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W bieżącym numerze: Z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Piątku, Czas zacząć wiosenne porządki,  
Rehabilituj się na zdrowie, zasłoń nos i usta maseczką, Informacja Starostwa Powiatowego w 
Łęczycy, Ptasia grypa u sąsiada, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, 
Przekazanie komputerów Beneficjentom, GOPS przypomina o złożeniu wniosku na 500+, 
Trwa  rekrutacja  do  klas  pierwszych  oraz  do  placówek  przedszkolnych.  

Z obrad XXIX sesji Rady Miejskiej w Piątku

- czy są nowe informacje na temat przejęcia 
szkoły ZSMR przez Miasto Piątek? - na 
chwilę obecną nadal trwają rozmowy w 
sprawie warunków ewentualnego przejęcia 
placówki.

Liczenia głosów w sprawie głosowania 
korespondencyjnego dokonał Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Piątku - Daniel 
Gorący.

- czy budowa lub przygotowanie projektu 
pod boisko przy Szkole Podstawowej w 
Czernikowie jest jeszcze realne w tym roku,

- wyrażenia zgody na zawarcie umowy na 
czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata oraz 
odstąpienia od przetargowego trybu jej 
zawarcia: 14 radnych głosowało za,  0 
przeciw, 1 radna wstrzymująca  się   od 
głosu.

- przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych w Gminie Piątek 
na lata 2021-2024: 13 radnych głosowało 
za,  0 przeciw, 2 radnych wstrzymało się od 
głosu,

- dokonania zmian w budżecie Gminy 
Piątek na rok 2021: 14 radnych głosowało 
za,  0 przeciw, 1 wstrzymująca  się   od 
głosu,

Interpelacje i zapytania radnych złożone 
podczas  XXIX  sesji:

a jeżeli nie w tym roku, to w tej kadencji, bo 
jak wiemy nauczyciele nie są w stanie i nie 
mają gdz ie  rea l izować podstawy 
programowej nauczania wychowania 
fizycznego z powodu braku sali, a także i 
boiska? - decyzja w tej sprawie należy do 
Rady Miejskiej w Piątku. Dotyczy ona 
kwestii zabezpieczenia funduszy na ten cel.
- czy w najbliższym czasie jest w planach 
połączenie końcówki drogi gminnej w 
miejscowości Dunaj z końcem drogi 
zgierskiej w tej samej miejscowości?       
Wiedząc, że wspólne projekty dawniej były 
dobrze postrzegane przez instytucje        
finansujące może w ramach dobrej 
współpracy zrobić wspólny projekt z gminą

W piątek, 19 lutego odbyła się XXIX sesja Rady 
Miejskiej w Piątku. Ze względu na obecną 
sytuacje epidemiczną miała ona charakter 
korespondencyjny. Wszyscy radni otrzymali 
komplet materiałów na sesję: protokół z XXVIII 
sesji  oraz  projekty  uchwał.
W dniu 19 lutego radni dostarczyli do Urzędu 
Miejskiego komplety kart do głosowania (nad 
przyjęciem protokołu i podjęciem uchwał) oraz 
złożone  zapytania  i  interpelacje.
Podczas XXIX sesji Rady Miejskiej w Piątku  
podjęto  uchwały  w  sprawie:
- dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Piątek na lata 2020-2032:  
uchwała  przyjęta  jednogłośnie,
 

Zgierz na cały odcinek drogi od Mysłówki do 
Śladkowa Rozlazłego na nakładkę        
bitumiczną? - w projektach prac Rady 
Miejskiej nad inwestycjami drogowymi na 
najbliższe dwa lata nie ma funduszy na tą 
drogę. 

- prośba o przychylenie się do pomysłu 
Sołtysa Wsi Łęka, jak i okolicznych miesz-
kańców na utworzenie ciągu pieszego lub też 
pieszo-rowerowego, który znajdowałby się         
na działce należącej do Gminy Piątek. Takie 
rozwiązanie przyniosłoby wiele korzyści i 
zwiększy bezpieczeństwo - jak we 
wszystkich inwestycjach , tak i na ten cel 
potrzebne są odpowiednie decyzje i 
fundusze. Jeśli Rada Miejska w Piątku 
podejmie taką decyzję i zabezpieczy środki w 
budżecie, to inwestycja ta może zostać 
zrealizowana.  

- prośba o usunięcie zakrzaczeń na pobo-
czach drogi Łęka i Orenice. Mieszkańcy 
skarżą się, że nie mają możliwości wymijania 
się z innymi pojazdami - prace będą 
prowadzone w najbliższym czasie, jednak do 
Gminy Piątek należy tylko część tej drogi, 
reszta zakrzaczeń przy tej drodze rośnie na 
gruntach  Gminy  Bielawy.   
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Informacja Starostwa 
Powiatowego 

w Łęczycy

Zgodnie z art 140mb ustawy Prawo o ruchu 
drogowym ustawodawca wprowadził kary 
pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji 
pojazdu lub obowiązku zawiadomienia 
starosty  o  nabyciu  lub  zbyciu  pojazdu.

1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzo-
nego z terytorium państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 
7 nie rejestruje pojazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej,
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestro-
wanego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 
nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu 
pojazdu - podlega karze pieniężnej w 
wysokości  od  200  do  1000 zł.

Powołany  przepis  stanowi,  kto:

Od  dnia  01.01.2021 r.  właściciel  pojazdu:

- zarejestrowanego na terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany   
zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 
30 dni starostę o nabyciu lub zbyciu pojazdu 
(art. 78 ust 2 pkt. 1 Prawo o ruchu drogowym).

- sprowadzonego z terytorium państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej jest 
obowiązany zarejestrować pojazd na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia  
( art. 71 ust. 7 Prawo  o  ruchu  drogowym)

Czas zacząć 
wiosenne porządki

Rehabilituj się na 
zdrowie

Podczas prac polowych widać też brak 
szacunku do słupków granicznych  
wyznaczających pas drogowy oraz do 
znaków drogowych. Są one nagminnie 
niszczone, a koszt ustawienia nowego 
znaku  to  kwota  blisko  500 zł. 

Szanowni Państwo! Dbajmy wspólnie 
o estetyczny wygląd naszej gminy. 
Pamiętajmy, że stan otoczenia zależy 
głównie  od  postawy  nas  samych.
                                     Burmistrz  Piątku

Krzysztof Lisiecki

Nie wiem też jak mam Państwa prosić o 
niepodorywanie dróg gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich. Drogi budujemy 
i naprawiamy dla naszego komfortu i 
bezpieczeństwa  poruszania się po nich, a 
wjechania w taką bruzdę przy drodze nie 
życzę nikomu. Również wywożenie na 
drogi, podczas orki, ogromnej ilości błota 
może przyczynić się do spowodowania 
wypadku.  Posprzątajmy  po  sobie!

Szanowni Państwo, 

Drodzy Mieszkańcy, zbliża się czas kiedy 
należy rozpocząć wiosenne prace 
porządkowe. Wzorem lat ubiegłych 
pracownicy gospodarczy Urzędu 
Miejskiego wyruszają w teren, aby 
porządkować pobocza dróg gminnych, 
gminne tereny zielone oraz przydrożne 
rowy. Kiedy pozwolą na to warunki 
atmosferyczne, przystąpimy również do 
łatania dziur w gminnych drogach o 
nawierzchni asfaltowej. Nie zapomnimy 
także o drogach gruntowych. Zależy nam, 
aby nasza gmina była utrzymana w 
czystości i porządku, a jednocześnie 
wykazywała dbałość o środowisko 
naturalne, które jest naszą wspólną 
sprawą. 

utrzymanie porządku i czystości jest nie 
tylko obowiązkiem każdej gminy, ale 
również jej Mieszkańców, którzy są 
właścicielami położonych na jej terenie 
nieruchomości. Każdy właściciel jest 
zobowiązany do utrzymania porządku i 
czystości na terenie swojej nieruchomości.

Czystość naszej małej Ojczyzny zależy 
również od Państwa, dlatego zwracam się 
z prośbą o utrzymanie porządku i czystości 
na terenie swoich posesji i działek, ale 
także na terenach przyległych do nich, tj. 
chodnikach i ulicach, skwerach, rowach, 
poboczach, itd.
Mając na uwadze dobro naszej gminy, jej 
Mieszkańców oraz osób przebywających 
sezonowo zachęcam Państwa do 
na leży tego wywiązywania  s ię  z  
obowiązków, jakie na właściciela 
nieruchomości nakłada ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach.
Wiosna to też czas na sadzenie drzew i 
krzewów. Sadźmy je z rozmysłem i w 
odpowiednich miejscach. Nie sadźmy 
drzew i krzewów pod liniami energe-
tycznymi, w rowach i na poboczach dróg. 
Kiedy wyrosną będą stanowiły zagrożenie 
dla  naszego  bezpieczeństwa. 

Zasłoń nos i usta 
maseczką

• e-mailowo: onkologia@izc.pl

Bezpłatny Program rehabilitacji onkologicznej 
skierowany jest do mieszkańców wojewódz-
twa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej 
w trakcie leczenia lub po zakończonej kuracji 
spowodowanej  chorobą  nowotworową.

Uzdrowisko Uniejów Park oraz Zespół 
Opieki Zdrowotnej w Łęczycy uruchomiło 
program  rehabilitacji  onkologicznej.

• telefonicznie: (63) 288-89-59 wew. 100

Osoba spełniająca kryteria uczestnictwa 
(mieszkaniec woj. łódzkiego, w wieku 
aktywności zawodowej, w trakcie leczenia lub 
po zakończonym radykalnym leczeniu z 
powodu choroby nowotworowej) zgłasza się 
do  Programu  indywidualnie:

Program jest programem bezpłatnym, 
w s p ó ł f i n a n s o w a n y m  z e  ś r o d k ó w  
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
r a m a c h  R e g i o n a l n e g o  P r o g r a m u  
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 
lata  2014 - 2020.

Kwalifikacji do uczestnictwa w Programie 
dokonuje lekarz podczas konsultacji 
onkologicznej, na podstawie wywiadu, 
badania lekarskiego oraz przedstawionej 
przez pacjenta dokumentacji, potwierdzającej 
przebieg  leczenia  choroby  nowotworowej.

• poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: 
www.rehabilitujsienazdrowie.pl 

Beneficjentami Programu są placówki: 
Uzdrowisko Uniejów Park w Uniejowie oraz 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, które 
poprzez serię oferowanych zabiegów będą 
wspierały i ułatwiały powrót do sprawności 
zawodowej u pacjentów będących w trakcie 
leczenia lub po zakończonym radykalnym 
leczeniu  onkologicznym.

Czas trwania rehabilitacji w ramach Programu 
wynosi od 10 do 30 dni zabiegowych i 
obejmuje od min. 4 do max 10 procedur 
dziennie, w zależności od potrzeb danego 
pacjenta. Po każdej serii tj. 10 dniach 
zabiegowych odbędzie się lekarska porada 
rehabilitacyjna w celu stwierdzenia zasad-
ności dalszej rehabilitacji oraz ewentualnej 
modyfikacji  planu  rehabilitacji.

Integralną część świadczeń udzielanych w 
Programie stanowi edukacja zdrowotna 
obejmująca wyrobienie nawyków warunku-
jących utrzymanie zdrowia. Kolejną 
interwencją dostępną w ramach Programu są 
indywidualne konsultacje dietetyczne, 
średnio 2 na jednego uczestnika Programu. 
Rehabilitacja zakłada również interwencje 
psychologiczne i psychoterapeutyczne. 
Uczestnicy Programu mogą skorzystać z 
indywidualnych konsultacji z psychologiem (i 
ewentualnie z seksuologiem). Przewiduje się 
średnio 5 takich konsultacji na jednego 
uczestnika. Możliwe jest także prowadzenie 
psychoterapii indywidualnej lub psychoterapii 
grupowej – obejmującej do 30 sesji 
psycho te rapeu tycznych  d la  j edne j  
osoby/grupy (w przypadku, gdy część 
osób/grup skorzysta z mniejszej liczby sesji, 
maksymalnie można przeprowadzić do 50 
sesji  na  osobę/grupę).

Tempo narastania trzeciej fali lub jej 
zatrzymanie  zależy  od  naszego  zacho-
wania. Utrzymywanie dystansu społecznego 
min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja 
oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe 
czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko 
zakażenia koronawirusem. Warto też często 
wie t rzyć pomieszczenia ,  w k tórych 
przebywamy, szczególnie w miejscach pracy  
czy  placówkach  oświatowych. 

Poza tym wszystko pozostaje bez zmian. 
Hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, czy 
baseny pozostają otwarte w określonym 
reżimie, a dzieci w klasach 1-3 będą mogły 
kontynuować  naukę  stacjonarną. Jednak 
sytuacja epidemiczna jest dynamiczna, a 
liczba  przypadków  zarażenia koronawirusem  
rośnie. 

Szansą na powstrzymanie epidemii są również 
szczepienia. Jak możemy przeczytać na 
stronie www.gov.pl  - Raport szczepień 
przeciwko COVID-19, na terenie powiatu 
łęczyckiego zaszczepiono niespełna 4,5 tys. 
osób (dziennie szczepieniu poddawanych jest 
ok. 320 osób pierwszą dawką). Drugą dawkę 
szczepionki otrzymało nieco ponad 1,5 tys. 
mieszkańców naszego powiatu (dziennie ok. 
120 osób otrzymuje drugą dawkę) - dane z dnia 
26.02.2021 r.

Od soboty 27 lutego wszedł w życie 
zapowiadany wcześniej nakaz noszenia 
maseczek ochronnych, a nie - jak to było do tej 
pory - możliwości zasłaniania ust i nosa 
przyłbicami, szalikami, chustami, bądź 
kominami.



Masz jeszcze jakieś pytania? Specjalnie 
dla Ciebie od 15 marca GUS uruchomi 
d e d y k o w a n ą  i n f o l i n i ę  s p i s o w ą :  
22  279  99  99

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany 
do spisu mieszkaniec gminy nie ma 
możliwości dokonania samospisu (np. z 
powodu braku dostępu do urządzeń i 
Internetu) w Urzędzie Miejskim w Piątku 
będzie uruchomione stanowisko do 
samospisu  internetowego.

Czy muszę się spisać? Zgodnie z ustawą o 
statystyce publicznej udział w Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 
2021  jest  obowiązkowy.

Kiedy można się spisać? Narodowy Spis 
powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. 
będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 2021 
roku do 30 września 2021. Jak można się 
spisać? Obowiązkową formą jest samospis 
internetowy przy użyciu interaktywnego 
formularza spisowego dostępnego na 
stronie GUS.  Metody uzupełniające to spis 
telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy 
rachmistrza  spisowego

                 Expresem   
 przez Gminę Piątek
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- Urząd Miejski w Piątku informuje, że w 
terminie od 1 kwietnia do końca maja 2021 r. 
prowadzony będzie nabór wniosków na 
dofinansowanie z budżetu gminy zakupu i 
montażu przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Osoby zainteresowane już mogą 
zapoznać się z regulaminem naboru, który 
dostępny  jest  w  pok.  nr  19  Urzędu.   

- w związku z nieprzewidzianymi awariami 
sieci wodociągów, występujących na terenie 
naszej gminy Zakład Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej informuje, że wszelkie 
informacje na temat czasu usunięcia awarii 
można  uzyskać  pod  numerami  telefonów:

- trwają prace związane z termomo-
dernizacją 8 budynków użyteczności 
publicznej na terenie gminy Piątek. W 
pierwszej kolejności termomodernizacji 
poddane zostały budynki w Orenicach i 
Bielicach. Kolejnym budynkiem przewidzia-
nym do realizacji będzie świetlica w 
Pokrzywnicy. 

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 
informuje o prowadzonych do 15.03 
naborach wniosków osób fizycznych na 
realizację przedsięwzięć w zakresie 
wykonywania przydomowych oczyszczalni 
ścieków i w zakresie usuwania wyrobów 
zawierających azbest.  Regulaminy, 
formularze wniosków dostępne są na stronie 
www.wfosigw.lodz.pl W naborze wniosków 
na usuwanie azbestu, prowadzonym przez 
Urząd Miejski w Piątku do 26 lutego, złożono 
23  wnioski. Nabór został zakończony. 
Kolejny  będzie  ogłoszony  w  2022  roku. 

- Burmistrz Krzysztof Lisiecki oraz Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” 
Tomasz Kucharczyk wzięli udział w 
spotkaniu dotyczącym budowy sieci gazowej 
na terenie gminy Piątek, które odbyło się w 
siedzibie Polskiej Spółki Gazowej w Łodzi. 
Przedstawiciele spółki  zapewnil i  o 
kontynuacji budowy zaplanowanego 
gazociągu. Poinformowali również o 
przygotowywanym przetargu na budowę 
Stacji Gazowej LNG w Łęce, który ma się 
odbyć w najbliższych miesiącach. W drugim 
etapie jest również przewidziana rozbudowa 
gazociągu. Jest ona uzależniona od 
zainteresowania  mieszkańców  Gminy.   

24 722 12 07  oraz  502  585  696

- nadal prowadzone są czynności związane 
z wycinką krzaków przy drogach gminnych. 
Ostatnio są one wykonywane przy drodze z 
Łęki do Orenic. Wykonują je pracownicy 
robót publicznych. Niestety zbyt mała liczba 
osób nie pozwala na przyspieszenie tempa 
prac. Równocześnie prowadzone są prace 
związane z rozdrabnianiem wyciętych 
wcześniej krzaków (przy drogach w Sypinie i 
Błoniu). 
- zakończone zostały prace związane z 
remontem pomieszczeń przeznaczonych 
pod  Gminny Punkt Konsultacyjny dla Osób 
Uzależnionych i Współuzależnionych oraz 
dla Osób i Rodzin Dotkniętych Przemocą 
Domową. W nowym miejscu, znajdującym 
się w pomieszczeniach GOPS-u, porady 
będą  udzielane  od  1  kwietnia  2021 r. 

Przekazanie 
komputerów 

Beneficjentom

Narodowy Spis 
Powszechny Ludności 

i Mieszkań 2021

Ptasia grypa u sąsiada
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie 
informuje, że na terenie województwa 
mazowieckiego w dniach 11 i 12 lutego 
2021r. wykryto dwa przypadki grypy ptaków 
u ptaków dzikich. Pierwszy przypadek 
wykryto u łabędzia padłego w miejscowości 
Jarocin, gmina Baboszewo, powiat płoński. 
Drugi przypadek dotyczył łabędzia padłego 
w okolicy Jeziorka Wieliszewskiego, gmina 
Wieliszew, powiat legionowski. Wdrożone 
zostały procedury związane z likwidacją 
choroby.

Zgodnie z Rozporządzeniem na terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej:

a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymy-
wanych przez człowieka wodą ze zbiorników, 
do  których  dostęp  mają  dzikie  ptaki,

Występowanie wirusów grypy ptaków, w 
szczególności wirusów wysoce zjadliwej 
grypy, u dzikiego ptactwa stwarza stałe 
ryzyko bezpośredniego i pośredniego 
wprowadzenia tych wirusów do gospo-
darstw, w których utrzymuje się drób lub inne 
ptaki żyjące w niewoli, zwłaszcza podczas 
sezonowego przemieszczania się ptactwa 
migrującego, i ryzyko późniejszego 
rozprzestrzenienia się wirusa z zakażonego 
gospodarstwa do innych gospodarstw, co 
może spowodować znaczące straty 
ekonomiczne.
W związku z powyższym Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kutnie przypomina, iż w 
dalszym ciągu na obszarze całego kraju 
obowiązują zapisy Rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 
2017r. w sprawie zarządzenia środków 
związanych z wystąpieniem wysoce 
zjadliwej  grypy  ptaków .

1) zakazuje  się:

e) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków 
utrzymywanych w niewoli w sposób 
zabezpieczający paszę i wodę przed 
dostępem dzikich ptaków oraz ich 
odchodami,

c) utrzymywanie drobiu w sposób 
wykluczający jego dostęp do zbiorników 
wodnych, do których dostęp mają dzikie 
ptaki,

g) stosowanie przez osoby wchodzące do 
budynków inwentarskich, w których jest 
utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz 
obuwia ochronnego, przeznaczonych do 
użytku wyłącznie w danym budynku – w 
przypadku ferm, w których drób jest 
utrzymywany  w  systemie bezwybiegowym.

2) nakazuje się:

d) przechowywanie paszy dla ptaków w 
sposób zabezpieczający przed kontaktem z 
dzikimi  ptakami  oraz  ich  odchodami,

a) utrzymywanie drobiu w sposób 
ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,

b) wnoszenia i wwożenia na teren 
gospodarstwa, w którym jest utrzymywany 
drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków 
łownych;

b) zgłaszanie do powiatowego lekarza 
weterynari i  miejsc, w których jest 
utrzymywany drób lub inne ptaki, z 
wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w 
pomieszczeniach  mieszkalnych,

f) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed 
wejściami i wyjściami z budynków 
inwentarskich, w których jest utrzymywany 
drób, w liczbie zapewniającej zabez-
pieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w 
przypadku ferm, w których drób jest 
utrzymywany  w  systemie  bezwybie-
gowym,

Urząd Miejski w Piątku informuje, że prowadzi 
przekazywanie Beneficjentom sprzętu 
komputerowego użyczonego w ramach 
Projektu „Podłączeni-Niewykluczeni.” 
Przedłużony okres trwałości Projektu  
zakończył się z dniem 28 grudnia 2020 roku. 
Użyczony sprzęt komputerowy stanie się 
teraz własnością Beneficjentów, do których 
zostały wysłane pocztą formularze umowy i 
protokołu nieodpłatnego przekazania 
sprzętu. Po ich podpisaniu, jeden komplet 
dokumentów należy zachować dla siebie, a 
drugi (umowa przekazania, protokół 
przekazania) należy niezwłocznie dostarczyć 
do Urzędu Miejskiego. Dokumenty można 
wysłać pocztą lub wrzucić do ustawionej 
przed  wejściem  do  Urzędu   wrzutni.
Ze względu na wartość sprzęt nie podlega 
opodatkowaniu. W przypadku niepodpisania 
umowy Beneficjent zobowiązany jest 
niezwłocznie zwrócić na własny koszt 
użyczony sprzęt komputerowy do Urzędu 
Miejskiego w Piątku (komputer oraz zestaw  
kliencki  do  odbioru  sygnału  LTE).
Jednocześnie informujemy, że bezpłatny 
dostęp do Internetu będzie zapewniony do 
30  czerwca  2021 r. 
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Harmonogram odbioru odpadów

Urząd Miejski w Piątku informuje, że 
miesięczną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy uiścić  
przelewem w oddziale bankowym lub w 
placówce pocztowej na rachunek bankowy  
Gminy  Piątek  o  numerze - UWAGA!!! od 
1 stycznia 2021 zmiana numeru konta
97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w 
terminie:

- za  miesiąc  maj - do 31.05.2021 r.

- za miesiąc  lipiec - do 30.07.2021 r.

- za  miesiąc  kwiecień - do 30.04.2021 r.

- za  miesiąc  sierpień - do 31.08.2021 r.
- za  miesiąc  wrzesień - do 30.09.2021 r.

- za  miesiąc  marzec - do 31.03.2021 r.

- za  miesiąc listopad - do 30.11.2021 r.   
- za  miesiąc  październik - do 29.10.2021 r.

- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12.2020 r.

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service 
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach 
odbioru odpadów od 01.01.2021 r. do 
31.12.2021 r.

Odpady komunalne:  18.03, 15.04, 29.04, 
13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 8.07, 22.07, 
5.08, 19.08, 2.09, 16.09, 30.09,  14.10,  
28.10,  25.11,  23.12

- za  miesiąc  czerwiec - do 30.06.2021 r.

Odpady zielone (brązowe worki): 18.03, 
15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 
8.07, 22.07, 5.08, 19.08, 2.09, 16.09, 
30.09,  14.10,  28.10,  25.11,  23.12

Uwaga: Do żółtych worków można 
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po 
napojach i chemii domowej, puszki po 
napojach i  konserwach oraz opakowania 
wielomateriałowe 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.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego odbędzie się sprzed 
posesji   w  dniu  15/11/2021.

Odpady selektywne (zielone worki): 
4.03,   28.06,   1.09,   8.12

Wysokość stawki za odbiór odpadów 
segregowanych wynosi 33 zł. od osoby.

Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzin-
nej:  co  tydzień  w  każdy  piątek 

Odpady selektywne (żółte worki):  
17.03, 1.04, 12.05, 9.06, 7.07, 4.08, 
13.10,    2.12

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi 
Klienta

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 
selektywny można indywidualnie dostar-
czać do Sortowni Odpadów Opakowanio-
wych: 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.

Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na 
szkło zbierane u źródła.  Właściciele 
nieruchomości mogą samodzielnie 
dostarczać szkło (również plastik) do 
punktów gniazdowych rozstawionych w 30 
miejscach  na  terenie  gminy  Piątek.

Uwaga: worki brązowe na odpady BIO 
wystawiane są w dniu odbioru odpadów 
komunalnych (odpady odbierane będą 
wyłącznie  z  koszy  i  worków ).

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.:

UWAGA: Butelki typu PET, przed 
wrzuceniem do pojemnika prosimy 
zgniatać!!!  Szkło i plastik dostarczany 
do punktów gniazdowych należy 
wrzucać do pojemników,  a  nie  
zostawiać   obok!!!

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 
OSP, Balków - sklep, Czerników - szkoła, 
Śladków Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - 
sklep, Konarzew - sklep, Konarzew - plac 
zabaw, Jasionna - dawna SKR, Janków - 
remiza OSP, Bielice, Stare Piaski, Sypin 
(rozdroże),  Pokrzywnica,  Mysłówka   
(rozdroże  na  Dunaj), Witów - przy drodze 
na  Silne  Błota.

Lokalizacja  pojemników:

- ul. Łąkoszyńska  127,  99-300  Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87  –  Logistyka

- Urzędu Miejskiego w Piątku: tel. nr 
24 722- 11-23;     24 722-12-39.

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.

Trwa rekrutacja do klas 
pierwszych oraz do 

placówek 
przedszkolnych

Trwa rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły 
Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Piątku i Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Czernikowie na rok szkolny 
2021/2022.

Do końca lutego trwała rekrutacja dzieci do 
placówek przedszkolnych w Piątku i 
Czernikowie, które uczęszczają obecnie do 
przedszkola. Od 1 marca do 26 marca trwa 
rekrutacja do przedszkoli dla dzieci, które nie 
uczęszczały  jeszcze  do  przedszkola.   

Więcej informacji na ten temat w siedzibie 
Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w 
Piątku lub na stronie internetowej  
przedszkola: www.przedszkolepiatek.pl oraz 
spczernikow.edupage.org w zakładce 
„Rekrutacja”.

Informujemy, że Gminne Przedszkole im. 
Jana Pawła II w Piątku przyjmuje zgłoszenia 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, tj. urodzonych w 
przedziale  od  01.01.2015 r. do  31.12.2018 r.

Rodzice składają ZGŁOSZENIE (dziecko z 
obwodu szkoły) lub WNIOSEK (dziecko spoza 
obwodu szkoły) o przyjęcie do szkoły 
podstawowej. Formularze można pobrać w 
placówkach oraz ze stron internetowych 
szkół. Zapraszamy do składania dokumentów 
do  dnia  12   marca  2021 r.

Dokumenty związane z prowadzoną przez 
placówki rekrutacją Rodzice mogą przesyłać 
drogą  elektroniczną. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego na nowy okres świad-
czeniowy  rozpoczynający  się  1 czerwca 
2021 r.  można składać już od 1 lutego 2021 r. 
drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia drogą 
tradycyjną – papierowo w urzędzie  lub  za  
pośrednictwem  poczty.

- za pośrednictwem Portalu Informacyjno-
Usługowego  Empatia,

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia 
wychowawczego od 1 czerwca 2021 r.  jest  
złożenie  wniosku. 

Wnioski drogą elektroniczną będzie można  
złożyć:

- przez  bankowość  elektroniczną

Kończy się obecnie okres zasiłkowy 
świadczenia wychowawczego 500+ trwający 
od  1 lipca  2019  do  31  maja  2021. 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego należy złożyć do organu 
właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania   wnioskodawcy. 

- portal  PUE  ZUS.

Od 1 czerwca 2021 r. prawo do świadczenia 
wychowawczego będzie ustalane na okres od 
01  czerwca  2021  do  31  maja  2022  roku.

GOPS przypomina o 
złożeniu wniosku na 

nowy okres zasiłkowy  
500+


