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Miejskiej w Piątku, Zmiana adresów mailowych w piątkowskim GOPS, Realizacja projektów 
„Sołectwo na plus”, Złóż deklarację do CEEB, Sondaż na temat planowania przestrzennego, 
Piknik rodzinny w Balkowie, Czwarta edycja Leśnej Dychy, Informacja Urzędu, Harmonogram 
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Piątek oddał hołd walczącym w Bitwie nad Bzurą Z obrad XXXIII sesji Rady 
Miejskiej w Piątku

– Miejska Orkiestra Dęta z Gostynina pod 
batutą  Józefa  Pakulskiego,
– Stowarzyszenie Weteranów i Przyjaciół 
14. Wlkp. DP na czele z prezesem prof. 
Maciejem Kandulskim i Wiesławem 
Witkowskim.

–  Zbigniew Linkowski – wiceprzewo-
dniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości na 
czele z Miejską Orkiestrą Dętą z Gostynina i 
Pododdziałem Honorowym przemasze-
rowali pod Pomnik 14 Wlkp. Dywizji 
Piechoty przy ulicy Kutnowskiej 19. Tu, po 
odegraniu hymnu i podniesieniu flagi 
państwowej na maszt, głos zabrał Burmistrz 
Piątku - Krzysztof Lisiecki, który powitał 
wszystkich zaproszonych gości. Wśród 
przybyłych na tegoroczne obchody znaleźli 
się:

– kpt. Sylwester  Janowski  z  WKU w Łodzi.
– członkowie Towarzystwa Działań 
Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 
57 PP Karola II  Króla Rumunii  w  Bukowcu.

– Żołnierze Wielkopolskiej Szkoły Podofi-
cerskiej Wojsk Lądowych im. gen. bryg. 
Franciszka Seweryna Włada z podod-
działem honorowym pod dowództwem chor. 
Marka Jaceczko i delegacją w składzie: 
chor. sztab. Paweł Urbański – komendant 
szkoły, chor. Adrian Klimas, mł. chor. Agata 
Kwiecińska,  mł. chor.  Paweł  Woźniak.

– mjr Tomasz Godlewski, który reprezen-
tował  Dywizjon  Lotniczy  z  Leźnicy.

W niedzielę 12 września w Piątku odbyła 
się uroczystość 82. rocznicy Bitwy nad 
Bzurą.  Religijno-patriotycznej części 
towarzyszyły w tym, roku dwie wystawy 
plenerowe – pojazdów militarnych 
i fotograficzna – przedstawiająca Piątek 
we  wrześniu  1939  roku.
Kwadrans przed południem, uczestnicy 
uroczystości wyruszyli spod budynku 
Urzędu Miejskiego w Piątku do kościoła 
parafialnego, gdzie ks. Jan Bieda odprawił 
uroczyste nabożeństwo w intencji obrońców 
Ojczyzny  w  1939  roku.

– mł. asp. Krzysztof Augustyniak – Kierownik 
Posterunku  Policji  w  Piątku  z  policjantami.

– Delegacje szkół z pocztami sztandarowymi, 
przedszkola, TMPiO i ugrupowań oraz liczne 
grono  mieszkańców  naszej  gminy.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa 
Łódzkiego – Zbigniew Linkowski odczytał list 
Marszałka Województwa Łódzkiego Grzego-
rza Schreibera. Głos zabrał również 
Wojciech  Zdziarski  – wicestarosta  łęczycki.
Po przemówieniach Apel Poległych 
poprowadził  mł. chor. Paweł Woźniak. 
Następnie żołnierze pododdziału oddali 
salwę honorową, po której delegacje złożyły 
kwiaty pod pomnikiem. Uroczystości przed 
pomnikiem zakończyła defilada Pododdziału 
Honorowego Szkoły Podoficerskiej Wojsk 
Lądowych  w  Poznaniu.

– „Piątek 1939. Zachowaj w pamięci” – 
Towarzystwa  Miłośników  Piątku  i  Okolic.

– Jacek  Jagiełło  z  firmy  TOREX.

Fotorelacja  z  uroczystości - gminapiatek.pl 

– asp. Szt. Tomasz Barczak z Komendy 
Powiatowej  Policji  w  Łęczycy.

– mł. Bryg. Wojciech Pernal – Komendant 
PSP  w  Łęczycy.

Uroczystościom 82. Rocznicy Bitwy nad 
Bzurą towarzyszyły dwie wystawy plenerowe 
na  piątkowskim  Rynku:

– Dorota Szczerbiak – Prezes Banku 
Spółdzielczego  Ziemi  Łęczyckiej.

– pojazdów militarnych Klubu Number One 
Łódź – Stowarzyszenie Ochrony Pojazdów 
Zabytkowych i Zabytków Kultury Technicznej 
z  Prezydentem  Czesławem  Frejerem

– Radni Rady Miejskiej w Piątku z 
przewodniczącym  Danielem  Gorącym.

– Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego – 
Wojciech Zdziarski  z radnymi powiatowymi: 
Zenonem  Dąbrowskim  i  Józefem  
Mikołajczykiem.

– druhowie  z  OSP  Piątek.

– Delegacje: Banku Spółdzielczego Ziemi 
Łęczyckiej w Piątku , ZGKiM w Piątku, GOPS 
w Piątku oraz przedstawiciele innych firm i 
zakładów.

- złożeniu wniosku do Polskiego Ładu, wraz z 
18 innymi samorządami należącymi do 
Związku Międzygminnego „Bzura”, na 
budowę zakładu zagospodarowania 
odpadów  w  Piaskach  Bankowych,

- termomodernizacji ośmiu budynków 
użyteczności  publicznej,

- złożeniu wniosków na drogi do Polskiego 
Ładu  (na 30 mln zł.),

- rozpoczynającym się remoncie drogi gmin-
nej  Mysłówka - Śladków  Rozlazły,

Następnie Dariusz Jóźwiak, przewodniczący 
komisj i  planu, budżetu, rolnictwa i 
komunalnej oraz Małgorzata Gabryelczak, 
przewodnicząca komisji  rewizyjnej 
przedstawili sprawozdania z prac komisji 
między sesjami.                      cd. na stronie 2

- pracach przy projekcie budowy pasywnego 
budynku  przedszkola,

- złożeniu wniosku do Polskiego Ładu na 
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park, 
boisko, Orlik)  -  na  5  mln  zł,

Burmistrz zaapelował do mieszkańców o 
szczepienie się przeciw COVID-19 i udział w 
Narodowym Spisie  Powszechnym. 
Poinformował o możliwości odbioru zużytej 
folii rolniczej  z gospodarstw. Zapoznał 
radnych z liczbą (303) złożonych wniosków w 
sprawie podtopień upraw spowodowanych 
deszczami nawalnymi. Prosił też o 
niepodorywanie dróg i niezaorywanie rowów 
podczas jesiennych prac polowych. 
Podziękował wszystkim za udział w 
uroczystościach i wydarzeniach, które odbyły 
się w ostatnim czasie na terenie Gminy 
Piątek.

W środę, 15 września odbyła się XXXIII sesja 
Rady Miejskiej w Piątku. Po otwarciu i 
przyjęciu porządku obrad Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Piątku - Daniel Gorący głos 
oddał Burmistrzowi Piątku, który przedstawił 
informacje z wykonania uchwał Rady oraz 
działalności w okresie między sesjami. 
Burmistrz poinformował m.in. o realizacji 
zadań  inwestycyjnych:
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Z obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Piątku
                            cd. ze str. 1

Zmiana adresów 
mailowych w 

piątkowskim GOPS

Realizacja projektów 
„Sołectwo na plus”

Przewodniczący podziękował Jolancie 
Jagodzińskiej za wieloletnią pracę przy 
obsłudze rady i życzył owocnej współpracy  
Sylwii Jaworskiej, która przejmie te  obowiązki.  

- droga powiatowa przez Pokrzywnicę, po 
położeniu gazu popękało pobocze. Nakładka 
bądź inne zabezpieczenie jest wręcz 
konieczne, żeby ta droga nie uległa 
c a ł k o w i t e m u  z n i s z c z e n i u  ( a l e  t e ż  
bezpieczeństwo po opadach deszczu minięcie 
się dwóch aut ciężarowych może skutkować 
osunięciem do rowu co już miało miejsce) - 
problem zostanie zgłoszony do Zarządu Dróg 
Powiatowych  w   Łęczycy.

- ile kosztuje rocznie oświetlenie gminy 
Piątek? - na oświetlenie gminy za rok 2020 
wydatkowano  720 969,66 zł. 

- prośba o oznaczenie zjazdu z DW 703 w 
kierunku Pokrzywnicy przez Łubnicę z 
numeracją. Głównie chodzi o dojazd 
błądzących  karetek - oznaczenie zjazdu 
zostanie wykonane, równocześnie apeluję do 
mieszkańców o oznakowanie  swoich  posesji. 

Rodziny szczególnie z dziećmi obawiają się o 
bezpieczeństwo - znaki można ustawiać 
wszędzie, gdzie nam się wydaje, że kierowcy 
jeżdżą zbyt szybko, tylko czy ograniczenia 
prędkości  będą  przestrzegane? 

- wiszący kabel między słupami przy drodze 
powiatowej w Pokrzywnicy pomiędzy 
numerami 4 -  5d - trzeba wyjaśnić do kogo 
należy ten kabel i zgłosić zagrożenie do 
właściciela.  

- które budynki gminne są ogrzewane olejem 
opałowym i jaki jest roczny koszt ogrzewania 
każdego z nich? - Gmina ogrzewa 5 budynków 
olejem opałowym. Są to: Urząd Miejski w 
Piątku wraz z GOK i strażnicą OSP - 34 344,75 
zł; świetlica w Jankowie - 2 507,13 zł; Gminne 
Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Piątku - 
103 120,25 zł; Szkoła Podstawowa w 
Czernikowie - 37 248,83  zł. Są to wydatki 
poniesione  w  2020  roku.   
- Spółka Wodna w Piątku otrzymała dotację z 
Urzędu Marszałkowskiego na zakup koparki 
500 tyś. zł. tj. 85% kwoty inwestycji. Dlaczego 
inwestycja nie została zrealizowana, a umowa 
wygasła - Spółka Wodna w Piątku nie 
otrzymała żadnej dotacji z Urzędu Marszałko-
wskiego tylko złożyła wniosek na zakup  
koparki do ARiMR. Zakupu nie dokonano 
ponieważ Spółka nie dysponowała kwotą na 
wkład własny, a prawo nie pozwalało na 
dofinansowanie  tego  zakupu  przez  Gminę. 
- dlaczego Urząd Miejski nie składa wniosków 
o dofinansowanie unijne na budowę przydo-
mowych  oczyszczalni ścieków dla gospo-
darstw domowych z naszej gminy? - Rada 
Miejska w Piątku co roku zabezpiecza w 
budżecie gminy 100 tys. zł na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Każdy z mieszkańców może do końca maja 
każdego roku kalendarzowego złożyć wniosek 
o dofinansowanie budowy oczyszczalni. 
Kwota dofinansowania wynosi 3 tys. zł. Rada 
może ją w każdej chwili zwiększyć. Urząd 
Miejski nie składa wszędzie wniosków tam, 
gdzie pojawia się nabór na różnorakie 
działania. Wybierane są nabory na najbardziej 
niezbędne działania gminy, z dużym 
dofinansowaniem, mieszczącym się w 
realiach  budżetu  gminy.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Piątku informuje o zmianie adresów e-mail. Od 
01.10.2021r. nie będą obsługiwane adresy e-
mail: gopspiatek@wp.pl i gops@ugpiatek.pl

W przypadku kontaktu elektronicznego z 
pracownikami GOPS w Piątku prosimy o 
kierowanie spraw na następujące adresy e-
mail:

- stypendia@gopspiatek.pl – Inspektor 
Justyna  Knaś

- ksiegowosc@gopspiatek.pl – Główna 
Księgowa  Małgorzata  Kubicka

- socjalny1@gopspiatek.pl – pracownik 
socjalny  Ewa  Błaszczyk

- socjalny2@gopspiatek.pl – pracownik 
socjalny  Anna  Sakiewa

- rodzinne@gopspiatek.pl – Inspektor Aneta 
Andrzejczak

- socjalny3@gopspiatek.pl – pracownik 
socjalny  Aneta  Grabarczyk

- iod@gopspiatek.pl – inspektor ochrony 
danych  osobowych  Andrzej  Dobosz

- gops@gopspiatek.pl – Kierownik GOPS w 
Piątku  -  Martyna  Kacprzak

d) zmiany Uchwały Nr XIV/74/19 Rady 
Gminy Piątek z dnia 11 grudnia 2019 roku 
w sprawie nadania Statutu Gminnemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piątku - 
- podjęta  jednogłośnie, 

 - prośba o ustawienie znaku ograniczenia 
prędkości na odcinku drogi łączącej DW 
703 do Pokrzywnicy przez Łubnicę. 
Samochody zarówno osobowe jak i 
ciężarowe jeżdżą z dużą prędkością. 

- prośba o ustawienie lustra przy kaplicy 
Św. Huberta w Konarzewie - Urząd 
Miejski rozważy możliwość ustawienia 
takiego  lustra.

Informacje o przebiegu wykonania 
budżetu Gminy Piątek, informacje o 
kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 
Finansowej oraz informacje o przebiegu 
wykonania planów finansowych instytucji 
kultury za I półrocze 2021 roku 
przedstawiła skarbnik - Anna Matusiak. 
Pani skarbnik poinformowała również o 
nades łane j  z  Reg iona lne j  I zby  
Obrachunkowej w Łodzi pozytywnej opinii 
z przebiegu wykonania budżetu  Gminy  
Piątek  za  I  półrocze  2021.

- a) dokonania zmian w uchwale 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Piątek na lata 2021-2032 - podjęta 
jednogłośnie,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy 
Piątek  -  podjęta  jednogłośnie,

- czy w ramach budowy drogi do 
Śladkowa Rozlazłego na danej długości, 
nie można by było zrobić tego asfaltu na 
krótkim odcinku Śladkowa Podleśnego - 
nie, ponieważ jest to zupełnie inna działka 
drogowa o nawierzchni gruntowej. 
Natomiast nakładka asfaltowa była 
przewidziana na drodze o takiej samej 
nawierzchni. 

Podczas XXXIII sesji Rady Miejskiej w 
Piątku podjęte zostały uchwały w 
sprawie:

Interpelacje  i  zapytania  radnych:

c) określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w gminie Piątek na rok szkolny 
2021/2022  -  podjęta  jednogłośnie,

e) wyrażenia zgody na obciążenie 
służebnością przesyłu na rzecz ENERGA 
– OPERATOR S.A. nieruchomości grun-
towych położonych w obrębie geode-
zyjnym Miasta Piątek stanowiących 
własność Gminy Piątek - podjęta 
jednogłośnie. 

- prośba o wysłanie do Wód Polskich 
wniosku na odmulenie rzeki Maliny - 
wniosek na odmulenia rzeki Moszczenicy 
został złożony kilkanaście lat temu i do 
dziś nie został zrealizowany pomimo 
wykonanego projektu. Możemy złożyć 
również taki wniosek  na odmulanie 
Maliny, tylko nie mamy gwarancji kiedy 
zostanie  on  zrealizowany. 

- czy drogę od Mysłówki przez Dunaj nie 
można wprowadzić do żadnego z 
wniosków drogowych - nie można było 
wprowadzić tej drogi z uwagi na jej wąski 
pas drogowy. Przebudowując tę drogę 
należałoby dokonać wykupu gruntów od 
właścicieli  sąsiednich  działek na jej 
poszerzenie.

W sołectwie Czerników realizowany jest 
projekt Strefa rekreacji”. Całkowity koszt 
projektu wyniesie 16 174 zł. Dofinansowanie z 
Województwa Łódzkiego – 10 000 zł. Kwotę 
6 174 zł dokłada Gmina Piątek z własnego 
budżetu. W ramach realizacji projektu w 
Czernikowie powstanie miejsce odpoczynku i 
relaksu dla mieszkańców wsi.  Ogólnodo-
stępna wielofunkcyjna, plenerowa strefa 
aktywności skierowana będzie do różnych 
grup  wiekowych.

W trzech sołectwach na terenie gminy Piątek 
trwają prace związane z realizacją projektów 
dotowanych w ramach naboru „Sołectwo na 
plus”. W tym roku na liście sołectw, których 
wnioski umieszczono na liście projektów 
współfinansowanych przez Województwo 
Łódzkie znalazły się Czerników, Konarzew 
i  Piekary.  

W sołectwie Piekary realizowany jest projekt 
„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pieka-
rach”. Jego całkowity koszt wyniesie 15 220 zł. 
Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego – 
10 000 zł. Kwotę 5 220 zł dokłada Gmina 
Piątek. W ramach realizacji projektu 
zakupione zostaną stoły i krzesła, które 
pozwolą na organizację w świetlicy różnego 
rodzaju  spotkań,  warsztatów,  szkoleń  itp.

Tegoroczny projekt sołectwa Konarzew – 
„Wspólnie dla dobra naszej małej Ojczyzny”  
zamyka  s ię  budże tem 12  630  z ł .  
Dofinansowanie z Województwa Łódzkiego – 
10 000 zł. Kwota 2 630 zł pochodzi z budżetu 
Gminy Piątek. Realizacja projektu będzie 
polegała na zrobieniu boiska do piłki siatkowej 
plażowej oraz widowni przed mini-
amfiteatrem.



 przez Gminę Piątek
                 Expresem   

Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 3

- dobiegają końca prace związane z 
remontem odcinka drogi gminnej relacji 
Czerników – Mysłówka – Śladków Rozlazły 
granica gm. Zgierz Śladków Górny (na 
odcinku 1.115 mb) polegające na wykonaniu 
nakładki bitumicznej. Wykonawcą robót jest 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z 
o.o. z Kutna a prace remontowe opiewają na 
kwotę 284 492,90 z łotych brut to.  
Przypominamy, iż Gmina Piątek otrzymała 
dofinansowanie na to zadanie w wysokości 
58 410,00 złotych z Urzędu Marszał-
kowskiego  w  Łodzi.

- Urząd Miejski w Piątku przypomina, że na 
terenie naszej gminy nadal prowadzone są 
szczepienia przeciw Covid-19, do których 
wszystkich mieszkańców gorąco zachę-
camy. Szczepienia te prowadzone są w 
dwóch  punktach  w  Piątku:

- NZOZ Sanitas - Stodolniana 6 - 
tel.  24  722  10  05. Zapisy w obu punktach  - 
osobiście  lub  telefonicznie.
- Urząd Miejski w Piątku informuje o 
ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski w 
Łodzi  konkursach w ramach Europejskiego 
Roku Kolei 2021. Szczegóły na stronie  
www.gminapiatek.pl 

- Apteka przy ulicy Stodolnianej 6 
- tel.  24  722  11  33

- Główny Inspektor Sanitarny ostrzega 
przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy 
Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia 
danych osobowych. Prosimy nie otwierać 
linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja 
sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła 
wiadomości  z  przekierowaniem  do  stron.

- informujemy, że od września 2021 r. 
obsługa spraw związanych z gospodarką 
odpadami komunalnymi w Urzędzie 
Miejskim w Piątku została przeniesiona do 
pokoju  nr  16.

- od  6 września w godzinach 16.00 - 20.00 
czynna jest siłowania przy hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Piątku. Korzystanie z siłowni 
z zachowaniem bezpieczeństwa sanitar-
nego.  Serdecznie  zapraszamy.

- ZGKiM w Piątku zakończył prace związane 
z wykaszaniem poboczy przy drogach 
gminnych. Zadbał również o estetykę 
gminnych  terenów  zielonych.

Informacja Urzędu 

Leśnej Dychy
Czwarta edycja 

Piknik rodzinny 
w Balkowie

Sondaż na temat 
planowania 

przestrzennego

Stowarzyszenie „Razem dla Balkowa” 
zorganizowało w niedzielę, 5 września 2021 
r. piknik pn: „Rodzinny dzień dziecka” oraz 
warsztaty  proekologiczne. 
Stowarzyszenie „Razem dla Balkowa” 
napisało wniosek do LGD Polcentrum na 
realizację projektu pt. „Rodzinny dzień 
dziecka” oraz warsztaty proekologiczne. 
Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i 
Stowarzyszenie otrzymało grant na 
realizację pikniku. Przy realizacji tego 
przedsięwzięcia brało udział całe 
Stowarzyszenie oraz liczni mieszkańcy 
Balkowa. Piknik odbył się w przepięknym 
parku przy dworze w Balkowie. Teren został 
udostępniony przez właścicieli – Michała 
Banaszczyka i Jacka Barylskiego. 
Wszystkie atrakcje dla dzieci oraz artykuły 
spożywcze na grilla były zakupione z 
projektu, natomiast ciasto było pieczone 
przez panie ze Stowarzyszenia „Razem dla 
Balkowa”. Napoje zasponsorowali państwo 
Agn ieszka i  Wojc iech  Urbańscy.  
Dodatkowymi atrakcjami były przejażdżki 
bryczką oraz wystawa samochodów 
zabytkowych.

Przypominamy, że wchodząc do Urzędu 
Miejskiego w Piątku należy założyć 
maseczkę ochronną i zdezynfekować 
ręce.
Do dyspozycji interesantów Urząd 
udostępnia na parterze budynku (po 
prawej stronie od wejścia) maseczki 
jednorazowe  oraz bezdotykowy 
automat  do  dezynfekcji  rąk.

1) w formie elektronicznej przez Internet  
– jest to najszybszy i najwygodniejszy 
sposób. Deklaracje będziemy składać za 
pośrednictwem systemu teleinforma-
tycznego CEEB – https://zone.vf-lab.pl/ 
Składanie deklaracji będzie wdrażane 
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, 
korzystając w szczególności z Profilu 
Zaufanego lub dowodu osobistego z 
warstwą elektroniczną. Zachęcamy 
wszystkich do korzystania z elektroni-
cznego  sposobu  składania  deklaracji.

Urząd Miejski w Piątku przypomina, że od 
1 lipca każdy właściciel lub zarządca 
budynku zobowiązany jest złożyć 
deklarację do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Dla budynków, 
które już istnieją właściciel lub zarządca 
ma 12 miesięcy. Dla nowo powstałych 
budynków termin ten wynosił 14 dni. 
Deklaracje  można  składać:

2) w formie papierowej – wypełniony 
dokument można będzie wysłać listem 
albo złożyć osobiście we właściwym 
Urzędzie  (zgodnie  z lokalizacją budynku).

Prawidłowość wprowadzonych danych 
zostanie zweryfikowana, np. przez 
kominiarza przeprowadzającego przegląd 
komina, który potwierdzi to co zostało 
wskazane w deklaracji, uzupełni o 
dodatkowe dane lub dokona modyfikacji 
tych istniejących. Informujemy również, że 
wprowadza się sankcje karne, które mogą 
być nakładane w przypadku niezłożenia w 
ustawowym terminie ww. deklaracji. Za 
brak złożenia deklaracji będzie grozić 
grzywna

Miejsce składania deklaracji dla budynków 
położonych na terenie Gminy Piątek: 
Urząd Miejski w Piątku, ul. Rynek 16, 99-
120 Piątek.  Prowadzący sprawę: 
Krzysztof  Menes –  tel.  24 722 12 39 

do CEEB
Złóż deklarację 

Poziom zaszczepienia mieszkańców
Trwają szczepienia przeciw Covid-19. 

Przynajmniej jedną dawkę szczepionki 
przyjęło – 3 037 osób - 51,5%

Na dzień 29.09.2021 r. spośród 5 892 
mieszkańców Gminy Piątek 
– 2 878 osoby, czyli 48,8% 

jest w pełni zaszczepionych. 

Osoby, które nie mają aplikacji zachęcamy 
do jej zainstalowania. Dzięki aplikacji 
mozna być na bieżąco z ważnymi 
sprawami dotyczącymi funkcjonowania 
naszej   gminy! 
Pobranie i korzystnie z aplikacji jest 
bezpłatne!  

Sondaż jest realizowany w ramach 
projektu Partycypacja w planowaniu 
przestrzennym – II edycja w ramach 
Programu Operacy jnego Wiedza 
E d u k a c j a  R o z w ó j  2 0 1 4 - 2 0 2 0  
współ f inansowanego ze środków 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego.

Uży tkown ików ap l i kac j i  BL ISKO 
zachęcamy do udzielania odpowiedzi na 
pytania stawiane co tydzień we wtorek, w 
ramach uruchomionego sondażu 
dotyczącego planowania przestrzennego 
w naszej gminie. Dziękujemy za 
dotychczasowe  odpowiedzi!

W sobotnie przedpołudnie, na terenie placu 
zabaw w Konarzewie, odbyła się IV edycja 
Leśnej Dychy w Centrum Polski. Tegoro-
czna trasa, licząca 10,5 km wiodła 
przepięknymi lasami Konarzewa i  Kwilna. 
Na starcie biegu stawiło się ponad 60 
uczestników, którzy rywalizowali w kategorii 
Pań i Panów oraz w kategorii Nordic 
Walking. Na mecie, na każdego biegacza 
czekał medal, napój oraz możliwość 
spotkania się przy ognisku z kiełbaską na 
kiju. Medale dla każdego z uczestników 
zakupiono ze środków Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Natomiast puchary ufundowali Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Piątku oraz 
Burmistrz  Piątku.

Biuro Nieruchomości Aspect w Kutnie 

posiada w ofercie nowe mieszkania na 

Osiedlu Słonecznym Łąkoszyn o pow. 

od 30 mkw do 54 mkw w pierwszym 

budowanym już bloku z windą, dużymi 

balkonami, parkingami. Docelowo 

powstanie osiedle z dziesięcioma 

blokami z zapleczem handlowym. 

Promocyjne mieszkania są w cenie od 

5 200 zl za 1 mkw. Informacje pod nr 

tel. 505 033 099 lub osobiście Biuro 

Aspect Nieruchomości w Kutnie 

PI. Wolności 10  w  godz.  9 00- 16 30.

Zapraszamy !!!
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Harmonogram odbioru odpadówna terenie Gminy Piątek w roku 2021

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.
Lokalizacja  pojemników:

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 ).

Piątek - ulice:  Łowicka, Szkolna, Pokrzy-
wna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska

UWAGA: Butelki typu PET, przed 
wrzuceniem do pojemnika prosimy 
zgniatać!!!  Szkło i plastik dostarczany 
do punktów gniazdowych należy wrzu-

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.

- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12.2020 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 
97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w 
terminie:

Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service 
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach 
odbioru  odpadów.

- za  miesiąc  listopad - do 30.11.2021 r.   

Odpady selektywne (żółte worki):          
13.10,   2.12

- za  miesiąc  październik - do 29.10.2021 r.

Uwaga: Do żółtych worków można wkładać 
wyłącznie butelki plastikowe po napojach i 
chemii domowej, puszki po napojach i  
konserwach oraz opakowania wielomateria-
łowe po sokach, napojach, mleku, 
opakowania z papieru lub tektury, gazety i 

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

Odpady zielone (brązowe worki):  14.10,  
28.10,  25.11,  23.12

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

Odpady selektywne (zielone worki):  8.12

Odpady komunalne: 14.10,  28.10, 25.11, 
23.12

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

cać do pojemników a nie stawiać obok!!! 
Informacje o braku odbioru odpadów  
zgodnie z w/w harmonogramem zaintere-
sowani przekazują telefonicznie do 
PreZero Service  Centrum  Sp.  z o. o.:

Tel.: (+48) 24-254-29-86 – BOK

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:  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.

- lub  do  Urzędu  Miejskiego  w  Piątku: 

Po raz dwudziesty pojechali śladami Mieczysława Nowickiego

Zawody otworzyli: Burmistrz Piątku – 
Krzysztof Lisiecki wraz z patronem imprezy – 
Mieczysławem Nowickim, Starostą Powiatu 
Łęczyckiego -  Januszem Mielczarkiem oraz 
Prezesem LKS „Malina” Piątek - Bogdanem 
Urbankiem. Wśród gości obecni byli: 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piątku – 
Daniel Gorący wraz z radnym: Tomaszem 
Kucharczykiem i Pawłem Budnerem, Zenon 
Dąbrowski – radny powiatu łęczyckiego,  
Jolanta Kowalska z Uniwersytetu Łódzkiego,  
policjant z Posterunku Policji w Piątku, 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Piątku,  
nauczyciele oraz rodzice i opiekunowie 
uczniów ze szkół w Piątku, Czernikowie i 
Łęczycy. Nie zabrakło oczywiście Andrzeja 
Kowalskiego – pomysłodawcy imprezy i 
wiernego kibica zawodów. Nad prawidło-
wością przebiegu wyścigów rowerowych 

W sobotę, 18 września las w Witowie już 
po raz dwudziesty stał się areną wyścigów 
rowerowych  „Jedz iemy ś ladami  
Mieczysława Nowickiego”. Pomimo 
niesprzyjającej pogody na starcie stanęło 
wielu młodych pasjonatów dwóch kółek, 
którzy ambitnie rywalizowali na trasie 
wyścigu.

Po zakończeniu rywalizacji Mieczysław 
Nowicki wręczył imienne medale Towa-
rzystwa Olimpijczyków Polskich za zasługi 
wniesione w popularyzację ruchu olimpij-
skiego w Polsce dla: Andrzeja Kowal-
skiego, Krzysztofa Lisieckiego, Janusza 
Mielczarka,  Zenona Dąbrowskiego,  
Andrzeja Bielickiego i Krystyny Grabo-
wskiej. Za przygotowanie i przepro-
wadzenie dwudziestu edycji wyścigów 
podziękowania i puchary wręczył starosta 
Janusz Mielczarek. Natomiast pamiątkowe 
puchary-sowy wykonane przez piątko-
wskiego rzeźbiarza Andrzeja Dębowskiego 
były upominkiem, który wraz ze słowami 
podziękowania trafiły do dwudziestu osób, 
wyróżnionych przez Burmistrza za pracę 
przy  organizacji  wyścigów  rowerowych.

czuwali nauczyciele wychowania fizycz-
nego - m.in. Aleksandra Raj, Magdalena 
Wróblewska,  Krzysztof Korzewski - 
konferansjer imprezy oraz niezawodni 
sędziowie: Andrzej Bielicki, Jan Wuziak 
i  Piotr  Bielicki.

Młodzi zawodnicy, którzy zajęli miejsca na 
podium w poszczególnych kategoriach 
otrzymali medale i dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez sponsorów 
i organizatorów imprezy: Starostwo Powia-

Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach 
wiekowych na trasie wyznaczonej leśnymi 
drogami. Młodsi mieli do przejechania jedno 
okrążenie, starsi – dwa. Wyniki poszczegól-
nych kategorii wiekowych dostępne są na 
www.gminapiatek.pl 

Wszystkim, którzy przyczynili się do 
organizacji i sprawnego przebiegu 
wyścigów organizatorzy składają 
serdeczne podziękowania. Dziękujemy 
także zawodnikom, którzy pomimo 
opadów licznie przystąpili do rywalizacji.

towe w Łęczycy, Urząd Miejski w Piątku, 
LKS „Malina” Piątek, Państwa Nowickich i 
Radę Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. 
Jak co roku pomocy organizacyjnej, 
użyczając prądu, udzieliła pani Zdzisława 
Kujawa.

Tradycyjnie wyścigi  zakończyło spotkanie 
przy ognisku i wspólne pieczenie 
przepysznych kiełbasek ufundowanych 
przez Burmistrza Piątku. Nie zabrakło także 
harcerskich piosenek  „Płonie ognisko i 
szumią knieje”, czy też „Plonie ognisko w 
lesie,  wiatr  szumny  piosnkę  niesie…”.

Pomimo niesprzyjającej aury wyścigom 
rowerowym towarzyszyła  wspaniała 
atmosfera, a rywalizacji – przestrzeganie 
zasad zasad fair play. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje postawa zawodni-
czki z klasy VIII – Aleksandry Adamiak ze 
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Piątku, która widząc, że 
koleżanka zasłabła na trasie, przerwała 
wyścig i pospieszyła z pomocą. Za taką 
wzorową  postawę Pani Jolanta Kowalska 
wraz z Panem Mieczysławem Nowickim 
podziękowali zawodniczce wręczając 
koszulki „Jestem fair”. Pani dyrektor 
zapewniła, że uczennica zostanie także 
uhonorowana  specjalną  statuetką.


