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Z obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Piątku

Nowe rondo w środku Polski

NR 2(185)/2020 PIĄTEK  luty  2020

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii za rok 2019, Przewodniczącego Gminnej
Komi s j i  Rozw iązywan ia  P rob lemów
Alkoholowych w Piątku z działalności za 2019
rok oraz raport z realizacji Gminnego Programu
Wspierania Rodziny dla Gminy Piątek na lata
2019 - 2021  za  2019 rok.

W środę 26 lutego odbyła się XVII sesja Rady
Miejskiej w Piątku. Po otwarciu obrad i
przyjęciu protokołów z poprzedniej sesji głos
zabrał Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta
RP - pan Paweł Janik, który odczytał list od
Prezydenta RP Andrzeja Dudy i przekazał na
ręce Burmistrza i Przewodniczącego Rady
biało-czerwoną flagę z okazji odzyskania praw
miejskich. Następnie Burmistrz złożył
sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz
pracy w okresie międzysesyjnym, a
Przewodniczący Komisji RM z pracy komisji
między sesjami.  Panie Martyna Kacprzak,
Kierownik GOPs w Piątku i Anna Sakiewa,
p r a c o w n i k  G O P S  p r z e d s t a w i ł y
sprawozdania: z działalności GOPS w Piątku
za 2019 rok, z realizacji Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Gminie Piątek na lata 2017 – 2020 za rok
2019, z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

chodników, a także urządzenia poprawiające
bezpieczeństwo ruchu, w tym wysepki, barierki
i  azyle  dla  pieszych.
W ciągu drogi powstał również przepust
żelbetowy o długości 13 metrów. Dzięki
inwestycji wybudowano nowe odwodnienie.
Ułożono 480 metrów kanalizacji deszczowej.
Do tego w zdecydowany sposób poprawiła się
widoczność dzięki osiemnastu nowym
lampom.
Mając na uwadze przyszłą budowę gazociągu
na obszarze gminy Piątek, na wniosek
Burmistrza Krzysztofa Lisieckiego Polska
Spółka Gazowa oraz Firma Erbedim, która
budowała rondo w Piątku, zawarły poro-
zumienie na mocy którego nitkę gazociągu
ułożono już pod rondem i chodnikami przy ul.
Łowickiej. Działanie to pozwoli uniknąć
rozkopywania nowych chodników i ronda
podczas  gazyfikacji  gminy  Piątek, która
prawdopodobnie  rozpocznie  się w kwietniu br.

W Pią tku na skrzyżowaniu dróg
wojewódzkich nr 702 i 703 zakończono
inwestycję - budowę ronda wraz z
dojazdami. Oficjalny odbiór ronda miał
miejsce  w  Czwartek  20  lutego.
Inwestycja kosztowała prawie 8,4 mln zł.
Nowe rondo ma średnicę zewnętrzną 40
metrów z wyspą środkową o średnicy 22
metrów. Jezdnia zyskała szerokość 7 metrów
i parametry drogi klasy „G” (główna).
Rozbudowano dojazdy do ronda:  340 m
drogi wojewódzkiej nr 702 oraz 504 m
wojewódzkiej drogi  nr 703 i 78 m drogi
powiatowej.
Jezdnia w tym miejscu nie posiadała
parametrów drogi klasy G. Dodatkowo brak
było chodników, co stwarzało zagrożenie dla
poruszających się w tym rejonie pieszych,
zwłaszcza na odcinkach z zabudową
jednorodzinną.
W ramach inwestycji powstało ok. 1 km

Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia, uśmiechu,
radości życiowej
i aby każdy kolejny dzień
był Dniem Kobiet.
   Wszystkim wspaniałym Paniom
   w Dniu ich Święta życzenia składają:
   Krzysztof Lisiecki - Burmistrz Piątku
   Daniel Gorący - Przewodniczący Rady
   Miejskiej w Piątku wraz z Radnymi,
   Pracownicy Urzędu Miejskiego w Piątku
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Promocja książki
Sylwestra

Augustyniaka
„Ochotnicza Straż
Pożarna w Piątku

1903-2018”

Dopłaty 2020: ARiMR
przyjmuje oświadczenia

od 2 marca
„Podłączeni-

Niewykluczeni” -
kończy się okres
trwałości projektu

Spotkanie
konsultacyjne

dotyczące studium

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa
również w tym roku będą mogli złożyć
zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie
i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe
oświadczenie potwierdzające brak zmian w
stosunku  do  wniosku  z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i
potrwa  do  15  kwietnia  2020 r.
Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy
zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019
r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż
10 ha, potwierdzają brak zmian w
odniesieniu do wniosku o przyznanie
płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać
się  o  te same płatności co w roku minionym.

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne
ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności
na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie
dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty
b e z p o ś r e d n i e  i  o b s z a r o w e  z a
pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się
nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie
się  15  marca.
Więcej na www.gminapiatek  i
 www.arimr.gow.pl

W środę 26 lutego w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego w Piątku odbyło się
pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące
dokumentu „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Piątek”. Spotkanie zorganizowano  w
ramach projektu: „Partycypacja w planowa-
niu przestrzennym - II edycja, w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego  realizowanego  przez  Gminę  Piątek.
Pani Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk
przedstawiła cele i zasady projektu. Pan
Gabriel Ferliński zapoznał zebranych z
przygotowaniem dokumentów do realizacji
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz zmianą Studium
Uwarunkowań I Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego , uzyskiwaniu zgód i
pozwoleń na budowę.  Obszernie omówił
tematy związane z zagospodarowaniem
przestrzennym  naszej  gminy.
Pani Dorota Sikora-Fernandez w sposób
szczegółowy przedstawiła zagadnienia
planowania przestrzennego z punktu
widzenia ekonomii. Omówiła również słabe i
mocne strony  potencjału gminy Piątek dla
przestrzennego  rozwoju.
W spotkaniu wzięli udział radni, sołtysi,
prezesi organizacj i pozarządowych,
pracownicy  Urzędu Miejskiego oraz
mieszkańcy gminy Piątek. Kolejne spotkania
konsul tac yjne będą  s ię  odbywa ły
sukcesywnie  w  ciągu  bieżącego  roku.

W dniu 22 lutego 2020 r. w godzinach
popołudniowych w siedzibie OSP w Piątku
odbyła się promocja książki Sylwestra
Augustyniaka pt.” Ochotnicza Straż Pożarna
w Piątku 1903-2018”. Licznie przybyłych
gości, przywitał a następnie wprowadził w
problematykę spotkania prezes TMPiO
Damian Urbanek. Na scenie zasiedli:
naczelnik Jan Kruszyniak i prezes Janina
Wejt-Świątkiewicz z OSP Piątek, moderator
dyskusji Tomasz Kucharczyk oraz autor druh
Sylwester  Augustyniak.
W trakcie rozmowy o publikacji, zebrani
dowiedzieli się m.in. jak wyglądały prace nad
książką, skąd pochodziły zebrane materiały
czy też na ile udało się odtworzyć  115 letnią
historię tej najstarszej organizacji społecznej
działającej  na  terenie  gminy  Piątek.
Pierwszą część spotkania, zamknęły
przemówienia i kwiaty złożone na ręce autora.
Miłym akcentem były również podziękowania
dla żony Sylwii i córki Gabrieli obecnych na
sali. Druga część uroczystości miała miejsce
na górnej sali OSP, gdzie pośród wystawy
starych fotografii oraz modeli pojazdów
strażackich i wojskowych druha Zygmunta
Barylskiego, przy syto zastawionym stole
odbył się bankiet dla wszystkich przybyłych
gości. W trakcie degustacji autor podpisywał
książki,  które  rozdawane  były  bezpłatnie.

Dobiega końca pięcioletni okres trwałości
realizowanego przez Gminę Piątek projektu
„Pod łączeni-Niewykluczeni” w ramach
którego 300 beneficjentów zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym  otrzymało komputer
oraz bezpłatny dostęp do Internetu.
Realizacja projektu zaowocowała również
utworzeniem na terenie gminy siedmiu
świetlic internetowych, tzw. PIAPów (w
których zainstalowano 70 zestawów kompu-
terowych) umożliwiających zainteresowanym
mieszkańcom gminy naukę obsługi kompu-
tera  i  skorzystanie  z  Internetu.
W związku z pojawiającymi się pytaniami
dotyczącymi projektu informujemy, że  Benefi-
cjenci projektu korzystają z komputerów i
bezpłatnego dostępu do Internetu do końca
kwietnia  2020  roku.
Następnie podjęta zostanie decyzja  w
temacie używanego przez beneficjentów
sprzętu komputerowego i sieci LTE, które
stanowią  własność  Gminy  Piątek.
O podjętej decyzji i działaniach jakie zostaną
podjęte w tym temacie informować będziemy
beneficjentów m.in. poprzez stronę interne-
tową  oraz  na łamach gminnego  informatora.

Podczas XVII sesji Rady Miejskiej w Piątku
podjęte  zostały  uchwały  w  sprawach:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata
2020 - 2032;
- dokonania zmian w budżecie Gminy
Piątek;
- zmiany uchwały Nr XIV/72/19 Rady
Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 r. w
sprawie Statutu  Gminy  Piątek;
- zmiany uchwały Nr XIV/75/19 Rady
Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 r. w
sprawie Statutu Gminnego Centrum Usług
Wspólnych  w  Piątku;
- regulaminu przyznawania stypendium
Burmistrza  Piątku.
- planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego  nauczycieli  na  rok  2020;
- przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za rok 2019
oraz potrzeb związanych z realizacją zadań
w  2020 r.  w  Gminie  Piątek;
- przekazania do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi skargi Prokura-
tora Rejonowego w Łęczycy wraz z
odpowiedzią  na  skargę.
Zapytania  i  interpelacje:
- czy w związku z oddaniem do użytku
skrzyżowania o ruchu okrężnym wraz
węzłem komunikacyjnym Urząd Miejski
planuje naprawę i renowację zniszczonego
ogrodzenia parku? - jeżeli znajdą się w
tegorocznym budżecie środki finansowe, to
ogrodzenie  zostanie  naprawione.
- prośba o weryfikację zamieszczonych na
ogrodzeniu parku reklam pod względem
estetycznym jak i wniesionych opłat -
weryfikacja opłat jest robiona w każdym
roku kalendarzowym zgodnie z umowami.
Właściciele reklam będą zobowiązani do
wymiany  banerów  w  najbliższym  czasie.
- ponawiam prośbę o ustawienie drogo-
wskazu Balków z numerami posesji przy
drodze powiatowej niedaleko sklepu na
prywatnej działce, na którą właściciel
wyraża zgodę - w związku z małą ilością
pracowników robót publicznych zwracam
się z prośbą do mieszkańców Balkowa aby
sami  przestawili  ten  znak.
- prośba o złożenie wniosku na grant sołecki
do Urzędu Marszałkowskiego o doposaże-
nie placu zabaw na osiedlu - decyzja jakie
wnioski o granty sołeckie zostaną złożone
do Urzędu Marszałkowskiego należy do
Rady  Miejskiej.
- prośba o rozważenie propozycji nadania
imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia dla nowego ronda w
Piątku - decyzja, jak nazywać będzie się
rondo  w  Piątku  należy  do  Rady
Miejskiej.
- wniosek o przedstawienie Radzie Miejskiej
harmonogramu działań GOKu na rok 2020
(godziny pracy, działalność, imprezy) oraz
sprawozdania z działalności GOK za rok
2019 - dyrektor GOK zostanie zobowiązany
do  przedstawienia  takich  dokumentów.
Obrady zakończyła dyskusja na tematy
związane z bieżącymi sprawami funkcjono-
wania  gminy.



W czwartek 20 lutego w łęczyckim Domu
Kultury odbył się XX Regionalny Pokaz
Potraw Ziemi Łęczyckiej. Tegoroczna
edycja pokazu przebiegała pod hasłem
„medytacje  nad  talerzem”.
W pokazie wzięło udział 20 zespołów z
powiatu łęczyckiego, poddębickiego i
zgierskiego. Wśród nich znalazły się dwa
zespoły z Gminy Piątek - Stowarzyszenie
Kobiet w Konarzewie oraz Zespół Szkół
Mechanizacji Rolnictwa w Piątku. Ogółem
zaprezentowano  ponad  90 potraw.
Po dokonaniu oceny jury wyróżniło
następujące  stoiska  i  przyznało nagrody:
1. Koło Gospodyń Wiejskich Gawronki oraz
Samorządowa Szkoła Podstawowa im.
Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej
2. KGW Pruszki oraz Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy
3. Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa
w Piątku  oraz  KGW  Konopnica
4. KGW  Janków (gmina Łęczyca)

W placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Piątek trwa rekrutacja
dzieci  na  rok  szkolny  2020/2021
W Gminnym Przedszkolu im. Jana Pawła II
w Piątku, w marcu prowadzony będzie
nabór dzieci rozpoczynających edukację
przedszkolną - dzieci w wieku 3-6 lat.
Szczegółowe informacje oraz druki
formularzy dostępne są w przedszkolu
oraz  na  stronie  internetowej  placówki.
Rekrutację prowadzą również szkoły
podstawowe w Piątku i Czernikowie.
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w
Czernikowie zaprasza w dniu 20 marca o
godz. 11:00 na Dzień Otwarty Szkoły i
Oddziału Przedszkolnego. Zgłoszenie lub
wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły
można pobrać w sekretariacie szkoły lub
na stronie internetowej placówki oraz
osobiście  podczas  Dnia Otwartego.
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku zaprasza na Dzień
Otwartej Szkoły w Piątek 3 kwietnia o godz.
10:00. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie
dziecka do szkoły można pobrać w szkole
lub  ze  strony  internetowej  szkoły.

                 Expresem
 przez Gminę Piątek
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-  w kościele pw. Św. Trójcy w Piątku2 lutego
odbył się V Koncert Świąteczny „EVE”,
poświęcony 20 rocznicy powstania
Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic oraz
odzyskaniu praw miejskich przez Piątek.
Podczas koncertu wystąpili m.in.: Chór
„Słoneczny Krąg”, Sylwia Olejniczak, Julia
Stańczyk, Eliza Gabryelczak, Aleksandra
Rekowska, Aleksandra Stangreciak, Maja
Olejniczak, Julia Machałowska, Maria
Wróblewska, Zuzanna Sieradzka, Karolina
Frankowska  oraz  Anna  Kowalczyk.
-  z orkiestrą OSP Piątek pracujeod lutego
nowy dyrygent - Tomasz Kozubowicz, który
serdecznie zaprasza wszystkich zaintereso-
wanych grą w orkiestrze (w wieku powyżej 10
lat) na spotkania, które odbywają się w każdy
poniedziałek w godzinach popołudniowych w
sali  widowiskowej  OSP  Piątek.
-  przypomina o trwającymBurmistrz Piątku
naborze wniosków na uzyskanie dotacji w
2020 roku na usuwanie wyrobów
azbestowych z nieruchomości znajdujących
się na terenie gminy. Osoby zainteresowane
bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów
budynków lub odbioru wcześniej zdemon-
towanego azbestu, prosimy o składanie
wniosków. Wnioski należy składać w
Urzędzie Miejskim w Piątku pokój nr 19 w
terminie  do  09.03.2020 r.
-  w Piątku odbyło sięw Urzędzie Miejskim
spotkanie Burmistrza z Dyrektorem Wód
Polskich - p. Arturem Rychlewskim w sprawie
czyszczenia rzeki Moszczenicy. W chwili
obecne j  na dokończenie p rojektu
czyszczenia brakuje 370 tys. zł. Pan Dyrektor
poprosił Gminę o wsparcie finansowe,
ponieważ Zarząd Główny Wód Polskich w
Warszawie nie przeznaczył na ten cel
żadnych  środków  w  bieżącym  roku.
-  terenów pod fotowol-Firma poszukuje
taikę. Oferuje atrakcyjne warunki - 8 000
- 9 000 zł rocznie za każdy hektar. Dzierżawa
na okres 25 lat! Wymogi odnośnie działki:
powierzchnia - min. 1,5 ha; klasa gruntów
IV,V,VI; tereny niezacienione; linia
energetyczna w pobliżu działki  (do 500m);
minimalna szerokość działki 60 m. Kontakt:
tel. 519  590  611, e-mail: gw@corepv.pl
-  odbyły się spotkaniaw miesiącu lutym
Burmistrza z mieszkańcami sołectw Balków i
Piaski-Leżajna w sprawie własności działek
drogowych. Na spotkaniach omawiano
również sprawy bieżące dotyczące
funkcjonowania  naszej  gminy.
-  w Piątku odbyło sięw Urzędzie Miejskim
spotkanie z Sołtysami oraz przedstawicie-
lami Spółki Wodnej. Omówiono bieżące
sprawy związane z tegorocznym budżetem
dotyczącym  prac  i  inwestycji.
-  w Urzędzie Marszałkowskim w5 lutego
Łodzi odbyło się spotkanie Burmistrza z
Dyrektorem Departamentu ds. Dróg i
Infrastruktury Drogowej w sprawie budowy
chodników przy drogach wojewódzkich nr
702 i 703 przebiegających przez gminę
Piątek. Dyrektor poprosił Burmistrza o
wsparcie finansowe przy realizacji tej
inwestycji. Temat dotyczyłby przygotowania
projektów  przez  Gminę  Piątek.

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy,
którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy
przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w
ARiMR o dotację na inwestycje w
nawadnianie  gospodarstwa  rolnego.
O pomoc, która realizowana jest w ramach
działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”
z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik
posiadający gospodarstwo o powierzchni co
najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha.
Wnioskodawca powinien zarabiać na
produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma
świadczyć przychód w wysokości co najmniej
5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy
wstecz od momentu złożenia wniosku.
Konieczna jest także obecność w krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie
pomocy nie jest uzależnione od wielkości
ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba
również wykazywać wzrostu wartości dodanej
brutto.
Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy
kategorie inwestycji: ulepszające już istnie-
jące instalacje nawadniające; powiększające
obszar nawadniania; jednocześnie powię-
kszające obszar nawadniania oraz ulepsza-
jące  już  istniejące  instalacje.
Ubiegając się o dotację na nawadnianie
należy: w przypadku ulepszenia istniejących
instalacji - doprowadzić do oszczędności
wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w
przypadku powiększenia obszaru nawa-
dniania - wykazać brak znaczącego nega-
tywnego oddziaływania inwestycji na
środowisko; w przypadku inwestycji
wpływających na jednolite części wód
powierzchniowych lub podziemnych, których
stan ze względu na ilość wody został w planie
gospodarowania wodami w dorzeczu
określony jako mniej niż dobry - wykazać
faktyczną (efektywną) oszczędność wody.
Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie
musi mieć zainstalowane urządzenie do
pomiaru  zużycia  wody.
Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i
jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100
tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc.
kosztów poniesionych na realizację inwestycji
(60 proc. w przypadku młodego rolnika).
Minimalny poziom kosztów inwestycji musi
być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak
podziału inwestycji na etapy - złożenie
wniosku o płatność końcową powinno
nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia
zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz
nie  później  niż  do  30  czerwca  2023 r.
Rolnicy mogą sfinansować z tego programu
m.in. budowę studni i zbiorników; zakup
maszyn i urządzeń do poboru, magazyno-
wania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozpro-
wadzania wody, instalacji nawadniających i
systemów  do  sterowania  nawadnianiem.
Wnioski przyjmują oddziały regionalne
ARiMR, można je także składać za
pośrednictwem  biur  powiatowych.

Pokaz potraw

Trwają nabory
 w placówkach
oświatowych

Rolniku! Zabezpiecz
gospodarstwo przed
suszą, złóż wniosek

o dotację

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim
z okazji Dnia Sołtysa

najszczersze życzenia,
wielu sukcesów w życiu zawodowym

i osobistym składają
Krzysztof Lisiecki - Burmistrz Piątku,

Daniel Gorący - Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Piątku wraz z Radnymi

Renata Lepalczyk - Sekretarz Gminy Piątek,
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Piątku
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Przyjaciele Maliny
zwycięzcami

XIII Turnieju Piłki
Siatkowej Mężczyzn
im. Czesława Lichoty

Rodzinny Turniej
Tenisa Stołowego

W niedzielę 16  lutego hala sportowa w
Piątku po raz 13 stała się areną Turnieju
Piłki Siatkowej Mężczyzn im. Czesława
Lichoty o Puchar Burmistrza Piątku. Po
raz trzeci z rzędu zwycięzcami została
drużyna  Przyjaciele  Maliny!!!
W tym roku o Puchar Burmistrza Piątku
rywalizowało sześć drużyn. Po emocjo-
nujących spotkaniach rozgrywanych w dwóch
grupach w meczu o trzecie miejsce spotkały
się drużyny MARS Łęczyca i Interon
Nosorożec. Mecz wygrała drużyna Interon
Nosorożec. W finale Przyjaciele Maliny
pokonali  OSP  Mirosławice.
Najlepszym  atakującym turnieju został
Damian Grzegorzewski, a najlepszym
rozgrywającym - Maciej Han. Mecze turnieju
sędziowali: Andrzej Kowalski, Ignacy Kubiak,
Tomasz Kucharczyk, Marek Lepalczyk i
Sławomir  Gajek.
Dla wszystkich uczestników turnieju upominki
- zestawy kosmetyków zapewniła firma
Rossmann.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Przyjaciele Maliny, 2. OSP Mirosławice,
3. Interon Nosorożec, 4. MARS Łęczyca,
5. Gałgany,   6.  ZSMR  Piątek

W czwartek, 20 lutego  2020 r. w Szkole
Podstawowej im. Marsza łka Józefa
Piłsudskiego w Piątku odbył się 19 Rodzinny
Turniej Tenisa Sto łowego o Puchar
Burmistrza Piątku w kategorii: IV – VI
dziewcząt i chłopców, VII – VIII dziewcząt i
ch ł o pc ów,  O PE N  o r a z  o  Pu ch a r
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piątku w
kategorii: kl. I – III,  w kat . Mama, w kat. Tata.
W otwarciu imprezy rekreacyjno-sportowej
uczestniczyli: Burmistrz Piątku p. Krzysztof
Lisiecki, Prezes LKS „Malina” Piątek – p.
Bogdan Urbanek, Przewodnicząca Rady
Rodziców p. Wioletta Kacprzak, pracownicy
GOPS w Piątku p. Anna Sakiewa i p. Aneta
Grabarczyk, nauczyciele wychowania
fizycznego jako organizatorzy przedsięwzię-
cia p. A. Raj i p. K. Korzewski we współpracy z
p. dyrektor K. Grabowską, rodzice, uczniowie
ich rodzeństwo oraz l iczna grupa
sympatyków corocznego Rodzinnego
Turnieju Tenisa Stołowego. W turnieju
uczestniczyło  59  zawodników.
Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek
czuwali m.in. p. Piotr Gołek, absolwent
podstawówki w Piątku, student IV roku
medycyny, przyjaciel szko ły wraz z
nauczycielami wychowania fizycznego:  p. A.
Raj i p. K. Korzewskim. Zestawienie wyników
turnieju publikujemy na www.gminapiatek.pl
Zwycięzcom  gratulujemy!
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Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w  2020 roku

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 dostarczany do punktów
gniazdowych prosimy wrzucać do
pojemników,  a  nie  zostawiać  obok!!!

W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika
twardego na odpady zmieszane właściciele
otrzymują worek koloru czarnego, który w
uzasadnionych przypadkach dostawiają do
pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki
czarne będą dostarczane przez firmę w
dniu odbioru odpadów lub będą dostępne w
Urzędzie  Miejskim  w  Piątku.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
firmę PreZero Service Centrum zgodnie z
w/w harmonogramem zainteresowani
przekazują telefonicznie do PreZero
Service Centrum Sp. z o. o. tel. nr: 24-254-
29-87 lub Urzędu Miejskiego w Piątku:
tel. nr  24 722- 11-23;   24 722-12-39.
Większe ilości jednorodnych odpadów
(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
odpady zielone (bioodpady), odpady
niebezpieczne, przeterminowane leki i
chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne) zebranych w sposób
se lektywny  można  indyw idua ln ie
dostarczać do Sortowni Odpadów Opako-
waniowych: PreZero Service Centrum Sp. z
o.o. ul.  Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz.
7:00 - 15:00  od poniedziałku do piątku, za
okazaniem  dowodu  opłaty  za  śmieci.
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.
Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w
siedzibie  firmy  lub  pod  numerem  tel.:
PreZero  Service  Centrum  Sp.  z o. o.
ul. Łąkoszyńska  127,  99-300 Kutno
Tel.: (+48)  24  254  29  87 - Logistyka
Tel.: (+48) 24 254 29 86 - Biuro Obsługi
Klienta.

Urząd Miejski w Piątku informuje, że
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  styczeń  -  do  31.01.2020 r.
- za  miesiąc  luty  do  29.02.2020 r.
- za  miesiąc  marzec  -  do  31.03.2019 r.
- za  miesiąc  kwiecień -  do 30.04. 2019 r.
- za miesiąc  maj  -  do 31.05.2020 r.
W roku 2020 odbiór śmieci we wszy-
stkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w nastę-
pujących  terminach:
- komunalnych: 19.03,  2.04,  16.04,
30.04,   14.05,   28.05
- zielonych (brązowe worki): 19.03,
2.04,  1 6.04,  30.04,  14.05,  28.05
- selektywnych (żółte worki):  5.03,  2.04,
28.04,  25.05
- selektywnych (zielone worki): 5.03,
2.04,  28.04,  25.05
Odbiór odpadów z zabudowy wielo-
rodzinnej:  co  tydzień  w  każdy  piątek

Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego - tzw. objazdówka -
16/03/2020

Uwaga!
Do żółtych worków można wkładać
wyłącznie butelki plastikowe po napojach
i chemii domowej, puszki po napojach
i  konserwach oraz opakowania wieloma-
teriałowe po sokach, napojach, mleku,
opakowania z papieru lub tektury, gazety
i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery,
papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty,
torebki  papierowe,  papier  pakowy.
Worki brązowe na odpady BIO
wystawiane są w dniu odbioru odpadów
komunalnych (odpady odbierane będą
wyłącznie  z  koszy  i  worków ).
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, Łowicka
(targowica), Literacka (przy cmentarzu),
Sułkowska (przy DINO), Łęczycka (przy
cmentarzu) Piekary - świetlica, Górki
Pęcławskie - sklep,Goślub-Osada, Goślub

Przędzalnia Zdrowia
w Piątku ul. Kutnowska 1

zaprasza na masaże lecznicze,
masaże relaksujące

i zabiegi SPA
tel. 662 649 068


