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W bieżącym numerze: Stawki podatku od nieruchomości, czyli z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej 
w Piątku, Rozpoczęcie działalności po uzyskaniu wpisu, Marsz Milczenia, Ptasia grypa ponownie 
atakuje, Apel Burmistrza, Stawki opłat za wywóz nieczystości płynnych, Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości, Gmina Piątek laureatem konkursu „Rosnąca Odporność”, Wniosek o 
dowód - konieczna  wizyta  w  urzędzie,  Kolejni  uczniowie  potrafią  już  pływać.  

Rady Miejskiej w Piątku
Stawki podatku od nieruchomości, czyli z obrad XXXIV sesji 

W środę 3 listopada w Urzędzie Miejskim 
odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w 
Piątku. Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu 
protokołu z XXXIII sesji głos zabrał 
Burmistrz Piątku - Krzysztof  Lisiecki, który 
poinformował radnych o sposobie realizacji i 
wykonania uchwał podjętych przez Radę 
podczas  XXXIII  sesji. 
Burmistrz przedstawił również informacje z 
działalności w okresie między sesjami, w 
tym m.in. o:

- zakupie działki na poszerzenie ulic 
Kutnowskiej,  Polnej  i  Bitwy  nad  Bzurą.
- prowadzonej termomodernizacji budyn-
ków świetlic w Balkowie, Orenicach, 
Pokrzywnicy, Bielicach oraz Szkole 
Podstawowej  w  Czernikowie.

- możliwości zaszczepienia się w 2 punktach 
na  terenie  Piątku. 

- jesiennych  naprawach  dróg  gminnych.

- zakończeniu zbiórki folii rolniczych (z 
terenu Gminy Piątek zebrano 100 ton folii, 
koszt zadania 50 tys. zł., limit przyznany 
przez NFOŚiGW został wykorzystany w 
całości) 

- realizacji  zadań  inwestycyjnych  Gminy,
- rozmowach dotyczących zakupu gruntu na 
powiększenie placu pod budowę pasyw-
nego  budynku  przedszkola  w  Piątku. 

- zaległościach  w  poborze  opłat za śmieci.

- przeprowadzonej zbiórce elektrośmieci w 
ramach projektu „Moje miasto bez 
elektrośmieci”.
- planowanej na połowę listopada zbiórce 
odpadów  wielkogabarytowych.

- grantach  sołeckich.

- spotkaniu z organizacjami pozarzą-
dowymi.

- ogłoszeniu wyników pierwszego naboru w 
ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 
(Gmina Piątek otrzyma środki w wysokości 
4 450 000,00 zł na realizację zadania 
„Modernizacja stadionu miejskiego wraz z 
rozbudową kompleksu sportowego „Orlik” 
oraz  rewitalizację  parku  miejskiego”.

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi 
lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 
1  ha  powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działal-

- dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Piątek na lata 2021-2032 
(podjęta  jednogłośnie),
- dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek - 
(podjęta  jednogłośnie),
- ustalenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości na rok 2022 na terenie Gminy 
Piątek (podjęta jednogłośnie).  Ustala się 
roczne stawki podatku od nieruchomości na 
2022 r.:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów 
i budynków - 0,93 zł  od  1  m2  powierzchni,

- wyznaczeniu miejsc parkingowych dla 
autobusów oraz przejścia dla pieszych przy 
Szkole  Podstawowej  w  Piątku.
- 20. edycji Wyścigów rowerowych „Jedziemy 
śladami  Mieczysława  Nowickiego”.
Następnie radny Dariusz Jóźwiak przedsta-
wił protokół z posiedzenia Komisji planu, 
budżetu,  rolnictwa  i  komunalnej.
Kolejny punkt XXXIV sesji to wystąpienie 
pani Beaty Wszołek-Lewandowskiej - 
Prezesa Stowarzyszenia LGD POLCEN-
TRUM. Pani Prezes przedstawiła efekty 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 
Polcentrum, przeprowadzone nabory i 
projekty realizowane przez stowarzyszenia z 
Gminy Piątek, które otrzymały dofinanso-
wanie z Polcentrum. Poinformowała również 
o  zaplanowanych  na  rok  2022  naborach. 
Następnie głos zabrał Mariusz Pawłowski - 
Kierownik GCUW, który przedstawił 
informacje o realizacji zadań oświatowych w 
Gminie  Piątek w roku szkolnym 2020/2021. 
Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Piątku 
podjęte  zostały  uchwały  w  sprawie:

e) pozostałych, w tym zajętych na 
p rowadzen ie  odp ła tne j  s ta tu towe j  
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 4,01 zł od 
1 m2  powierzchni  użytkowej;

ności pożytku publicznego przez organizacje 
pożytku  publicznego  – 0,16 zł  od  1m2,
2) od  budynków  lub  ich  części:
a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1m2 powierzchni 
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 19,34 zł od 1m2 
powierzchni  użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 
1 m2  powierzchni  użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń –  
4,80 zł  od 1m2  powierzchni  użytkowej,

- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości - działki nr 842, 844 i 845 
położone w obrębie geodezyjnym Piątek - 
podjęta  jednogłośnie. 

- określenia ceny skupu żyta przyjmowanego 
jako podstawę obliczania podatku rolnego na 
obszarze Gminy Piątek (podjęta jednogło-
śnie) - na mocy uchwały obniża się cenę 
skupu żyta do ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2022 w Gminie Piątek z  kwoty 
61,48 zł za 1q do  kwoty  52,00  zł  za  1 q.

                                                       cd na str. 2

- niedochodzenia należności z tytułu rekom-
pensaty, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt. 1 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciw-
dzialaniu nadmiernym opóźnieniom w tran-
sakcjach handlowych (podjęta jednogłośnie).

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy 
o  podatkach  i  opłatach  lokalnych.
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Rady Miejskiej w 
Piątku - cd ze str. 1

Z obrad XXXIV sesji Ptasia grypa 
ponownie atakuje

Apel Burmistrza!

Stawki opłat za wywóz 
nieczystości płynnych

Marsz Milczenia 

Rozpoczęcie 
działalności po 

uzyskaniu wpisu

W związku z wystąpieniem na obszarze 
Polski coraz liczniejszych ognisk wysoce 
zjadliwej grypy ptaków, występujących 
zarówno u ptaków dzikich, jak i w stadach 
drobiu hodowlanego (również w hodowlach 
przyzagrodowych) oraz mając na uwadze 
wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia 
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na 
terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego, 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie 
informuje o konieczności zintensyfikowania 
działań w zakresie monitoringu biernego u 
dzikiego ptactwa, który zimuje w Polsce i 
stanowi potencjalny rezerwuar wirusa grypy 
ptaków. Zdecydowana większość ptaków, u 
których stwierdzono obecność wirusa, 
należy do rzędu blaszkodziobych, 
siewkowych i szponiastych. Duży odsetek 
wyników dodatnich stanowią przypadki u 
różnych  gatunków  dzikich  gęsi.

fax (24)  337  17  01,  tel.  (24)  337  17  00.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie 
ul.  Sienkiewicza  25,  99-300  Kutno

Z uwagi na powyższe Powiatowy Lekarz 
Weterynarii w Kutnie zwraca się z apelem do 
mieszkańców powiatu kutnowskiego i 
łęczyckiego o pomoc w zlokalizowaniu 
miejsc, w których znajdują się zwłoki padłych 
ptaków dzikich. W przypadku znalezienia 
padłego ptaka należy bezzwłocznie 
powiadomić Powiatowego Lekarza 
Weterynarii w Kutnie, Urząd Gminy bądź 
lekarza weterynarii wolnej praktyki o tym 
fakcie,  jednocześnie bezwzględnie 
przestrzegać zasady pozostawienia zwłok w 
miejscu  ich  odnalezienia,  itp.

Szanowni  Mieszkańcy  Gminy  Piątek!

Punkty szczepień przeciw COVID-19 w 
Piątku:

Przypominam również, że wchodząc do 
budynku Urzędu Miejskiego w Piątku należy 
założyć maseczkę ochronną i zdezynfekować 
ręce korzystając z bezdotykowego automatu 
do  dezynfekcji  rąk.

– apteka przy ulicy Stodolnianej 6 – rejestracja 
osobista  lub  telefoniczna –  24  722  11  33

Szanowni Państwo! Dołóżmy wszelkich 
starań, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się 
pandemii. Jak sytuacja będzie się rozwijała 
zależy  w  głównej  mierze  od  nas  samych.

Niestety czwarta fala pandemii już przyniosła 
ograniczenia w funkcjonowaniu placówek 
oświatowych działających na terenie naszej 
gminy. W ostatnich tygodniach już kilka klas 
Szkoły Podstawowej w Piątku na podstawie 
zaleceń służb sanitarnych musiało przejść w 
tryb  nauki  zdalnej.

– NZOZ Sanitas – Stodolniana 6 – zapisy 
osobiście  lub  telefonicznie –  24  722  10  05.

W związku z rozprzestrzeniającą się czwartą 
falą epidemii COVID-19 i gwałtownie rosnącą 
liczbą zakażeń w kraju, gorąco proszę 
mieszkańców naszej gminy o bezwzględne 
przestrzeganie zasad przekazywanych przez 
służby sanitarne i medyczne. Proszę o 
stosowanie na co dzień środków jednorazowej 
ochrony osobistej tj. maseczki ochronne oraz 
częste mycie i dezynfekcję rąk. Pamiętajmy 
także o zachowaniu dystansu społecznego – 
1,5 m odległości. Tylko dzięki stosowaniu się 
do zaleceń oraz szczepieniom przeciw 
COVID-19 do których zachęcam, będziemy 
mogli zahamować rozprzestrzenianie się 
pandemii. Po raz kolejny informuję, że w  
Piątku funkcjonują dwa punkty oferujące 
bezpłatne szczepienia przeciwko COVID-19, 
do  których  serdecznie  zachęcam.

Przewodniczący Rady zapoznał radnych 
z pismami Komendy Powiatowej Policji w 
Łęczycy (dot. zabezpieczenia w budżecie 
na rok 2022 kwoty 10 tys. zł  dotacja na 
zakup radiowozu) i pismem OSP w Piątku 
w sprawie pomocy finansowej na zakup 
średniego samochodu ratowniczo-
gaśnieczego. 

Obrady zakończyła dyskusja na tematy 
dotyczące bieżących spraw gminy. 
Rozmawiano m.in. na temat: możliwości 
wprowadzenia korekt do wniosku na 
modernizację stadionu, możliwości 
poszerzenia ulicy prowadzącej do 
kompleksu szkolnego, godzin pracy 
posterunku Policji w Piątku, prowa-
dzonym na placu targowym skupie 
kukurydzy. Burmistrz po raz kolejny 
zaapelował do rolników o to, aby podczas 
prac polowych nie wywozili błota, ziemi  i 
obornika na drogi ponieważ może to 
przyczynić się do spowodowania 
wypadków. Burmistrz poinformował 
również o możliwości pozbycia się przez 
mieszkańców zbędnego gruzu. Gruz 
można dostarczyć na plac przy 
oczyszczalni. Po rozdrobnieniu gruz 
zostanie wykorzystany do  naprawy dróg.

Urząd Miejski w Piątku informuje, że usługa 
wywozu nieczystości płynnych wykonywana 
jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Piątku. Usługi świadczone  
są  na  rzecz  osób  fizycznych  i  prawnych.
Podstawą wykonania usługi jest pisemne lub 
telefoniczne zlecenie jej wykonania przyjęte i 
potwierdzone przez pracownika merytory-
cznego Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Piątku. Usługa wykony-
wana będzie w terminie 5 dni roboczych licząc 
od  daty  przyjęcia  zgłoszenia.
Stawki za wywóz nieczystości płynnych 
uzależnione są od odległości punktu odbioru 
nieczystości płynnych do punktu zlewnego i 
wynoszą  netto: 
1) dla  odległości  do 3 km  za 1m3 – 26,20zł
2) dla odległości od 3 do 6 km za 1m3 – 
31,44zł

Za  usługę  wystawiona  zostaje  faktura  VAT.

3) dla odległości od 6 do 9 km za 1m3 – 
36,68zł

5) dla odległości powyżej 12 km za 1m3 – 
52,40zł

4) dla odległości od 9 do 12 km za 1m3 – 
41,92zł

W dniu 19 listopada o godzinie 10.15 odbył 
się Marsz Milczenia. Ubrani w kamizelki 
odblaskowe uczestnicy marszu przeszli spod 
szkoły na piątkowski Rynek, pod pomnik 
Geometrycznego Środka Polski, gdzie odbył 
się happening. Jednym z jego punktów był 
pokaz  „odblaskowej” mody przygotowany 
przez uczniów. Trzy zespoły składające się z 
przedstawicieli uczniów, nauczycieli i 
policjantów wręczały kierowcom ulotki i 
plakietki  z  hasłami  „Świeć Przykładem”.    
Na zakończenie spotkania Burmistrz Piątku – 
Krzysztof  Lisiecki, przewodniczący Rady 
Miejskiej Daniel Gorący, Sekretarz Gminy - 
Renata Lepalczyk i oficer prasowy KPP w 
Łęczycy Mariusz Kowalski wręczyli nagrody 
laureatom konkursów „WIDOCZNI – 
BEZPIECZNI”. 

W tym roku Dzień Pamięci Ofiar Wypadków 
Drogowych w Gminie Piątek obchodzono w 
piątek 19 listopada 2021 r. Szkoła 
Podstawowa w Piątku wraz z Urzędem 
Miejskim w Piątku, KPP w Łęczycy i 
Posterunkiem Policji w Piątku do współpracy 
zaprosili: Strażaków OSP Piątek, Gminne 
Przedszkole w Piątku i ZSMR w Piątku. 
W akcji uczestniczyli także Policjanci z 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 
przedstawiciele WORD O/ Skierniewice oraz 
media.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć na 
www.gminapiatek.pl

Ponadto PPIS w Łęczycy informuje, iż 
każdy producent pierwotny (rolnik) 
zobowiązany jest do zgłoszenia właści-
wemu Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu każdego 
przypadku zmiany produkcji celem 
dokonania aktualnych zmian w rejestrze. 
Kto prowadzi działalność w zakresie 
produkcji pierwotnej bez złożenia wniosku 
o wpis do rejestru zakładów podlega karze 
pieniężnej do trzydziestokrotnego prze-
ciętnego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej za rok poprzedzający (art. 103, 
ust. 1,  pkt 4  w/cytowanej  ustawy).

PPIS w Łęczycy ponownie przypomina, że 
podmioty prowadzące produkcję pier-
wotną (rolnicy prowadzący uprawę 
produktów pochodzenia roślinnego czyli 
zbóż, warzyw, owoców, ziół, grzybów 
hodowlanych) mogą rozpocząć działal-
ność po uzyskaniu wpisu do rejestru 
zakładów podlegających urzędowej 
kontroli organów Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Podmiot działający na rynku 
spożywczym jest zobowiązany złożyć do 
właściwego terenowo Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
wniosek o wpis do rejestru zakładów wraz 
z dołączonym zaświadczeniem o wpisie 
do  ewidencji  gospodarstw  rolnych.

Formularz wniosku o wpis do Rejestru 
zakładów podlegających kontroli organów 
PPIS oraz tabela do wniosku dostępne są 
m.in.  na  stronie  www.gminapiatek.pl 
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 przez Gminę Piątek
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- informujemy, że na placu zabaw przy ul. 
Stodolnianej (obok Ośrodka Zdrowia) 
dobiegły końca prace związane z montażem 
nowych urządzeń zabawowych dla dzieci. W 
zachodniej części placu ustawiony został 
nowy, kolorowy zestaw – sprawnościowy tor 
przeszkód z domkiem i zjeżdżalnią. Na placu 
zamontowano również nową piaskownicę. 
Zakup wyposażenia sfinansowano ze 
środków  własnych  Gminy  Piątek.

- w listopadzie odbył się przetarg na wybór 
firmy, która od przyszłego roku zajmie się 
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Piątek. Wygrała 
firma ProZero z Kutna za cenę nieco niższą 
niż w roku bieżącym. W związku z tym 
informujemy, że wysokości opłat za odbiór 
odpadów  nie  ulegną  podwyżce.   

- Gmina Piątek na koniec roku otrzymała z 
Ministerstwa Finansów uzupełnienie sub-
wencji wyrównawczej  wysokości 576 tys. zł. 
Jednak wcześniej na rok 2021 pozbawiono 
nas  subwencji  w  wysokości  1 700 000 zł. 

- Urząd Miejski w Piątku informuje, że z 
dniem 13.10.2021r. zgodnie z § 1 Rozporzą-
dzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 ( Dz.U. z 
2021 poz.67) wysokość kosztów upomnienia 
za zaległości w opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz w zobowiązaniu 
pieniężnym (podatki) wynosi  16,00 zł. 
W związku z powyższym, osoby posiadające 
zaległości w celu uniknięcia zbędnych 
kosztów prosi się o jak najszybsze 
uregulowanie  posiadanych  zaległości.
- 16 listopada 2021 roku, odbyło się 
spotkanie on-line na platformie Teams Policji 
z rodzicami uczniów i dzieci Szkoły 
Podstawowej im. Orła Białego w Czerni-
kowie. Spotkanie zorganizowano ze względu 
na zintensyfikowanie zagrożeń związanych z 
zainteresowaniem dzieci i młodzieży 
niewłaściwymi treściami, z którymi mają 
styczność za pośrednictwem Internetu, 
telewizji, telefonów  oraz  platform cyfrowych. 
- w czwartek, 25 listopada 2021 r. w Szkole 
Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Piątku odbyła się jesienna 
zbiórka makulatury i puszek aluminiowych. 
Podczas zbiórki udało się zebrać  3218 kg  
makulatury i 40 kg puszek aluminiowych. 
Uzyskana ze sprzedaży kwota 1487,20 zł 
trafiła  na  konto  Rady  Rodziców.

- Gmina Piątek będąca uczestnikiem grupy 
zakupowej energii elektrycznej dla kilkunastu 
samorządów została poinformowana o 
wysokości stawek opłat za prąd w przyszłym 
roku. Cena oświetlenia ulicznego w bieżącym 
roku wynosiła 0,32 zł za 1 kWh. W roku 2022 
wyniesie 0,60 zł za 1 kWh. Dostawą energii 
zajmie się firma Enea. Cena energii 
elektrycznej dostarczanej do lokali i obiektów 
w bieżącym roku wynosiła 0,35 zł za 1 kWh. 
W przyszłym roku wyniesie 0,64 zł za 1 kWh. 
Prąd dostarczy  firma  Energa. Ceny ustalono 
po  przetargu. 

- zakończono remont punktu konsultacyj-
nego ds. uzależnień mieszczącego się w 
budynku gminnym przy ul. Łowickiej 4. Koszt 
remontu zamknął się kwotą 30 tys. zł. 

Wręczyli promesy 
Polskiego Ładu 

Wniosek o dowód - 
konieczna dwukrotna 

wizyta w urzędzie

 Gmina Piątek 
laureatem konkursu 

„Rosnąca 
Odporność”

7 listopada 2021 r. zostały wdrożone 
nowe dowody osobiste. Wnioski o ich 
wydanie można składać już od 8 
listopada, ale jedynie na miejscu, w 
urzędzie. Nowe dokumenty zawierają 
zarówno podpis właściciela, jak i jego  
odcisk  palca.
Nowe dowody osobiste są dostępne dla 
każdego obywatela powyżej 12 roku życia i 
mają ważność przez okres 10 lat. 
Najważniejsza zmiana, to dodanie w 
warstwie elektronicznej odcisku palca, a w 
warstwie graficznej podpisu właściciela.
Ma to lepiej zabezpieczyć dokument przed 
fałszerstwem. Podobne rozwiązania 
stosowane są obecnie w przypadku 
paszportów. Oprócz tego pojawiły się 
również mniejsze zmiany w warstwie 
graficznej np. oznaczenia państwa 
członkowskiego na tle flagi Unii Euro-
pejskiej.

Obchody 
Narodowego Święta 

Niepodległości 

Zgodnie z Regulaminem Konkursu 
przekazanie Nagród ma nastąpić w 
terminie do 60 dni od dnia terminowego 
otrzymania przez Organizatora poprawnie 
wypełnionego Wniosku. Laureat Konkursu 
przeznacza Nagrodę na dowolny cel 
związany z przeciwdziałaniem COVID-19. 
Zgodnie z art. 2 ust. 2 Ustawy COVID-19, 
mogą być to wszelkie czynności związane 
z e  z w a l c z a n i e m  z a k a ż e n i a ,  
zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w 
tym społeczno-gospodarczych COVID-19.

Konkurs Rosnąca Odporność premiuje 
gminy, które osiągną najwyższy wzrost 
poziomu zaszczepienia swoich miesz-
kańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 
października 2021 r. Łączna pula nagród 
konkursu wynosi ponad 500 milionów 
złotych. W konkursie mogą brać udział 
gminy ze wszystkich powiatów w kraju za 
wyjątkiem miast na prawach powiatu. 
Gminy mogą zdobyć atrakcyjne nagrody: 1 
miejsce: 1 mln zł,  2 miejsce: 500 tys. zł, 3 
miejsce: 250 tys. zł. W powiatach z 3 
gminami nagrodę 1 mln zł zdobywa tylko 1 
gmina z najwyższym wzrostem. W 
powiatach z 4 gminami nagrody 1 mln zł i 
500 tys. zł  zdobywają 2 najlepsze gminy. 
Pozostałe powiaty (powyżej 4 gmin) 
nagrody  otrzymają  3  gminy.
Urząd Miejski w Piątku informuje, że 
z g o d n i e  z  o p u b l i k o w a n ą  n a  
https://www.gov.pl/web/szczepienia-
gmin#/poziomwyszczepienia listą gmin, 
którym przysługuje nagroda w tym 
konkursie gmina m-w. Piątek (1004063) 
zajęła 1 miejsce w powiecie łęczyckim 
osiągając wynik (p.p.) 12,016 – jeden z 
najwyższych punktów procentowych w 
kraju.
W związku z powyższym w dniu 17 
l i s topada do  Łódzk iego  Urzędu 
Wojewódzkiego w Łodzi został złożony 
wniosek o odbiór nagrody w wysokości 
1 mln zł.

Ponad 57 milionów złotych trafi dla 
samorządów powiatu łęczyckiego na 
inwestycje. Pieniądze te pochodzą z 
programu będącego elementem Polskiego 
Ładu. W poniedziałek, 8 listopada w 
Urzędzie Miejskim w Łęczycy wręczono 
promesy dla samorządów z naszego 
powiatu. Promesy samorządowcom z 
powiatu łęczyckiego wręczyli Przemysław 
Błaszczyk, senator RP oraz Marek 
Matuszewski,  poseł  na  Sejm.
Gmina Piątek otrzyma w sumie 4 mln 450 
tys. zł na modernizację stadionu miejskiego 
wraz z rozbudową kompleksu sportowego 
„Orlik”. Pieniądze te przeznaczone zostaną 
także  na  rewitalizację parku  miejskiego.
– Modernizacja stadionu miejskiego będzie 
polegała wymianie płyty, budowie bieżni 
oraz trybun na 300 miejsc siedzących, aby 
mieszkańcy mogli wygodnie obserwować 
wydarzenia sportowe. W parku miejskim 
pojawią się nowe nasadzenia, oświetlenie 
oraz sanitariaty – poinformował Krzysztof 
Lisiecki,  burmistrz  Piątku.

W czwartek, 11 listopada obchodziliśmy 
103. rocznicę odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Biorąc pod uwagę 
pogarszającą się sytuację epidemiczną w 
geometrycznym środku Polski obchody 
skromniejszy wymiar niż w latach przed 
epidemią  COVID-19.

O godzinie 9.00 w kościele parafialnym  
pw. Św. Trójcy w Piątku ks. prałat 
Stanisław Poniatowski odprawił mszę św. 
w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie 
uczestnicy uroczystości przeszli pod 
pomnik Krzyż przy ul. Łowickiej, gdzie 
złożono wiązanki kwiatów i zapalono 
znicze.

i zdezynfekować ręce!!!
maseczkę ochronną 

wchodząc do Urzędu 
Miejskiego w Piątku 

należy założyć 

Przypominamy, że 

Do dyspozycji 
interesantów Urząd 

udostępnia na parterze 
budynku 

bezdotykowy automat  
do  dezynfekcji  rąk.
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Harmonogram odbioru odpadów na terenie 
Gminy Piątek w roku 2021

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

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.

Odpady selektywne (żółte worki):   2.12

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

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

Odpady zielone (brązowe worki):   23.12

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 

Odpady komunalne:   23.12

Informacje o braku odbioru odpadów 
zgodnie z w/w harmonogramem zaintere-
sowani przekazują telefonicznie do

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

Odpady selektywne (zielone worki):  8.12

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.
UWAGA: Butelki typu PET, przed 
wrzuceniem do pojemnika prosimy 
zgniatać!!!  Szkło i plastik dostarczany 
do punktów gniazdowych należy wrzu-
cać do pojemników a nie stawiać obok!!! 

Lokalizacja  pojemników:

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

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.

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

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: 

PreZero Service  Centrum  Sp.  z o. o.:

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

- ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Tel.: (+48) 24  254  29  86 – BOK

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.

Zagrali w Półfinale 
Wojewódzkim Turnieju 

w Tenisie Stołowym

Mieszkańcy sołectwa 
Czerników mają 
strefę rekreacji

Kolejni uczniowie 
potrafią już pływać

Wokalne talenty 
z SP w Czernikowie

W dniu 28 października 2021 roku uczniowie 
piątkowskiej podstawówki, pod opieką 
nauczyciela wychowania fizycznego p. 
Aleksandry Raj, wzięli udział w Półfinale 
Wojewódzkim Turnieju w Tenisie Stołowym 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w kategorii 
dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych 
w  Zgierzu. 
Do udziału w zawodach zgłosili się 
mistrzowie i wicemistrzowie powiatu: 
łęczyckiego, pabianickiego, poddębickiego i 
zgierskiego. Po gorących zmaganiach 
sportowych uczniowie z Piątku: Małgorzata 
Jątczak klasa VIII a i Hanna Marciniak klasa 
VIII c zajęły III miejsce w kategorii dziewcząt, 
natomiast chłopcy z klasy VII a: Patryk 
Matusiak i Filip Kacprzak zajęli  V miejsce w 
kategorii  chłopców.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych!

Uczniowie klas pierwszych i klasy III b 
piątkowskiej podstawówki zakończyli II etap 
projektu „Umiem pływać” współfinansowa-
nego ze środków  Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu we 
współpracy z Wojewódzkim Zrzeszeniem 
Ludowym Zespoły Sportowe w Łodzi, przy 
znacznym  dofinansowaniu  z Gminy Piątek. 
Po dziesięciu spotkaniach na basenie 
„Wodnik” w Ozorkowie i intensywnym 
treningu pod okiem wykwalifikowanej kadry 
instruktorów kolejni już uczniowie znako-
micie opanowali podstawowe umiejętności 
pływackie. Wszyscy oswoili się z wodą  
chociaż każdy czuje przed nią respekt.  
Instruktorzy byli pod dużym wrażeniem 
ogromnego zaangażowania naszych 
uczniów w naukę pływania, natomiast dzieci 
bardzo żałowały, że już zakończyły się 
zajęcia  na  basenie.

Kacper Kita uczeń klasy VIII Szkoły Podsta-
wowej im. Orła Białego w Czernikowie 
wystąpił podczas przeglądu pieśni patrio-
tycznych - „Rozszalały się wierzby płaczące” 
organizowanym przez MOK w Ozorkowie. 
Kacper wykonał piosenkę pt. „Nie zobaczysz 
matko syna”. Swoim wykonaniem zachwycił 
jury  konkursu  i  zajął  I  miejsce.
Wraz z koleżanką Zuzanną Sieradzka  
Kacper uczestniczył również w  Powiatowym 
Przeglądzie Piosenki Żaczek organizo-
wanym przez Łęczycki Dom Kultury. 
Reprezentanci podstawówki w Czernikowie 
zajęli drugie miejsca na podium. Zuzanna 
Sieradzka uczennica kl. II zajęła II miejsce w 
kategorii klas. 0-III, a Kacper Kita uczeń 
klasy VIII również zajął II miejsce w kategorii 
klas  IV-VIII. 

W ramach realizacji projektu tzw. „Sołectwo 
na plus” powstało tu miejsce odpoczynku i 
relaksu dla mieszkańców wsi. Końcowe 
prace wykonano w ostatni weekend 
października, a projekt został rozliczony do 
połowy listopada. Ogólnodostępna wielo-
funkcyjna, plenerowa strefa aktywności 
skierowana jest do różnych grup wieko-
wych. To miejsce przygotowane z myślą o 
najmłodszych i dorosłych mieszkańcach 
sołectwa i okolicznych wsi. Każdy znajdzie 
tu coś dla siebie. Obok nowego wyposa-
żenia placu zabaw (huśtawki, bujawki, 
piaskownice) w strefie znalazły się 
urządzenia sportowe siłowni plenerowej - 
ogółem 7 urządzeń (5 przeniesionych ze 
starej lokalizacji + dwa nowe zakupione w 
ramach tegorocznego projektu) oraz 
miejsce odpoczynku. Wszystko to 
uzupełniają nasadzenia roślin ozdobnych 
oraz  kosze  do  segregacji  odpadów.

W Czernikowie, na terenie przy Szkole 
Podstawowej im. Orła Białego, w rezultacie 
realizacji projektu dofinansowanego przez 
Województwo Łódzkie powstała nowa 
strefa rekreacji. Całkowity koszt projektu 
wyniósł 16 174 zł. Dofinansowanie z 
Województwa Łódzkiego – 10 000 zł. 
Kwotę 6 174 zł dołożyła Gmina Piątek z 
własnego  budżetu.

Ze względu na dynamicznie pogarszającą 
się sytuację pandemiczną oficjalne i 
uroczyste otwarcie strefy rekreacji 
przełożono  na  wiosnę  przyszłego  roku.
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