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W bieżącym numerze: Święto plonów w Gminie Piątek, Pomoc krajowa dla producentów rolnych – 
kontynuacja pomocy suszowej, Nowa Radna Rady Miejskiej w Piątku, Podłączeni-Niewykluczeni, 
Do Urzędu obowiązkowo w maseczkach, Trwa budowa nowej studni głębinowej  w Piątku, Apel 
Burmistrza, Spis rolny 2020, Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Piaskach 
Bankowych na sprzedaż, Bezpieczny powrót do szkoły - wskazówki dla rodzica i ucznia. 

Święto plonów w Gminie Piątek

W niedzielę, 30 sierpnia w Ciechosławicach 
uroczyście obchodzono Święto Plonów 
2020. Gminno-Parafialne uroczystości 
dożynkowe rozpoczęła Msza Św. w koś-
ciele pw. Matki Bożej Łaskawej, którą w 
intencji rolników odprawił ksiądz dziekan  
Stanisław  Poniatowski.
Tradycyjnie Święto plonów rozpoczął 
korowód dożynkowy, poprowadzony przez 
ludową Kapelę Szymona z Łowicza. Jako 
pierwsi kroczyli gospodarze tegorocznych 
dożynek rolnicy z sołectwa Goślub 
Pierwszy, Goślub Drugi i Goślub Osada ze 
starostami dożynek: p. Moniką Gierańczyk 
i   p. Janem  Wieczorkiem.
Delegacje poszczególnych sołectw złożyły 
u stóp ołtarza piękne wieńce dożynkowe, 
kosze dorodnych warzyw i owoców oraz 
pachnące chleby upieczone z mąki 
pochodzącej z ziarna, z tegorocznych żniw.
Gratulacje i słowa uznania kierujemy do 
sołectw i autorów poszczególnych wieńców,

którzy jak zawsze wykazali się niezwykłą 
pomysłowością i precyzją wykonanych 
wieńców. Tegoroczne wieńce i kosze 
dożynkowe, zachwycały kunsztem wyko-
nania, bogactwem barw i wyszukanym  
kształtem.
Po raz pierwszy wystąpienie starostów 
dożynek miało charakter wiersza, którego 

pandemii, podkreślając, że w przeciwieństwie 
do wielu innych zawodów, rolnik nie mógł 
pracować zdalnie, za co w szczególności 
zasługuje na szacunek i uznanie. Słowa 
podziękowania dla rolników złożył również 
Poseł Marek Matuszewski i Wicestarosta  
Powiatu  Łęczyckiego  –  Wojciech  Zdziarski. 
Uroczystościom dożynkowym towarzyszył 
konkurs na najpiękniejszy wieniec. Jury, w 
którym zasiadali sołtysi z Gminy Piątek, 
jednogłośnie za najpiękniejszy uznali  główny 
wieniec tegorocznych dożynek wykonany 
przez sołectwo Goślub.  Wieniec ten wraz z 
delegacją rolników z Goślubia będzie 
reprezentował powiat łęczycki na dożynkach 
wojewódzkich, które odbędą się 20 września 
w  Uniejowie. 
Uroczystość zakończyła procesja wokół 
ciechosławickiego sanktuarium oraz trady-
cyjne  dzielenie  dożynkowych  chlebów.

strofy mówiły o trudzie rolniczej pracy, 
zawierały podziękowanie za plony i prośbę 
o  sprawiedliwy  podział  chleba. 
 W uroczystościach wzięło udział wiele osób. 
Wśród uczestników rolniczego święta w 
Ciechosławicach obecni byli Parlamenta-
rzyści, Radni Powiatu Łęczyckiego, Radni 
Rady Miejskiej w Piątku, Sołtysi oraz wielu  
mieszkańców  naszej  gminy.

Burmistrz Krzysztof Lisiecki wraz z Wice-
przewodniczącą Rady Miejskiej – Urszulą 
Kacperską gorąco podziękowali rolnikom za 
tegoroczne plony. Pogratulowali dobrze 
wykonanej pracy w trudnych czasach

na uroczystości obchodów
81. rocznicy

Bitwy nad Bzurą,
które odbędą się w Piątku
w dniu 13 września 2020 r.

 - MSZA ŚWIĘTA 12:00
KOŚCIÓŁ PARAFIALNY w PIĄTKU, 

 - PRZEMARSZ UCZESTNIKÓW 13:00
UROCZYSTOŚCI POD POMNIK 14. WDP:

                       - PODNIESIENIE FLAGI NA MASZT 
I ODŚPIEWANIA HYMNU,

                       - WYSTĄPIENIE BURMISTRZA PIĄTKU,
                       - ZŁOŻENIE  KWIATÓW  POD  POMNIKIEM.

               
                             
                  

BURMISTRZ I RADA MIEJSKA w PIĄTKU
oraz DYREKTOR ZSMR 

zapraszają 
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Trwa budowa nowej 
studni głębinowej 

w Piątku

Apel Burmistrza

Urząd Miejski w Piątku przypomina, że ze 
względu na obecną sytuacje epidemiczną, 
mając na uwadze zapewnienie dostępu do 
e-usług sektora administracyjnego oraz 
zapewnienie możliwości korzystania ze 
zdalnego nauczania okres trwałości projektu 
„Podłączeni-Niewykluczeni” został   przedłu-
żony  do  28  grudnia  2020 r.  
Do Beneficjentów rozesłany został stosowny 
Aneks do umowy użyczenia. Przypomina-
my, że aneks należy podpisać i jeden 
egzemplarz zwrócić do Urzędu Miejskiego w 
Piątku (aneks należy wrzucić do skrzynki 
podawczej ustawionej przed wejściem do 
budynku urzędu lub wysłać listem). Drugi 
egzemplarz Aneksu należy pozostawić  dla  
siebie. 
Beneficjenci nadal mogą korzystać z 
użyczonego sprzętu oraz dostępu do 
Internetu  na dotychczasowych  zasadach. 
Zgłoszenia awarii dostępu do Internetu oraz 
sprzętu należy kierować do serwisu firmy 
MPC - tel. 24 254 29 65 wew. 103 od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.30-17.30,   
drogą mailową na adres serwis@mpcnet.pl 
lub do Urzędu Miejskiego w Piątku - 
tel. 24  722 19 19.  

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody w 
Piątku trwają prace związane z budową 
nowej studni głębinowej. Celem inwestycji 
jest poprawa zaopatrzenia w wodę gminnej 
sieci wodociągowej. Odwiert studni 
prowadzi wybrany w drodze przetargu 
nieograniczonego Zakład Studniarski z 
Łodzi.  Koszt  inwestycji  –  276 012,00 zł.
Obecnie prowadzone są prace wiertnicze. Po 
trzech tygodniach od rozpoczęcia wiercenia, 
osiągnięto głębokość 110 m, a wiertło po 
przejściu warstw czwartorzędowych glin 
zwałowych i średnioziarnistego piasku oraz 
trzeciorzędowych piasków i węgla brunatnego 
drąży już margliste osady jurajskie. Docelowo 
przewiduje się że odwiert będzie miał 
głębokość  130  metrów.
Przewidywany termin ostatecznego 
zakończenia inwestycji i oddania do użytku 
nowej studni planowany jest na koniec 
bieżącego  roku.

W związku ze zbliżającymi się jesiennym 
pracami polowymi apeluję do wszystkich 
właścicieli  działek  o zaprzestanie:
- podorywania  dróg,
- zaorywania  rowów  przydrożnych,
- sadzenia wysokich drzew pod liniami 
energetycznymi  i  w  poboczach  dróg,
- udrożnienie przepustów pod wjazdami na 
własne  działki,
- przycięcie wystających poza ogrodzenia 
działek drzew i krzewów utrudniających 
poruszanie się i ograniczających widoczność.
Apeluję o szacunek dla znaków drogowych, 
które są nagminnie niszczone (wyorywane, 
zrywane, zamalowywane, łamane) co 
skutkuje obniżeniem bezpieczeństwa ruchu 
na drogach oraz generuje duże koszty przy 
wymianie i ustawieniu nowych znaków. Znak + 
słupek+dojazd+robocizna=500 zł. 
                                  Krzysztof Lisiecki
                                   Burmistrz Piątku   

Pomoc krajowa dla 
producentów rolnych 

– kontynuacja 
pomocy suszowej

Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą 
składać producenci rolni, którym zagraża 
utrata płynności finansowej w związku z 
ograniczeniami na rynku rolnym w związku 
z epidemią COVID – 19 i którzy w dalszym 
ciągu odczuwają skutki finansowe 
zeszłorocznej suszy, huraganu, gradu, 
ulewy, wiosennych przymrozków i 
powodzi, a ich wnioski o pomoc złożone w 
2019 r. w związku z wystąpieniem tych 
niekorzystnych zjawisk, nie zostały 
rozpatrzone.
O pomoc mogą ubiegać się więc 
producenci rolni, których gospodarstwo 
jest zagrożone utratą płynności finansowej 
w związku z ograniczeniami na rynku 
rolnym w związku z epidemią COVID–19 
oraz którym nie została przyznana pomoc 
wskazana w § 13v ust. 1 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i 
sposobów realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, po zrzeczeniu się przez nich 
prawa do pomocy, o której mowa w ww. § 
13v ust. 1 rozporządzenia. Oznacza to 
kon ieczność  wyco fan ia  wn iosku  
o c z e k u j ą c e g o  n a  r o z p a t r z e n i e .  
Oświadczenie o wycofaniu wniosku 
złożonego w 2019 r. jest zawarte w treści 
aktualnie  składanego  wniosku.

Wysokość pomocy ustalana jest zgodnie z 
przepisami  § 13v  ww.  rozporządzenia.
Wnioski należy składać do kierownika 
biura powiatowego Agencji Restruktu-
ryzacj i  i  Modernizacj i  Roln ictwa 
właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania albo siedzibę producenta 
rolnego, na formularzu określonym przez 
Prezesa   ARiMR:
Pomoc może zostać przyznawana przez 
ARiMR tylko do dnia 31.12.2020 r. i do tego 
terminu  musi  zostać  wypłacona.
Nie został ustalony końcowy termin 
sk ładania wniosków,  jednak jak 
najszybsze złożenie wniosku gwarantuje 
szybszą  wypłatę  pomocy.
Wnioski  można przekazywać za 
pośrednictwem platformy ePUAP lub 
wysłać za pośrednictwem wyznaczonego 
operatora pocztowego (Poczta Polska) 
przesyłką rejestrowaną. Dokumenty 
można także dostarczyć do specjalnych 
wrzutni, które ustawione są w placówkach 
terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o 
ile w danej jednostce istnieje taka 
możliwość.

Formularze wniosków wraz z instrukcją 
wypełniania można pobrać na stronie 
www.gminapiatek.pl
Wszelkie pytania dotyczące naboru 
wniosków o przyznanie pomocy 
finansowej dla producentów rolnych 
należy kierować drogą mailową na adres: 
info@arimr.gov.pl

Podłączeni - 
Niewykluczeni

Do Urzędu obowiązkowo 
w maseczkach

Nowa Radna Rady 
Miejskiej w Piątku

Po wygaśnięciu w dniu 8 maja 2020 r. 
mandatu radnej p. Matusiak Anny, Rada  
Miejska w Piątku pracowała w czternasto-
osobowym  składzie.
Zarządzeniem nr 78/2020 Wojewoda Łódzki 
zarządził wybory uzupełniające w Gminie 
Piątek, w okręgu wyborczym nr 9, na dzień 
9  sierpnia  2020 r.
W niedzielę, 9 sierpnia odbyły się w Gminie 
Piątek wybory uzupełniające. W związku z 
tym, iż w jednomandatowym okręgu 
wyborczym nr 9 została zarejestrowana tylko 
jedna lista kandydatów, zarejestrowany 
kandydat uzyskał mandat radnego bez 
przeprowadzenia  głosowania.
Nową Radną Rady Miejskiej w Piątku została 
Pani MIKOŁAJCZYK Agnieszka Lidia, 
zg łoszona przez KWW Krzyszto fa  
Lisieckiego. Gratulujemy!

Przypominamy, że Urząd Miejski w Piątku 
prowadzi  bezpośrednią  obsługę 
interesantów w pełnym wymiarze oraz 
możliwość dokonywania wpłat w kasie 
urzędu. Osobiste załatwianie spraw w 
Urzędzie możliwe jest przy zachowaniu 
wymogów sanitarnych. Osoby wchodzące 
do Urzędu obowiązkowo muszą założyć 
maseczkę lub inne elementy ochrony 
osobistej (np. przyłbicę) zakrywającą nos i 
usta oraz poddać się przy wejściu 
dezynfekcji rąk. Jednocześnie na terenie 
Urzędu Miejskiego w Piątku przebywać 
może max. 5 interesantów. Ponadto 
informujemy, że nadal funkcjonuje przed 
wejściem do Urzędu tzw. wrzutnia, w której 
można  pozostawić  pisma  i  dokumenty.



Zachęcamy do korzystania z platformy 
ogłoszeniowej polskiebazarek.pl, która 
pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich 
kontaktów przez rolników i producentów 
żywności z konsumentami. Można na niej 
bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o 
sprzedaży i promocji swoich produktów. 
Szczególnie wartym podkreślenia jest fakt, 
że dzięki takiemu działaniu konsument płaci 
dokładnie tyle, ile proponuje rolnik – nie ma 
marży  pobieranej  przez  pośredników.
Platforma polskiebazarek.pl jest odpowie-

dzią na utrudnienia występujące w dobie 
koronawirusa z tradycyjnym sposobem 
sprzedaży produktów. Jest realizacją polityki 
rozwoju rynków rolnych i promocji 
bezpośredniego dostępu do świeżej 
żywności  wysokiej  jakości.
Rejestracja i dodawanie ogłoszeń na portalu 
są proste, intuicyjne, nic nie kosztują, a 
umożliwiają promocję i sprzedaż produktów 
na  szerokim  rynku  zbytu. Polecamy!

                 Expresem   
 przez Gminę Piątek
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- koronawirus wciąż stanowi zagrożenie 
dla naszego zdrowia! Nie zapominaj o 
podstawowych zasadach bezpieczeństwa 
często myj ręce lub odkażaj je płynem do 
dezynfekcji, stosuj 1,5-metrowy dystans, 
zasłaniaj usta i nos.  Bezwzględnie zasłaniaj 
usta i nos w środkach komunikacji i ogólno-
dostępnych  pomieszczeniach zamkniętych.
- tegoroczna Pielgrzymka Strażaków 
Województwa Łódzkiego zaplanowana 
została na dzień 26 września 2020 roku. 
Msza Święta odbędzie się w kościele Matki 
Boskiej Zwycięskiej w Łodzi na ulicy 
Łąkowej, uroczystościom przewodniczył 
będzie J. E. ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś 
Metropolita  Łódzki.
- Gminne Centrum Usług Wspólnych 
informuje o nowym rozkładzie jazdy 
autobusów szkolnych, który będzie 
obowiązywał  w  roku  szkolnym  2020/2021.
Rozkład jazdy publikowany jest na stronie 
www.gminapiatek.pl.
- w sołectwie Janków rozpoczęły się prace 
związane z realizacją projektu „Poprawa 
warunków organizacji spotkań, szkoleń i 
imprez w sołectwie Janków-Orądki” 
współfinansowanego przez Województwo 
Łódzkie w ramach tzw. grantów sołeckich. W 
ramach realizacji projektu świetlica w 
Jankowie wyposażona zostanie w system 
klimatyzacji. Przedsięwzięcie wpłynie na 
poprawę warunków dla organizowanych w 
świetlicy  spotkań,  szkoleń,  uroczystości. 
- Urząd Miejski w Piątku przypomina, że co 
tydzień na stronie www.gminapiatek.pl w 
dziale aktualności publikowane są aktualne 
oferty pracy PUP w Łęczycy. Na dzień 
31.07.2020 r. zarejestrowanych było 111 
bezrobotnych,  w  tym  57  kobiet.   
- trwają prace związane z rozbudową drogi 
gminnej w Goślubiu Osadzie. W chwili 
obecnej przygotowywana jest podbudowa 
pod położenie asfaltu. Wykonano sporą 
część chodnika i miejsc parkingowych. 
Założono przepusty pod drogą i odkopano 
rowy przydrożne. Całe zadanie zostanie 
zakończone pod koniec września. Za 
utrudnienia, które występują w tamtym 
rejonie  -  przepraszamy.
- pracownicy robót publicznych zajmują się 
wykaszaniem: placów gminnych, poboczy, 
terenów przy mostach, konserwacją i 
naprawą placów zabaw, malowaniem ławek 
w  parku.  Pracują przy naprawach mieszkań 
komunalnych  wchodzących w zasób lokali 
gminnych.  
- dobiegają końca prace związane z 
termomodernizacją kompleksu szkolnego w 
Piątku. W chwili obecnej trwa instalacja 
kotłowni, która będzie ogrzewała cały 
kompleks, a zasilanie jej stanowić będą 
pompy ciepła wykorzystujące ciepło z 
wnętrza  ziemi. Firma planuje oddanie 
obiektu  na  początku  października. 
- w niedzielę 20 września, w Uniejowie 
odbędą się Dożynki Wojewódzkie. Powiat 
łęczycki podczas tych uroczystości repre-
zentować  będzie  sołectwo  Goślub, a 
produkty kulinarne zaprezentują panie z 
naszych  stowarzyszeń. 

Polski ebazarek

- sprzedaży i zużycia wytworzonych 
produktów rolnych,
- struktury  dochodów,
- aktywności  ekonomicznej,
- sposobu  użytkowania  gruntów,
- powierzchni  zasiewów,  nawożenia,
- zastosowania  środków  ochrony  roślin,
- pogłowia  zwierząt  gospodarskich,
- chowu  i  hodowli  ryb,
- budynków  gospodarskich,
- maszyn  i  urządzeń  rolniczych.
Rolnicy będą mogli udzielić informacji o 
gospodarstwach  rolnych  poprzez:
- Samospis internetowy przeprowadzony za 
pośrednictwem interaktywnej aplikacji, 
która będzie dostępna na stronie 
internetowej  poświęconej  spisowi;
- odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym 
przeprowadzanym przez rachmistrza 
telefonicznego,
- odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim 
przeprowadzanym przez rachmistrza 
terenowego, który odwiedzi gospodarstwo 
rolne.
Rolniku, Twoje  dane  są  bezpieczne!
Osoby wykonujące prace spisowe są 
obowiązane do przestrzegania tajemnicy 
statystycznej. Przed przystąpieniem do 
pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie 
tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej 
niedotrzymanie. Następnie na ręce 
właściwego komisarza spisowego składają 
pisemne przyrzeczenie następującej treści: 
„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje 
prace na rzecz statystyki publicznej z całą 
rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową 
statystyka, a poznane w czasie ich 
wykonywania dane jednostkowe zachowam 
w  tajemnicy  wobec  osób  trzecich.”
W i ę c e j  i n f o r m a c j i  n a  s t r o n i e  
http://spisrolny.gov.pl

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie 
przeprowadzony w dniach od 1 września do 
30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, 
według  stanu  w  dniu  1  czerwca  2020 r.
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a 
użytkownicy gospodarstw rolnych są 
zobowiązani do udzielania dokładnych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą 
odpowiedzi.
Obowiązek realizacji spisu nakłada na 
państwa członkowskie Unii Europejskiej 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE), jak również wynika on z 
rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie 
pn. Światowy program spisów rolnych rundy 
2020 r.
Krajową podstawą prawną realizacji spisu 
rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o 
powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 
z  2019 r.  poz. 1728).
Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz 
polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym 
do podejmowania trafnych strategicznych 
decyzji opartych na analizie danych.
Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa 
rolne  w  Polsce  prowadzone  przez:
- osoby fizyczne (w gospodarstwach 
indywidualnych) o powierzchni minimum 1 
ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym 
nieposiadające użytków rolnych, prowadzące 
działy specjalne produkcji rolnej lub 
produkcję rolną o skali określonej progami, 
których wielkość jest określona w załączniku 
nr  1  do  ustawy,
- osoby  prawne,
- jednostki organizacyjne niemające 
osobowości  prawnej.
Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć 
m.in.
-  cech identy f ikacy jno-adresowych 
użytkownika  i  jego  gospodarstwa  rolnego,

www.polskiebazarek.pl
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Zakład Przetwarzania 
Odpadów 

Komunalnych w 
Piaskach Bankowych 

na sprzedaż
Wszystko wskazuje na to, że Zakład 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w 
Piaskach Bankowych, w gminie Bielawy, 
inwestycja od lat przygotowywana przez 
Międzygminny Związek „Bzura”, zostanie 
zrealizowana przez prywatnego inwestora. 
Kilkuletnia walka, ze skutkami błędnych 
decyzji Wojewody Łódzkiego i ubiegania się o 
ponowne przyznanie dofinansowania nie 
powiodła się. Związek zderzył się z polityczną 
ścianą. Czy to tylko błędne decyzje 
administracyjne, czy aspekty polityczne 
zablokowały tę jakże ważną dla regionu 
inwestycję  samorządową?
Zapraszamy do obejrzenia reportażu 
przygotowanego przez  Telewizję Aleksan-
drów Łódzki, który publikowany jest m.in. na 
stronie  www.gminapiatek.pl
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Harmonogram odbioru odpadów

na terenie Gminy Piątek 
Urząd Miejski w Piątku informuje, że 
miesięczną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi należy uiścić 
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu 
Miejskiego w Piątku albo przelewem na 
rachunek bankowy  Gminy  Piątek  o  
numerze 
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w 
terminach:
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2020 r.
- za miesiąc październik - do 31.10.2020 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2020 r.
- za miesiąc grudzień - do 31.12.2020 r.

W II połowie roku 2020 odbiór śmieci we 
wszystkich miejscowościach na terenie 
gminy będzie prowadzony w nastę-
pujących  terminach:
-   komunalnych:  3.09,  17.09,  1.10,  
15.10,  29.10,  26.11,  23.12
- zielonych (brązowe worki): 3.09,  17.09,  
1.10,  15.10,  29.10,  29.11,  23.12
- selektywnych (żółte worki):  16.09,  
13.11
- selektywnych (zielone worki):  14.10,  
10.12

Odbiór odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego odbywał się będzie 
sprzed  posesji  w  dniu  24 /11 /2020.

Odbiór odpadów z zabudowy wielo-
rodzinnej:  co  tydzień  w  każdy  piątek

Uwaga!
Do żółtych worków można wkładać 
wyłącznie butelki plastikowe po napojach 
i chemii domowej, puszki po napojach i  
konserwach oraz opakowania wieloma-
teriałowe 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.

Worki brązowe na odpady BIO wysta-
wiane są w dniu odbioru odpadów 
komunalnych (odpady odbierane będą 
wyłącznie  z  koszy  i  worków).

Zielone worki przeznaczone są na szkło 
zbierane u źródła.  Właściciele nierucho-
mości mogą samodzielnie dostarczać 
szkło (również plastik) do punktów 
gniazdowych rozstawionych w 30 
miejscach  na  terenie  gminy  Piątek. 
Wrzucane do pojemnik butelki plastikowe 
prosimy zgniatać! 
W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika 
twardego na  odpady zmieszane 

Bezpieczny powrót do 
szkoły - wskazówki dla 

rodzica i ucznia

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 lub będą dostępne w Urzędzie 
Miejskim  w  Piątku.
Lokalizacja  pojemników:
Piątek - ulice:  Łowicka, Szkolna, Pokrzy-
wna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska 
ZSMR, Kutnowska - sklep, Łowicka 
(targowica), Literacka (przy cmentarzu), 
Sułkowska (przy DINO), Łęczycka (przy 
cmentarzu) Piekary - świetlica, Górki 
Pęcławskie - sklep, Goślub-Osada, Goślub 
OSP, Balków - sklep, Czerników - szkoła, 
Śladków Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - 
sklep, Konarzew - sklep, Konarzew - plac 
zabaw, Witów - stanica szlaku konnego 
(czasowa zmiana), Jasionna - dawna
SKR, Janków - remiza OSP, Bielice, Stare 
Piaski, Sypin (rozdroże),  Pokrzywnica,  
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!!!

Informacje o braku odbioru odpadów przez 
firmę PreZero Service Centrum zgodnie z 
w/w harmonogramem zainteresowani 
przekazują telefonicznie do PreZero 
Service Centrum Sp. z o. o. tel. 24 254 29 
87 lub do Urzędu Miejskiego w Piątku: 
tel.  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.

Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w 
siedzibie  firmy  lub  pod  numerem  tel.:
PreZero  Service  Centrum  Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska  127,  99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87  – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi 
Klienta

Wskazówki  dla  rodzica:
1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego 
dziecka.
2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania 
szkoły  w  czasie  pandemii.
3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy objęci 
są  kwarantanną.
4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od 
dyrektora  szkoły  lub  nauczycieli.
5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie 
możesz  odebrać  -  pilnie  oddzwoń.
6. Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych 
rzeczy  w  plecaku.
7. Przypomnij dziecku zasady bezpie-
czeństwa  podczas  posiłków.
8. W miarę możliwości unikaj transportu 
publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o 
spacerze,  rowerze.
9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego 
czasu  na  świeżym  powietrzu.
10. Przypomnij dziecku, że zasady 
bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i 
po  nich. 

Wskazówki  dla  ucznia:
1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy 
choroby,  zostań  w  domu.
2. Często  myj  ręce.
3. Nie  dotykaj  oczu,  ust  i  nosa.
4. Zrezygnuj  z podawania  ręki  na powitanie.
5. Uważnie  słuchaj  poleceń  nauczycieli.
6. Używaj tylko własnych przyborów 
szkolnych.
7. Spożywaj  swoje  jedzenie  i  picie.
8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, 
np.  podczas  przerw.
9. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz  u 
siebie objawy chorobowe, natychmiast 
poinformuj  o  tym  nauczyciela.
10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa 
przed  i  po  lekcjach.  


