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w loterii, Trwa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, Konkurs na ogrody i 
ogródki województwa łódzkiego, Zapisz się na test przez Internet, Koronki z Fundacją Zielony 
Piątek, Internetowa zbiórka dla pogorzelców z Piątku, Zbiórka w parafiach, Ocieplam dom i walczę 
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XXX sesja Rady Miejskiej w Piątku

o nagrody w loterii!

Spisz się przez 
Internet i graj W środę 31 marca odbyła się XXX sesja 

Rady Miejskiej w Piątku. Ze względu na 
obecną sytuację epidemiczną i obowiązu-
jące obostrzenia sesja miała charakter 
korespondencyjny. Radni otrzymali komplet 
materiałów na sesję: protokół z XXIX sesji  
oraz  projekty  uchwał wraz z kartą do 
głosowania. W dniu 31 marca radni 
dostarczyli do Urzędu Miejskiego komplety 
kart do głosowania (nad przyjęciem 
protokołu i podjęciem uchwał) oraz złożone  
zapytania  i  interpelacje. 
Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Piątku  
podjęto  uchwały  w  sprawie:
a) dokonania zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Piątek na lata 
2021-2032 - uchwała podjęta jednogłośnie,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy 
Piątek -  uchwała  podjęta  jednogłośnie,
c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w 
budżecie Gminy na rok 2022 środków 
stanowiących fundusz sołecki - uchwała 
podjęta  jednogłośnie, 
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzę-

Organizatorem loterii jest Unique One sp. 
z o.o.  z  siedzibą  w  Warszawie.
Wejdź na spis.gov.pl, spisz się i daj sobie 
szanse  na  wygraną! 
Przypominamy, że w Urzędzie Miejskim w 
Piątku uruchomiony został Punkt do 
samospisu. Umożliwia on skorzystanie z 
interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie 
spis.gov.pl 

Im wcześniej spiszesz się przez Internet i 
zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na 
wygraną – będziesz uczestniczyć w większej 
liczbie  losowań!

Z punktu można skorzystać w godzinach 
pracy Urzędu Miejskiego w Piątku. 
Zapraszamy!

Regulamin i szczegóły dotyczące loterii 
dostępne  są  na  loteria.spis.gov.pl.

Zgłoś  go  na  stronie  loteria.spis.gov.pl.
Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 
22  kwietnia  2021 r. do  7  lipca  2021 r.

Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 
500 zł,  1000 zł  oraz  samochody  osobowe.
Losowania odbędą się w terminach:
07.05.2021 r.,  21.05.2021 r., 08.06.2021 r., 
18.06.2021 r., 02.07.2021 r., 09.07.2021 r. 
i 14.07.2021 r. - Finałowe losowanie 
samochodów
W finałowym losowaniu wezmą udział 
wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do loterii 
-  nawet  te osoby, które wygrały już wcześniej 
nagrody.

Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet 
daje  możliwość  wzięcia  udziału  w  loterii!

Zwiększ  szansę  na  wygraną!

Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w 
dogodnej dla siebie chwili. Pobierz unikatowy 
kod  uprawniający  do  udziału  w  loterii

Narodowy Spis Powszechny Ludności i 
Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 
2021 r. Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się 
przez  Internet  i  weź  udział  w  loterii.

Interpelacje i zapytania radnych złożone 
podczas  XXX  sesji:
- jak wygląda sytuacja w temacie oświetlenia 
przy ul. Literackiej? - zakończenie projektu 
dobudowy oświetlenia na tej ul icy 
przewidziane  jest  na  koniec  czerwca  br.

tami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Gminy Piątek 
w 2021 r. -  uchwała  podjęta  jednogłośnie,
e) uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla frag-
mentów obrębów Górki Pęcławskie, Janków 
- Jankówek, Łęka, Pęcławice, Rogaszyn, 
Orenice - uchwała  podjęta  jednogłośnie,
f) przyjęcia Sprawozdania z realizacji zadań 
z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 
oraz potrzeb  związanych z realizacją zadań 
w 2021 roku w Gminie Piątek - uchwała 
podjęta  jednogłośnie. 
Liczenia głosów w sprawie głosowania 
korespondencyjnego dokonał Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Piątku - Daniel 
Gorący.

                                                     cd. na str. 2



Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 2

Zapisz się na test przez 
Internet

Na test na koronawirusa można zapisać się 
przez Internet. Jeśli system zakwalifikuje cię 
do testu, masz do wyboru dwie możliwości 
zapisu. Możesz zapisać się przez formularz 
internetowy lub zamówić rozmowę z 
konsultantem. Aby otrzymać zlecenie online, 
musisz zalogować się przez profil zaufany i 
wypełnić formularz - gov.pl/dom Zlecenie 
zostanie wystawione automatycznie w ciągu 
15 minut. Formularz mogą wypełnić osoby, 
które ukończyły 18 lat. Po wypełnieniu 
formularza kwalifikacyjnego, otrzymasz 
informację, czy kwalifikujesz się na test w 
kierunku SARS-CoV-2. Jeśli tak, wybierz 
opcję zlecenie online. Zaloguj się przez profil 
zaufany. Uzupełnij dane. Potrzebny ci będzie 
dokument tożsamości. Wyślij zgłoszenie. Po 
wysłaniu zgłoszenia automatycznie zostanie 
wystawione zlecenie na test. Otrzymasz SMS 
z  terminem  i  miejscem  pobrania  wymazu.
Wynik testu znajdziesz na Internetowym 
Koncie  Pacjenta.
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XXX sesja Rady 
Miejskiej w Piątku     

Trwa 
termomodernizacja 

budynków 
użyteczności 

publicznej

- Dlaczego Starostwo Powiatowe w 
Łęczycy chce się pozbyć ZSMR w Piątku       
i przekazać placówkę Gminie Piątek? 
Dlaczego mieszkańcy naszej Gminy mają 
ponosić dodatkowe milionowe koszty      
utrzymania ZSMR w Piątku, skoro szkoła 
ta służy młodzieży z całego powiatu? - 
Zarząd Powiatu Łęczyckiego złożył taką 
propozycję Radzie Miejskiej w Piątku, 
która w tej chwili jest w trakcie 
rozpatrywania. Ostateczna decyzja należy 
do  Rady  Miejskiej  w  Piątku.  
- Proszę o zwrócenie się do Starostwa z 
prośbą, żeby ponownie po zimie      
przyjrzeli się drodze powiatowej w 
miejscowości  Śladków Podleśny i 
Rozlazły - Zarząd Dróg Powiatowych w 
Łęczycy jest informowany na bieżąco 
w kwestii ubytków w drogach powiatowych 
zgłaszanych  przez  mieszkańców. 

- W związku z prowadzonymi pracami 
związanymi z instalacją światłowodu     
mieszkańcy Pokrzywnicy pytają o to kiedy 
będą mogli się podłączyć? Mieszkańcy ze 
Starej Pokrzywnicy, poza główną nitką 
instalacji pytają, czy w pozostałych 
miejscach będzie zakładany światłowód? -
prace te prowadzi firma Nexera - 
www.nexera.pl W temacie przyłączeń i 
rozbudowy sieci Urząd Miejski nie jest 
informowany. Prosimy o bezpośredni 
kontakt  z  firmą. 
-   Czy Urząd Miasta w Piątku przystąpi do 
współpracy z WFOŚiGW w Łodzi w 
ramach programu Czyste powietrze?Czy 
wnioski z zakresu termomodernizacji       
budynków prywatnych będą rozpatrywane 
w naszym urzędzie w Piątku? - Urząd 
Miejski nie przewiduje złożenia zbioro-
wego  wniosku. Wnioski można skąłdać 
osobiście w WFOŚiGW w Łodzi. Więcej 
informacji na stronie  - wfosigw.lodz.pl, 
oraz telefonicznie pod nr 22 340 40 80 i 
42  633  41  16. Informujemy również, że 
można złożyć wniosek w WFOŚiGW w 
Łodzi w zakresie PP Moja Woda, 
Usuwanie azbestu,  Przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, Wapnowanie gleb. 
Informacje o tych wnioskach można 
uzyskać  pod  nr  telefonu: 42  207 14  80. 

Interpelacje  i  zapytania  radnych  cd.:

Burmistrz Piątku podczas indywidualnych 
spotkań z radnymi w Urzędzie lub w 
terenie informuje na bieżąco na temat 
prowadzonych prac inwestycyjnych w 
gminie.

 i ogródki województwa 
łódzkiego”

Konkurs na „Ogrody

- Czerników - ocieplono poddasze wełną 
mineralną. Zamówiono okna i drzwi do 
wymiany. W tym obiekcie prace będą 
prowadzone  podczas  wakacji. 

Inwestycja obejmuje kompleksową termo-
modernizację 8 budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 
świetlic wiejskich: w Balkowie, Jankowie, 
Orenicach, Biel icach, Konarzewie i  
Pokrzywnicy oraz starej części budynku 
szkolnego w Czernikowie i Sali sportowej 
„PILAWA”  w  Piątku.

- Pokrzywnica - wymieniono okna. Zakoń-
czono ocieplenie ścian zewnętrznych i 
montaż drzwi wejściowych. Naprawiono 
konstrukcję dachową, wymieniono pokrycie 
dachu, dokonano naprawy komina, zainstalo-
wano  wszystkie  ogniwa  fotowoltaiczne. 

- Balków - trwa ocieplanie ścian zewnę-
trznych. Wymieniono wszystkie okna w 
budynku. Obecnie prowadzone są prace przy 
wymianie drzwi wejściowych oraz wrót 
garażowych  OSP.  

Gmina Piątek kontynuuje, przy udziale 
środków unijnych, realizację projektu 
inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej na terenie 
Gminy Piątek”. Projekt uzyskał dofinanso-
wanie ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 
w  wysokości  2,2  mln  zł.

W okresie wakacyjnym poza pracami 
przewidywanymi w Czernikowie planowane 
są roboty związane z salą gimnastyczną 
„Pilawa” w Piątku. Tempo prowadzonych prac 
na wszystkich obiektach jest bardzo dobre i 
jeśli się uda, to w najbliższym czasie będzie 
termomodernizowany obiekt w Konarzewie.  

Jeś l i  k toś  po t rzebu je  mate r ia ły  
rozbiórkowe typu stare okna, drzwi 
prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim - 
tel. 24 722 12 39. Materiały takie można 
otrzymać bezpłatnie.

Obecnie realizowane są roboty budowlane w 
świetlicach wiejskich. Wszystkie roboty 
realizowane są zgodnie z przyjętym 
harmonogramem:

- Bielice - naprawiono konstrukcję dachową z 
pokryciem dachowym, ocieplono ściany 
zewnętrzne, wymieniono okna i drzwi, 
wykonano obróbki blacharskie, rynny i rury 
spustowe,  zamontowano ins ta lac ję  
odgromową. W chwili obecnej trwają prace 
wewnątrz budynku związane z rozprowa-
dzeniem  instalacji  c.o.

- Orenice - ocieplono ściany zewnętrzne, 
naprawiono konstrukcję dachową z 
pokryciem dachowym, wykonano instalację 
odgromową i rury spustowe z rynnami, 
wymieniono okna i drzwi oraz wrota do garażu 
OSP.  Rozprowadzono  instalację  c.o.

- kategoria I: „Ładne kwiatki”, czyli Ogród 
kwiatowy;

- pełnoletni Mieszkańcy Województwa 
Łódzkiego legitymujący się tytułem prawnym     
do  Ogrodu  (grupa  Ogród),

- kategoria I: „Ładne kwiatki”, czyli Ogród 
kwiatowy;

- kategoria IV: „Sielski-anielski”, czyli Ogród z 
tradycyjnymi odmianami drzew, krzewów i 
krzewinek  owocowych.

- kategoria II: „Królowa ula”, czyli Ogród jako 
oaza  dla  pszczół  i  pszczołowatych;

 https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-na-
ogrody-i-ogrodki-wojewodztwa-lodzkiego

- kategoria II: „Królowa ula”, czyli Ogród jako 
oaza  dla  pszczół  i  pszczołowatych;

- pełnoletni Mieszkańcy Województwa 
Łódzkiego, którzy urządzają i dbają o Ogród    
za zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do 
tego  Ogrodu  (grupa  Ogród),

- kategoria III: „Niezłe ziółko”, czyli Ogród 
ziołowo-warzywny;

Na terenie naszej gminy nie brakuje pięknie 
zagospodarowanych i ukwieconych ogródków 
przydomowych dlatego zachęcamy gorąco do 
udziału w konkursie „Ogrody i ogródki 
województwa  łódzkiego”.
1. Konkurs dla grupy Ogród podzielony jest na 
następujące  kategorie  tematyczne:

Uczestnikami  Konkursu  mogą  być:

Więcej informacji na temat konkursu, 
formularz zgłoszenia, regulamin, oświadcze-
nie,  klauzula  informacyjna  na  stronie

2. Konkurs dla grupy Działka podzielony jest 
na  następujące  kategorie  tematyczne:

- kategoria III: „Niezłe ziółko”, czyli Ogród 
ziołowo-warzywny;

- Mieszkańcy Województwa Łódzkiego 
będący  Działkowcami  (grupa  Działka),

- kategoria IV: „Sielski-anielski”, czyli Ogród z 
tradycyjnymi odmianami drzew, krzewów i 
krzewinek  owocowych.

Szczegóły  na  www.lodzkie.pl

Województwo Łódzkie ogłosiło 
konkurs „Zadbaj z nami o zabytek”, 
w ramach którego można składać 
wnioski na renowację zabytków 
małej architektury - kapliczki, krzyże 
przydrożne  itp.  
Dofinansowanie może wynieść do 
20 tys. Aplikować może praktycznie 
każdy ważne jest tylko, żeby na 
remont godzili się właściciele 
zabytku. 



Warsztaty obejmują zajęcia z szydełkowa-
nia. Zapraszamy chętnych do nauki tej 
formy rękodzieła jak i osoby będące  
pasjonatami  i  biegłymi  w  tej  sztuce.

Pierwszym z nich jest projekt na realizację 
którego Fundacja pozyskała środki ze 
Stowarzyszenia LGD „POLCENTRUM” 
zatytułowany „Powrót  do tradycji z koronką 
w  tle”.

Pierwsze spotkanie warsztatowe odbędzie 
się  w dniu 13 maja 2021 o godz.16:00 w 
siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w 
Piątku. 

Drugim, realizowanym dzięki  środkom z  
Gminy Piątek w ramach zadań publicznych 
jest   projekt  „Promujemy  rękodzieło”

Fundacja  „Zielony Piątek” zaprasza do 
udziału w warsztatach ukazujących różne 
formy  rękodzieła. 
Już od  maja 2021, cyklicznie do września 
2021 Fundacja będzie realizować dwa 
projekty.

                 Expresem   
 przez Gminę Piątek
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- Centrum Doradztwa Rolniczego w 
Brwinowie ogłasza XXI edycję ogólnopol-
skiego konkursu „Sposób na Sukces” na 
najlepsze działania kreujące przedsiębior-
czość na obszarach wiejskich.Karty 
zgłoszenia udziału w konkursie należy 
przesyłać w terminie do 16 maja 2021 r. 
Szczegóły  na www.gminapiatek.pl

- Urząd Miejski w Piątku przypomina 
Beneficjentom Projektu „Podłączeni-
Niewykluczeni” o konieczności podpisania 
umowy na mocy której sprzęt użyczony na 
czas projektu stanie się teraz ich  
własnością. Do Beneficjentów  zostały 
wysłane pocztą formularze umów i protokołu 
nieodpłatnego przekazania sprzętu. Po ich 
podpisaniu, jeden komplet dokumentów 
należy zachować dla siebie, a drugi (umowa 
przekazania, protokół przekazania) należy 
dostarczyć do Urzędu Miejskiego. W 
przypadku niepodpisania umowy Beneficjent 
zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić 
użyczony sprzęt komputerowy do Urzędu 
Miejskiego w Piątku (komputer oraz zestaw  
kliencki  do  odbioru  sygnału  LTE). 
Przypominamy, że do końca czerwca br. 
beneficjenci mogą korzystać z dostępu do 
bezpłatnego  Internetu.
- w dniu 14 maja 2021 r. (piątek) Urząd 
Miejski w Piątku będzie nieczynny. Dzień 
14 maja 2021 r. będzie dniem wolnym od 
pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w 
Piątku w zamian za dzień 1 maja 2021 r. tj. za 
dzień świąteczny przypadający  w dniu 
innym niż niedziela. Za utrudnienia 
przepraszamy.

- 2 maja (niedziela) obchodzimy Dzień Flagi. 
Zachęcamy aby każdy z nas uczcił Święto 
Biało-Czerwonej poprzez jej wywieszenie 
np. w oknie lub na balkonie swojego 
domu/mieszkania. Dzień Flagi  został 
ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To 
święto, które ma wyrażać szacunek do flagi i 
propagować wiedzę o polskiej tożsamości 
oraz  symbolach  narodowych.

- trwa nabór wniosków na dofinansowanie 
do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie naszej gminy. Termin 
składania wniosków mija 31 maja br. 
Wysokość  dofinansowania  wynosi  3 tys. zł.

- w Urzędzie Miasta Kutno odbyło się 
spotkanie członków partnerstwa Między 
Kutnem a Łęczycą, na którym podsumowano 
pierwszy etap prac w ramach Pilotażu 
Centrum Wsparcia Doradczego. W 
strukturze tego działania zaangażowane są 
wszystkie samorządy z powiatu kutno-
wskiego i łęczyckiego (gminy, miasta, 
starostwa). Na terenie województwa 
łódzkiego utworzono tyko dwie takie grupy. 
Program  dotowany  jest  przez  Państwo.

- prowadzone są prace związane z 
rozbudową gazociągu na terenie Gminy 
Piątek. W ostatnim czasie nitka gazociągu 
dotarła do kotłowni na osiedlu Konarskiego. 
W pierwszym etapie gaz dotrze jeszcze do 
Pokrzywnicy w okolice firmy GGTech. Z 
niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie 
przetargu dotyczącego budowy stacji 
gazowej. 

Zbiórka w parafiach 
dla poszkodowanych 
w pożarze w Piątku

Koronki z Fundacją
„Zielony Piątek”

Ocieplam dom
 i walczę ze smogiem

Internetowa zbiórka dla pogorzelców z Piątku

Niemniej, by ludzie wrócili do swoich 
mieszkań potrzebne jest wyposażenie 
mieszkań w niezbędne sprzęty utracone w 
tej tragedii. Między innymi dlatego przez 
TMPiO została założona zrzutka interne-
towa. Towarzystwo Miłośników Piątku i 
Okolic pragnie zaznaczyć, że zgromadzone 
w wyniku zbiórki środki pieniężne zostaną 
rozdysponowane wśród pogorzelców w 
ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, który dokonywał już 
oględzin mieszkań i dysponuje wiedzą na 
temat  strat  mieszkańców. 

może  wynieść  około  500  tys. zł. 

Liczy  się  każda,  nawet najmniejsza wpłata!

Dotychczas dzięki trzydziestu czterem 
wpłatom udało się zebrać 3 519 zł (stan na 
26.04.2021 r.) 

Link do internetowej zrzutki, która potrwa do 
końca  czerwca br. 

Prosimy o wsparcie finansowe, które 
pomoże wrócić rodzinom do mieszkań 
jeszcze  w  tym  roku!

zrzutka.pl/z/dlapogorzelcowzpiatkuZe wstępnych ekspertyz budowlanych 
wynika, że budynek będzie można 
odbudować i będą do niego mogli wrócić 
mieszkańcy. Szacunkowy koszt remontu 

W nocy 2 kwietnia doszło do pożaru 
wie lorodzinnego budynku przy u l .  
Pokrzywnej w Piątku. W wyniku tej tragedii  
jedna osoba zmarła, a kilkanaście osób 
musiało opuścić budynek jak najszybciej, 
pozostawiając swój dobytek. W wyniku 
pożaru spalił się dach budynku, a część 
mieszkań uległa całkowitemu  zniszczeniu  
lub  zalaniu.
Burmistrz Piątku wraz ze Starostą podjęli 
działania mające na celu zapewnienie 
pomocy poszkodowanym mieszkańcom 
miasta. Osoby te znalazły tymczasowe 
lokum w internacie ZSMR w Piątku. 
Otrzymały też do końca kwietnia br. obiady 
oraz określoną kwotę pieniędzy na zakup 
artykułów spożywczych na Święta Wielkano-
cne. Cały czas są pod opieką władz 
lokalnych: Urzędu Miejskiego oraz  GOPS  w  
Piątku. 

Z całego serca pragnę podzię-
kować  wszystkim darczyńcom 
za okazane wsparcie finansowe. 
Dumni jesteśmy, że jest tylu 
ludzi, którym nie jest obojętny 
los  drugiego  człowieka.

Otrzymana od Państwa kwota 
ułatwi odbudowę i wyposażenie 
zniszczonego budynku miesz-
kalnego. Dziękujemy wszystkim 
ludziom dobrej woli za pomoc, 
szczodry gest, okazane serce 
i  wrażliwość.

B u r m i s t r z  P i ą t k u  w y r a ż a  
serdeczne podziękowanie kapła-
nom i  mieszkańcom parafii 
Piątek i Gieczno za hojność 
podczas przeprowadzonej  
zbiórki pieniężnej w kościołach 
parafialnych w dniu 11 kwietnia 
2021 roku na rzecz pomocy 
osobom poszkodowanym w 
wyniku pożaru do jakiego doszło 
w dniu 2 kwietnia 2021 roku w 
m ie js cowośc i  P ią te k ,  u l .  
Pokrzywna.

Zebrana kwota w wysokości  
800,00 zł., (parafia w Giecznie) 
i 10 008,50 zł (parafia w Piątku) 
z o s t a ł a  p r z e k a z a n a  z a  
pośrednictwem ks. Stanisława 
Poniatowskiego na konto Gminy 
Piątek. 

 Zachęcamy do zapoznania się z akcją 
społeczną „Ocieplam dom i walczę ze 
smogiem”. Stworzona została strona 
www.termomodernizacja.org, na której 
publ ikowane są ar tyku ły  i  f i lmy 
bezpośrednio związane z ocieplaniem 
domów jednorodzinnych, finansowaniem 
prac termomodernizacyjnych, a także z 
przysługującymi z tego  tytułu  ulgami  
podatkowymi. Zachęcamy do lektury tej 
strony wszystkich właścicieli  domów  
jednorodzinnych.

Partnerem strategicznym tegorocznej 
edycji  Akcji jest Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  
Wodnej.
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Urząd Miejski w Piątku 
informuje, że co tydzień na 
stronie www.gminapiatek.pl

publikowane są aktualne 
oferty pracy Powiatowego 
Urzędu Pracy w Łęczycy 

na terenie Gminy Piątek w roku 2021

Harmonogram odbioru odpadów

- za  miesiąc  maj - do 31.05.2021 r.

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  grudzień -  do 31.12.2020 r.

- za  miesiąc  czerwiec - do 30.06.2021 r.

- za  miesiąc  październik - do 29.10.2021 r.

- za miesiąc  lipiec - do 30.07.2021 r.
- za  miesiąc  sierpień - do 31.08.2021 r.
- za  miesiąc  wrzesień - do 30.09.2021 r.

- za  miesiąc listopad - do 30.11.2021 r.   

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

Odpady zielone (brązowe worki): 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

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

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.
Uwaga: worki brązowe na odpady BIO 
wystawiane są w dniu odbioru odpadów 
komunalnych (odpady odbierane będą 
wyłącznie  z  koszy  i  worków ).
Uwaga: Zielone worki przeznaczone są na 
szkło zbierane u źródła.  Właściciele 
nieruchomości mogą samodzielnie 
dostarczać szkło (również plastik) do 

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

Odpady komunalne:  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

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.

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

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

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.

Lokalizacja  pojemników:

- ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

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

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!!!

Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka

- lub do Urzędu Miejskiego w Piątku: 

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.

punktów gniazdowych rozstawionych w 30 
miejscach  na  terenie  gminy  Piątek.

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.

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

Wojewódzki konkurs 
na „Kolorowy balkon”

VI edycja 
Bitwy Regionów

„Kolorowy Balkon: rośliny miododajne” – 
polegająca na zaprezentowaniu zagospoda-
rowania przestrzeni balkonu roślinami 
przyjaznymi  owadom  zapylającym;

„Kolorowy Balkon: rośliny ziołowo-
warzywno-owocowe” - polegająca na 
zaprezentowaniu zagospodarowania prze-
strzeni balkonu kompozycjami roślin użytko-
wych, wykorzystywanych w gospodarstwie 
domowym.
Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletni 
Mieszkańcy Województwa Łódzkiego legity-
m u j ą c y  s i ę  t y t u ł e m  p r a w n y m  d o  
nieruchomości, której częścią składową jest 
Balkon lub pełnoletni Mieszkańcy Woje-
wództwa Łódzkiego, którzy urządzają i dbają o 
Balkon za zgodą osoby posiadającej tytuł 
prawny do nieruchomości, której częścią 
składową  jest  ten  Balkon.

Konkurs podzielony jest na następujące 
kategorie  tematyczne:

„Kolorowy Balkon: ukwiecony balkon” – 
polegająca na zaprezentowaniu zagospoda-
rowania przestrzeni balkonu różnorodnymi 
kompozycjami żywych kwiatów i roślin 
ozdobnych;

Więcej  informacji  na www.gminapipatek.pl

To właśnie Panie oraz Panowie, członkowie 
Kół Gospodyń Wiejskich, są prawdziwymi 
ambasadorami kulinarnych tradycji regionów.

Konkurs organizuje Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa pod honorowym 
patronatem Ministra Rolnictwa i Wsi. W tym 
roku pula nagród wyniesie ponad 35 tysięcy 
złotych.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do 
polskiej kuchni regionalnej i rodzimego 
folkloru oraz chęci promocji polskiej żywności i 
szerzenia  patriotyzmu  konsumenckiego.

KGW pokazują, że polska wieś to nie tylko 
bogactwo  tradycji,  ale  również  smaków. 

Zgłoszenia trzyosobowych reprezentacji Kół 
Gospodyń Wiejskich oraz pracę konkursową 
należy przesłać do 30 czerwca br. wyłącznie 
za pomocą formularza zgłoszeniowego 
zamieszczonego na stronie internetowej 
www.bitwaregionow.pl  Kontakt telefoniczny 
608  704  277  lub  042  636  53  26

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do najwię-
kszego konkursu kulinarnego dla Kół 
Gospodyń Wiejskich - „Bitwy Regionów”. Po 
roku przerwy spowodowanej pandemią 
zapraszamy do rywalizacji w nowej formule: 
komisja będzie oceniać pomysł na potrawę 
regionalną oraz jej prezentację w formie 
krótkiego  filmu   wideo.
- Tegoroczna, szósta edycja będzie odbywała 
się w warunkach trwającej epidemii COVID-19 
i podobnie jak nasze życie, przeniesie się 
częściowo do przestrzeni wirtualnej. 
Zapraszamy uczestników do prezentacji 
potraw w formie multimedialnej. Mamy 
nadzieję, że to wyzwanie będzie dla Pań 
ciekawe – zachęca Grzegorz Puda, Minister 
Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi.


