin zostały zagospodarowane
wokół tego obiektu.
- czy firma prowadząca prace związane z
rozprowadzeniem światłowodu na terenie
n a sz e j g m i n y z a mi e r z a d o ko ń c zy ć
inwestycję? Jeśli tak to kiedy? - tak, inwestycja
będzie dokończona ale ostatecznego terminu
nie możemy podać. Firma ma podpisaną
umowę na dofinansowanie tego zadania z
Ministerstwem, a nie z Gminą.
- prośba o wykonanie zabezpieczenia/oznakowania przepustu pod drogą
w Michałówce. Przepust jest częściowo
zarwany i dochodzi tam do poważnych
incydentów drogowych - temat zostanie
zgłoszony do ZGMiM w Piątku celem
wykonania stosownych prac przy tym
przepuście.
- prośba o udrożnienie rowu przy ul. Nowy
Świat i Belwederska - temat jest skomplikowany z racji zakrycia części rowu i
umieszczenia tam zbyt małej średnicy
przepustu, który często bywa zapchany i nie
odprowadza nadmiaru wody. Rozważane są
możliwości poprowadzenia rowu w innym
śladzie.
- prośba o interwencję w sprawie uschniętego
drzewa, przy ul. Kutnowskiej, które zagraża
bezpieczeństwu - drzewo stoi na prywatnej
posesji i być może częściowo w pasie drogi
wojewódzkiej nr 702. Wcześniej były
prowadzone rozmowy w tej sprawie ze
strażakami ale z powodu dużej ilości
przewodów elektrycznych w tej okolicy nie
podjęli się tego zadania. W takim razie trzeba
porozumieć się z zarządcą drogi i właścicielem.
- czy są planowane prace w celu budowy
ogrodzenia składowiska odpadów w Pokrzywnicy - odgrodzenie od świetlicy i siłowni prace są planowane ale w pierwszej kolejności
trzeba wywieźć stamtąd zalegający nadmiar
odpadów.
- prośba o naprawę dachu komórek przy
budynku komunalnym przy ul. Łowickiej, w
których mieszkańcy przetrzymują drewno na
opał - dachy będą naprawione w przyszłym
roku. W chwili obecnej lokatorzy otrzymali
małe komórki na drewno.
- czy wiadomo już co będzie ze stanowiącym
zagrożenie dla pieszych budynkiem przy ul.
Senatorskiej/Szkolnej? - właściciel tego
budynku chce go rozebrać, nadzór budowlany
wyraża na to zgodę, natomiast absolutnie nie
wyraża na to zgody konserwator zabytków nakazując remont obiektu.
W sprawach różnych Wójt podziękował
wszystkim za udział i zaangażowanie w
uroczystościach, które miały miejsce na
terenie gminy i zaprosił Radnych na pozostałe
imprezy zaplanowane w najbliższym czasie.
Poinformował też o pracach związanych z
budową GPZ i linii zasilającej, budową stacji
gazu, przebudową dróg wojewódzkich nr 702 i
703 wraz z budową ronda oraz o działaniach
na przyszłych terenach inwestycyjnych.

Biblioteka w Piątku
zaprasza
najmłodszych
czytelników
Każde dziecko urodzone w latach 2013 2016, które odwiedzi Gminną Bibliotekę
Publiczną w Piątku otrzyma Wyprawkę
Czytelniczą. Składa się na nią pięknie
wydana książka „Pierwsze czytanki dla…”
oraz Karta Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z
księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu
zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania.
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także
rodzice: poradnik „Książką połączeni, czyli
przedszkolak idzie do biblioteki”.
W projekcie mogą wziąć również udział
dzieci wcześniej zapisane do Biblioteki.
Kartę biblioteczną może założyć tylko
dorosły opiekun prawny dziecka i jego
obecność jest konieczna do otrzymania
Wyprawki.
Kampania społeczna „Mała książka –
Wielki człowiek” przypomina o korzyściach
wynikających ze wspólnego, rodzinnego
czytania.
Organizatorem Projektu jest Instytut
Książki, a partnerem Projektu Gminna
Biblioteka Gminna w PIĄTKU.
Zapraszamy!!!

Informujemy, że wszelkie
informacje dotyczące
wyborów publikowane są na
BiP Urzędu Gminy Piątek www.bip.ugpiatek.pl w
zakładce „Wybory do Sejmu
i Senatu RP.

Gminne zawody
sportowo-pożarnicze
W niedzielę 22 września na stadionie LKS
Malina Piątek odbyły się Gminne zawody
sportowo-pożarnicze. Organizatorem
zawodów był Zarząd Oddziału Gminnego
ZOSP RP. Startujące w zawodach drużyny
wystąpiły w Grupie „A”- męskie drużyny
pożarnicze – pięć drużyn w kolejności
wynikającej z los owania. Zawody
rozgrywane były w 2 konkurencjach:
sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z
przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
Klasyfikacja końcowa gminnych zawodów
sportowo-pożarniczych:
1 miejsce OSP Piątek
2 miejsce OSP Balków
3 miejsce OSP Orenice
4 miejsce OSP Janków
5 miejsce OSP Janowice-Goślub
Do zawodów powiatowych, które odbędą
się w Witonii 29 września o godz. 11:00,
kwalifikacje uzyskała druż. OSP Piątek.
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 3

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 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:
3 i 30 październik, 28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
3 i 30 październik, 28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
17 październik, 15 listopad, 12 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
17 październik, 15 listopad, 12 grudzień.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
Uwaga: Do żółtych worków można
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po
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
gniazdo wych rozstawionych w 31
miejscach na terenie gminy Piątek.
Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska,
ZSMR, Kutnowska - sklep p. Romański,
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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), Pokrz ywnica, Mysłówka
(rozdroże na
Dunaj), Łęczycka przy
cmentarzu.
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 Sortowni Odpadów Opakowaniowych - ul. Łąkoszyńska
127 w Kutnie.
UWAGA! PSZOK w Pokrzywnicy od
10 maja 2019 r. do odwołania nie
przyjmuje żadnych odpadów poza
elektrośmieciami i meblami!!!
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 ani pr ze ka zuj ą t elef on ic zn ie 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

Od wtorku17 września trwają
prace remontowe we wnętrzu
budynku Urzędu Gminy Piątek.
W pierwszej kolejności prace
prowadzone są na parterze.
Remont obiektu jest
następstwem wydanej przez
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Łęczycy decyzji nakazującej
usunięcie wykończenia ścian
oraz sufitu z paneli PCV.
Ze względu na prowadzone prace
przepraszamy interesantów za
utrudnienia. Prosimy również
o zachowanie ostrożności
podczas poruszania się po
budynku.

19. edycja wyścigu
Jedziemy śladami
Mieczysława
Nowickiego
W sobotę 21 września w lesie witowskim
rozegrano 19. edycję Młodzieżowych
Mistrzostw Powiatu Łęczyckiego w Wyścigach Rowerowych „Jedziemy śladami
Mieczysława Nowickiego. Wójt Gminy Piątek
- Krzysztof Lisiecki wraz z Honorowym
Obywatelem Piątku panem Mieczysławem
Nowic kim , Star ostą Powi atu panem
Januszem Mielczarkiem, przedstawicielem
Starostwa Powiatowego panem Andrzejem
Owczarkiem oraz Prezesem LKS „Malina”
Piątek panem Bogdanem Urbankiem
dokonali oficjalnego otwarcia imprezy.
W gronie kibiców i gości znaleźli się także:
Pani Teresa Nowicka, Przewodniczący Rady
Gminy Piątek - Daniel Gorący wraz z radnym
Tomaszem Kucharczykiem, pomysłodawca
zawodów - pan Andrzej Kowalski z małżonką
Krystyną oraz wielu rodziców i dziadków
młodych zawodników.
Nad przebiegiem zawodów czuwali sędziowie: Pan Andrzej Bielecki wraz z żoną, Pan
Jan Wuziak oraz nauczyciele wychowania
fizycznego: Pani Aleksandra Raj, Pani
Magdalena Wróblewska, Pan Krzysztof
Korzewski - konferansjer imprezy. Bezpieczeństwo przebiegu imprezy zapewnili strażacy
OSP Piątek i Balków, a opiekę medyczną pani Jolanta Olczak.
Zwycięzcy I, II, III miejsca w poszczególnych
kategoriach otrzymali medale i dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów i or ganizatorów imprezy:
Starostwo Powiatowe w Łęczycy, Gminę
Piątek, LKS „Malina” Piątek oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez Państwa
Nowickich.
Tradycyjnie na zwycięskie szkoły (klasyfikacja poszczególnych klas) za zajęcie I, II, III
miejsca otrzymały sowy na rowerze oraz
puchary (klasyfikacja końcowa) i dyplomy.
Dodatkowe, niezwykle atrakcyjne nagrody rowery, czekały na uczniów z podstawówki w
Czernikowie. Ufundowane przez radio RMF
FM rowery otrzymali: Wiktoria Mróz i Damian
Stańczyk. W imieniu fundatorów nagrody
wręczyła pani Agnieszka Bartczak, dyrektor
SP w Czernikowie.
Jak co roku prądu użyczyła organizatorom
Pani Zdzisława Kujawa, za co składamy
serdeczne podziękowania. Wyścigom
rowerowym towarzyszyła przesympatyczna
atmosfera z zachowaniem zasad fair play. Na
koniec zawodów jak zawsze odbyło się
spotkanie i pieczenie ufundowanych przez
Wójta Gminy Piątek kiełbasek przy ognisku.

