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W bieżącym numerze: Z obrad XI i XII sesji Rady Gminy Piątek, Oglądali medale olimpijskie,
Wybory - rekordowa frekwencja, Księgowość w stowarzyszeniach, Miejsce sportu, rekreacji i
wypoczynku w Piekarach, Powiatowe ćwiczenia obronne, Odpady wrzucane do kanalizacji
przyczyną licznych awarii, Ogródek Gier Rozwojowych, Realizują projekty z grantów sołeckich,
Trwa termomodernizacja kompleksu szkolnego, Zagrali o Puchar Prezesa Maliny.

Z obrad XI sesji Rady Gminy Piątek
W środę 2 października odbyła się XI sesja
Rady Gminy Piątek. Ze względu na trwające w
budynku Urzędu Gminy Piątek prace
remontowe obrady miały miejsce w sali OSP
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.
Następnie radni zapoznani zostali z opinią o
zgłoszonych kandydatach na ławników w
zakresie spełnienia wymogów określonych w
ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Podczas XI sesji podjęto uchwały:
- w sprawie wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Łęczycy na kadencję w latach
2020 - 2023,
- zmieniającą Uchwałę Nr XLI/224/2018 Rady
Gminy Piątek z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Piątek,
- w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
Zapytania i interpelacja radnych:

- Czy nasza Gmina będzie uczestniczyła w
programie „Usuwanie folii rolniczych i innych
odpadów pochodzących z działalności
rolniczej”, który jest prowadzony przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej? - tak. Gmina Piątek
będzie brała udział w programie „Usuwanie
folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
- Wraz z wymianą okien w Szkole
Podstawowej w Piątku zostały zdemontowane rolety cieniujące w klasach od strony
południowej, czyli w klasach o największym
nasłonecznieniu. Czy znajdą się środki w
przyszłorocznym budżecie aby zakupić
odpowiednie rolety cieniujące? - środki
finansowe na zakup rolet cieniujących do
t y c h k l a s bę d ą z ab e z p i e c zo n e w
przyszłorocznym budżecie gminy.
- prośba o wyposażenie klas 1-3 w szafki lub
regały, które umożliwiłyby dzie ciom
indywidualne przechowywanie własnych
przyborów i materiałów szkolnych - zakup
szafek lub regałów dla uczniów należy
przeanalizować i niezbędna kwotę
zabezpieczyć w przyszłorocznym budżecie
gminy.

Uroczystości Święta Niepodległości
Program uroczystości patriotycznych w
dniu Święta Odzyskania Niepodległości
11.11.2019
08.30 - zbiórka przed Urzędem Gminy,
rozwinięcie100-metrowej biało-czerwonej
flagi,
08.40 - przemarsz na skwer z pomnikiem
Środka Polski,
08:50 - podniesienie flagi na maszt, odśpiewanie hymnu państwowego, przemarsz do
kościoła Św. Trójcy,
09.00 - Msza Św. w intencji Ojczyzny.
Po mszy św.:
- przemarsz pod pomnik Krzyż, złożenie
wieńców, zapalenie zniczy.

Przejście do Gminnego Ośrodka Kultury:
- Uroczysta akademia z okazji Święta
Niepodległości: występy uczniów ze Szkoły
Podstawowej w Czernikowie.
Prosimy Mieszkańców o uczczenie
Święta Odzyskania Niepodległości
poprzez wywieszenie przed domami
flag!

Z obrad XII sesji Rady
Gminy Piątek
W Piątek 25 października odbyła się XII sesja
Rady Gminy Piątek. Podobnie jak na początku
miesiąca, z powodu remontu w budynku
Urzędu Gminy obrady miały miejsce w sali
OSP Piątek.
Po przyjęciu protokołu z ostatniej sesji,
wysłuchaniu informacji Wójta z wykonania
uchwał i pracy w okresie między sesjami oraz
przedstawieniu sprawozdań z pracy poszczególnych Komisji RG radni zapoznani zostali z
informacjami z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych za rok 2018.
Odbyło się również spotkanie na temat złego
stanu kamienicy przy ul. Senatorskiej w Piątku,
na które zostali zaproszeni: Wojewódzki
Konserwator Zabytków z Łodzi, Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego z Łęczycy
oraz przedstawiciele firmy Ulisse z Łodzi właściciele kamienicy. Niestety pomimo
wcześniejszych ustaleń na spotkanie przybyli
tylko przedstawiciele firmy Ulisse. Właściciele
nieruchomości nie mając pozwolenia na
rozbiórkę od konserwatora zabytków, zostali
przez radnych zobowiązani do zabezpieczenia
w ciągu najbliższego miesiąca, tego
niebezpiecznego budynku oraz ogrodzenia
placu przy nim.
Podczas
sesji
podjęto
uchwały
w
sprawach:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata
2019 - 2032,
- dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
- ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na
koszt Gminy Piątek,
- określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego,
- uchwalenia rocznego programu współpracy
Gminy Piątek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o d z ia ła l n ośc i p oż y t k u p u bl i c zn e g o
i o wolontariacie na 2020 rok.
cd. na str. 2
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Oglądali medale
olimpijskie
W październiku br. w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Piątku odbyły się dwa spotkania dzieci i
młodzieży z polskimi olimpijczykami. Miały
one miejsce w ramach projektu „Dotknij
olimpijskiego medalu”
realizowanego
przez Regionalną Radę Olimpijską w Łodzi
we współpracy z Ministerstwem Sportu i
Turystyki.
Uczniowie spotkali się z:
- Jerzym Pietrzykiem - lekkoatleta
- Mieczysławem Nowickim - kolarz
- Tadeuszem Mytnikiem - kolarz.
Spo rtow cy opowiedziel i o swoic h
ścieżkach sportowych, o sukcesach i
porażkach. Zaapelowali do uczniów, by
„mieli szacunek i honor dla każdego
zawodnika”. Prosili, „by kierowali się
zawsze zasadami fair play”.
Zgodnie z ideą spotkań z olimpijczykami
uczniowie podziwiali medale i oczywiście
mogli ich dotykać. Było to niesamowite
przeżycie dla dzieci i młodzieży.

Wybory - rekordowa
frekwencja
W niedzielę 13 października 2019 odbyły
się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Mieszkańcy gminy
Piątek głosowali w pięciu obwodowych
komisjach wyborczych. Wybory przebiegły
bez zakłóceń, a poszczególne obwodowe
komisje wyborcze szybko i sprawnie
policzyły oddane głosy.
Frekwencja w Gminie Piątek:
godz.12:00 - 18,99%
godz. 17:00 - 43,53%
Końcowa - 57.53%. Była to najwyższa obok
Miasta Łęczyca (58,37%) frekwencja
odnotowana na terenie powiatu łęczyckiego.
Szczegółowe informacje na temat wyborów
- liczby głosów uzyskanych przez
poszczególnych kandydatów oraz wyniki
komitetów wyborczych, protokoły z
poszczególnych Komisji Wyborczych
opublikowane są na stronie
www.bip.ugpiatek.pl w zakładce „Wybory
do Sejmu RP i Senatu RP” oraz na stronie
www.gminapiatek.pl w Aktualnościach.

Firma Arenella wydzierżawi tereny pod
bu do wę f a rm fot o wol ta i czn ych .
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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Z XII sesji Rady
Gminy Piątek
cd ze str. 1
Zapytania i interpelacje radnych:
- prośba o wprowadzenie do budżetu Gminy
Piątek na rok 2020 kosztów budowy drogi w
Jankowie - decyzja w sprawie przyszłorocznego budżetu należy do Rady Gminy.
- prośba o ustawienie drogowskazu z nazwą
Balków z numerami posesji od 78A do 109
przy drodze powiatowej w Balkowie.
Obecnie postawiony znak jest niewidoczny
dla kierujących - znak zostanie umieszczony
w bardziej widocznym miejscu.
- prośba o wyrównanie poboczy przy drodze
gminnej w Balkowie Nowym na odcinku od
stawu w kierunku posesji nr 78A. Na
poboczach znajdują się duże ilości ziemi,
które blokują odpływ wody z drogi - problem
może zostać rozwiązany po wyrażeniu
zgody na wykopanie rowu przydrożnego
przez wszystkich właścicieli działek lub w
terminie późniejszym (jesień 2020 roku).

Księgowość w
stowarzyszeniach
Informujemy, że planowane jest zorganizowanie jednodniowego, bezpłatnego
szkolenia dla osób zajmujących się
księgowością w organizacjach i stowarzyszeniach działających na terenie gminy
Piątek.
Szkolenie odbędzie się w Piątku. Podczas
szkolenia przewidziana jest przerwa
obiadowa z posiłkiem.
Zapisy prowadzi p. Agata Mrulewicz – Urząd
Gminy Piątek, pok. nr 12. Zgłoszenia
zawierające imię i nazwisko, organizację, nr
telefonu kontaktowego można również
przesyłać mailem na adres:
promocja@ugpiatek.pl

Miejsce sportu, rekreacji i
wypoczynku w Piekarach
W Piekarach, na działce po byłej OSP
zakończyły się w ostatnich dniach września
prace związane z realizacją grantu
sołeckiego „Miejsce sportu, rekreacji i
wypoczynku w Piekarach”. Projekt
współfinansowany był przez Województwo
Łódzkie na podstawie umowy zawartej z
Gminą Piątek.
Dzięki ogro mnemu zaa nga żowan iu
mieszkańców sołectwa Piekary, dofinansowaniu kwotą 10 tys. zł przez Województwo
Łódzkie i wkładowi własnemu Gminy Piątek
w kwocie 6 360 zł na działce w Piekarach
powstało boisko.
W ramach realizacji projektu grantowego po
uporządkowaniu działki, teren został
ogrodzony. Zakupiono też i zainstalowano
dwie bramki oraz piłkochwyty. Na boisku i
części działki wysiano również zakupioną w
ramach projektu trawę. Dodatkowo, z
inicjatywy mieszkańców, wzdłuż ogrodzenia
nasadzono iglaki.
Zanim wzejdzie trawa musi minąć trochę
czasu, dlatego pierwszy mecz na nowym
boisku zaplanowano dopiero na wiosnę
przyszłego roku.

Odpady wrzucane do
kanalizacji przyczyną
licznych awarii
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku usuwa w ciągu roku
dziesiątki zatorów w gminnej sieci
kanalizacyjnej. Przyczyną powstawania
zatorów jest wrzucanie do toalety różnych
przedmiotów przez osoby korzystające ze
zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Skutkiem
takiego postępowania jest cofanie się ścieków
do budynku, którego konsekwencją może być
n p . z al an i e m i e sz k an i a , do mu c z y
przydomowego ogródka. Takie działanie
powoduje straty materialne, jest uciążliwe dla
mieszkańców i szkodliwe dla środowiska
naturalnego.
Ze studzienek kanalizacyjnych pracownicy
ZGKiM w Piątku, którzy obsługują systemy
kanalizacji sanitarnej wyciągają takie
przedmioty i odpady, jak np.: nasączane
chusteczki, zużyte szmaty, materiały
higieniczne (pampersy, wkładki higieniczne,
patyczki do uszu, itp.), odpady kuchenne,
popioły i żużle z domowych palenisk, martwe
zwierzęta, materiały budowlane, a nawet
odzież i liny. Odpady te zamiast na
składowisko śmieci trafiają do kanałów
odprowadzających sanitarne ścieki.
Mieszkańcy, którzy wrzucają odpady do sieci
kanalizacyjnej nie tylko narażają Zakład na
d od a tko w e ko sz t y ut r zy m a ni a s i ec i
kanalizacyjnej w związku z zwiększonym
wykorzystaniem specjalistycznych maszyn i
urządzeń do jej oczyszczania. W wyniku
zapchania sieci kanalizacyjnej mieszkańcy
naszej gminy narażają siebie i swoich
sąsiadów na zalanie domów, mieszkań,
ogrodów, piwnic czy łazienek. Dodatkowo
rozprzestrzenia się nieprzyjemny, uciążliwy
zapach. Niestety tego typu awarie występują
bardzo często. Wrzucone do kanalizacji
sanitarnej odpady doprowadzają również do
uszkodzenia pomp w przepompowni ścieków,
co jest dość kosztowne i może stać się
przyczyną wzrostu cen za odprowadzanie
ścieków do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
W związku z powyższym Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku apeluje
do mieszkańców Gminy Piątek, których domy,
mieszkania są przyłączone do systemu
kanalizacji sanitar nej o prawidłowe
korzystanie z kanalizacji, zgodne z zawartymi
umowami na odbiór ścieków. Zbiorcza
kanalizacja sanitarna to nie pojemnik na
odpady.

Powiatowe ćwiczenia
obronne
W dniu 24 października 2019 roku na terenie
Powiatu Łęczyckiego zostały przeprowadzone powiatowo-gminne ćwiczenie obronne
„Powiat Łęczycki 2019”.
Tematem ćwiczenia było „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz
realizacja przedsięwzięć wynikających z
planów operacyjnych funkcjonowania powiatu
i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
oraz kierowanie organizacją zadań obrony
cywilnej i zarządzania kryzysowego”.

Expresem
przez Gminę Piątek
- Urząd Gminy Piątek informuje, że od dnia
1 października świetlica internetowa w
Goślubiu w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
jest czynna w godzinach 15:00 - 19:00,
natomiast w czwartki w godz. 11:00 - 15:00.
Godziny pracy pozostałych świetlic nie
ulegają zmianie.
- Urząd Gminy Piątek informuje, że
wydawane są protokoły suszowe. Bliższe
szczegóły w Urzędzie.
- literacka nagroda Nobla dla polskiej
pisarki sprawiła, że zainteresowanie jej
twórczością jest odczuwalne także w
Bibliotece w Piątku. Obecnie placówka ma w
księgozbiorze większość tytułów, 10 książek
Olgi Tokarczuk - każdą po jednym
egzemplarzu. Najczęściej wypożyczana jest
powieść historyczna „Księgi Jakubowe” i
„Bieguni”. Książki, te które są obecnie w
Bibliotece zostały wyeksponowane na
miniwystawce OLGA
TOKARCZUK
NOBLISTKĄ.
- trwają prace związane z budową ronda w
Piątku. Widać już jego częściowy zarys od
strony południowej. Wykonano również
sporą część chodników przy ulicy Łowickiej i
Zgierskiej. Wykonawca - firma Erbedim,
chce zakończyć wszystkie prace do końca
tego roku. Uwarunkowane jest to jednak w
dużej mierze warunkami pogodowymi.
- zakończono prace związane z rozprowadzeniem instalacji elektrycznej w
budynkach stojących na działce gminnej
przy świetlicy w Pokrzywnicy. Zainstalowano
też nowe ledowe oświetlenie placu przed
świetlicą. Koszt wykonania tego zadania to
20 tys. zł.
- kontynuowane są roboty związane z
naprawą budynku świetlicy w Piekarach. Do
tej pory naprawiono ścianę szczytową,
wykonano nowy wieniec, założono więźbę
dachową. W tym roku na budynku zostanie
założony dach.
- rozpoczął się kolejny etap modernizacji
oświetlenia na terenie naszej gminy. Po
podpisaniu nowej umowy z firmą EnergaOświetlenie w ciągu najbliższych dwóch lat
będą uzupełniane braki w oświetleniu. Kilka
lamp zostało już założonych w miejscowościach: Sypin, Borowiec, Sułkowice Drugie,
Łęka.
- Szkole Podstawowej im. Orła Białego w
Czernikowie przyznano środki w wysokości
39 240 zł z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na utworzenie ekopracowni. Środki własne
w wysokości ok. 4 tys. zł. wyasygnuje Gmina
Piątek.

Informacje o
polowaniach
Urząd Gminy Piątek informuje, że na stronie
Gminy - www.gminapiatek.pl publikowane są
informacje dotyczące terminów i miejsc
polowań organizowanych przez działające
na terenie gminy Koła Łowieckie lub koła
posiadające w Gminie Piątek obwody
łowieckie.

Ogródek Gier
Rozwojowych
W Piątku dobiegła końca realizacja Projektu
„Ogródki Gier Rozwojowych”. Jej finałem było
oficjalne przekazanie do użytku, powstałego w
ramach Projektu placu zabaw przy ul.
Konarskiego oraz gra strategiczna „Grodzisko” rozegrana przez uczniów klas III
piątkowskiej podstawówki (ze względu na
warunki pogodowe gra przeprowadzona
została w szkole).
„Ogródki Gier Rozwojowych” (OGR) to projekt
współpracy realizowany na podstawie
zawartej w dniu 24 czerwca 2019 r. umowy
pomiędzy Województwem Łódzkim, a
Stowarzyszeniami: Lokalna Grupa Działania
„P RYM”, Lokalna Grup a Dzia łania
„POLCENTRUM” oraz Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA ŁOWICKA”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i
realizacja działań w zakresie współpracy z
lokalną grupą działania” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 i uzyskał dofinansowanie w wysokości
340 583 zł.
W ramach realizacji ww. projektu powstała
sieć miejsc – placów zabaw, w których
możliwe jest przeprowadzenie, stworzonej na
potrzeby realizacji projektu OGR, gry
strategicznej spełniającej zadania edukacyjne
i rozwojowe. W wyznaczonych przez gminy
miejscach (w Piątku – w Gminnym
Przedszkolu im. Jana Pawła II) zostały
zdeponowane materiały niezbędne do
przeprowadzenia gry, w tym żetony, plansze,
instrukcja, paszporty oraz pieczęć. Zdobycie
w pas zpo rcie 17 pi e częc i umożliwi
przeprowadzenia gry z Mistrzami – autorami
gry. Co ważne, wszystkie materiały
przekazywane są nieodpłatnie. Na terenie
OGR znajdują się tablice informacyjne z
opisem gry oraz mapą poszczególnych OGR.
Na obszarze działania Stowarzyszenia LGD
„POLCENTRUM” została zrealizowana
budowa sześciu Ogródków Gier Rozwojowych, po jednym w każdej z gmin: Dmosin,
Ozorków, Stryków, Piątek, Głowno oraz w
mieście Głowno.
Celem projektu współpracy jest:
-rozwój i aktywizacja obszarów wiejskich
wchodzących w skład partnerstwa,
– podniesienie atrakcyjności rekreacyjnej i
turystycznej regionów poprzez zapoznanie ich
mieszkańców z możliwymi formami aktywnego spędzania czasu z ukierunkowaniem na
wykorzystanie infrastruktury rekreacyjnej,
– zbudowanie wspólnego porozumienia w
celu łączenia regionów, a także stworzenie
nowych możliwości do krzewienia kultury
zdrowego trybu życia poprzez organizowanie
wspólnych akcji pro zdrowotnych.
Możliwość przeprowadzenia gry strategicznej
w OGR daje nowe możliwości spędzania
czasu w takich miejscach oraz stanowi ich
uatrakcyjnienie.
Grupy dzieci zainteresowane rozegraniem gry
„Grodzisko” proszone są o kontakt z p. Joanną
Przybylak, Dyrektor Gminnego Przedszkola
im. Jana Pawła II w Piątku, celem ustalenia
miejsca i terminu gry oraz wypożyczenia
elementów niezbędnych do jej przeprowadzenia.

Trwa
termomodernizacja
kompleksu szkolnego
Gmina Piątek kontynuuje projekt inwestycyjny pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą
gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1”.
Postęp robót budowlanych na koniec
września 2019 r. jest zgodny z przyjętym
harmonogramem. W znaczącej części
zakończono docieplanie ścian zewnętrznych i wymianę okien w budynku
gimnazjum, kontynuowane są roboty
budowlane w zakresie docieplenia ścian
zewnętrznych szkoły podstawowej,
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w
obiekcie. Zakończono roboty dociepleniowe – elewacyjne wszystkich elewacji
wschodnich obiektu. W najbliższym czasie
planowane jest kontynuowanie wymiany
okien, powierzchni przeszklonych i drzwi w
obiekcie oraz docieplenie ścian zewnętrznych.
W najbliższych miesiącach planowane jest
pierwsze fakturowanie robót budowlanych
i w związku z tym wystąpienie do Instytucji
Zarządzającej – RPO WŁ o wypłatę
zaliczki.
Otrzymane dofinansowanie na realizację
projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą
gimnastyczną w Piątku przy ul. Szkolnej 1”,
ze środków UE w ramach RPO WŁ na lata
2014-2020, przełoży się na efektywne
wykorzystanie posiadanych zdolności
rozwojowych gminy Piątek, w szczegółach
będzie prowadzić do:
- poprawy stanu powietrza atmosferycznego,
- zwiększenia atrakcyjności gminy jako
miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku,
- poprawy jakości życia mieszkańców.
Zrealizowanie projektu pozytywnie wpłynie
na uruchomienie procesów rozwoju
społeczno-gospodarczego Gminy oraz
poprawi jej konkurencyjność i postrzeganie, jako obszaru o uregulowanym ładzie
przestrzennym.

Realizują projekty z
grantów sołeckich
W gminie Piątek trwa realizacja dwóch
projektów współfinansowanych przez
Województwo Łódzkie w ramach tzw.
grantów sołeckich. Projekty realizowane są
przez Gminę wspólnie z sołectwami.
W sołectwie Piątek trwają prace związane
z budową placu zabaw w ramach projektu
„Kolorowy świat zabaw - budowa placu
zabaw dla dzieci w miejscowości Piątek”.
Projekt realizowany jest na działce przy
Gminnym Przedszkolu.
Natomiast w Konarzewie dobiegają końca
prace związane z realizacją projektu
„Rozwinąć skrzydła - odnowienie i
wyposażenie Domu Ludowego w Konarzewie”. dzięki projektowi obiekt będzie
spełniał oczekiwania twórców i stowarzyszeń działających w Gminie.
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 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:
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
15 listopad, 12 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
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
gniazdowych rozsta wionych w 31
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), Łęczycka przy
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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 dostarczane 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 do
odwołania nie przyjmuje żadnych
odpadów poza elek trośmieciami
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 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

Podium dla młodych
piłkarzy
W dniu 07.10.2019r. roku uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku pod opieką Pani
Aleksandry Raj wzięli udział w Turnieju Piłki
Ręcznej w Łodzi o Puchar Marszałka
Województwa Łódzkiego z okazji 100- lecia
Województwa Łódzkiego w kategorii
chłopców klas VI w hali Anilany w Łodzi.
Organizatorem rozgrywek jest Uczniowski
Klub Sportowy „Anilana” w Łodzi.
Po ogromnych zmaganiach sportowych,
uczniowie z podstawówki w Piątku zdobyli
III miejsce – Gratulujemy!!!
Rozgrywki odbywały się systemem każdy z
każdym 2 x po 10 minut. Do turnieju
przystąpiły cztery zespoły: SP.164 w Łodzi,
SP. 182 w Łodzi, SP. 202 w Łodzi oraz SP. w
Piątku.

Zagrali o Puchar
Prezesa Maliny
30 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w
Piątku odbył się Powiatowy Turniej Piłki
Nożnej Chłopców o Puchar Prezesa LKS
„Malina” Piątek. Do rywalizacji przystąpiły trzy
szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Piątku, Szkoła
Podstawowa w Witoni oraz Szko ła
Podstawowa im. Orła Białego w Czernikowie.
Mecze rozgrywane były systemem ,,każdy z
każdym” 2×15 minut. Wyniki rozgrywek
przedstawiają się następująco:
Piątek – Czerników 15:1
Piątek – Witonia 4:3
Czerników – Witonia 0:10
Klasyfikacja końcowa turnieju
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Piątku,
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Witoni,
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Czernikowie.
Mecze sędziował pan Artur Andrzejczak
Po skończonych rozgrywkach nastąpiło
uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów
dla wszystkich drużyn.

Trzecia edycja
„Leśnej Dychy”
Ogromnym sukcesem zakończyła się
organizowana już po raz trzeci, Leśna Dycha
w Centrum Polski. Na starcie, w przepięknym
lesie witowskim, stanęło 117 biegaczy z
całego kraju. Na mecie biegacze bardzo
chwalili różnorodną trasę. Co warto
podkreślić, trasę która co roku ulega
modyfikacjom tak by pokazać uczestnikom
imprezy, uroki lasu w Witowie. Ogromnym
zainteresowaniem cieszyło się także ognisko
po biegu, które stało się już wizytówką Leśnej
Dychy. Wspólne pieczenie kiełbasek
stanowiło niebywałą okazję do zacieśnienia
znajomości i integracji naszego środowiska.
Wśród uczestników znaleźli się także
opiekunowie oraz podopieczni Stowarzyszenia MONAR – Ośrodek Leczenia, Terapii i
Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi, dla których
uczestnicy biegu zebrali pudło pełne koszulek
technicznych na kolejne biegi i treningi. W
imieniu stowarzyszenia pięknie dziękujemy
za tą zbiórkę!!!
Wyniki:
Wśród kobiet bieg wygrała już po raz trzeci
Joanna Spułtowska (z psem Korkiem, Bieg na
6 Łap), czas: 46:02 min. II miejsce zajęła
Marta Sołtysiak (Łódź), czas: 48:31 min a III
miejsce – Aleksandra Kadzidłowska
(EVErRUN, Łódź), czas: 49:43 min
Wśród mężczyzn prym w naszym biegu już od
3 lat wiedzie Adam Łukasiak z Chorek, czas:
35:28 min!!! Drugie miejsce zajął Mateusz
Jaszczak z Ozorkowa, czas: 35:40 min a III
miejsce – Robert Sobczak z Łodzi, czas:
37:34 min.
W biegu, na krótszym dystansie 7,8 km,
udział wzięli także „walkerzy”. Najlepszym
wśród mężczyzn został Krzysztof Drożdżyński (Klęk, Klub Biegacza Powstaniec) a
wśród kobiet Bożena Zajączkowska
(Łęczyca, Z kijami przez życie).

