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Bitwy nad Bzurą, Obwieszczenia i informacje wyborcze, Zmiana ceny wody i ścieków, Gaz i prąd
dla Gminy Piątek, Termomodernizacja szkoły, Wnioski suszowe, Obwieszczenia Wójta, Gmina
przekazała sprzęt dla OSP, Chcą pracować w Leroy Merlin, Kolekty w 2018 i inne.

Dożynki gminno-parafialne w Ciechosławicach
przez Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi
Łęcz yckiej konkurs na na jciekaw iej
przygotowany wieniec dożynkowy. Do
konkursu zgłoszono wieńce przygotowane
przez sołectwa: Balków, Pokrzywnica,
Pęcławice, Konarzew, Górki Pęcławskie,
Janków, Boguszyce i Piątek. Komisja
konkursowa w składzie: Wojciech Zdzierski,
Urszula Kacperska i Krzysztof Lisiecki
pierw sze miejsce przyzna ła wieńcowi
wykonanemu przez so łectwo Pokrzywnica.
Wieniec wykonany był w tradycyjnej formie z
użyciem wielu gatunków zbóż. Zwycięskie
sołec two otrzymało ufundowaną przez
organizatora konkursu nagrodę w wysokości
1 tys. złw formie dwóch kart podarunkowych
do realizacji w jednej z popularnych sieci
han d lowych branż y kosm etyczn o -
chemicznej. Wieniec ten można obejrzeć w
UrzędzieGminyPiątek.

Uroczystości dożynkowe stały się również
okazją do wręczenia nagrody ufundowanej
przez Wójta Gminy Piątek dla laureatów
tegorocznej wojewódzkiej edycji konkursu
Agroliga – Państwa Katarzyny i Tomasza
Darmachów.
Oprawę muzyczną uroczystości dożyn-
kowych w Gminie Piątek zapewniła Kapela
Szymona z Łowicza. Uroczyste nabożeństwo
dożynkowe zakończyła procesja euchary-
styczna wokół ciechosławickiego sanktu-
arium oraz tradycyjne dzielenie dożynkowych
chlebów.

W niedzielę, 26 sierpnia w Ciechosła-
wicach uroczyście obchodzono Święto
Plonów 2018. Gminno-parafialne uroczy-
stości dożynkowe rozpoczęła Msza Św. w
kościele pw. Matki Bożej Łaskawej, którą
w intencji rolników odprawił ksiądz
dziekan Stanisław Poniatowski.
Świę to rozpoczął tradycyjny korowód
dożynkowy. Delegacje poszcz ególnych
sołectw złożyły u stóp ołtarza piękne wieńce
dożynkowe, kosze dorodnych warzyw i
owoców oraz pachnące chleby upieczone z
mąki pochodzącej z ziarna z tegorocznych
żniw.

Słowa uznania i gratulacje kierujemy do
sołectw i autorów poszczególnych wieńców,
którzy jak zawsze wykazali się niezwykłą
pomysłowością i precyzją wykonanych
wieńców. Dożynkowe wieńce, zachwycały
kunsztem wykonania, bogactwem barw i
wyszukanym kształtem.
W tym roku główny wieniec dożynkowy
przygotowało sołectwo Boguszyce. Mariola
Walczak i Jacek Kubiak, starostowie
tegorocznych dożynek, wspominając o
trudnościach, z jakimi przyszło w tym roku
zmierzyć się rolnikom z Gminy Piątek,
przekazali na ręce KsiędzaDziekana i Wójta
Gminy dorodny dożynkowy bochen chleba,
prosząc o jego sprawiedl iwy podział.

Pomimo deszczowej aury w uroczystościach
wzięło udział wiele osób. Wśród uczestników
rolniczego święta w Ciechosławicach obecni
byli Parlamen tarzyśc i, Radn i Powia tu
Łęczyckiego, Radni Gminy Piątek, Sołtysi oraz
wielu mieszkańców naszej gminy.
Wójt KrzysztofLisiecki wraz z Przewodniczącą
Rady Gminy – Urszulą Kacperską gorąco
podziękowali rolnikom, pogratulowali dobrze
wykonanej pracy. Za tegoroczne plony słowa
podziękowania skierował do rolników również
Poseł na Sejm RP - Marek Matuszewski i
Starosta Łęczycki Wojciech Zdziarski oraz
listownie: Poseł na Sejm RP Paweł Bejda,
Senator Przemysław Błaszczyk i Wojewoda
Łódzki Zbigniew Rau.
Podczas tego rocznych uroczys tośc i
dożynkowych przeprowadzono, ogłoszony
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Z obrad XLII sesji Rady Gminy Piątek
śmieci w Rynku, przy wyjeździe z ul.
Kościelnej - kosz zostanie zamontowany,
- czy by ła przeprowadzona symulacja
przepustowości drogi nr 703 przy magazynie
Leroy Merlin? - tak, p rojektant by ł
zobowiązany do przedstawienia takiej
symulacji na chwilę obecną oraz w
przyszłości. Na podstawie tej symulacji
Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał zgodę na
przebudowę skrzyżowania drogi 703 z drogą
wjazdową na teren hali,
- czy zostało wysłane pismodo Zarządu Dróg
Wojewódzkich w sprawie budowy chodnika w
Piekarach? - jeszcze nie, ponieważ trwają
podobne uzgodnienia z mieszkańcami wsi
Łęka. Zapo trzebowanie na budowę
chodników w tych miejscowościach zostanie
wysłane jednym pismem,
- prośba o uzupełnienie destruktem pobocza
na ul. Kutnowskiej, w pobliżu sklepu
spożywczego - sprawa została już zgłoszona
doZDW wŁowiczu,
- ile kosztowało dotychczas utrzymanie
samochodu OSP Janków (wszystkie wydatki
plus ubezpieczenie)? - koszty takie zostaną
przedstawione na wspólnym posiedzeniu
Komisji Rady lubnanajbliższej sesji,
- czy była wydana zgoda na przestrzenną
instalację na pomniku Geometrycznego
Środka Polski i kto ją rozebrał? - zgoda była
wydana, a instalację rozebrał nieświadomie
pracownik gospodarczy Urzędu podczas
porannego sprzątania Rynku,
- czy będzie szlakowanie drogi pomiędzy
Łęką a Su łkowicami P ie rwszymi? -
uzupełnianie dróg gruntowych szlaką będzie
prowadzone w październiku.
Podczas XLII sesji podjęto uchwały w
sprawie:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na
lata 2018- 2032,
-dokonaniazmianw budżecieGminyPiątek,
- dowozu uczniów do przedszkoli i szkół
wobec, których Gmina Piątek nie ma
obowiązku zapewnienia bezp ła tnego
transportu i opieki w czasie przewozu,
-Statutu Gminy Pią tek,
- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Łęczyckiego na „Remont drogi powiatowej nr
2515 E w miejscowościach Pokrzywnica -
Boguszyce”

W środę 29 sierpnia odbyła się XLII sesja
Rady Gminy Piątek. Po stałych punktach
obrad Radni złożyli następujące interpe-
lacje i zapytania:
- co z budową Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów w Piaskach Banko-
wych? - na chwilę obecną budowa
Zakładu została wstrzymana decyzją
Wojewody Łódzkiego.
- prośba o wykoszenie terenu przy byłej
strażnicy OSP w Piekarach - teren
zostanie wykoszony podkoniec września,
- czy jest możliwość poprowadzenia nitki
światłowodu w kierunku firm GG-Tech,
Patrimex oraz do Boguszyc? - firma, która
układa światłowód twierdzi że będzie to
możliwe w kolejnych latach.
- na jakim etapie jest projekt drogigminnej
w Goślubiu-Osadzie? w chwili obecnej
geodeci wykonali mapy do celów projekto-
wych. Projektant opracował wstępny
projekt, który chcemy przedstawić i
skonsultować z mieszkańcami Goś lubia-
Osady.
- czy będzie jeszcze przeprowadzone
łatanie dziur w drogach gminnych? - tak,
we wrześniu przewidywane jest uzupeł-
nianie ubytków w drogach gminnych o
nawierzchni asfal towej.
- czy jest przewidziana budowa kanalizacji
deszczowej w Piątku? - na chwilęobecną
Gmina nie posiada środków na przygoto-
wanie projektu i budowę kanalizacji
deszczowej.
- prośba o sprawniejsze funkcjonowanie
kanalizacji ściekowej w Piątku, która
podczas ulewnych opadów wybija w
piwnicach niektórych domów - problem
wynika z funkcjonowania przepompowni,
które w czasie napływu dużej ilości wód
opadowych wyłączają się .
- prośba o udostępnienie kontaktu z
pracownikiem ZGKiM, który pełni dyżur
nad przepompowniami, oczyszczalnią
ścieków i hydroforniami - telefonu
dyżurnego - sprawa zostanie przekazana
do Kierownika ZGKiM w Piątku,
- prośba o naprawę drogi dojazdowej na
jaz w Bugaju - Gmina do łoży wszelkich
starań, aby droga ta została naprawiona
podczas jesiennych napraw dróg,
- prośba o dołożenie jednego kosza na

Zapraszamy na
uroczystości
79. rocznicy

Bitwy nad Bzurą

Pożegnanie lata
z Disco Polo

Pierwsza w gminie farma fotowoltaiczna
powstaje w Konarzewie

W dniach 8-9 września zapraszamy do
Piątku na uroczystości 79. rocznicy Bitwy
nad Bzurą
Tegoroczne uroczystości połączone będą
z inauguracją akcji “Ca ła Polska śpiewa
hymn”. To ogólnopolska akcja mająca na
celu zachęcenie jaknajwiększej ilości osób
do wspólnego odśp iewania hymnu
narodowego w setną rocznicę odzyskania
niepodległości.

Programuroczystości:

13:00 - park im. T. Kościuszki w Piątku -
start rajdu rowerowego “Szlakiem Bitwy
nad Bzurą”
15:00 - gra terenowa “Śladami niepo-
dległości”
16:00 -ZSMR - start biegu pamięci,
17:00 - ZSMR - konkurs historyczny
“ZSMR dla niepodległej - w 100. Rocznicę
OdzyskaniaNiepodległości”, posiłek
19:00 - ZSMR - wieczornica patriotyczna,
przemarsz pod pomnik 14 Wielkopolskiej
Dywizji Piechoty, złożenie kwiatów.

11:30 - zbiórka uczestników uroczystości
na Rynku (przed budynkiem Urzędu
Gminy), rozwinięcie 100-metrowej flagi
biało-czerwonej, przemarsz pod pomnik
geometrycznego środka Polski
12:00 - inauguracja ogólnopolskiej akcji
“Cała Polska śpiewa hymn”, podniesienie
flagi państwowej na maszt i odśpiewanie
hymnu, przemarsz do kościoła pw. Św.
Trójcy
12:30 -MszaŚwięta
13:30 - przemarsz Kompanii honorowej i
uczestników uroczystości pod pomnik 14
Wielkopolskiej Dywizji Piechoty
13:45 - rozpoczęcie uroczystości:
- wystąpienie Wójta Gminy Piątek,
- Apel poległych, salwahonorowa
- złożenie kwiatów pod pomnikiem
- defilada pododdziału
18:30 - GOK w Piątku - koncert filmowo
musicalowy w wykonaniu Joanny Aleksan-
drowicz wraz z zespo łem - “Piosenki
ostatniego stulecia”.
Serdecznie zapraszamy!

Sobota8września 2018

Niedziela 9września 2018

W sobotę 15 września od godz. 16
zapraszamy na plac targowy, gdzie
odbędzie się impreza “Pożegnanie lata -
gramy dla dzieci z Domów dziecka”.
Na scenie wystąpi szereg wykonawców
disco polo oraz hip hop. Dal uczestników
przewidziano szereg atrakcji - m.in.
darmowe dmuchańce. Będzie też zlot
motocyklistów. Zapraszamy! Przyjdź ,
zostaw na s toisku “Przydajmy się
dzieciom” prezent dla dzieci z Domów
Dziecka i baw się dobrze!!

W całej Unii Europejskiej inwestuje się w
odnawialne źródła energii elektrycznej.
Nie inaczej jest w Polsce. Także wśrodku
Polski, w gminie Pią tek powstaje
pierwsza farma fotowoltaiczna, która
będzie produkowała energię elektryczną
z energii słonecznej.
W Konarzewie trwa budowa pierwszej w
Gminie Piątek farmy fotowoltaicznej wraz
z niezbędną infrastrukturą i przyłącze-
niem do sieci elektroenergetycznej.
Zainstalowane na farmie ogniwa będą
posiada ły moc 0,63 MW.
Inwest ore m prze dsięwzięcia jest
szczecińska firma ESSUNFIELD4Sp. z

o.o. zaś inwestycję realizuje firma MACTEL
Sp. z o.o. Zakończenie prac i oddanie farmy
do użytku zaplanowane jest do końca
listopada br.
Z inwestycji cieszą się władze samorządowe
Gminy Pią tek.
-

– mówi wójt Krzysztof Lisiecki. –

dodaje wójt.

To pierwsza elektrownia fotowoltaiczna na
terenie naszej gminy, mamy nadzieję, że nie
ostatnia
Gmina będzie miała z tego tytułu korzyści w
postaci podatku,który trafido budżetu i zasili
nakłady inwestycyjne. Tego typu inwestycje
dają przyszłościowy potencjał, dlatego je
wspieramy i liczymy, że będzie ich jeszcze
więcej -
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Informacja o termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu
wyborców w wybranymprzez siebie obwodzie głosowania

Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełno-
mocnictwa w wyborach do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast upływa wdniu 12 października2018r.

Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w
wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy
właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w
obwodzie właściwym dlalokalu przystosowanego dlapotrzebosób
niepełnosprawnych upływa w dniu 16 października 2018 r., a
przedponownym głosowaniem – wdniu 30października 2018r.
Wniosek należyzłożyćwgodzinach pracy Urzędu Gminy.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lubumiarkowanym stopniu
niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 75 latmoże udzielićpełnomocnictwa.
Termin z łożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa w dniu
12 października 2018 r.

Termin z łożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa w
ponownym głosowaniu (tzw.II tura), w przypadku nie złożenia
wniosku przed pierwszymg łosowaniem, upływa w dniu
26 października 2018 r.
Wniosek należyzłożyćwgodzinach pracy Urzędu Gminy.
Formularze wniosków dostępne są na stronie www.bip.ugpiatek.pl
w zakładce WYBORY SAMORZĄDOWE 2018.

Kalendarz wyborczy - www.bip.ugpiatek.pl zakładka WYBORY
SAMORZĄDOWE 2018.
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Z obrad XLI sesji

Szanowni Mieszkańcy gminy Piątek
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Piątku informuje mieszkańców
GminyPiątek, iżod dnia13 sierpnia 2018 roku
uległyzmianie ceny za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanieścieków.
Na mocy art. 1 pkt 5) i pkt 8) ustawy z dn. 27
października 2017 r. o zmianie ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniuw wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2017, poz. 2180)
ZGKiM w Piątku zobowiązany był do
przedłożenia wniosku o zatwierdzenie taryfy
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na
terenie gminy Pią tek do wła ściwego
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. Z łożony wniosek stanowił
odzwierciedlenie kosztówponoszonych przez
Zakład na rzecz realizowania zadania
własnego Gminy, którym jest zaopatrzenie
mieszkańców gminy w zbiorowe dostarcza-
nie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
W odpowiedzi na złożony wniosek Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie w Warszawie wydał decyzję
zatwierdzającą taryfę dotyczącą zbiorowego

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków, zgodnie z którą ceny są
następujące na okres:

Woda: za 1m3- netto: 2,50 zł, brutto: 2,70 zł
Ścieki: za1m3- netto: 6,54 zł, brutto: 7,06 zł
Opłata abonamentowaza miesiąc:
netto:3,79 zł, brutto: 4,09 zł

Woda: za 1m3- netto: 2,49 zł, brutto: 2,69 zł
Ścieki: za1m3- netto: 6,55 zł, brutto: 7,07 zł
Opłata abonamentowaza miesiąc:
netto:3,78 zł, brutto: 4,08z ł

Woda: za 1m3- netto: 2,48 zł, brutto: 2,68 zł
Ścieki: za1m3- netto: 6,55 zł, brutto: 7,07 zł
Opłata abonamentowaza miesiąc:
netto: 3,76 zł, brutto: 4,06zł

Z wyrazamiszacunku
Kierownik ZGKiM w Piątku

PrzemysławGrabarczyk
Z wysokościami opłat za wodę i ścieki w
innych samorządach można zapoznać się na
stronach Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie oraz na www.gmi-
napiatek.pl

od1 do 12 miesiąca
(13.08.2018-12.08.2019)

od13do 24miesiąca
(13.08.2019-12.08.2020)

od25do 36miesiąca
(13.08.2020-12.08.2021)

W piątek 20 lipca odbyła się XLI sesja
Rady Gminy Pią tek. Po stałych punktach
obrad radni złożyli następującezapytania i
interpelacje:
- prośba o wystąpienie do Zarządu Dróg
wojewódzkich w Łowiczu i Poddębicach o
przycin kę drzew i krzewów, ktore
zasłaniają widoczność przy wyjazdach z
dróg podporządkowanych - prośba taka
zostanie skierowana do ZDW.
- prośba o wykoszenie krzaków w drodze
gminnej przy zakładzie w Piekarach -
zakrzaczenia przy drogach gminnych
będą usuwane w okresie zimowym.
- czy Gmina Piątek jest przygotowana do
działań przeciwpowodziowych? - do
takich działań przygotowane są jednostki
OSP i ZGKiM. Ponadto Urząd dysponuje
zapasem worków na piasek.
- TMPiO prosi o ustawienie tablic
informacyjnych przy Łysej Górze oraz w
Balkowie - tablice są przygotowane, obe-
cnie brakuje ludzi i czasu na ich montaż.
-prośba owyrównanie lub zasypanie dziur
na parkingu przy blokach - Urząd Gminy
zwróci siędo ZGKiMo naprawę terenu.
- czy będą koszone pobocza w Konarze-
wie? - tak,prace te wykona ZGKiM.
- prośba o poprawienie rowu w Janowi-
cach przy grobli lub ustawienie tam
słupków zbarierą bezpieczeństwa - Urząd
zapozna się z tą sprawą i wybierze
odpowiednie rozwiązanie.
-prośba owycięciekrzaków wGoślubiu -
krzaki znajdują się na prywatnej posesji i
wcześniej trzeba ustalić ich wycinkę z
właścicielem.
- czy odbędą się dożynki gminne na placu
targowym? - w tym roku ze względu na
wyczerpanie środków na organizację
imprez odbędą się tylko dożynki w
Ciechos ławicach.
- prośba o naprawę ubytków w drodze
biegnącej przez Śladków Rozlazły -
Zarząd Dróg Powiatowych obiecał
naprawę drogi w najbliższym czasie.
- w związku z trudnościami przy zapisach
w wydziale komunikacji w Starostwie
Powiatowym w Łęczycy prośba o uspra-
wnienie działania tej komórki- problemten
zostanie przedstawiony na najbliższym
posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Podczas XLI sesji podjęte zostały uchwały
wsprawie:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na
lata 2018 - 2032,
-dokonania zmian w budżecie Gminy,
- wyrażenia zgody na przekazanie w
formie darowizny nieruchomości z prze-
znaczeniem pod pas drogowy drogi
wojewódzkiej nr 702,
- wyrażenia zgody na nabycie w drodze
darowizny nieruchomości po łożonej
w obrębie geodezyjnym Bielice,
- ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego za udział członków Ochotni-
czych Straży Pożarnych w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach,
- nadania imienia Szkole Podstawowej w
Czernikowie
- ustalenia wynagrodzenia dla Wójta
Gminy.

Zmiana ceny wody i ścieków

Termomodernizacja
szkoły

Gaz i prąd
dla Gminy Piątek

Gmina Piątek złożyła do Urzędu Marszałko-
wskiego projekt na “Kompleksową termo-
modernizację budynków szkolnych wraz z
salą gimnastyczną wPiątku, przy ul. Szkolnej
1”. Całkowity koszt projektu zamyka się
kwotą 5 245380,44 zł.
Wnioskowana kwota to 3 213364,86zł.
Wsierpniu Urząd Marszałkowski opublikował
listę projektów wybranych do dofinansowania
w ramach naboru wniosków o dofinanso-
wanie projektów - Oś priorytetowa IV.
Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2
Termomodernizacja budynków, Poddziałanie
IV.2.2 Termomodernizacja budynków w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020. Na 13 miejscu tej listy znalazł się
wniosek złożony przez Gminę Piątek.
Projekt będzie realizowany przez 3 lata, w
taki sposób, aby nie zakłócić rytmu pracy
szkoły. Koszty realizacji projektu spoczy-
wające na Gminie Piątek zostaną pokryte z
środków pochodzących z emisji obligacji.

Polska Spółka Gazowa złożyładokumentację
i wystąpiła o decyzję pozwolenia na budowę
nitki gazociągu rozpoczynającej się w Łęce,
przy terenach inwestycyjnych, która obsłuży
teżprzyszłe tereny inwestycyjnew Bronikowie
i Orenicach oraz miejscowości Piątek i
Pokrzywnica. Koszty budowy całej instalacji
gazowej poniesie Polska Spółka Gazowa.
Gmina Piątek przekazała nieodpłatnie na
rzecz Firmy ENERGA działkę pod budowę
Głównego Punktu Zasilania w Łęce. Obecnie
trwają prace związane z uzgodnieniami
dotyczącymi budowy linii zasilającej GPZ w
Łęce z GPZ Żychlin.
Przewidywany koszt tej inwestycji to około 40
mln zł. W całości zostanie on pokryty przez
FirmęENERGA.
Budowa Głównego Punktu Zasilania w Łęce
pozwoli na zaopatrzenie w energię elektry-
czną terenów inwestycyjnych oraz przyczyni
się do zdecydowanej poprawy jakości
zaopatrzenia w prąd Gminy Piątek i Góra Św.
Małgorzaty.

Rada Gminy Piątek
INFORMACJA

Rada Gminy Piątek informuje, iż na mocy nowej ustawy Prawo
wodne Rada utraciła możliwość decydowania i ustalania
w imieniu mieszkańców cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Stawki nie były konsultowane z Radą Gminy.
Radni Gminy Piątek wyrażają swoje niezadowolenie.

Radni Gminy Piątek
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- w Łodzi ogłosił
przetarg na “Przebudowę drogi wojewódz-
kiej nr 702na odcinku Piątek- Zgierz - I etap,
który obejmuje m.in. budowę ronda przy
parku w Piątku i chodników również na703.
- odwodnienia terenów hali
magazynowych Leroy Merlin. Przy okazji
powstaje odwodnienie dróg gminnych w
ciągu których układana jest kanalizacja
burzowa.
-
dokonał uzgodnieńw sprawie zakupudwóch
działek. Pierwsza, przy ul. Szkolnej wPiątku
zostanie przeznaczona na parking, druga - w
Czernikowie zostanie przeznaczona na
poszerzenie terenu szkoły.
- „Czapla” w
Piątku informuje o terminach polowań
zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019
w obwodzie nr 29 i 42 na ptaki łowne i
drapieżniki. Od dnia 25.08.2 018 do
31.10.2018

wkażdąsobotę, niedzielę i dni
świąteczne.
- budynku
Ośrodka Zdrowia w Piątku, które zajmuje
Policja. Prace finansowane są przez
Komendę Wojewódzką Policji. Równolegle
wykonano naprawy dachu i orynnowania
oraz wymiany 35 różnego rodzaju okien w
całym budynku. Koszty tej części remontu
ponosi GminaPią tek i ZGKiM. Malowana jest
również elewacja.
- została przeprowadzona
konserwacja kompleksu sportowego Orlik w
Pią tku. Wykonano czyszczenie boisk,
naprawę ubytków, uzupełniono granulat.
Gmina zakupiła również 3 komplety krzese-
łek, które zamontowano przy boiskach.
Ustawiono równieżnowy stojak na rowery.

Zarząd Dróg Wojew.

trwa budowa

w ostatnim czasie Wójt Gminy Piątek

Zarząd Koła Łowieckiego

trwa remont pomieszczeń

w sierpniu

wymienione polowania będą
organizowane

- i ścisłej współpracydzięki przynależności

Wójt Gminy Piątek podaję do pu blicznej
wiadomości informację o opracowaniu „Założeń
do planu zaopatrzenia w ci epło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piątek” .
Celem głównym opracowania ww. dokumentu
jest analiza aktualnych potrzeb energetycznych
i sposobu ich zaspokajania na terenie gminy,
okreś lenie przysz łego zapotrzebowania na
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz
wskazanie źródeł pokrycia zapotrzebowania
energii do 2032 roku, z uw zględnieniem
planowanego rozwoju gminy.
Z treścią projektu można zapoznać się w
Urzędzie Gminy Pią tek, ul . Rynek 16, a takżena
stronach internetowych: www.gminapiatek.pl i
www.bip.ugpiatek.pl
Uwagi i wnioski do ww. dokumentu można
składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia t j.
od dnia
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy
Piątek, ul.Rynek16, 99-120 Pią tek,
- ustnie do protoko łu w Urzędzie Gminy Piątek,
w godzinach pracy Urzędu,
- za pomocą środków komunikacji elektro-
nicznej bez konieczności opatrywania ich
bezpiecznym podpisem elektronicznym, na
adres: budownictwo@ugpiatek.pl

20.08.2018 r. do dnia 11.09.2018 r.

Gminy Piątek z LGD POLCENTRUM w
sierpniu na boisku LKS Malina wyrosła nowa
siłownia plenerowa sk ładająca się z 4
nowoc zesnych urządzeń . Koszt tego
przedsięwzięcia w całości pokryła LGD
POLCENTRUM.
- pomieszczeń w budynku byłej
weterynarii przy ul. Łowickiej. Prace wykonuje
firma, z którą Gmina podpisała umowę na
remont. Wyremontowane pomieszczenia
zostaną przeznaczonena lokalesocjalne.
- zapraszamy do
Witowa na XVIII Wyścigi rowerowe „Jedziemy
śladami Mieczys ława Nowickiego”.
- o godz. 11:000
zapraszamy do Witowa miłośników biegania
na “Leśną Dychę w Centrum Polski”.
- zaprasza Panie w
wieku 50-69 lat na bezpłatne badania
mammograficzne w ramachPopulacyjnego
Programu Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi. Badania zostaną przeprowadzone w
czwartek 27 września 2018 r. przy Ośrodku
Zdrowia w Pią tku – ul. Stodolniana 6.
Rejestracja – tel. 58 66624 44
- Łęczyckiego wystąpił do
Gminy Piątek z propozycją o dofinansowanie
kwotą 100 000 zł naprawy drogi powiatowej w
Pokrzywnicy, o długości 1km, od wyremon-
towanego w ubiegłym roku odcinka tej drogi,
przez Świącie w kierunku Boguszyc. Rada
Gminy wyraziłazgodę na dofinansowanietego
zadania.
- w naszej gminie
kolejna siłownia plenerowa. Nowe miejsce
ćwiczeń wybudowano na placu/boisku w
Konarzewie w ramach realizowanego przez
sołectwo Konarzew i Gminę Piątek projektu
“Dla zdrowia i integracji–siłowniaplenerowa w
Konarzewie”. Projekt jest dofinansowany jest
kwotą5 tys. złzbudżetuWojewództwa

trwa remont

w sobotę 22 września

w sobotę 29 września

LUXMED Diagnostyka

Zarząd Powiatu

w sierpniu powstała

Łódzkiego w ramach tzw. grantów sołeckich.
Kole jna siłownia z grantu sołeck iego
powstanie w Pokrzywnicy jużwe wrześniu.
- związanez rozbudową
szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Czernikowie. Koszt tej inwestycji wyniesie
1 600 000 zł. Prace prowadzi wybrana na
drodze przetargu Firma z Łodzi.
- remonty gminnych dróg, na
których ułożono nowe nakładki asfaltowe,
utwardzono pobocza oraz w niektórych
miejscach odkopano rowy. Koszt wykonanych
prac w mie jscowościach: Żabokrzeki,
Janowice-Goślub, Czerników-Mysłówka, Ore-
nice, Broników wraz z nadzorem i projektami
wyniósł 2 207 193,95 zł. Remonty tych dróg
sfinansowano ze środków pochodzących z
emisji obligacji.
- rozbudowa sieci wodocią-
gowejo nowe odcinki w Piekarach, Orenicach i
Pokrzywnicy. Prace wykonał ZGKiM w Piątku.
We wrześniu nowy odcinek wodociągu
zost anie wybudowany w Konarze wie.
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej to
koszt ok. 1 mln zł. Sfinansowana zostanie ze
środków pochodzących z emisji obligacji.
- odbył się przetarg na dostawę
kruszywa łamanego z gruzu betonowego
łącznie z utwardzeniem gminnych dróg
gruntowych. Wzięły w nim udział 3 firmy.
Wygrała firma FA BUD, która zrealizuje
zadania za kwotę 461 250,00 zł. Do naprawy
przewidziane są drogi w Mysłówce (Dunaj),
Śladkowie Podleśnym, Balkowie i Witowie.
- Rada Gminy Piątek
podjęła decyzję o dofinansowaniu kwotą 30
tys. zł remontu strażnicy OSP w Piątku oraz
kwotą5 tys. zł zakupu nowego samochodudla
Policji w Łęczycy.
- informuje, że na terenie Gminy
nadal prowadzone są prace związane z
budową linii światłowodowej.

rozpoczęły się prace

dobiegły końca

zakończyła się

w sierpniu

w ostatnim czasie

Urząd Gminy

Obwieszczenie WójtaWnioski “suszowe” Gmina przekazała
sprzęt dla OSPW związku z wystąpieniem niekorzystnego

zjawiska suszy na terenie Gminy Piątek
potwierdzonej przez Instytut Upraw
Nawożenia i Gleboznawstwa w Pu ławach,
do Urzędu Gminy Piątek

powołaną zarządzeniem
Wojewody Łódzkiego Nr 99/2015 z dnia 22
kw ietn i a 2015 r. Ko m isja g minna
przeprowadziła lustrację oraz dokonała
oszacowania szkód w uprawach rolnych.

W dniu 17 sierpnia 2018 r. protokoły komisji
wraz z wnioskami ro lników zostały
przekazane do Łódzkiego Urzędu Woje-
wódzkiego wŁodzi celem ich weryf ikacji.
O dals zych dz iałaniac h pomocowych
poszkodowani rolnicy będą informowani na
bieżąco - m.in. na łamach informatora i
strony www.gminapiatek.pl

w dniach od 10
lipca 2018 roku do 17 lipca 2018 roku
wpłynęło 261 wniosków o oszacowanie
szkód w gospodarstwach rolnych przez
komisję gminną

Ogólna powierzchnia upraw dotkniętych
zjawiskiem suszy na obszarze Gminy
Piątek wyniosła 2 378,22 ha, natomiast
kwota oszacowanych szkód w produkcji
roślinnej 3 441 505,94 zł.

W dniu 8 sierpnia 2018 r. Gmina Piątek
przekazała OSP w Pią tku, umową daro-
wizny, sprzęt ratownictwa, niezbędny do
udzielania pomocy poszkodowanym bezpo-
średnio na miejscu popełnienia przestę-
pstwa, zakupiony ze środków pochodzących
z dotacji Funduszu Sprawiedliwości:
- Zestaw ratownictwa medycznego plecako-
wy PSP R-1 z deską ratowniczą i szynami
Kramera z żelami –1 kpl;
- Defibrylator w skrzynce wraz z kluczem do
trybu niemowlęcego oraz zestawem szkole-
niowym –1 szt.;
- PodnośnikHi-Lift 48" –1 kpl;
- Zestaw osłon poduszek Airbag dla samo-
chodów osobowych, dostawczych i cięża-
rowych – 1 szt.
Przekazanie sprzętu ratownictwa odbyło się
w siedzibie OSP Piątek i było finalnym
etapem wcześniejszych działa ń, które
rozpoczęły się zaproszeniem Ministra
Sprawiedliwości dla jednostek samorządu
terytorialnego z obszaru województwa
łódzkiego.
Więcej nawww.gminapiatek.pl
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Wydawca:
Adres:

E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl

-
Informator Urzędu i Rady Gminy Piątek

Urząd Gminy Piątek
Urząd Gminy Piątek, Rynek 16

tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77

Harmonogram
odbioru odpadów

Kolektyw 2018

Chcą pracować w
Leroy Merlin w Piątku Piąta edycja turnieju

“Orlik Night Cup”

Koncert KOLEKTYW2018 już za nami!
Dziękujemy wszystkim za udział w
tegorocznym wydarzeniu.. .
Główną ideą koncertu był powrót do lat
świetności osiedla, które organizowało
niegdyś imprezy plenerowe dla lokatorów.
Była to także okazja do zintegrowania
mieszkańców, umilenia wolnego czasu
oraz dania moż liwości obcowania ze
sztuką. Jako pierwsi wystąpili muzycy z
zespołu „Emancypacja”, których rockowe
nuty rozbrzmiewały aż dowystępuzespołu
„Dobry Klimat Musie Band”. Dodatkową
atrakcją pią tkowego wieczoru by ły
warsztaty kulinarne dla najmłodszych
prowadzone przez członków TMPiO i
przyjació ł stowarzyszenia.
Dziękujemy za wsparcie, pomoc przy
organizacji koncertu władzom Gminy
Piątek, Spółdzielni Lokatorsko - W łasno-
ściowej “Centrum”, Spółdzielni Mieszka-
niowej “Robotnik”, firmom Torex, Buttimer,
Szkółce Drzew i Krzewów "Iglak”, w łaści-
cielomrestobaru "Spółdzielnia”, właścicie-
lom sklepu "Świat alkoholi" oraz mieszkań-
com osiedla przy ul. Konarskiegow Piątku
bez których koncert KOLEKTYW nie byłby
możliwy.
członkowie TMPiO

W środę 8 sierpnia w Urzędzie Gminy
Piątek odbyły się spotkania z osobami
zainteresowanymi pracą w powstającym
w naszej gminie megamagazynie Leroy
Merlin. Wzięło w nich udział ponad 350
osób.
Z zainteresowanymi pracą w powstającym
magazynie w Piątku spotkali się przedsta-
wicieli sieci Leroy - Merlin i firmy Ceva
Logistics. Inwestycja ma przynieść około
350 miejsc pracy.
- Jesteśmy bardzo zaskoczeni - mówi
Krzysztof Niciejewski, senior manager
logistyki centralnej firmy Leroy-Merlin
Polska. - Mieliśmy ogromne wsparcie ze
strony urzędu gminy, ale czegoś takiego
się nie spodziewaliśmy. Jesteśmy bardzo
zadowoleni ze spotkania.
Powstająca w naszej gminie inwestycja
będzie największym magazynem fran-
cuskiej sieci w kraju i równocześnie
największą halą magazynową w Polsce.
Powierzchnia zabudowy wynosi 126 tys.
mkw. Magazyn nie tylko będzieobsługiwał
sklepy tej sieci w całe Polsce, ale także
będzie realizował zamówienia kl ientów
sklepu internetowego.
Osoby zainteresowane pracą mogą
jeszcze składać formularze aplikacyjne,
których wzór udostępniony jest m.in. na
stronie www.gminapiatek.pl

W sobotę 11 sierpnia 2018 r. odby ła się V
edycja turnieju “Orlik Night Cup”. Puchary
zostałyufundowane przez klub sportowy LKS
Malina Piątek, a impreza wpisuje się również
w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za grę i
emocje do ostatniego gwizdka sędziego.
W turnieju udział wzięło 8 drużyn, które
zostały podzielone na dwie grupy po cztery
zespoły. Po rozegraniu fazy grupowej nastał
czas półfinału, gdzie zmierzyły się ekipy
Oldboye-Niezniszczalni 1:1 k.3:2 oraz Iskra
Góra Sw. Małgorzaty - Iskra juniorzy 2:2 k.3:2.
W meczu o 3 miejsce lepsza okazała się
drużyna Niezniszczalnych, która pokonała
2:1 Iskrę juniorzy.
Finał, to emocje do samego końca, a presję
lepiej wytrzyma ła drużyna Oldboye i
pokonała IskręGóra Sw. Małgorzaty 6:4.
Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Oldboye,
2. Iskra Góra Św. Małgorzaty,
3. Niezniszczalni,
4. Iskra Jniorzy,
5. Tuż To My,
6. Strażnicy Płomienia,
7. Sparta Piątek,
8. LKS Sokół.

W przetargu wyłoniona została firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która
odbiera śmieci od mieszkańców Gminy
Piątek. Umowa na odbiór śmieci została
podpisana na okres 18 miesięcy - tj. od 1
lipca 2017 do 31 grudnia 2018 r.

Terminy opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w 2018 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 GminyPiąteko numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003
w terminach:
- zamiesiącwrzesień- do30.09.2018 r.
- zamiesiąc październik do 31.10.2018 r.
- zamiesiąclistopad -do 30.11.2018 r.
zamiesiąc grudzień - do 31.12. 2018 r.

6 wrzesień, 4 i 31 październik, 29 listopad,
27grudzień.

6 wrzesień, 4 i 31 październik, 29 listopad,
27grudzień.

20 wrzesień, 18 październik, 15 listopad,
13grudzień.

20 wrzesień, 18 październik, 15 listopad,
13grudzień.

Uchwałą
Rady Gminy Piątek koszt odbioru
śmieci od 1 mieszkańca wynosi 8 zł za
śmieci segregowane i 12 zł za odpady
niesegregowane.

W roku 2018 odbiór śmieci we wszy-
stkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w nastę-
pujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE:

ODPADY ZIELONE (brązoweworki):

ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):

ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):

Odbiór odpadów z zabudowy wielo-
rodzinnej: co tydzieńw każdyczwartek.
UWAGA!!!
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego - tzw. objazdówka
zostanie przeprowadzony przez firmę
TÖNSMEIERw dniu 6 września 2018r.
Prosimy o wcześniejsze przygotowanie
tego typu odpadów do odbioru.

Większe ilości jednorodnych odpadów
zebranych wsposóbselektywny można
indywidualnie dostarczać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w Pokrzywnicy, w każdy piątek,
w godzinach od 7:00 do 14:00 oraz do
Sortowni Odpadów Opakowaniowych:
TONSMEIER w Kutnie.

Koncert i wystawa
stypendystów

W niedzielę 12 sierpnia Gminny Ośrodek
Kultury w Piątku stał się sceną koncertu
muzyki poważnej w wykonaniu stypendystów
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci,
uczestników IX Spotkań Wie lodyscy-
plinarnych "Rzeczpospolita mniej znana” w
Piątku.
Wśród wykonawców znalazły się młode
talenty: siedemnastoletnia pianistka Zuzanna
Jargieło z Gdańska, osiemnastoletni pianista
Tymoteusz Śleziak z Bielska-Białej oraz
szesnastoletnia wiolonczelistka Konstancja
Śmietańska z Koszalina. Goście wysłuchali
utworów m.in. Chopi na, Debussego,
Paganiniego oraz Prokofiewa.
Natomiast od 15 do 17 sierpnia w sali GOK w
Piątku można było oglądać wystawę prac
plastycz nych uczestników Wakacyjnych
Spotkań Wielodyscyplinarnych Krajowego
Funduszu na rzecz Dzieci “Rzeczpospolita
mniej znana w Piątku”. Wernisaż wystawy
mia ł miejsce w ś rodę 15 s ierpnia.
Prezentowane na wystawie prace plastyczne
to owoce pracy uczestników funduszowego
pleneru, który miał miejsce w naszej gminiew
sierpniu br.
Kolejna poplenerowa wystawa prac młodych
plastyków uczestników Wakacyjnych
Spotkań Wielodyscyplinarnych Krajowego
Funduszu na rzecz Dzieci „Rzeczpospolita
mniej znana” Piątek 2018 odbędzie się w
Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
Zapraszamy na spotkanie z autorami prac w
piątek 28 września o godz. 12.00 (sala
wystawowanr 097na parterzeBUW).

Sprzedam ziemię
Janków i Pęcławice

tel. 665 490 193


