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XVI Festiwal Międzyprzedszkolny
W dniach 4-5 kwietnia w Piątku odbył się XVI
Międzyprzedszkolny Festiwal Teatralny.
Głównym celem festiwalu jest zainteresowanie najmłodszych sztuką teatralną,
kształtowanie postawy kulturalnego widza,
wymiana doświadczeń i integracja z innymi
przedszkolami oraz dobra zabawa.
W tym roku na scenie w Gminnym Ośrodku
Kultury w Piątku gościliśmy najmłodszych
aktorów z zaprzyjaźnionych przedszkoli z
powiatu łęczyckiego: Przedszkola Nr 1, 2, 4 z
Łęczycy, Oddział Przedszkolny z Czernikowa, Oddział Przedszkolny ze Sług, Oddział
Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Pawła II w Łęczycy oraz Gminne
Przedszkole z Góry Św. Małgorzaty.
Honorowy patronat nad Festiwalem objął
Wójt Gminy Piątek - pan Krzysztof Lisiecki,
który wspólnie z Dyrektorem Gminnego
Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku panią
Joanną Przybylak oraz panem Dariuszem
Struszczakiem dokonał oficjalnego otwarcia
Festiwalu. Wszystkie przedszkola, również i
nasze, zaprezentowały różne interpretacje
znanych bajek. Każda z nich była wyjątkowa,
z każdej wypływał pouczający morał.
Pierwszego dnia wystąpiły: Gminne Przed-

szkole im. Jana Pawła II w Piątku - bajka pt.
„Witaminki dla księżniczki Marcelinki”,Oddział
przedszkolny w Czernikowie – bajka pt.
„Kopciuszek”, Przedszkole nr 1 w Łęczycybajka pt. „Czarnoksiężnik z Krainy Ozz”,
Przedszkole nr 4 w Łęczycy- bajka pt. „
Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”
Drugiego dnia sceną zawładnęły: Oddział
Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Jana Pawła II w Łęczycy- bajka pt.
„Kopciuszek”, Przedszkole nr 2 w Łęczycybajka pt. „W świecie barw”, Oddział
Przedszkolny w Sługach- bajka pt. „Trzy
świnki”, Gminne Przedszkole w Górze Św.
Małgorzaty - bajka pt. „Śpiąca królewna”
Mali aktorzy wspaniale odegrali swoje role i
bez tremy występowali na scenie. Wszystkim
spektaklom towarzyszyła odpowiednia
sceneria oraz oprawa muzyczna. Za swoje
teatralne popisy aktorzy nagrodzeni zostali
gromkimi brawami.
Festiwal nie miał charakteru konkursu. Każde
przedszkole otrzymało statuetkę oraz
pamiątkowy dyplom. Po zakończonych
występach na młodych aktorów czekał słodki
p o czę st u n ek prz yg o to w a n y p rze z
organizatorów.

Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Wybory do europarlamentu w Polsce
odbędą się w niedzielę, 26 maja 2019 roku.
Wójt Gminy Piątek podaje do wiadomości
wyborców informację o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych oraz możliwości głosowania
korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Obwód głosowania nr 1 - siedziba komisji:
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w
Piątku, ul. Kutnowska 19. Granice obwodu:
Piątek, Piekary, Michałówka.
Obwód głosowania nr 2 - siedziba komisji:
Szkoła Podstawowa w Piątku, ul. Szkolna 1.
Granice obwodu: Bielice, Broników, Łęka,
Orenice, Jasionna, Stare Piaski, Leżajna,
Sułkowice Drugie, Sułkowice Pierwsze,
Krzyszkowice, Konarzew, Błonie, Witów,
Pokrzywnica, Młynów.
Obwód głosowania nr 3 - siedziba komisji:
Szkoła Podstawowa w Czernikowie,
Czerników 11. Granice obwodu: Górki
Łubnickie, Łubnica, Mchowice, Żabokrzeki,
Boguszyce, Czerników, Mysłówka, Sypin,
Borowiec, Śladków Podleśny, Śladków
Rozlazły.
Obwód głosowania nr 4 - siedziba komisji:
Remiza OSP w Goślubiu, Goślub 15.
Granice obwodu: Balków, Goślub, GoślubOsada, Janowice, Janówek.
Obwód głosowania nr 5 - siedziba komisji:
Remiza OSP w Jankowie. Granice obwodu:
Górki Pęcławskie, Janków, Orądki,
Pęcławice, Pęcławice-Parcele, Rogaszyn,
Włostowice, Włostowice-Parcele.
Głosowanie w lokalach wyborczych
odbywać się będzie od godz. 7:00 do godz.
21:00.
Sz czegółowe i nfo rmac je dotyczące
wyborów, składów komisji wyborczych,
kalendarza wyborczego, głosowania korespondencyjnego itp., s publikowane są na
www.bip.ugpiatek.pl w zakładce Wybory do
Parlamentu Europejskiego 2019.
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Surowe kary dla
złodziei drzew
Urząd Gminy Piątek ostrzega osoby
zajmujące się wycinaniem i kradzieżami
drzew rosnących na działkach gminnych,
w szczególności w okolicy „Łysej Góry”. W
ostatnim czasie łupem złodziei padło
kilkanaście drzew rosnących przy „Łysej
Górze”. Sprawa została zgłoszona na
Policję, która podjęła już działania mające
na celu wykrycie sprawców kradzieży. W
sprawie tej nie będzie pobłażania.
Urząd Gminy informuje, że w przypadku
przyłapania na wycince i kradzieży lub
udowodnienia kradzieży na sprawców
czekają surowe konsekwencje. Sprawcy
muszą liczyć się z zapłatą wysokiej kary
finansowej za wszystkie wycięte i
skradzione dotychczas drzewa.

Finałem będzie rondo
W kwietniu rozpoczęły się prace związane
z remontem dróg nr 702 (Piątek - Zgierz) i
703 (Piątek - Łowicz). Nawierzchnia tych
dróg jest remontowana odcinkowo,
najpierw na jednym pasie ruchu, później
na drugim. Ruch odbywa się wahadłowo i
sterowany jest sygnalizacją świetlną.
Kierowców prosim y o zachowanie
ostrożności na objętych remontem
odcinkach dróg. Mieszkańcom gminy, ze
względu na możliwość tworzenia się
korków zalecamy objazdy drogami
gminnymi.
Na ulicy Łódzkiej remont drogi 702
obejmie również budowę chodnika, który
powstanie po zachodniej stronie ulicy.
Natomiast przy ulicy Łowickiej chodniki
powstaną po obu stronach ulicy.
Zadecydowała o tym m.in. szerokość
pasa drogowego. W ramach prowadzonego remontu odkopane zostaną również
przydrożne rowy i przebudowane będą
wjazdy na teren poszczególnych posesji.
Finałem robót remontowych 702 i 703
będzie budowa ronda przy parku w Piątku.
Za utrudnienia i uciążliwości komunikacyjne wynikające z prowadzonych robót
przepraszamy.

Klauzula
informacyjna
Szanowni Państwo!
Podczas imprez organizowanych przez
Urząd Gminy Piątek/ Gminę Piątek
prowadzona jest dokumentacja fotograficzna. Udział w tych wydarzeniach jest
równoznaczny z Państwa świadomą
zgodą na wykorzystanie wizerunku dla
celów promocji danego wydarzenia.
Admi nistrator em Państwa danyc h
osobowych jest Gmina Piątek z siedzibą
przy ul. Rynek 16, 99-120 Piątek,
reprezentowana przez Wójta Gminy
Piątek. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się
kontaktować z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail:
iodo@ugpiatek.pl
Informacja na www.bip.ugpiatek.pl
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Wnioski o dopłaty
tylko z aplikacją
eWniosekPlus
Wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe
należy złożyć za pomocą aplikacji
eWniosekPlus do 15 maja 2019 r.
W przypadku wniosków złożonych po 15
maj a przyznawane dopłaty będą
pomniejszone o 1 proc. za każdy dzień
opóźnienia.
W każdej placówce ARiMR Przygotowane
zostały stoiska komputerowe z aplikacją
eWniosek Plus, w których można uzyskać
wsparcie techniczne.
eWniosekPlus wypełnić można u doradcy
Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Przychodząc do doradcy pamiętaj o
zabraniu ze sobą loginu i hasła do aplikacji
eWn iose kPlus o ra z paszp or tó w w
przypadku hodowców bydła.
Jeśli nie masz konta w aplikacji eWniosek,
należy znać:
- numer gospodarstwa
- numer konta
- dokładną kwotę ostatniego przelewu z
ARi MR otrzymanego w 2018 r.
Kierownik Biura Powiatowego
ARiMR w Łęczycy
Ewa Adamska

Turniej wiedzy
pożarniczej
W piątek 26 kwietnia w Piątku odbyły się
eliminacje wojewódzkie XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.
„Młodzież Zapobiega Pożarom”.
W trzech grupach wiekowych w turnieju
udział wzięło łącznie 66 uczestników. Część
pisemna odbyła się w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Piątku, część ustna w sali OSP Piątek. W
przerwie pomiędzy częścią pisemną i ustną
uczestnicy konkursu spotkali się przy
Geometrycznym Środku Polski na Rynku w
Piątku, gdzie poznali historię miejscowości.
Każdy uczestnik turnieju otrzymał od Wójta
Gminy imienny certyfikat pobytu w
Geometrycznym Środku Polski oraz
okolicznościowe gadżety-magnesy.
Laureaci dwóch pierwszych miejsc z każdej
grupy wiekowej będą reprezentować
województwo łódzkie w finale centralnym.

Zapraszamy do udziału
w konkursach
Urząd Gminy Piątek zaprasza mieszkańców
naszej gminy do udziału w konkursach, które
zostaną przeprowadzone podczas Dnia
Nowalijki, w niedzielę 2 czerwca.
Tradycyjnie podczas festynu przeprowadzony
zostanie konkurs na największa kapustę i
największego kalafiora. Warzywa do konkursu
będą przyjmowane, a następnie mierzone i
ważone w namiocie przy scenie. Jak zawsze
na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy również do udziału w konkursie
kulinarnym na danie/portawę z nowalijek pod
hasłem „Kolorowe witaminy”. Konkurs
kierowany jest przede wszystkim do
stowarzyszeń, fundacji i Kół Gospodyń
Wiejskich. Także na laureatów tego konkursu
czekają nagrody. Więcej informacji na temat
konkursów, dofinansowania na przygotowanie
stoisk promocyjnych itp. w pok. nr 13 Urzędu
Gminy Piątek. Zapraszamy!

Zapraszamy na majowe
imprezy
- w niedzielę 12 maja zapraszamy do udziału
w Święcie Strażaka. Tegoroczne uroczystości
rozpoczną się nabożeństwem w kościele p.w.
Św. Trójcy w Piątku o godz. 9:00.
- od środy 15 maja zapraszamy na XI Plener
Rzeźbiarski Środka Polski. Plener odbędzie
się na terenie starej plebani w Piątku (ul.
Pokrzywna). Pracę rzeźbiarzy będzie można
podglądać od czwartku do soboty w godz. 9:00
- 18:00. Plener zakończy się w niedzielę 19
maja kiermaszem rzeźby uczestników
pleneru.
- w sobotę 18 maja zapraszamy na 40.
jubileuszowy Zlot do Środka Polski. Uroczyste
rozpoczęcie Zlotu odbędzie się na Rynku w
Piątku (przed budynkiem Urzędu Gminy) skąd
uczestnicy wyruszą na trasy piesze i rowerowe
wiodące najciekawszymi zakątkami naszej
gminy. Meta Zlotu - boisko LKS Malina.
- maj pożegnamy w naszej gminie w piątek 31
Gminnym Rodzinnym Dniem Sportu, na który
zapraszają organizatorzy - Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Piątku oraz Szkoła Podstawowa im. Orła
Białego w Czernikowie.
Zapraszamy!!!

Z okazji DNIA STRAŻAKA wszystkim Druhnom
i Druhom słowa podziękowania za ofiarność i trud
ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków,
za poświęcenie w ochronie życia, zdrowia i mienia
ludzkiego.
Życzymy Wam bezpiecznej służby, szczęśliwych powrotów
z akcji, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Niech podejmowane działania i służba drugiemu
człowiekowi będą dla Was źródłem osobistej satysfakcji
i społecznego uznania.
Krzysztof Lisiecki Wójt Gminy Piątek
Daniel Gorący - Przewodniczący Rady Gminy

Expresem
przez Gminę Piątek
- do 27 kwietnia w placówkach oświatowych
na terenie gminy Piątek trwał strajk
nauczycieli. Pomimo akcji protestacyjnej
egzaminy gimnazjalne i ósmoklasistów
odbyły się bez zakłóceń. Także tegoroczni
maturzyści zostali sklasyfikowani.
- Urząd Gminy Piątek przypomina o
trwającym do 31 maja br. naborze wniosków
na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków. Regulamin oraz druk wniosku
można otrzymać w pok. nr 19 Urzędu Gminy
Piątek.
- trwają prace wykończeniowe w nowym
budynku podstawówki w Czernikowie. W
ostatnim czasie uzupełniono brakujący
fragment dachu pomiędzy nowym i starym
budynkiem szkoły. Zainstalowano co.
Obecnie montowane są parapety i prowadzone są ostatnie prace malarskie.
- w Urzędzie Gminy Piątek odbyło się
kolejne spotkanie właścicieli działek z
przedstawicielami firmy JLL na temat
wykupu gruntów pod tereny inwestycyjne.
Sporządzono kilkanaście wstępnych aktów
notarialnych dotyczących kupna/sprzedaży
gruntów.
- zakończono prace związane z remontem
budynku komunalnego oraz jednego
mieszkania przy ul. Jana Pawła II. Budynek
został docieplony i zyskał nowy dach. W
najbliższym czasie zostanie jeszcze
pomalowany. Natomiast w mieszkaniu
wymieniono podłogę oraz zainstalowano
łazienkę. Wymieniono również instalację
elektryczna i pomalowano ściany.
- trwają prace remontowe na dachach
b u d y n k ó w n a l e ż ą c y c h d o G m i n y.
Dotychczas wymieniono dach na budynku
gospodarczym przy Szkole Podstawowej w
Czernikowie. Zabezpieczono środkiem
konserwującym dachy
na budynkach
świetlicy i OSP w Jankowie. Obecnie trwają
prace na dachach budynków gospodarczych
byłej szkoły podstawowej w Goślubiu.
- w ostatnim czasie odbył się przetarg na
wybór wykonawcy przebudowy drogi w
Jasionnej. Przetarg wygrała firma z Kutna,
któr a inwestycję wykona za kwotę
310 790,96 zł. Najdroższa oferta zgłoszona
w przetargu opiewała na kwotę 419 058,59 zł
- Gmina Piątek ogłosiła przetarg
nieograniczony na przebudowę drogi
gminnej w Pęcławicach. Rozstrzygnięcie
przetargu - w pierwszej połowie maja.
- rozpoczęły się prace związane z
termomodernizacją kompleksu szkolnego w
Piątku. Roboty rozpoczęto od docieplenia
budynków z zewnątrz. W związku z
prowadzonymi pracami rodziców i dzieci
prosimy o zachowanie ostrożności i
poruszanie się w drodze do i ze szkoły
odpowiednimi ścieżkami. Prace potrwają do
2020 roku.
- LGD “POLCENTRUM” zwraca się z
prośbą o wypełnienie i odesłanie ankiety
konsultacyjnej, której celem jest określenie
zasadności wskaźników produktu założonych do realizacji w LSR. Druk ankiety
dostępny jest m.in. na www.gminapiatek.pl
oraz www.polcentrum.pl

Internetowe
Konto Pacjenta
Ministerstwo Zdrowia wraz Centrum
Systemów Infor macyjnych O chr ony
Zdrowia w ramach projektu udostępniło
usługę dla obywateli – Internetowe Konto
Pacjenta. IKP jest internetową aplikacją
dostępną pod linkiem https://pacient.qov.pl/,
dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny
sposób można odnaleźć informacje o
swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych
miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju,
ale już teraz dzięki niej można odebrać i
zrealizować e-receptę, a następnie między
innymi weryfikować historię zrealizowanych
recept mając tym samym dostęp np. do
dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków.
Logując się do IKP mamy również dostęp do
historii swoich wizyt, za które zapłacił NFZ, a
w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla swoich dzieci.
To tylk o cz ęść funkc jonalności, a
praktycznie z każdym kwartałem jest ich
coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można
sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza,
pielęgniarki lub położnej podstawowej
opieki zdrowotnej.
Dostęp do IKP może uzyskać każdy za
pomocą dwóch prostych kroków:
- Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli
jeszcze nie jest założony,
- Logowanie do IKP następuje na stronie
pacient.qov.pl za pomocą Profilu Zaufanego
Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP
poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne
bezpieczeństwo danych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Piątku oraz
Urząd Gminy Piątek przepraszają
Mieszkańców Gminy Piątek za
przerwy w dostarczaniu wody
w okresie przedświątecznym.
Na zaistniałą sytuację złożyło się
kilka czynników - susza i związany z
nią znaczny wzrost poboru wody do
podlewania upraw, awarie pomp
(które zostały już wymienione na
nowe) oraz znaczne spadki
napięcia w sieci energetycznej
spowodowa ne bardzo dużym
poborem prądu (okres przedświąteczny, bardzo duża ilość załączonych pomp w studniach głębinowych prywatnych odbiorców) co
powodowało samoczynne wyłączanie stacji. Dopiero po uruchomieniu
agregatu prądotwórczego i dokonaniu stosownych przepięć przez
Zakład Energa dostawa prądu do
SUW-ów uległa poprawie. Niestety
wszystkie te czynniki skumulowały
się w jednym czasie, doprowadzając do przerw w dostawie wody,
za co raz jeszcze Mieszkańców
Gminy Piątek PRZEPRASZAMY.

Nieodpłatna pomoc
prawna i nieodpłatne
poradnictwo
obywatelskie
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się
postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu
prawnego,
- przygotowanie projektu pisma w tych
sprawach, z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od
kosztów s ądowych lub ustanow ienie
pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach
postępowań,
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje
spraw związanychz prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Z porad może skorzystać każda osoba, której
nie stać na odpłatne porady i która złoży
stosowne oświadczenie.
Porady co do zasady udzielane są podczas
osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na
niepełnosprawność ruchową nie są w stanie
przybyć do punktu lub osoby doświadczające
trudności w komunikowaniu się mogą
otrzymać poradę przez telefon lub przez
Internet. Bliższe informacje pod numerem
podanym do zapisów - 885 106 060
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest
przy ul. Kaliskiej 13 w Łęczycy, od poniedziałku do piątku w godz. 12:00 - 16:00.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie
porady dostosowanej do indywidualnej
sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba
korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na
niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być
sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz
udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między
innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń
społecznych. Z porad może skorzystać każda
osoba, której nie stać na odpłatne porady i
która złoży stosowne oświadczenie.
Porady co do zasady udzielane są podczas
o s o b is t e j w i z y t y w p u n k c ie p o r a d
obywatelskich. Osoby, które ze względu na
niepełnosprawność ruchową nie są w stanie
przybyć do punktu lub osoby doświadczające
trudności w komunikowaniu się mogą
otrzymać poradę przez telefon lub przez
Internet. Bliższe informacje pod numerem
podanym do zapisów - 885 106 060.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
udzielane jest przy ul. Kaliska 13 w Łęczycy,
pn - pt. w godz. 12:00 - 16:00
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Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w 2019 roku
W II przetargu wyłoniona została firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która
odbiera śmieci od mieszkańców Gminy
Piątek. Uchwałą nr V/24/19 Rady Gminy
Piątek
koszt odbioru śmieci od 1
mieszkańca wynosi 16 zł. za śmieci
segregowane i 20 zł. za odpady
niesegregowane. Stawki obowiązują od
1 marca 2019 r. Terminy opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.
Urząd Gminy Pi ątek informuje, iż
miesięczną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiścić
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu
Gminy Piątek albo przelewem na rachunek
bankowy Gminy Piątek o numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w
terminach:
- za miesiąc maj - do 31.05.2019 r.
- za miesiąc czerwiec - do 30.06.2019 r.
- za miesiąc lipiec - do 31.07.2019 r.
- za miesiąc sierpień - do 31.08.2019 r.
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2019 r.
- za miesiąc październik do 31.10.2019 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2019 r.
- za miesiąc grudzień - do 31.12. 2019 r.
W roku 2019 odbiór śmieci we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
16 maj, 13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień,
5 wrzesień, 3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
16 maj, 13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień,
5 wrzesień, 3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
27 maj, 27 czerwiec, 25 lipiec, 22 sierpień,
19 wrzesień, 17 październik,
15 listopad, 12 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
27 maj, 27 czerwiec, 25 lipiec, 22 sierpień,
19 wrzesień, 17 październik,
15 listopad, 12 grudzień.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego - tzw. objazdówka
zostanie przeprowadzony w dniu
10 września 2019 r.
Uwaga: Do żółtych worków można
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po
napojach i chemii domowej, puszki po
konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku,
opakowania z papieru lub tektury, gazety i
czasopisma, katalogi, foldery, papier

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.
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Informacje o braku odbioru odpadów przez
firmę TONSMEIER zgodnie z przedstawionym harmonogramem zainteresow ani pr ze ka zuj ą t elef on ic zn ie do
TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr 24
254 29 87, 24 254 96 86 lub Urzędu Gminy
Piątek tel. 24 722 11 58 w. 19
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szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki
papierowe, papier pakowy.
Worki brązowe na odpady BIO wystawiane są w dniu odbioru odpadów komunalnych.
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:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska
ZSMR, Kutnowska - sklep p. Romański,
Łowicka (targowica), Literacka (przy
cmentarzu), Sułkowska (przy DINO)
Piekary - OSP, Górki Pęcławskie - sklep,
Goślub-Osada, Goślub OSP, Balków sklep, Czerników - szkoła, Śladków
Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - sklep,
Konarzew - sklep, Konarzew - plac zabaw,
Witów - sklep, Jasionna - dawna SKR,
Janków - remiza OSP, Bielice, Piaski, Sypin
(rozdroże), Pokrz ywnica, Mysłówka
(rozdroże na Dunaj).
UWAGA: Butelki typu PET, przed
wrzuceniem do pojemnika prosimy
zgniatać!!!
Szkło i plastik dostarczany do punktów
gniazdowych prosimy wrzucać do
pojemników, a nie zostawiać obok!!!
W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika
twardego na odpady zmieszane właściciele
otrzymują worek koloru czarnego, który w
uzasadnionych przypadkach dostawiają do
pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki
czarne będą dostarczane przez firmę w
dniu odbioru odpadów oraz są dostępne w
Urzędzie Gminy Piątek, pokój nr 21.
Większe ilości jednorodnych odpadów
zebranych w sposób selektywny można
indywidualnie dostarczać do Sortowni
Odpadów Opakowaniowych: TONSMEIER
Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 w
Kutnie.
UWAGA! PSZOK w Pokrzywnicy od
10 maja 2019 r. do odwołania nie
przyjmuje żadnych odpadów poza
elektrośmieciami i meblami!!!

Lokalny Konkurs
Grantowy w ramach
Programu
Działaj Lokalnie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
“POLCENTRUM” we współpracy z Akademią
Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny
Konkurs Grantowy w ramach Programu
Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności.
Data rozpoczęcia naboru 19.04.2019r.
Data zakończenia naboru 20.05.2019r.
W Konkursie mogą wziąć udział te
organizacje i instytucje oraz grupy, które mają
siedzibę w Miasto Głowno, Gmina Głowno,
Gmina Stryków, Gmina Ozorków, Gmina
Piątek oraz Gmina Dmosin.
W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj
Lokalnie” 2019 wspierane będą projekty,
które inicjują współpracę mieszkańców na
rzecz dobra wspólnego i które służą
pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie
jakości życia. W rezultacie podejmowane
działania mają przyczyniać się do budowania
lokalnego kapitału społecznego.
W Konkursie nie będą finansowane działania
akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające
krócej niż 3 miesiące).
Wnioski należy składać poprzez Generator –
system.dzialajlokalnie.pl
Kwota wnioskowanej dotacji nie może
przekroczyć 6.000 złotych.
Informacji udziela:
Koordynator - Damian Krzeszewski
Tel: 789010239; 512594417
e-mail: dl@polcentrum.pl

Uwaga!
Zmiana adresu Punktu
Konsultacyjnego
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piątku informuje o zmianie adresu punktu
konsultacyjnego, w którym dyżury pełni
psycholog oraz terapeuta uzależnień.
Od 16 marca punkt został czasowo
p r z e n i es i o n y d o l o ka l u p r z y u l.
Pokrzywnej 1 (Biuro Koła Emerytów).
Terminy dyżurów specjalistów nie ulegają
zmianie.
Dyżury psychologa pełnione są we wtorki, w
godz. 14:30 – 19:00 w następujących
terminach: 9 i 23 kwietnia, 7 i 21 maja, 4 i 18
czerwca, 2,16 i 30 lipca, 13 i 27 sierpnia,
10 i 24 września, 8 i 22 października,
5 i 19 listopada, 3 i 17 grudnia 2019 r.
Dyżury terapeuty uzależnień pełnione są
we wtorki, w godz. 14:30 – 19:00 w
następujących terminach: 2,16 i 30 kwietnia,
1 4 i 2 8 m a j a , 11 i 2 5 c ze r w ca ,
9 i 23 lipca, 6 i 20 sierpnia, 3 i 17 września,
1, 15 i 29 października, 12 i 26 listopada, 10
grudnia 2019 r.

