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W bieżącym numerze:  Z obrad XIII sesji Rady Gminy Piątek, Narodowe Święto Niepodległości,
poszukiwane tereny pod budowę farm fotowoltaicznych, Nowy plac zabaw za grant sołecki, W
Konarzewie podsumowali projekt Działaj Lokalnie, Stawki podatków na rok 2020, Stawki opłat
targowych w Gminie Piątek, W ramach grantu odnowili i wyposażyli Dom ludowy, Złóż wniosek na
rozbudowę infrastruktury turystycznej, Ogłoszenia i Sport.

Z obrad XIII sesji Rady Gminy Piątek

NR 11(182)/2019 PIĄTEK  listopad 2019

frekwencją i ilością grań na imprezach. W tej
sprawie odbyło się spotkanie Wójta z orkiestrą.
- czy były prowadzone rozmowy w sprawie
odwodnienia ulicy Kościelnej - odcinka przy
bramie do kościoła i czy są możliwości
poprawienia  sytuacji  własnymi  środkami? -
rozmowy takie były prowadzone wielokrotnie.
Istnieje takie rozwiązanie, ale potrzebny jest
projekt  i  środki  finansowe.
- kiedy będzie zrealizowana decyzja Rady
Gminy Piątek o wprowadzeniu zakazu
parkowania po jednej stronie ul. Kościelnej? -
znaki zakazu parkowania po wschodniej stronie
ulicy Kościelnej od Rynku do Szpitalnej będą
zainstalowane  do  końca  grudnia.
- prośba o naprawę uskoku na ul. Szkolnej przy
Banku - sprawa została zgłoszona do ZDW
Łowicz  i  naprawa  leży  po  ich  stronie.
- prośba o interwencję w sprawie niszczenia
przez ciężki sprzęt ZGKiM łąk w sąsiedztwie
tego zakładu - sprzęt ZGKiM, który przejechał
przez łąki dwa razy został dostrzeżony przez
wszystkich, natomiast nikt nie widzi jak niszczą
łąki samochody prywatne oraz kto wywozi
śmieci na świeżo posprzątany teren łąk w Łęce.
Gminny sprzęt więcej  przez  te  łąki  już  nie
przejedzie.

W środę, 13 listopada 2019 r. odbyła się XIII
sesja Rady Gminy Piątek. Po przyjęciu
protokołu z poprzedniej sesji radni wysłuchali
sprawozdania Wójta Gminy z wykonania
uchwał Rady oraz pracy w okresie między
sesjami. Sprawozdania z pracy miedzy
sesjami przedstawili też Przewodniczący
poszczególnych komisji. Radni zapoznani
zostali również z informacjami na temat
realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym
2018/2019.
Podczas sesji podjęto uchwały w sprawach:
- ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na rok 2020 dla Gminy Piątek,
- ustalenia stawek podatku od środków
transportowych  na  rok  2020,
- określenia ceny skupu żyta przyjmowanego
jako podstawę obliczania podatku rolnego na
obszarze  Gminy  Piątek  na  rok  2020,
- ustalenia wysokości stawek opłat targowych
na terenie Gminy Piątek na 2020 r. 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  2020  roku,

- powołania  Komisji  Statutowej,
- przyjęcia przez Gminę Piątek do zasobu
dróg gminnych drogi serwisowej służącej do
obsługi autostrady A1 w miejscowościach
Pęcławice, Górki Pęcławskie, Janków,
Rogaszyn.
Pytania  i  interpelacje  Radnych:
- prośba o wystosowanie do ZDW pisma w
sprawie wybudowania tzw. bezpiecznych
przejść dla pieszych w Piątku - przy ul.
Szkolnej, Kutnowskiej, Łęczyckiej - takie
pisma były już wcześniej kierowane do ZDW.
Niestety ZDW uważa, że na chwilę obecną
jest wystarczająca liczba przejść przy tych
ulicach. Ale takie pismo można ponowić.
- na jakim etapie są prace związane z
gazyfikacją Gminy i czy budowa ronda nie
będzie kolidować z budową gazociągu? -
prace związane z budową gazociągu są na
etapie uzgadniania przejść przez poszcze-
gólne działki. Gazociąg pod rondem i
chodnikiem na ul. Łowickiej jest już ułożony.
- jakie problemy ma orkiestra OSP Piątek i
czy Gmina może pomóc w ich rozwiązaniu? -
Gmina cały czas pomaga orkiestrze (roczna
kwota dofinansowania to ok. 40 tys. zł.).
Ostatnio pojawiły się jakieś problemy z

Gminne obchody Narodowego Święta
Niepodległości w Piątku rozpoczęły się
przemarszem uczestników niosących 100-
metrową flagę biało-czerwoną spod Urzędu
Gminy na skwer z pomnikiem środka Polski,
gdzie odśpiewano hymn i podniesiono flagę
na maszt. Następnie wszyscy przeszli do
kościoła p.w. Św. Trójcy, gdzie Ksiądz
Dziekan Stanisław Poniatowski odprawił
uroczystą  mszę  św.  w  intencji Ojczyzny.
Po nabożeństwie nastąpił przemarsz pod
pomnik Krzyż, gdzie delegacje złożyły kwiaty
i zapaliły znicze. Ostatnim punktem
obchodów Święta Niepodległości w Piątku
była  wystawiona  na  scenie Gminnego

Ośrodka Kultury akademia w wykonaniu
uczniów Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego  w  Czernikowie.

Narodowe Święto Niepodległości Wójt/Burmistrz Piątku
zaprasza na

Imprezę Sylwestrową
na Rynku w Piątku z okazji
odzyskania praw miejskich.

godz. 22:00 - rozpoczęcie  zabawy
przy muzyce DJ Radia Q (100,7 FM)
godz. 0:00 - uroczyste powitanie
Nowego Roku 2020 i Miasta
godz. 0:15 - Pokaz pirotechniczy
godz. 1:00 - zakończenie zabawy
(scena przed budynkiem Urzędu
Gminy)
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Poszukiwane tereny
pod farmy

fotowoltaiczne

W Konarzewie
podsumowali projekt

Działaj Lokalnie

Nowy plac zabaw
za grant sołecki

Informacja dla
rodziców uczniów

szkół podstawowych
na temat opieki

stomatologicznej

W LGD Polcentrum –
trwa nabór wniosków

na podjęcie
działalności

gospodarczej

Gmina Piątek zawarła porozumienie na
świadczenie usług zdrowotnych w zakresie
opieki stomatologicznej nad uczniami:
- Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Czernikowie,
- Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego  w  Piątku.
Usługi stomatologiczne są bezpłatne,
finansowane ze środków publicznych i
świadczone w  gabinecie stomatologicznym
zlokalizowanym w Samodzielnym Publicz-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Central-
nego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi - Instytucie Stomato-
logii, bud. A- 3, 92-213 Łódź, ul. Pomorska
251.

Świadczenia zdrowotne będą udzielane:
- maksymalnie 5 pacjentom w ciągu jednego
dnia,
- po uprzednim telefonicznym (tel. 42 675 75
23) umówieniu realizacji świadczenia co
najmniej  1  dzień  przed  wizytą.
W trakcie telefonicznego zamawiania wizyty
należy  podać  informacje:
- dziecko  jest  z  terenu  gminy  Piątek,
-  wizyta zamawiana do dr Beaty
Szydłowskiej.
Realizacja świadczeń będzie się odbywała
w  godz. 9:00-16:15 od poniedziałku do
czwartku  każdego  tygodnia.

Informacje  dodatkowe
Podmiot leczniczy w ramach  porozumienia
zobowiązuje  się  m.in.  do:
- świadczeń ogólnostomatologicznych dla
dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku
życia oraz wykonywania profilaktycznych
świadczeń stomatologicznych dla dzieci i
młodzieży do ukończenia 19. roku życia –
określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, w
części dotyczącej wykazu świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z
wyłączeniem  świadczeń  ortodoncji;
- wykonywania świadczeń zdrowotnych
finansowanych z NFZ, zgodnie z potrzebami
leczniczymi  dziecka.
RODZICE MAJĄ PRAWO WYRAŻENIA
SPRZECIWU WOBEC OBJĘCIA DZIECKA
OPIEKĄ STOMATOLOGICZNĄ WE
WSKAZANYM PODMIOCIE ORAZ
DOKONANIA WYBORU DOWOLNEGO
LEKARZA DENTYSTY - druk formularza
sprzeciwu dostępny jest m.in. na stronie
www.gminapiatek.pl - Informacja dla
rodziców  uczniów  szkół  podstawowych.
Wykaz placówek realizujących na terenie
województwa łódzkiego - umowy w
zakresach: świadczenia ogólnostoma-
tologiczne i ogólnostomatologiczne dla
dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż.
znajduje się pod adresem www.nfz-lodz.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„POLCENTRUM” informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie pomocy na
podjęcie działalności gospodarczej w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Szczegółowe informacje na
temat naboru wraz z formularzami wniosku i
załączników dostępne są na stronie LGD
Polcentrum  www.polcentrum.pl

W niedzielę, 10 listopada 2019 r. w Konarze-
wie odbyło się podsumowanie projektu „W
harmonii z przyrodą” w Programie DZIAŁAJ
LOKALNIE Polsko-Amerykańskiej Fundacji
Wolności realizowany przez Akademię Roz-
woju Filantropii w Polsce. Wydarzenie to
połączone zostało z obchodami ku czci
Świętego  Huberta.
Głównym celem projektu było pokazanie
odbiorcom, jaka jest zależność człowieka z
otaczającą go przyrodą, pogłębienie wiedzy
przyrodniczo-ekologicznej i postaw w
zakresie opiekuńczego stosunku do świata
ptaków.
Wspólne spotkania, prelekcje: „Znaczenie
ptaków w przyrodzie” i  „Ptaki, które zimują”
przygotowane przez Dominika Szymańskiego
oraz praca 13 wolontariuszy dały końcowy
efekt, jakim jest ścieżka przyrodniczo-
edukacyjna. Działania w ramach projektu
przyczyniły się do pokazania walorów
przyrodniczych, przybliżając jednocześnie
piękno środkowej Polski. Zaangażowanie
dzieci i ich rodziców przerosło oczekiwania
realizatorów projektu - Stowarzyszenie Kobiet
w Konarzewie.
W ramach projektu przeprowadzono m.in.
konkurs na najpiękniejszy karmnik dla ptaków.
Dzieci otrzymały nagrody książkowe
sfinansowane z projektu oraz słodycze
ufundowane przez radnego Gminy Piątek,
pana Pawła Budnera. Komisja konkursowa
wyróżniła 4 karmniki, za które nagrody
ufundowali: Prezes Koła Łowieckiego
„Czapla” w Piątku - pan Waldemar Mrulewicz,
Wójt Gminy Piątek - pan Krzysztof Lisiecki,
proboszcz parafii Piątek - ksiądz dziekan
Stanisław Poniatowski i Skład Materiałów w
Piątku - Józef Kotus. Pięknym podsumo-
waniem był wiersz pani Barbary Garus, który
napisała  na  tę  uroczystość.
Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie składa
serdeczne podziękowania uczestnikom,
gościom współorganizatorom, darczyńcom i
wolontariuszom za udział i pomoc w realizacji
projektu.

Firma Arenella Sp. z o.o. wydzierżawi
tereny pod budowę farm fotowoltaicznych.
Pragniemy w tym celu nawiązać z
Państwem wspó łpracę ,  k tó ra  d la
W ła ś c i c ie la  g r un tu  j e s t  i d ea ln ą
długoterminową inwestycją dającą pewny
zysk minimum 6000 zł za hektar rocznie.
Jeżeli działka spełnia warunki opisane
poniżej kwota ta, może znacząco
wzrosnąć.
Wymagania  względem  gruntu:
· minimalna  powierzchnia  1,5 ha,
· teren równy, niezalesiony, niezacieniony –
4, 5, 6 klasa  gruntu,
·brak miejscowego planu zagospo-
darowania 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 chronio-
nymi.
Oferujemy atrakcyjne stawki oraz umowę
zabezpieczającą interesy właściciela.
Kontakt telefoniczny na numer 698 008 480
lub mailowo monika.cias@arenelia.pl
Zachęcamy również do kontaktu osoby
zainteresowane w łasną przydomową
elektrownią fotowoltaiczną i darmowym
prądem  ze  Słońca.

11 listopada, po gminnych uroczystościach
Święta Niepodległości został oddany do
użytku nowy plac zabaw. Inwestycja, której
całkowity koszt wyniósł 16 150 zł., była
współfinansowana przez Województwo
Łódzkie w ramach tzw. grantów sołeckich
kwotą 10 tys. zł., pozostałe środki dołożyła
Gmina. Nowe wyposażenie, na które
złożyły się: dwie huśtawki, pomost z belką,
przeplotnia linowa, dwie huśtawki wagowe
oraz tablica do rysowania zostało
zamontowane na palcu zabaw przy
Gminnym P rzedszko lu .Rea l izac ja
inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu
środków z Województwa Łódzkiego oraz
zaangażowaniu i  wk ładowi pracy
mieszkańców sołectwa Piątek. Wszystkim
mieszkańcom uczestniczącym w realizacji
zadania  składamy  podziękowania.

SKŁAD OPAŁU w GIECZNIE
oferujemy

ekogroszek workowany oraz węgiel
orzech (polski i czeski)

CENY JUŻ OD 750 zł za tonę

DOWÓZ DO KLIENTA NA TERENIE
POWIATU I OKOLIC, ROZŁADUNEK

Gieczno, ul. Główna 25A
tel. 601 248 987, 42 717 84 64

e-mail: tabax@tabax.pl
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- i że od dnia 27 listopadanformujemy,
świetlica internetowa w Górkach Pęcław-
skich utworzona w ramach projektu:
„Podłączeni - Niewykluczeni” czynna jest w
godz. 15:00 - 19:00. W tych samych
godzinach czynna jest również świetlica w
Balkowie. 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.
- związane z budową ronda wtrwają prace
Piątku. Po części wschodniej ronda  odbywa
się już ruch - na razie wahadłowo. Wykonano
również sporą część chodników przy ulicy
Łowickiej i Zgierskiej. Realizująca inwestycję
- firma Erbedim, chce zakończyć wszystkie
prace do końca tego roku. Uwarunkowane
jest to jednak w dużej  mierze  warunkami
pogodowymi,
-  w Piątku odbyły sięw dniu 15 listopada
obchody Światowego Dnia Pamięci o
Ofiarach Wypadków Drogowych. Jednym z
wydarzeń towarzyszących zorganizowanym
przez SP w Piątku obchodom był Marsz
milczenia, który przeszedł ulicami miasta i
happening  na  Rynku.
-   przy podsta-w dniach 18-19 listopada
wówce w Piątku parkował DENTOBUS.  Z
profilaktycznych badań stomatologicznych w
DENTOBUSIE skorzystało 236 uczniów tj.
66,11 %  ogółu  uczniów  z  klas  I - VIII.
-  surowcówpodczas jesiennej zbiórki
wtórnych w Szkole Podstawowej w Piątku
zebrano  3500 kg makulatury, 400 kg kartonu
i 75 kg puszek aluminiowych i stalowych.
Uzyskane ze sprzedaży środki - 799 zł.
zasiliły  konto  Rady  Rodziców.
-  procesem regulacjiw związku z trwającym
stanu prawnego niektórych nieruchomości
na terenie  naszej gminy Wójt Gminy Piątek
zaprasza mieszkańców miejscowości Piątek
na spotkanie, które odbędzie się 13 grudnia
2019 r., o godz. 18:00 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Piątek.
- 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.
-  zakończył sięw miesiącu listopadzie
remont budynku Urzędu Gminy zalecony
przez Państwową Straż Pożarną. Ze
względów bezpieczeństwa p.poż nakazano
usunąć wszystkie łatwopalne panele oraz
wymienić niektóre drzwi niedopowiadające
obecnym standardom bezpieczeństwa.
Koszt  remontu  wyniósł  150  tys. zł.
-  obyło się w Urzędzie Gminy8 listopada
kolejne spotkanie zorganizowane przez
firmę JLL z właścicielami gruntów położo-
nych w naszej strefie inwestycyjnej.  Istnieje
duże prawdopodobieństwo nowej inwestycji
w  okolicach  Bronikowa.
-  w świetlicy w Balkowiew dniu 22 listopada
odbyło się spotkanie na temat uporządko-
wania śmieci zalegających na okolicznych
łąkach. Poruszono również inne kwestie
dotyczące tego sołectwa.

Obniżeniu uległa cenę skupu żyta dla celów
wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy
Piątek w 2020 roku, ogłoszona w Komunikacie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z
dnia 18 października 2019 r. w sprawie
średniej ceny skupu żyta za okres 11
kwartałów będącej podstawą do ustalenia
podatku rolnego na rok podatkowy 2020 z
kwoty    za  1q  do kwoty  za 1q.58,46zł 50,00 zł

Roczne stawki podatku od nieruchomości na
2020 r.:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków  -  0,87  zł  od  1  m2  powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi
lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje
pożytku  publicznego  - 0,14  zł  od  1m2,
d) niezabudowanych objętych obszarem
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z
2019 r. poz. 730 i 1696), i położonych na
terenach, dla których miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego przewidu-
je przeznaczenie pod zabudowę mieszkanio-
wą, usługową albo zabudowę o przeznacze-
niu mieszanym obejmującym wyłącznie te
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w
życie tego planu w odniesieniu do tych
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie
zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa  budowlanego  3,15  zł  od  1 m2;
2) od  budynków  lub  ich  części:
a) mieszkalnych - 0,66 zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej 17,97 zł od 1m2
powierzchni  użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1m2
powierzchni  użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń - 4,46 zł
od  1m2  powierzchni  użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku
publicznego  - 3,72  zł  od  1m2;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy o
podatkach  i  opłatach  lokalnych.
W roku 2020 nadal będzie obowiązywała na
terenie Gminy Piątek opłata za posiadanie
psa. Wyniesie ona 30 zł rocznie od jednego
psa. Opłata jest płatna bez wezwania w
terminie do 31 grudnia 2020 r. W przypadku
powstania lub wygaśnięcia obowiązku w ciągu
roku, op łaty za ten rok ustala się
proporcjonalnie do liczby miesięcy w których
istniał obowiązek.

Uchwała nr XIII/65/19 Rady Gminy Piątek z
dnia 13 listopada 2019 r. ustala wysokości
opłat targowych na terenie Gminy Piątek,
które  będą  obowiązywały  w  2020 roku.
Wynoszą one - za prowadzenie sprzedaży
z:
- z samochodu  osobowego - 15,00 zł,
- z samochodu  osobowego z przyczepą -
20,00 zł,
- z samochodu ciężarowego o dopuszcza-
lnej masie całkowitej do 6 ton - 20,00 zł,
- z samochodu ciężarowego o dopuszczal-
nej masie całkowitej powyżej 6  ton -
 30,00 zł,
- z samochodu ciężarowego z przyczepą -
40,00 zł,
- z  autobusu - 40,00zł,
- z ciągnika z przyczepą jednoosiową -
10,00 zł,
- z ciągnika z przyczepą więcej niż
jednoosiową - 15,00 zł,
- z  wózka  ręcznego - 4,00 zł,
- ze straganu za każdy rozpoczęty 1  mb –
5,00 zł,
- z  pozostałych  - 18,00  zł.
Terminem płatności opłaty targowej jest
dzień w którym dokonywana jest sprzedaż.
Zarządza się pobór w/w opłat w drodze
inkasa opłaty targowej przez inkasentów:
Szewczyk Kazimierz, Barylska Henryka,
Biernacka Barbara, Jagodzińska Jolanta,
Menes Krzysztof, Majchrzak Andrzej,
Tybura  Anna.
Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w
wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień
w którym dokonał poboru opłaty targowej.
Informujemy, że stawki podatku od
środków transportowych publikowane są
na stronie internetowej Gminy Piątek -
www.bip.ugpiatek.pl

W ramach grantu
odnowili i wyposażyli

Dom ludowy

Stawki opłat
targowych

w Gminie Piątek

Stawki podatków
na rok 2020

W Konarzewie zakończyła się realizacja
projektu „Rozwinąć skrzydła - odnowienie i
wyposażenie Domu Ludowego w
Konarzewie” realizowanego przez Gminę
Piątek na podstawie umowy z Wojewó-
dztwem  Łódzkim  wspólnie z sołectwem
Konarzew. Projekt, którego całkowity koszt
wyniósł 16 399,99 zł. dofinansowany był
przez Województwo Łódzkie kwotą 10 tys.
zł w ramach tzw. grantów sołeckich.
Pozostałą kwotę dołożyła Gmina Piątek.
Obiekt został odnowiony i wyposażony. W
celu poprawy bezpieczeństwa obiektu
zainstalowano  także  system  monito-
ringu. Dzięki realizacji tego zadania
powsta ło, spełniające oczekiwania
twórców i stowarzyszeń miejsce na
spotkania,  warsztaty  i  szkolenia.
Za wolontariacką pracę przy realizacji
projektu Gmina Piątek składa mieszkań-
com sołectwa Konarzew serdeczne
podziękowania.
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Gratulacje
dla Szymona

Złóż wniosek na
rozbudowę

infrastruktury
turystycznej

W sobotę, 16 listopada 2019 r. uczeń Szkoły
Podstawowej im. Marsza łka Józefa
Piłsudskiego w Piątku Szymon Frankiewicz,
zawodnik Klubu Karate „IPPON” w Łęczycy
uczestniczył w Pucharze Polski w Szczecinie.
W zawodach wzięło udział 180 zawodników.
Do Szczecina zjechali najlepsi polscy
karatecy, by rywalizować w drugiej pod
względem rangi krajowej imprezie. Sędzią
Głównym Pucharu Polski był Maciej Grubski –
wielokrotny  mistrz  świata  w  karate,  7 Dan.
Podczas zawodów Szymon zdobył podium i
wywalczył dwa złote medale za konkurencje:
kata indywidualne i kumite Shobu Nihon oraz
brązowy  medal  w  kata  team.
Szymonowi Frankiewiczowi – gratulujemy
zwycięstw, mocno kibicujemy i życzymy
sukcesów w dalszej drodze rozwoju jego
pasji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„POLCENTRUM” informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie pomocy
na budowę lub przebudowę ogólno-
dostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej w tym dróg, w
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
spo łeczność” w ramach dzia łania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Szczegółowe informacje na temat
naboru wraz z formularzami wniosku
dostępne są na stronie LGD Polcentrum -
www.polcentrum.pl
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Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w  2019 roku

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 ze-
branych w sposób selektywny można indy-
widualnie dostarczać do Sortowni Odpa-
dów Opakowaniowych - ul.  Łąkoszyńska
127  w  Kutnie.
UWAGA! PSZOK w Pokrzywnicy 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 przedsta-
wionym harmonogramem zaintereso-
wani  przekazują telefonicznie 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

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  komunal-
nymi  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  grudzień -  do 31.12. 2019 r.
W roku 2019 odbiór śmieci we wszy-
stkich miejscowościach na terenie
gminy będzie przeprowadzony w nastę-
pujących  terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
24 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
24 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
 12 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
12 grudzień.

Odbiór odpadów z zabudowy wielo-
rodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
Uwaga: Do żółtych worków można
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po
napojach i chemii domowej, puszki po
konserwach oraz opakowania wielomater-
iałowe 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 wystawia-
ne są w dniu odbioru odpadów komunal-
nych.
Zielone worki przeznaczone są na szkło
zbierane u źródła. Właściciele nierucho-
mości mogą samodzielnie dostarczać
szkło (również plastik) do punktów
gniazdowych rozstawionych w 31
miejscach  na  terenie  gminy  Piątek.
Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice:  Łowicka, Szkolna, Pokrzy-
wna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska,
ZSMR, Kutnowska - sklep p. Romański,
Łowicka (targowica), Literacka (przy
cmentarzu), Łęczycka (przy cmentarzu),
Sułkowska (przy DINO), Piekary - OSP,
Górki Pęcławskie - sklep, Goślub-Osada

Tenisem stołowym
Gmina stoi

W poniedziałek, 28 października 2019 roku
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Piątku  pod opieką
nauczyciela wychowania fizycznego p. Ale-
ksandry Raj wzięli udział w Turnieju Tenisa
Stołowego  Szkół Podstawowych w Półfinale
Wojewódzkim w kategorii chłopców i dzie-
wcząt  w  Zgierzu.
Po gorących zmaganiach i wyrównanej grze
Paweł Sokół klasa VIIIb, Jakub Błaszczyk
klasa VIIIa oraz Hubert Osiecki klasa VIIIa
wywalczyli III miejsce. W kategorii dziewcząt
Klaudia Gałązka klasa VIIIa i Wiktoria
Banaszczyk Klasa VIIIa zajęły również III
miejsce.
Do rozgrywek przystąpiły szkoły podstawowe
z: Aleksandrowa Łódzkiego, Piątku, Ozorko-
wa, Solcy Wielkiej, Bychlewa oraz Lutomier-
ska. Turniejowi towarzyszy ła sportowa
atmosfera. Uczniowie z wielkim zaangażo-
waniem i duchem walki podchodzili do każdej
rozgrywki.
We środę 13 listopada 2019 r. uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku pod opieką nauczyciela
wychowania fizycznego pani Aleksandry Raj
oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Czernikowie, pod opieką pani Ewy
Topińskiej wzięli udział w Drużynowych
Powiatowych Zawodach Tenisa Stołowego
Szkół Podstawowych w kategorii chłopców i
dziewcząt  w  Mazewie.
Po gorących zmaganiach i wyrównanej grze
chłopcy z podstawówki w Piątku wywalczyli II
miejsce, zaś uczennice - III miejsce. Trzecie
miejsce wywalczyli również chłopcy z
podstawówki  w  Czernikowie.
Do turnieju w kategorii chłopców przystąpiły
cztery szkoły: SP Piątek, SP Daszyna, SP
Kadzidłowa i SP Czerników natomiast w
kategorii dziewcząt pięć szkół podstawowych
SP Piątek, SP Daszyna, SP Czerników SP
Mazew  oraz  SP Kadzidłowa.
Gratulujemy sukcesów naszym młodym
sportowcom uwielbiającym tenis stołowy.


