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I sesja Rady Gminy Piątek VIII kadencji Uroczystości
100. rocznicy
odzyskania

Niepodległości
Podobnie, jak w całej Polsce, tak i w Piątku
uroczyście świętowano w niedzielę
11 listopada 100. rocznicę Odzyskania
Niepodległości.
Miejscowe uroczystości rozpoczęło rozwi-
niecie 100-metrowej flagi biało czerwonej
przez Urzędem Gminy i przemarsz na skwer
z pomnikiem Geometrycznego Środka
Polski. Mieszkańcy naszej gminy z dumą
i radością nieśli uszytą z okazji 100. rocznicy
Odzyskania Niepodległości flagę.
Przedstawiciele placówek oświatowych oraz
władz samorządowych gminy posadzili w
północno-wschodniej części skweru Drzewo
Niepodległości – okazały dąb ufundowany
przez pana Piotra Bilińskiego, mieszkańca
Sułkowic Pierwszych. W najbliższym czasie
przy Drzewie Niepodległości zakopana
zostanie jeszcze tzw. “kapsuła czasu”.
Następnie przy akompaniamencie Orkiestry
Strażackiej OSP Pią tek uczestn icy
uroczystości odśpiewali hymn, a strażacki
poczet flagowy podniósł w tym czasie flagę
narodową na maszt w środku Polski.
Kolejnym punktem piątkowskich uroczystości
100. rocznicy Odzyskania Niepodległości
była Msza Św. w intencji Ojczyzny, którą w
kościele Św. Trójcy w Piątku odprawił Ks.
Dziekan Stanisław Poniatowski.
Po nabożeństwie uczestnicy Święta Narodo-
wego przeszli pod pomnik „Krzyż”, gdzie
delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze.
Kolejna część uroczystości miała miejsce w
Gminnym Ośrodku Kultury w Piątku.
Sala widowiskowa z trudem pomieściła
wszystkich widzów okolicznościowego
programu przygotowanego przez dzieci
i młodzież z placówek oświatowych naszej
Gminy.

cd. str. 2

W środę 21 listopada 2018 r. o godz. 12:00,
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek
rozpoczęła się I sesjaRady Gminy Piątek VIII
kadencji. Obrady otworzył i poprowadził
najstarszy z radnych - Michał Frankiewicz.
Po stwierdzeniu quorum radni złożyli
ślubowanie, a Martyna Kacprzak - Przewo-
dnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
wręczyła każdemu radnemu dokument
potwierdzający wybór doRadyGminy Piątek.
Ślubowanie złożył również Krzysztof Lisiecki
- Wójt Gminy Piątek.
Następnie radni przyjęli regulamin głoso-
wania w wyborach Przewodniczącego Rady
Gminy Piątek i powołali Komisje Skrutacyjną,
która zajęła się przeprowadzeniem wyboru
Przewodniczącego Rady. Zgłoszeni kandy-
daci naPrzewodniczącego Rady Gminy:
- Daniel Zbigniew Gorący,
- Agnieszka Klaudyna Wójcik.

Przewagą głosów 9 do 6 na Przewodni-
czącego Rady Gminy Piątek wybrany został
Daniel Zbigniew Gorący.
Po przyjęciu regulaminu głosowania w
wyborach Wiceprzewodniczącego Komisja
Skrutacyjna w składzie: Tomasz Kucharczyk,
Dariusz Jóźwiak i Kamil Florczak przepro-
wadziła głosowanie.
Zgłoszeni kandydaci na Wiceprzewo-
dniczącego Rady Gminy Piątek:
- Urszula Kacperska,
- Anna Matusiak
Przewagą głosów 9 do 6 na Wiceprzewo-
dniczącego Rady Gminy Piątek wybrana
została Urszula Kacperska.
Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady
Gminy Piątek Daniel Gorący, z okazji
przypadającego DniaPracownika Socjalnego,
złożył na ręce Martyny Kacprzak, Kierownika
GOPS w Piątku życzenia.
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Uroczystości
100. rocznicy
odzyskania

Niepodległości
cd. ze str. 1

XLIV sesja Rady Gminy
Piątek VII kadencji

Rozbiorą tamy bobrowe

Wśrodę 14 listopada br. odbyła sięostatnia -
XLIV sesja Rady Gminy Piątek VII kadencji.
Po stałych punktach obrad radni złożyli
następujące zapytania i interpelacje:
- ile będzie kosztowała działka przy Szkole
Podstawowej w Czernikowie? - z racji
rozbudowy Szkoły Podstawowej w Czerni-
kowie Rada Gminy Piątek postanowiła
dokupić działkę na poszerzenie terenu
szkoły. Na działce tej zlokalizowane będzie
zaplecze sportowo-rekreacyjne - boisko,
plac zabaw itp. Koszt zakupu działki o
powierzchni 3 538 m2 wyniesie 141 520 zł.
- czy będzie uruchomione stanowisko tzw.
“stopki” na przejściu dla pieszych w okolicy
“Forum”? - na chwilę obecną, pomimo
usilnych starań, nie znalazła się osoba
chętna do podjęcia tej pracy.
Podczas XLIV sesji podjęte zostały uchwały
w sprawach:
- ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2019 dla Gminy
Piątek,
- ustalenia stawek podatku od środków
transportowychna rok 2019,
- określenia ceny skupu żyta przyjmo-
wanego jako podstawę obliczania podatku
rolnego na obszarze Gminy Piątek na rok
2019,
- ustalenia wysokości stawek opłat
targowych na terenie Gminy Piątek na 2019
rok oraz zarządzania poboru opłaty
targowej w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso,
- ustalenia wysokości opłaty od posiadania
psów, terminu płatności oraz sposobu
poboru w 2019 roku
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie w
trybie bezprzetargowym na okres 30 lat
nieruchomości stanowiącej własnośćGminy
Piątek pod budowę stacji gazowej.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu, za
pośrednictwem Nadzoru Wodnego w
Łęczycy uprzejmie informuje, że w dniu
26.11.2018 r. została podpisana umowa na
realizację zadania pt. „Prace interwencyjne
na rzekach i kanałach na terenie Zarządu
Zlewni w Łowiczu:
- zabudowa wyrw na Kanale Północnym,
gm. Łęczyca, pow. łęczycki (km 8+958-
9+054)
- rozbiórka tam bobrowych rz. Struga w km
0+000 - 15+283, gm. Piątek, rz. Malina w
km 4+455 - 17+625gm.
Piątek, Kanał Moszczenica-Malina w km
0+000 - 3+360”
z wykonawcą Firmą: Usługi Transportowo
M elio racy jne Izabe la Wawer. ul .
Grodzieńska 25/29; 94-010Łódź.
W związku z powyższym zawiadamiamy
Państwa, że z dniem podpisania umowy
Wykonawca przystępuje do realizacji w/w
zadania, w tym zwłaszcza oczekiwanej
rozbiórki tam bobrowych w miejscowo-
ściach Mchowice i Goślub, zgodnie z
uzyskaną decyzją Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Łodzi. Rozbiórka
ma zostać zakończonado końca listopada.

Występy rozpoczęły dzieci z Gminnego
Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku.
Wspaniałe wykonanie poloneza oraz
wiersze, piosenki i tańce nagrodzone
zostały burzą braw. Po przedszkolakach
sceną zawładnęli uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Or ła Białego w
Czernikowie, którzy również za swój
występ otrzymali gromkie oklaski.
Krótkim przerywnikiem w występach było
ogłoszenie wyników konkursu plasty-
cznego „Piękno środka Polski – Niepo-
dległość”.
Po wręczeniu nagród na scenie wystąpili
uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.
Montaż słowno-muzyczny bardzo spodo-
bał się publiczności, czego dowodem były
gorące oklaski dla młodych wykonawców.
W czasie kolejnej przerwy ogłoszone
zostały wyniku konkursu „Najpiękniejszy
Orzeł – Godło Polski”.
Blok występów scenicznych zakończyli
uczniowie ZSMR w Piątku programem
opowiadającym tańcem, słowem i
pantomimą historię odzyskania przez
Polskę Niepodległości.
Finałem uroczystości w GOK-u było
podsumowanie projektu „100 lat Niepo-
dległej w Środku Polski” realizowanego
przez Gminę Piątek w partnerstwie z
sołectwem Piątek i TMPiO, a dofinanso-
wanym przez Województwo Łódzkie w
ramach tzw. „grantów sołeckich”. Na
wstępie ogłoszono wyniki i wręczono
nagrody dla zwycięzców konkursu
filmowego „Historia Piątku losami mojej
rodziny pisana”.
Następnie miała miejsce promocja książki
„Okruchy wspomnień” autorstwa pani
Danuty Stępniewskiej. Po podzięko-
waniach skierowanych do Pani Danuty
autorka podpisywała egzemplarze
książki.
Kolejny punkt uroczystości wymagałmałej
podróży w czasie i cofnięcia się do połowy
maja br., kiedy to w Piątku odbywał się 10
Plener Rzeźbiarski Środka Polski. Jedną
z rzeźb powstałych podczas tegoro-
cznego pleneru była rzeźba Marszałka
Józefa Piłsudskiego, która wyszła spod
dłuta, doskonale znanego w Piątku
rzeźbiarza – Bogus ława Migela
Uroczystość w dniu 11 listopada stała się
doskonał ą okaz ją do ofic jalnego
przekazania rzeźby marszałka Szkole
Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego. Krzysztof Lisiecki, Wójt
Gminy Piątek ofiarował rzeźbę, która tego
dnia towarzyszyła występującym na
scenie, wraz z okolicznościowym
medalem wybi tym przez Mennicę
Narodową z okazji 100. rocznicy
Odzyskania Niepodległości, na ręce
dyrekcji piątkowskiej podstawówki – pań:
Krystyny Grabowskiej i Anny Przybylak.

Zebrali prawie 5 ton
makulatury

Informacja dla
rolników

W listopadzie w Szkole Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
odbyła się jesienna zbiórka surowców
wtórnych. Uczniowie wraz ze swoimi
rodzinami oraz inni Przyjaciele szkoły
aktywnie włączyli się do akcji. Zebrano
prawie 5 ton makulatury oraz 155
kilogramów puszek aluminiowych.
Pieniądze ze sprzedaży surowców
wtórnych zasiliły konto Rady Rodziców
szkoły.
Najwięcej makulatury przynieśli:
1.Franciszek Błaszczyk - II b -892, 20 kg
2.Gabriela Lubelska - VI b - 407, 70kg
3.Adrian Garus - VI b - 375, 05kg
4.Antoni Wójcik - I a - 322,60kg
Najwięcej puszek przynieśli:
1.Gabriel Matusiak - I a - 47 kg85 dag
2.Bartosz Błachowicz - V c - 37kg 10 dag
3.Jakub Gałązka - III b - 26 kg40 dag
4.Pola Skopiak - II b -16 kg 15dag
Kolejna zbiórka surowców wtórnych
zostanie zorganizowana wiosną2019 roku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Łęczycy przypomina, że podmioty
prowadzące produkcję pierwotną (rolnicy
prowadzące uprawę produktów pocho-
dzenia roślinnego czyli zbóż, warzyw,
owoców, ziół, grzybów hodowlanych) mogą
rozpocząć działalność po uzyskaniu wpisu
do rejestru zakładów podlegających
urzędowej kontroli organów Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (zgodnie z zapisami art.
63 ust. 1, ust.2 pkt 12 oraz ust. 3 ustawy z
dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie
żywności i żywienia Dz. U. z 2018r., poz.
1541 z późn. zm.).
Podmiot działający na rynku spożywczym
jest zobowiązany złożyć do właściwego
terenowo Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego wniosek o wpis do
rejestru zakładów wraz z dołączonym
zaświadczeniem o wpisie do ewidencji
gospodarstw rolnych (wzór wniosku w
załączniku).
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łęczycy informuje, iż każdy
producent pierwotny (rolnik) zobowiązany
jest do zgłoszenia właściwemu Państwo-
wemu Powiatowemu Inspektorowi Sani-
tarnemu każdego przypadku zmiany
produkcji celem dokonania zmian w
rejestrze.
Kto prowadzi działalność w zakresie
produkcji pierwotnej bez złożenia wniosku o
wpis do rejestru zakładów podlega karze
pieniężnej do trzydziestokrotnego przecię-
tnego wynagrodzenia w gospodarce narodo-
wej za role poprzedzający (art. 103, ust. 1,
pkt 4 w/cytowanej ustawy).
Wniosek do pobrania w Urzędzie Gminy
oraz na stronie www.gminapiatek.pl
w dziale Aktualności.



Expresem
przez Gminę Piątek
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- związane z budową
nowej nitki wodociąguw Konarzewie. Roboty
wykonał ZGKiM w Piątku. Do wykonania
pozostały tylko przyłącza do prywatnych
działek i posesji.
- szkołę podstawową
w Czernikowie zakończyła prace związane z
założeniem konstrukcji dachu. Wewnątrz
budynku rozprowadziła instalację elektry-
czną i rozpoczęła tynkowanie pomieszczeń.
Na zewnątrz rozpoczęły się prace związane
z docieplaniem budynku.
- związane z
remontami mieszkań komunalnych i
socjalnych znajdujących się przy ulicy
Łowickiej i Jana Pawła II. Do wykonania
pozostały jeszcze roboty związane z
ogrzewaniem tych mieszkań.
- związane z
odmulaniem rowów melioracyjnych na
terenie Gminy Piątek. Roboty wykonuje
ZGKiM w Piątku na zlecenie Spółki Wodnej.
- Gmina Piątek ogłosiła
przetargi na: sukcesywną dostawę oleju
opałowego, świadczenie usług w zakresie
dowozu uczniów do placówek oświatowych
oraz na kompleksową termomodernizację
budynków szkolnych wraz z salą gimna-
styczną w Piątku.
- przypomina o
możliwości przystąpienia hodowców i pro-
ducentów bydła do programu zwalczania
zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu
bydła oraz wirusowej biegunki bydła i
choroby błon śluzowych w wybranych
stadach bydła w 2019 r.
- dokładnie o
godzinie 11.11 spo łeczność Szko ły
Podstawowej im. Marsza łka Józefa
Piłsudskiego w Piątku zaśpiewała cztery
zwrotki hymnu państwowego z okazji 100.
roczn icy odzyskani a p rzez Polskę
Niepodległości, włączając się tym do akcji
„Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
- 21
uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka
JózefaPiłsudskiego wrazz nauczycielami po
raz kolejny odwiedzili pensjonariuszy Domu
Pomocy Społecznej w Karsznicach. Tym
razem wystawiony został montaż słowno –
muzyczny „Niepodległa – Niepokorna”.
Krótkie wiersze i znane oraz mniej znane
patriotyczne pieśni prezentowane podczas
przedstawienia poruszyły zgromadzoną
publiczność i nagrodzone zostały gromkimi
brawami.
- podpisał
z Województwem Łódzkim umowę na
darowiznę dwóch oczyszczaczy powietrza,
każdy o wartości 1 411,08 zł. Otrzymane
przez GminęPiątek oczyszczacze powietrza
przekazane zostaną zgodnie z umową do
oddziału przeszkolnego w Czernikowie oraz
do Gminnego Przedszkola w Piątku.
- przypomina, że na
stronie www.gminapiatek.pl w dziale
Aktualności, publikowane są aktualne oferty
pracy nadesłane z Powiatowego Urzędu
Pracy w Łęczycy.

zakończono prace

firma rozbudowująca

dobiegają końca prace

nadal trwają prace

w listopadzie

Główny Lekarz Weterynarii

w piątek 9 listopada 2018 r.

we wtorek 13 listopada 2018 r.

w listopadzie Wójt Gminy Piątek

Urząd Gminy Piątek

Komisja Rewizyjna Rady GminyPiątek

Komisja Planu, Budżetu, Rolnictwa
i Komunalna

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Sportu:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Działa w zakresie kontroli działalności Wójta i
jednostek organizacyjnych pracy. Opracuje
wykonanie budżetu gminy i występuje z
wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielania lub nieudzielania absolutorium
wójtowi gminy. Komisja rewizyjna wykonuje
zadania zalecane przez radę w zakresie
kontroli.
Skład:
1. GabryelczakMałgorzata -przewodnicząca
2. Kalusiński Piotr - zastępca przewodni-
czącej
3. FrankiewiczMichał
4. KrysiakWaldemar
5. Matusiak Monika
6. Michalak Paweł
7. WójcikAgnieszka

Komisja planu, budżetu, rolnictwa i komu-
nalna działa w zakresie przygotowania
i opiniowania projektów uchwał, kontroli ich
wykonania oraz innych prac związanych z
zadaniami Gminy w przedmiocie planowania
i realizacji budżetu oraz rolnictwa i spraw
komunalnych.
Skład:
1. JóźwiakDariusz - przewodniczący
2. Florczak Kamil - zastępca przewodni-
czącego
3. BudnerPaweł
4. Gabryelczak Małgorzata
5. Kacperska Urszula
6. Kalusiński Piotr
7. MatusiakAnna

Komisja oświaty, zdrowia, kultury i sportu
działaw zakresie przygotowania iopiniowania
projektów uchwał, kontroli wykonania uchwał
Rady oraz innych prac zw iązanych
z zadaniami Gminy w przedmiocie edukacji,
zdrowia, kultury i sportu.
Skład:
1. KucharczykTomasz -przewodniczący
2. Wójcik Agnieszka - zastępca przewodni-
czącego
3. BrzozekTomasz
4. Florczak Kamil
5. JóźwiakDariusz
6. Kacperska Urszula
7. Michalak Paweł

Komisja skarg, wniosków i petycji działa w
zakresie analizy, rozpatrywania i skarg na
dz ia łalność Wójta Gminy i gminnych
jednostekorganizacyjnych, wniosków i petycji
składanych przez obywateli.
Skład:
1. BudnerPaweł - przewodniczący
2. Matusiak Anna - zastępca przewodni-
czącego
3. BrzozekTomasz
4. FrankiewiczMichał
5. KrysiakWaldemar
6. KucharczykTomasz
7. Matusiak Monika

O bezpiecznej pracy
w gospodarstwie
wiedzą wszystko

Gmina pozbywa
się azbestu

Komisje Rady Gminy
Piątek VIII kadencji

2018-2023
W dniu 28 listopada br. w Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach
odbył się X Konkurs Wiedzy o Bezpie-
czeństwie Pracy w Rolnictwie dla uczniów
kształcących się w zawodach rolniczych ze
szkół województwa łódzkiego. Konkurs
został zorganizowany przez KRUS w Łodzi,
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi, ODR
w Bratoszewicach, Towarzystwo Ubezpie-
czeń Wzajemnych „TUW” w Łodzi,
Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz instytucje
zrzeszone w Wojewódzkiej Komisji d/s BHP
w Rolnictwie przy OIP w Łodzi.
Do konkursu tego zakwalifikowało się 30
uczniów ze szkół rolniczych województwa
łódzkiego, w tym3 uczniów z ZSMRw Piątku:
Damian Majchrzak, Adam Majtczak, Hubert
Płaczkowski. Uczniowie ci po napisaniu testu
znaleźli się w finałowej dziesiątce
uczestników konkursu. Po części ustnej
chłopcy zajęli IV, V i VI miejsce i otrzymali
cenne nagrody od organizatorów konkursu.
Szkoła natomiast otrzymała puchar od
wojewody łódzkiego, pana Zbigniewa Rau za
wzorowe propagowanie wśród uczniów
zasad bhp w rolnictwie i wprowadzenie aż 3
uczniów do finału konkursu. Uczniów do
konkursu przygotował nauczyciel Daniel
Gorący. Uczniom i nauczycielowi serdecznie
gratulujemy!

Gmina Piątek w 2018 roku zrealizowała
zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie
wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Piątek w 2018 roku”.
Całkowity koszt zadania: 53 041,76 zł.
Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w
Łodzi: 47 737,00 zł „Zadanie dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi”.
Zadanie obejmuje usunięcie i unieszko-
dliwienie wyrobów zawierających azbest z
27 nieruchomości z terenu gminy Piątek
o łącznej masie 110,518 Mg w tym:
1) demontaż, zbieranie, załadunek, przygo-
towanie do transportu, transport oraz
unieszkodliwienie w ilości około 60,250 Mg z
12 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do
transportu, transport oraz unieszkodliwienie
w ilości około 50,268 Mg z 15 nieruchomości

SKŁAD OPAŁU

CENY JUŻ OD 760,00 ZA TONĘ !

OFERUJEMY WĘGIEL
I EKOGROSZEK WORKOWANY

POLSKI oraz CZESKI

DOWÓZ DO KLIENTA
NA TERENIE CAŁEJ GMINY

PIĄTEK I OKOLICY
GIECZNO, ul. GŁÓWNA 25 A
tel: 601 248 987; 42 717 84 64
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Harmonogram
odbioru odpadów

Wicemistrzowie
powiatu z Czernikowa

W piątek 16 listopada 2018 r. w Mazewie
odbył się Powiatowy Drużynowy Turniej
Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców. W
turnieju udział wzięły szkoły z: Daszyny,
Sobótki Starej , Czernikowa i Mazewa.
Po zaciętej rywalizacji i grze fair playdrużyny
uplasowały sięnanastępujących miejscach.
kategorii dziewcząt: I miejsce - Daszyna,

II miejsce - Mazew, i
Sobótka Stara. W kategorii chłopców:
I miejsce- Daszyna,
III miejsce - Sobótka Stara
Uczniowie reprezentujący Szkołę Podsta-
wową im. Orła Białego w Czernikowie to:
Stańczyk Julia, Mikołajczyk Natalia, Kwapisz
Adrianna, Jędrzejczak Kacper, Jatczak
Kamil, Jatczak Rafał, Leźnicki Tymon.
Opiekunem uczniów była p. Ewa Topińska.
Uczniowie z Czernikowa będą reprezen-
tować powiat w półfinałach wojewódzkich.

III miejsce - Czerników

IImiejsce - Czerników

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
bankowyGminy Piąteko numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003
w terminach:
- za miesiąc grudzień - do 31.12.2018 r.

27 grudzień.

27 grudzień.

13 grudzień.

13 grudzień.

Informacje o braku odbioru odpadów przez
firmę TONSMEIER

zaintereso-
wani przekazują te lefon icznie do
TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr 24
254 29 87 lubdo UrzęduGminy Piątek.

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:
ODPADYKOMUNALNE:

ODPADYZIELONE (brązowe worki):

ODPADYSELEKTYWNE (żółteworki):

ODPADYSELEKTYWNE (zielone worki):

Odbiór odpadów z zabudowy wielo-
rodzinnej: co tydzieńw każdy czwartek.

UWAGA!!!
Przypominamy Mieszkańcom Gminy
Piątek, że większe ilości jednorodnych
odpadów zebranych w sposób sele-
ktywny można indywidualnie dostar-
czać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Pokrzy-
wnicy, w każdy piątek, w godzinach od
7:00 do 14:00 oraz do Sortowni
OdpadówTONSMEIER w Kutnie.

Butelki typu PET, przed wrzuceniem do
pojemnika prosimy zgniatać!!!
Szkło i plastik dostarczane do punktów
gniazdowych prosimy wrzucać do
pojemników, a nie zostawiaćobok!!!

zgodnie z przedsta-
wionym harmonogramem

Poznawali tajniki gry
w piłkę ręczną

Książka Sylwestra
Augustyniaka

najlepszą pracą
badawczą w kraju

W dniach od 16-18 listopada 2018 roku
uczniowie podstawówki w Piątku: Mateusz
Kacprzak - VII a, Jakub Błaszczyk - VII a,
Kacper Błachowicz - VIIa, Jakub Antczak - VII
a, Kacper Gudej - VII b, Bartosz Kotus - VII b,
Szymon Kucharczyk - VII b, Kamil Zawiślak -
VII b, Kacper Ulisiak - VII b oraz Rafał
Czubalski - VI c pod opieką nauczyciela
wychowania fizycznego Aleksandry Raj
uczestniczyli w trzydniowej konferencji z
zakresu piłki ręcznej, w ramach projektu
realizowanego na zlecenie Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Łódzkiego pt.
“Łódzkie gra w ręczną” w Bujnach.
Chłopcy wzięli udział w profesjonalnych
zajęciach treningowych z zakresu piłki
ręcznej pod okiem trenerów. Mieli możliwość
obejrzenia i kibicowania meczu I Ligi Piłki
Ręcznej mężczyzn Anilana. Na zakończenie
konferencji odbył się turniej towarzyski piłki
ręcznej chłopców i dziewcząt. Uczeń z
podstawówki w Piątku – Mateusz Kacprzak
zostałwyróżniony jako najlepszy zawodnik.

W dniu 30 września 2018 r. Jury składające
się z wykładowców wyższych uczelni oraz
członków Komisji Historycznej ZG ZOSP RP
pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra
Matusaka, przyznało w XIII Konkursie na
prace popularnonaukowe i badawcze
dotyczące historii pożarnictwa I MIEJSCE
monografii pt.: “Ochotnicza Straż Pożarna w
Piątku 1903-2018” autorstwa Sylwestra
Augus tyn iaka – his toryka, cz łonka
Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic,
druha OSP Piątek.
Radość jest tym większa, że zwyciężyła
pośród kilkudziesięciu prac z całej Polski.

Na czym polega elektroniczna recepta?

Jakiesą zalety takiegorozwiązania?

Od kiedy będzie obowiązywać e-
recepta?

Jakiesąobawy?

E-recepta nie będzie wystawiana przez
lekarza na papierowym druku jak
dotychczas ale w specjalnym systemie
teleinformatycznym. Po tym jak lekarz
wykona już wszystkie czynności i kliknie
odpowiedni przycisk na klawiaturze lub
ekranie komputera, elektroniczna recepta
zawiśnie w „wirtualnej chmurze” i stanie się
widoczna dla wszystkich aptek w Polsce,
podpiętych do tego systemu. W kolejnym
etapie pacjent otrzyma od lekarza kod w
formie wiadomości e-mail, SMS lub
wydruku papierowego, który będzie
identyfikował daną receptę lub pakiet
recept. Wtedy wystarczy, że pacjent w
wybranej przez siebie aptece pokaże kod
a farmaceuta po zeskanowan iu
oznaczenia będzie wiedział jaki lek ma
zostać wydany.

Z wdrożeniem e-recepty wiąże się wiele
istotnych korzyści dla całego systemu
ochrony zdrowia. Przede wszystkim
zwiększy ono bezpieczeństwo i komfort
pacjentów. Zniwelowany zostanie problem
nieczytelności recept, często oznaczający
konieczność ponownego kontaktu pacjenta
z lekarzem, który wystawił taki dokument.
I wreszcie co najważniejsze e-recepta jest
ważnym krokiem przybliżającym nasz kraj
do wprowadzenia opieki farmaceutycznej i
monitoringu lekowego.

Ministerstwo Zdrowia chce, aby do końca
2018 roku wszystkie apteki w Polsce były
przygotowane do przyjmowania e-recept.
Ale zarazem w ustawie został utworzony
bu for bezpieczeństw a. Obowiązek
wystawiania e-recept zamiast recept
tradycyjnych zacznie obowiązywać
bowiem dopiero od1 stycznia 2020 roku. To
oznacza, że rok 2019 będzie rokiem
przejściowym, w którym realizowane będą
za równo recepty pap ierowe jak i
elektroniczne.

Istnieją obawy co do tego czy ktokolwiek
jest w stanie zagwarantować, że
ob e jm u jąc y c a ł ą Po lsk ę s yst em
informatyczny będzie niezawodnie
funkcjonować365 dni w roku24 godziny na
dobę. To oznacza, że w każdej placówce
aptecznej będzie musiał być sprawny,
niezawodny komputer, nonstop podłą-
czony do równie sprawnego i niezawo-
dnego łącza internetowego. Ale i na takie
ewentualności jesteśmy przygotowani -
zapewnia kierownik Apteki Szlachetnej w
Piątku Beata Frątczak. Opracowano
bowiem procedurę awaryjną dla realizacji
e-recepty w sytuacji braku dostępu do
systemu teleinformatycznego.

E-recepta.
Czy jesteśmy

przygotowani na
zmiany?


