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użyteczności publicznej
Termomodernizacja ośmiu budynków Nowe inwestycje 

za granty 
„Sołectwo na plus”

W grudniu 2020 r. zawarto umowę z 
wybranym wykonawcą robót budowlanych 
w ramach projektu oraz przygotowano 
harmonogram realizacji prac i rozpoczęto jej 
realizację.  Wysokość dofinansowania 
stanowi 85% kosztów kwalifikowanych 
projektu. Szacowany koszt całkowity to 
3 .777 .985  z ł . ,  a  do f inansowan ie  
2.  249. 799,39  zł.
Okres realizacji projektu zaplanowano na 
lata 2020- 2022. Udzielone, w ramach RPO 
WŁ dofinansowanie pozwala na komple-
ksową realizację inwestycji w oparciu o 
optymalne, ale kosztowne rozwiązania, z 
wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii – powietrzne pompy ciepła 
w s p o m a g a n e  i n s t a l a c j ą  o g n i w  
fotowoltaicznych. Współfinansowanie 
pozwala realizować roboty budowlane z 
wykorzystaniem materiałów i urządzeń 
dobrej  jakości. Realizacja projektu wpisuje 
się w główne cele gospodarki energetycznej 
kraju, województwa i regionu, a także 
kierunki działań sformułowane w Planie 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy 

Gmina Piątek realizuje projekt inwestycyjny, 
współfinansowany ze środków RPO WŁ na 
lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja 
budynków użyteczności publicznej na 
terenie Gminy Piątek”, w ramach którego 
zaplanowano kompleksową termomo-
dernizację ośmiu budynków użyteczności 
publicznej na terenie Gminy Piątek, w tym 6 
świetlic wiejskich, budynku szkolnego i sali 
sportowej. Świetlice wiejskie w Balkowie, 
Bielicach, Konarzewie, Jankowie, Pokrzy-
wnicy i Orenicach; części starej szkoły w 
Czernikowie oraz hala sportowa PILAWA 
przy obiekcie szkolnym w Piątku pełnią 
ważną rolę społeczno-kulturalną wśród 
mieszkańców gminy. Obiekt w Czernikowie i 
hala w Piątku to także ważny element 
infrastruktury edukacyjno-rekreacyjnej 
służącej  najmłodszym  mieszkańcom. 

Realizacja projektu jest również korzystna ze 
społecznego punktu widzenia, wpłynie 
bowiem na poprawę warunków życia 
mieszkańców gminy oraz  wzros tu  
atrakcyjności gminy jako miejsca nauki, 
pracy,  zamieszkania  i  wypoczynku.

Obecnie kończone są roboty dotyczące 
świetlic w Orenicach, Balkowie, Pokrzywnicy 
i Bielicach, a  także w szkole podstawowej w 
Czernikowie. Roboty budowlane w hali 
sportowej „PILAWA” w Piątku w związku z 
rozpoczętym rokiem szkolnym, a także 
sezonem grzewczym, zdecydowano się 
przesunąć do realizacji na 2022 r. Również 
prace w Konarzewie i Jankowie ruszą w 2022r.

Prace budowlane rozpoczęły się w 2021 roku 
i nieprzerwanie prowadzone są do chwili 
obecnej. W maju 2021 r. został zaakce-
ptowany pierwszy finansowy wniosek o 
płatność ze środków unijnych oraz wniosek o 
wypłatę zaliczki na poczet wykonywanych 
aktualnie  robót   budowlanych.

Piątek – zwiększenie komfortu cieplnego, 
polepszenie jakości usług danych jednostek 
administracji publicznej, ugruntowanie 
pozycji sektora publicznego jako lidera w 
racjonalnym gospodarowaniu energią oraz 
zasobami  finansowymi.

Celem szczegółowym realizacji jest poprawa 
efektywności energetycznej w sektorze 
budownictwa  użyteczności  publicznej.

Celem bezpośrednim realizowanego 
projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię, co w znacznym stopniu przełoży 
się na obniżenie zużycia paliw konwencjo-
nalnych i w konsekwencji spowoduje 
ograniczenie emisj i  zanieczyszczeń 
powietrza odpowiedzialnych za powstawanie 
zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów 
cieplarnianych. Miarą osiągnięcia celu 
będzie zmniejszenie rocznego zużycia 
energii pierwotnej i końcowej w budynkach 
objętych projektem oraz spadek w ciągu roku 
emisji  gazów  cieplarnianych. 

W sołectwie Piekary dobiegają końca prace 
związane z realizacją projektu „Wyposażenie 
świetlicy wiejskiej w Piekarach”. 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 zostały stoły i krzesła, które 
pozwolą na organizację w świetlicy różnego 
rodzaju  spotkań,  warsztatów,  szkoleń  itp.

W trzech sołectwach na terenie gminy Piątek 
dobiegają końca prace związane z realizacją 
projektów dotowanych w ramach naboru 
„Sołectwo na plus”. W tym roku dofinanso-
wanie projektów przez Województwo Łódzkie 
otrzymały sołectwa:  Czerników, Konarzew 
i  Piekary.  
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 powstaje miejsce odpoczynku i 
relaksu dla mieszkańców wsi.  Ogólnodo-
stępna wielofunkcyjna, plenerowa strefa 
aktywności skierowana będzie do różnych 
grup wiekowych. Znalazły się tu nowe 
urządzenia sportowe siłowni plenerowej oraz 
nowe elementy wyposażenia  placu  zabaw. 
W ramach projektu pojawią się jeszcze 
nasadzenia roślin ozdobnych oraz kosze do 
segregacji  odpadów. 
Projekt sołectwa Konarzew - „Wspólnie dla 
dobra naszej małej Ojczyzny”  zamyka się 
budżetem 12 630 zł. Dofinansowanie z 
Województwa Łódzkiego – 10 000 zł. Kwota 
2 630 zł pochodzi z budżetu Gminy Piątek. W 
ramach realizacji projektu w Konarzewie 
powstało boisko do piłki siatkowej plażowej, a 
widownia przed miejscowym miniamfiteatrem 
zyskała  nowe  ławki. 
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Zjazd Oddziału 
Gminnego Związku 
OSP RP w Piątku

Fair Play
Ola wie co znaczy Polski Ład - 4,5 mln 

dla Gminy Piątek

Wypłata zaliczek na 
poczet dopłat 

bezpośrednichPamiętaj o złożeniu 
deklaracji do CEEB

Po powitaniu uczestników spotkania przez 
panią dyrektor i wyjaśnieniu zasad fair play 
głos zabrała pani dr Jolanta Kowalska, która 
przedstawiła sylwetki sportowców, laureatów 
konkursów Fair Play PKOL. Pani Kowalska 
zachęcała młodzież do takiej postawy w 
życiu codziennym, szkolnym oraz sporcie. 
Następnie wystąpił Pan Mieczysław  Nowicki 
opowiadając o sportowcach promujących 
postawy fair play. Zaprezentował również 
książkę „FAIR PLAY”, zachęcając do jej 
przeanalizowania. Głos zabrał również  
Burmistrz Piątku K. Lisiecki. Wskazał  
znanych sportowców, którym bliska jest 
postawa fair play. Przypomniał zachowanie 
Pana Nowickiego, który potrafił zrezygnować 
z własnego sukcesu, dla sukcesu Ryszarda 
Szurkowskiego. Zebrani z zaciekawieniem 
wsłuchiwali się w barwne opowieści o 
zasadach i postawach fair play wielu 
znanych  ludzi.
Spotkanie było doskonałą okazją do 
wyróżn ien ia  uczn iów p ią tkowsk ie j  
podstawówki, którzy znają i stosują zasady 
fair play. Na takie wyróżnienie zasłużyła 
uczennica z klasy VIII b Aleksandra 
Adamiak ,  która potrafi ła wesprzeć 
koleżankę podczas 20. Młodzieżowych 
Wyścigów Rowerowych Powiatu Łęczy-
ckiego „Jedziemy śladami Mieczysława 
Nowickiego” w Witowie, w dniu 18.09.2021r. 
Ola zrezygnowała z dalszej jazdy, gdy 
uznała, że udzielenie pomocy koleżance  
jest  ważniejsze  niż  pościg  za  wygraną.

Olę uhonorowano statuetką w podzięko-
waniu za postawę FAIR PLAY. Ponadto 
uczennica otrzymała z rąk Pana Nowickiego  
książkę  „FAIR  PLAY”  i  koszulkę.

– Jesteśmy dumni z takiej postawy naszej 
uczennicy  –  podkreśliła  pani  dyrektor. 

11 października br. w Szkole Podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku 
odbyło się spotkanie poświęcone Fair Play. 
Wzięli w nim udział uczniowie oraz 
zaproszeni goście: dr Jolanta Kowalska z 
Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Nauki o 
Wychowaniu, członek Klubu Fair Play; 
Mieczysław Nowicki - Wiceprezes PKOL,  
Burmistrz Piątku - Krzysztof Lisiecki; Bogdan 
Urbanek - Prezes LKS „Malina” Piątek; 
dyrektor szkoły - Krystyna Grabowska; 
nauczyciele  i  pedagog  szkolny.

Podczas debaty odbył się także quiz w 
wyniku, którego dwoje uczniów zostało 
nagrodzonych gadżetami przez Panią 
Kowalską.

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

Rozpoczęcie realizacji inwestycji planowane 
jest  na  drugą  połowę  2022 roku.

W ramach pierwszego naboru Gmina Piątek 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 
4 450 000,00 zł na realizację zadania: 
„Modernizacja stadionu miejskiego wraz z 
rozbudową kompleksu sportowego „Orlik” 
oraz rewitalizacja parku miejskiego w Piątku”. 

- na  remonty  i  budowę  dróg  gminnych.

Całkowity, szacunkowy koszt tego zadania 
wyniesie około 5 mln zł. 

W poniedziałek, 25 października ogłoszone 
zostały wyniki pierwszego naboru w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji  Strategicznych.
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych ma na celu 
dofinansowanie projektów inwestycyjnych 
realizowanych przez gminy, powiaty i miasta 
lub ich związki w całej Polsce. Program 
realizowany jest poprzez promesy inwesty-
cyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 
Pierwsza edycja naboru wniosków rozpoczęła 
się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym 
czasie każda JST czy związek JST mogła 
zgłosić maksymalnie trzy wnioski o 
dofinansowanie,  w  tym:
- 1  wniosek  bez  kwotowego  ograniczenia

- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania 
nie  może  przekroczyć  5 mln  zł.  
Gmina  Piątek  złożyła  wnioski  na:
-  na tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (park, 
boisko, Orlik),

- 1 wniosek, którego wartość dofinansowania 
nie  może  przekroczyć  30 mln  zł

W dniu 16 października 2021 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku 
odbył się Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku  OSP  RP  w  Piątku. 
Po zapoznaniu się z uchwałami 
ochotniczych straży pożarnych w sprawie 
wyboru przedstawicieli OSP do Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP komisja 
wyborcza przedstawiła do zatwierdzenia 
przez Zjazd skład Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku, który na swoim 
pierwszym posiedzeniu ukonstytuował 
się  następująco:
Prezes - Krzysztof Lisiecki, Wiceprezes - 
Józef Wojtera, Komendant gminny - 
Bogusław Foks, Sekretarz - Janina Wejt-
Świątkiewicz, Skarbnik -  Andrzej 
Majchrzak, Członkowie prezydium: Błażej 
Balik, Kamil Frątczak,  Grzegorz 
Głuchowicz, Członkowie zarządu:  Michał 
Kacprzak, Jan Kruszyniak,  Arkadiusz 
Mardofel, Jakub Urbański, Sławomir 
Rybus
Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP zgodnie z uchwałą nr 3/9/2021 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Łęczycy wybrał na Zjazd Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP następujących 
delegatów: Dh Bogusław Foks, Dh 
Krzysztof Lisiecki, Dh Janina Wejt-
Świątkiewicz oraz wybrał do Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
następujących przedstawicieli: Dh 
Bogusław  Foks,  Dh  Krzysztof  Lisiecki.
Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP 
RP Wybrał Komisję Rewizyjną Oddziału 
Gminnego spośród delegatów na Zjazd 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w 
osobach: Przewodniczący – Dominik 
Kacperski, Wiceprzewodniczący – 
Tadeusz Antosiak, Sekretarz – Przemy-
sław  Matusiak.

Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, 
natomiast od 1 grudnia br. rozpocznie się 
przekazywanie pozostałych kwot dopłat 
bezpośrednich oraz płatności obszarowych z 
PROW.

18 października ARiMR rozpoczęła wypłatę 
zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich i 
płatności obszarowych z PROW za 2021 rok. 
Zaliczki będą wypłacane na najwyższym 
dopuszczonym w UE poziomie i w przypadku 
dopłat bezpośrednich wyniosą 70 proc., a w 
przypadku płatności obszarowych – 85 proc. 
należnych  dopłat.
Agencja wszelkie środki przekazuje 
wyłącznie na konta, które zostały wskazane 
przez rolników we wnioskach o wpis do 
ewidencji producentów. Bardzo ważne jest 
zatem, by numery rachunków były aktualne. 
Zachęcamy rolników oczekujących na 
wypłatę zaliczek, aby sprawdzili, czy ARiMR 
posiada właściwe dane w tym zakresie. Jeżeli 
numer konta będzie nieaktywny, pieniądze 
wrócą do Agencji. Wszelkie zmiany 
dotyczące numeru rachunku należy zgłaszać 
do  biur  powiatowych  ARiMR.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić 
grzywna. Na koniec października w 
Urzędzie Miejskim  w  Piątku  złożono 
niespełna  50  deklaracji !!!

Urząd Miejski w Piątku przypomina, że od 
1 lipca każdy właściciel lub zarządca 
budynku zobowiązany jest złożyć 
deklarację do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. Deklaracje  
można  składać:

1)  w formie e lektronicznej  za 
pośrednictwem systemu CEEB – 
https://zone.vf-lab.pl/ korzystając z Profilu 
Zaufanego lub dowodu osobistego z 
warstwą  elektroniczną. 

2) w formie papierowej – wypełniony 
dokument można wysłać listem albo złożyć 
osobiście w Urzędzie Miejskim w Piątku, 
ul. Rynek 16, 99-120 Piątek. Formularz 
deklaracji można pobrać w Urzędzie lub ze 
strony  bip.ugpiatek.pl 



                 Expresem   
 przez Gminę Piątek
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- Apteka przy ulicy Stodolnianej 6 
- tel.  24  722  11  33

- rozpoczęły się prace remontowe budynku 
mieszkaniowego przy ul. Pokrzywnej, który 
ucierpiał podczas pożaru w kwietniu br. Na 
początku usunięto wszystkie spalone 
elementy oraz zdemontowano spalony dach. 
Na naprawę tego budynku Rada Miejska w 
tym roku przeznaczyła kwotę 600 tys. zł. 
Z tych środków w pierwszej kolejności 
zostanie  odbudowany  dach  i  poddasze.  

- Urząd Miejski w Piątku przypomina o 
szczepieniach przeciw Covid-19. Niestety w 
ostatnim czasie zainteresowanie szczepie-
niami wśród mieszkańców naszej gminy  
wyraźnie osłabło, co w połączeniu ze 
wzrostem zachorowań, szczególnie w grupie 
osób niezaszczepionych budzi duży 
niepokój. Przypominamy, 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, że na 
stronie www.gminapiatek.pl publikowane są 
kalendarzyki polowań kół łowieckich 
posiadających swoje obwody łowieckie w 
granicach  gminy  Piątek. 
- Urząd Miejski w Piątku informuje, że w 
związku z prowadzonym przez BZK GROUP 
skupem zbóż wystąpią pewne utrudnienia 
dla osób odwiedzających targ w Piątku. 
Przez okres dwóch miesięcy (do połowy 
grudnia 2021) ograniczona zostaje liczba 
miejsc parkingowych na targowisku 
(wschodnia część placu targowego).  
Niewielkie modyfikacje obejmą również 
miejsca handlowe. Za utrudnienia 
przepraszamy. 
-  informujemy, że na stronie gminapiatek.pl 
w dziale Aktualności opublikowana jest lista 
jednostek nieodpłatnego poradnictwa 
prawnego.
- zakończyła się zbiórka folii rolniczych z 
gospodarstw indywidualnych w bieżącym 
roku. Limit 100 ton folii z terenu Gminy 
przyznany przez NFOŚiGW został  
wykorzystany w 100 %. Koszt całego 
zadania  wyniósł  50  tys. zł.

Informacja Urzędu 

Informacja ZGKiM 

BZK GROUP skupuje 
zboża w Piątku

Profilaktyka 40+ 
Darmowy pakiet 

badań  

- pszenicy  i  żyta  (także  eko)

W Piątku skup prowadzony jest na terenie 
placu  targowego.  

grains@bzkgroup.pl i com@bzkgroup.pl

- rzepaku

Kontakt mailowy: rapeseed@bzkgroup.pl, 

Firma  prowadzi  skup:
- kukurydzy  mokrej  i  suchej

BZK GROUP organizuje kontraktacje i skup 
zbóż na rzecz spółek produkcyjnych 
Komagra Sp. z o.o., Bioagra S.A i Molskie 
Młyny  Sp.  z  o. o.

Szczegółowe informacje dotyczące skupu 
pod  numerem  telefonu   661  302  109. 

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.

Zmiana adresów 
mailowych w GOPS 

w Piątku

Poziom zaszczepienia mieszkańców
Trwają szczepienia przeciw Covid-19. 
Na dzień 27.10.2021 r. spośród 5 892 

mieszkańców Gminy Piątek 
– 3 017 osoby, czyli 51,2% 

jest w pełni zaszczepionych. 
Przynajmniej jedną dawkę szczepionki 

przyjęło – 3 130 osób - 53,1%

A przecież dzięki regularnym badaniom 
np. krwi i moczu ograniczasz ryzyko 
późnego wykrycia choroby i długiego 
pobytu  w  szpitalu!

To proste. Sam wystawiasz sobie e-
skierowanie na badania. Bez wizyty u 
lekarza. Wystarczy, że wypełnisz ankietę o 
swoim zdrowiu. Zrobisz to elektronicznie 
(przez Internetowe Konto Pacjenta) lub 
telefonicznie (pod numerem 22 735 39 53).

Więcej informacji na: www.gminapiatek.pl i 
www.gov.pl/zdrowie 

Postaw na profilaktykę i ciesz się długim 
życiem. Zrób to dla siebie i swoich bliskich. 
Już teraz skorzystaj z programu badań 
diagnostycznych Profilaktyka 40 Plus. 
Bezpłatnie  i  bez  kolejki.

Najpóźniej po 2 dniach roboczych od 
wype łn ien ia  ank ie ty,  dos tan iesz  
skierowanie na pakiet bezpłatnych badań 
diagnostycznych. Potem wybierasz jedną 
z niemal 100 placówek w Łódzkiem i 
idziesz na badania. Wyniki otrzymasz na 
miejscu lub elektronicznie. Pamiętaj! 
Skonsultuj je ze swoim lekarzem 
rodzinnym.

Masz  40  lat  lub  więcej?

Jak  się  zgłosić?

Skorzystaj z pakietu bezpłatnych badań 
diagnostycznych  i  bądź  zdrów!
Kiedy ostatnio robiłeś sobie badania? No 
właśnie…

Wybierz  pakiet  badań  i  zrób  je za darmo

Badania  wykonasz  w  całej  Polsce

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej w Piątku przypomina osobom 
użytkującym nieruchomość po zmarłych 
członkach rodziny o konieczności zawarcia 
umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub 
odprowadzanie ścieków. W przypadku nie 
spełnienia w/w warunku przyłącze wodo-
ciągowe i/lub kanalizacyjne zostanie 
zamknięte.

na terenie gminy 
przeprowadzona będzie 

Urząd Miejski w Piątku 
informuje, że w poniedziałek 

15 listopada 

Przeznaczone do odbioru 
gabaryty należy w tym dniu 

wystawić przed posesję,

zbiórka odbiór odpadów 
wielkogabarytowych. 

a jeżeli zabudowanie znajduje 
się w znacznej odległości od 
drogi, po której jedzie pojazd 

zbierający odpady, to nie dalej 
niż 15 m od jej osi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Piątku przypomina o zmianie adresów 
e-mail placówki. Od 01.10.2021r. nie są 
o b s ł u g i w a n e  a d r e s y  e - m a i l :  
gopspiatek@wp.pl i gops@ugpiatek.pl

- stypendia@gopspiatek.pl – Inspektor 
Justyna  Knaś

- rodzinne@gopspiatek.pl – Inspektor 
Aneta  Andrzejczak

- ksiegowosc@gopspiatek.pl – Główna 
Księgowa  Małgorzata  Kubicka

- socjalny1@gopspiatek.pl – pracownik 
socjalny  Ewa  Błaszczyk

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

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

- socjalny2@gopspiatek.pl – pracownik 
socjalny  Anna  Sakiewa

- socjalny3@gopspiatek.pl – pracownik 
socjalny  Aneta  Grabarczyk

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

Zwieziony gruz zostanie prze-
robiony na kruszywo, które 
następnie zostanie wykorzy-
stane do naprawy dróg na 
terenie  Gminy  Piątek. 

Burmistrz Piątku informuje, że 
osoby które chcą pozbyć się 
zbędnego gruzu i kamieni mogą 
dostarczyć je na plac położony 
przy Gminnej Oczyszczalni 
Ścieków w Piątku w godz. 
7:30 - 14:30
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Harmonogram odbioru odpadów na terenie 
Gminy Piątek w roku 2021

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:

Lokalizacja  pojemników:

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.

Odpady zielone (brązowe worki):  25.11,  
23.12

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

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

UWAGA: Butelki typu PET, przed 
wrzuceniem do pojemnika prosimy 

Odpady selektywne (zielone worki):  8.12

- za  miesiąc  listopad - do 30.11.2021 r.   

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

- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12.2020 r.

Odpady selektywne (żółte worki):            
2.12

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: 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 
czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, 
papier szkolny i biurowy, książki i 
zeszyty, torebki  papierowe, papier pakowy.

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.

Odpady komunalne:  25.11,   23.12

- lub  do  Urzędu  Miejskiego  w  Piątku: 

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.

tel.  nr    24 722- 11-23;     24 722-12-39.

Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – BOK

Informacje o braku odbioru odpadów  
zgodnie z w/w harmonogramem zaintere-
sowani przekazują telefonicznie do 
PreZero Service  Centrum  Sp.  z o. o.:
- ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

zgniatać!!!  Szkło i plastik dostarczany 
do punktów gniazdowych należy wrzu-
cać do pojemników a nie stawiać obok!!! 

Szczepienia na grypę

Porozmawiajmy o 
depresji - kampania 

informacyjna 
GOPS w Piątku

Jeśli należysz do osób uprawnionych do 
bezpłatnego szczepienia, nie musisz prosić 
lekarza o receptę na szczepionkę ani 
umawiać się w przychodni. Wystarczy, że 
zgłosisz się do jednego z punktu szczepień 
wskazanego na mapie znajdującej się pod 
artykułem i umówisz na termin zabiegu. 
Przed szczepieniem należy wypełnić 
oświadczenie, a następnie porozmawiać z 
lekarzem  kwalifikującym  do  zabiegu.

- nauczyciele i inne osoby pracujące w 
przedszkolu, innej formie wychowania 
przedszkolnego, szkole lub placówce 
działającej w systemie oświaty, placówce 
wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-
wychowawczej, regionalnej placówce 
opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym 
ośrodku preadopcyjnym, w ramach form 
opieki  nad  dziećmi  w  wieku  do  lat  3,

Co warto wiedzieć o szczepieniu na grypę

Seniorzy, medycy, nauczyciele, studenci 
i osoby przebywające w placówkach 
opiekuńczych lub w nich zatrudnione 
mają prawo do darmowego szczepienia 
na grypę. 

Najlepiej zaszczepić się na początku sezonu 
grypowego, czyli jesienią. Po podaniu 
szczepionki odporność rozwija się w ciągu 
dwóch–trzech tygodni i utrzymuje się 6–12 
miesięcy.

Szczepienie jest dobrowolne, ale zalecane. 
Zwłaszcza wtedy, jeśli ktoś ma niską 
odporność lub pracuje z osobami o 
zaburzonej odporności lub ma kontakt z 
wieloma osobami w pracy. Prawo do 
bezpłatnego  szczepienia  mają  m.in.:
- medycy i osoby zatrudnione w placówkach 
medycznych,

- pracownicy pomocy społecznej, w tym 
zatrudnieni w placówkach zapewniających 
całodobową opiekę osobom niepełnospra-
wnym, przewlekle chorym lub osobom w 
podeszłym  wieku,

W czasie pandemii szczególnie wskazane 
jest zapobieganie zachorowaniu. Sezon 
zachorowań na grypę zaczyna się w 
październiku,  a  kończy  w  kwietniu.

- diagności  laboratoryjni,

- seniorzy, czyli osoby urodzone nie później 
niż  w  1946 r.

www.pacjent.gov.pl/aktualnosci/szczepienia
-na-grype 

Więcej o bezpłatnej akcji szczepień przeciw 
grypie  na  stronie:

Kto  ma prawo do  bezp ła tnego  
szczepienia

- farmaceuci  i  pracownicy  aptek,

Mieszkańcy naszej  gminy,  k tórym 
przysługuje bezpłatne szczepienie przeciw 
grypie  mogą  je  wykonać  w  Łęczycy  w:
- ZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 

tel.  603  910  632  lub  24  721  50  11 

tel.  24  388  26  28 

- NZOZ MEDAR - Kilińskiego 4

Szczepienie przeciwko grypie nie chroni w 
100 proc. przed zachorowaniem, ale dzięki 
niemu, nawet w przypadku wystąpienia 
choroby,  jej  przebieg  będzie  łagodniejszy.

- NZOZ PULS s.c. - Konopnickiej 10 

tel.  24  721  24  42
- NZOZ LEDAN - Belwederska 47
tel.  24  307  04  33

Terminy przyjęć psychologa w Punkcie 
Konsultacyjnym mieszczącym się w 
budynku GOPS w Piątku przy 
- ul.  Łowickiej 4

27.12.2021 r. godz. 13.30-18.00

15.11.2021 r. godz. 13.30-18.00

13.12.2021 r. godz. 13.30-18.00
29.11.2021 r. godz. 13.30-18.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Piątku i Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Piątku 
prowadzą kampanię informacyjną pod 
nazwą „Porozmawiajmy o DEPRESJI”. 
W ramach kampani i  szczególn ie 
zachęcamy do skorzystania z porad 
psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w 
Piątku. Pracownicy socjalni upowsze-
chniają materiały informacyjne na temat 
depresji i wskazują miejsca, gdzie można 
szukać pomocy w tej poważnej chorobie. 
Czas pandemii spowodował, że depresja 
stała się zjawiskiem bardzo powszechnym. 
Dlatego zwracamy szczególną uwagę na 
ten problem i zachęcamy do skorzystania z 
oferowanych materiałów oraz porad 
psychologa w Punkcie Konsultacyjnym w 
Piątku.
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