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Jubileusz Złotych Godów małżeństw
z Gminy Piątek

W sobotę 24 czerwca w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek odbyła się uroczystość
Złotych Godów. W 2017 roku Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodzą Państwo: Janina i
Marioan Błaszczyk, Halina i Bronisław Błocisz, Marianna i Konrad Chudzik, Halina i Wiesław
Głuchowicz, Maria i Andrzej Kasińscy, Marianna i Stanisław Kmieciak, Krystyna i Andrzej
Kowalscy, Krystyna i Adam Stawińscy, Halina i Mieczysław Sułkowscy, Jadwiga i Zdzisław
Tracz oraz Stanisława i Witold Walczak.
Po powitaniu dostojnych Jubilatów oraz ich rodzin przez Krzysztofa Lisieckiego, Wójta
Gminy Piątek i Renatę Lepalczyk, Sekretarz Gminy Piątek pary małżeńskie odnowiły
złożoną pół wieku temu przysięgę małżeńską.
Następnie Wójt Gminy Piątek odznaczył Jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta
RP.
Uroczystość zakończyła symboliczna lampka szampana i życzenia, które wraz z kwiatami
Jubilaci otrzymali od władz samorządowych gminy oraz rodzin i znajomych.
Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne życzenia zdrowia, radości oraz spełnienia
wszystkich marzeń i kolejnych wspólnie przeżytych lat.

Środki pozyskane dla
Gminy Piątek
Gmina Piątek podejmuje szereg działań,
efektem których są pozyskane środki
pieniężne. W ostatnim czasie do Gminy
wpłynęły finanse w postaci:
- dotacji na usuwanie i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu
naszej gminy w wysokości 91 736 zł. Środki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- dotacji do Spółki Wodnej w Piątku w
wysokości: 1500 zł z Urzędu Wojewódzkiego, 38 280 zł z rezerwy celowej budżetu
państwa, 36 270 zł z Urzędu Marszałkowskiego, 22 000 zł z wpłat od rolników.
- d ofinansowania remontu drogi w
Pęcławicach w wysokości 90 930 zł z
Urzędu Marszałkowskiego.
- dofinansowania dla jednostek OSP w
wysokości 14 tys. zł na zakup poduszek
pneumatycznych.
- dwóch grantów sołeckich, po 5000 zł każdy
przeznaczonych na dofinansowanie zadań
własnych gminy w zakresie realizacji małych
projektów lokalnych realizowanych na
terenach wiejskich (sołectwo Piątek "Duzi i
mali, młodzi i starsi - aktywni sportowo” –
utworzenie siłowni na powietrzu i sołectwo
Goślub - Integracja dla zdrowia - budowa
siłowni).
- dofinansowania pozyskanego przez
stowarzyszenia działające na terenie naszej
gminy z Programu “Działaj lokalnie Konkurs X - 2017” na realizację projektów:
Tęczowy zakątek - budowa placu zabaw w
Górkach Pęcławskich - OSP Janków w
wysokości 6 000 zł, Biegiem przez Gminę
Piątek - TMPiO w kwocie
3 997 zł oraz Coś dla kobiet - Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie w wysokości
4 000 zł.
- dofinansowanie na realizację projektu
“Szczęśliwe dzieci w gminie Piątek” Gminne Przedszkole w Piątku - kwota
244 766,51 zł.
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Nowości z ZUS
Od 1 lipca we wszystkich jednostkach
ZUS rozpocznie działanie 595 doradców
emerytalnych, którzy pomogą w podjęciu
decyzji o momencie przejścia na emeryturę osobom, które wahają się co do
decyzji o zakończeniu aktywności zawodowej. Pilotaż projektu prowadzony był w
maju w 10 jednostkach ZUS. Jego celem
było szczegółowe zweryfikowanie potrzeb
informacyjnych klientów, którzy jeszcze w
tym roku mogą skorzystać z uprawnień
emerytalnych z tytułu obniżonego wieku
emerytalnego.
W maju z wizyty u doradcy skorzystały
łącznie 4844 osoby. Podczas obsługi
klientów doradcy wykonali obliczenia w
kalkulatorze emerytalnym dla 2158 osób.
Każdy kto ma odłożony choćby 1 grosz na
koncie emerytalnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma wkrótce
Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego. Warto do niej zajrzeć i sprawdzić
wielkość odło żonych składek oraz
wyliczoną hipotetyczną emeryturę.
Od 20 czerwca ZUS prowadzi akcję
wysyłki blisko 19 mln Informacji o Stanie
Konta Ubezpieczonego. Całość korespondencji ma trafić do klientów do końca
sierpnia. IOSKU to nic innego jak dokładny
opis stanu finansowego konta emerytalnego, na dzień 31 grudnia 2016 r., osób z
powszechnego systemu ubezpieczeń
społecznych, za które trafiła na konto
przynajmniej jedna składka. Przedstawia
su mę wsz ystkich zwaloryzowanych
składek oraz kapitału początkowego, a
także wskazanie ile składek zgromadzonych jest na subkoncie w ZUS, a ile
trafiło do otwartego funduszu emerytalnego (jeżeli ktoś jest członkiem OFE).
Informacja zawiera też wskazanie jak
wyglądał wpływ składek emerytalnych
miesiąc po miesiącu w całym 2016 r.
Osoby, które mają 35 lat lub więcej z
IOSKU mogą się dowiedzieć o wysokości
swojej hipotetycznej emerytury w dwóch
wariantach: gdyby już do emerytury nie
pracowali tylko bazowali na składkach
dotych czas zebra nych oraz gdyby
pracowali i odprowadzali składki w średniej
wysokości dotych czasowych wpłat.
Dodatkowe dwa warianty uwzględniają
dodatkowo w emeryturze także składki z
subkonta w ZUS.
Rzecz ważna: wyliczenia dotyczą
o b ec n ie ob o wią zu j ąc e go wi e ku
emerytalnego, nie zaś tego, który
będzie obowiązywał od 1 października.
W Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego, obo k w szystkic h danych
liczbowych i matematycznych obliczeń
znajdziemy również informację o tym, jakie
konkretne świadczenia przysługują z ZUS
gdy opłacamy składki na ubezpieczenia
społeczne.
Osoby, które mają zarejestrowany profil na
Platformie Usług Elektronicznych ZUS,
wskazane w Informacji o Stanie Konta
Ubezpieczonego dane mają zostać
udostępniane w Internecie.
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W Urzędzie Gminy
do obejrzenia
przedwojenna mapa
Piątku i okolic
Gminny Ośrodek Kultury w Piątku zaprasza
do obejrzenia oryginalnej, ręcznie wykonanej
w 1938 roku, mapy Piątku i okolic oraz
archiwalnych zdjęć autora szkicu i jego
rodziny. U nik atową pami ątkę Polic ji
Państwowej II RP przekazał syn policjanta p.
Władysław Jagiełło.
Mapę narysowaną przez swojego ojca
funkcjonariusza Policji Państwowej - p.
Władysław przekazał na ręce Komendanta
Policji Powiatowej w Łęczycy podinsp.
Zbigniewa Gruszczyńskiego, Dyrektora GOK
w Piątku Dariusza Struszczaka i Prezesa
Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939"
Jarosława Olbrychowskiego.
Wystawa będzie dostępna dla wszystkich
mieszkańców w Urzędzie Gminy w Piątku od
30 czerwca do 7 lipca 2017.
Serdecznie zapraszamy.

Lokomotywą po wiedzę
wjechali na podium
Sukcesem zakończyła się “podróż” młodzieży
z gimnazjum w Piątku, która wraz z GOKiem
w Piątku uczestniczyła w projekcie “Lokomotywą po wiedzę”.
Jury konkursu towarzyszącego projektowi
„Lokomotywą po wiedzę - projekt ekologicznoartystyczny dla dzieci z województw a
łódzkiego" 2016/2017 dofinansowanego ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, po
obejrzeniu 32 nadesłanych rejestracji
spektakli teatralnych, których inspiracją była
książka Agnieszki Frączek „Sprężynek na
tropie tajemnic - ekologia" przyznało I miejsce
Gminnemu OśrodkowiKultury w Piątku.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów!

Bezpieczne wakacje!
Pod koniec roku szkolnego w placówkach
oświatowych naszej gminy odbyły się
spotkania Policjantów z uczniami oraz ich
rodzicami. Były one poświęcone tematyce
bezpieczeństwa dzieci, m.in. podczas
wakacji.
Również Wójt Gminy Piątek apeluje do dzieci,
młodzieży i dorosłych o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wakacyjnych
podróży i zabaw. Pamiętajmy o bezpieczeństwie na drogach i nad wodą. Zadbajmy o
odpowiednie zabezpieczenie własnego
mienia, nie tylko podczas podróży. Rodzicom
przypominamy o zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom pozostającym w wakacje w
miejscu zamieszkania i pomagaj ącym
podczas prac polowych. Mimo, że wakacje to
czas beztroski i wypoczynku, nie zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa, których
przestrzeganie jest istotne bez względu na
porę roku. Nie pozwólmy, aby przerwa od
szkoły i od pracy była jednocześnie przerwą
od myślenia i odpowiedzialności za nas
samych i naszych najbliższych.

Coś dla kobiet
w Konarzewie
Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie
realizuje od 15 czerwca br. projekt Programu
Działaj Lokalnie edycji X 2017. pt. ”Coś dla
kobiet”. Głównym celem projektu jest
oderwanie się od codziennych domowych
obowiązków uczestniczek projektu, propagowanie zdrowego trybu życia oraz wspólna
in teg racja kobiet ni e ty lko członk iń
stowarzyszenia ale też tych, które nie należą
do organizacji poprzez organizowanie
spotkań, które mają na celu komunikację
międzyludzką, zajęcia relaksujące, zdrowotne, kulturalne i towarzyskie. Projekt
realizowany jest w Konarzewie.
- Chcemy aby kobiety oderwały się od
codzienności, uwierzyły w siebie, że są
atrakcyjne. Spotkania które organizujemy
mają na celu wymianę poglądów, możliwość
wzajemnego komunikowania się i integracji
mieszkanek. W ramach projektu przeprowadzane są między innymi zajęcia fitness.
Zapraszamy chętne panie z terenu naszej
gminy do wspólnych ćwiczeń w poniedziałki
o godz. 19:00 na nasz plac w Konarzewie komentuje projekt Teresa Sokół, Prezes
Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie.
"D ziałaj Lokalnie to program PAFW,
realizowany przez Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz ośrodki Działaj
Lokalnie - m.in. przez LGD POLCENTRUM.
Ma na celu aktywizowanie lokalnych
społeczności wokół różnych celów o
charakterze dobra wspólnego poprzez
w spie ran ie p roje któw o byw atel skic h.
Projekty te służą pobudzaniu aspiracji
rozwojowych, poprawie jakości życia oraz
podejmowaniu działań odpowiadających na
zdiagnozowanie z udziałem społeczności
lokalnych potrzeb, co w rezultacie przyczynia
się do budowania lokalnego kapitału
społecznego.

Mistrzowie zbiórki
surowców wtórnych
Miniony rok szkolny 2016/2017 w piątkowskiej podstawówce był kolejnym, w którym
odbyła się dwuetapowa zbiórka surowców
wtórnych - makulatury i aluminiowych puszek.
Tegoroczni indywidualni rekordziści zbiórki
makulatury:
1. Krystian Bartczak - kl. III a - 749,94 kg
2. Jakub Gałązka - kl. I b - 670 kg
3. Tymon Barylski - kl. III a - 347 kg
Zespołowo podium zbiórki makulatury
przedstawia się następująco:
1. klasa III a - 1420,52 kg
2. klasa I b - 814,98 kg
3. klasa VI a - 410,62 kg
Zwycięzcami w zbiórce aluminiowych puszek
zostali:
1. Jakub Gałązka - kl. I b - 34,44 kg
2. Bartosz Błachowicz - kl. III c - 30,74 kg
3. AlicjaAndrzejczak - kl. V b - 20,73 kg
Zespołowo w zbiórce puszek zwyciężyła
klasa I b - 50,4 kg. Drugie miejsce zajęli
uczniowie z klasy III c - 31,24 kg, a trzecie
klasa V b - 25,18 kg.
Nagrody dla zwycięzców ufundował Wójt
Gminy Piątek - Krzysztof Lisiecki.

Expresem
przez Gminę Piątek
- ZGKiM w Piątku prowadzi prace przy
wykaszaniu poboczy przy drogach gminnych. W ostatnim czasie zakupiono do tego
celu nową kosiarkę. Urząd Gminy apeluje do
mieszkańców o zaprzestanie składowania
na poboczach kamieni, gruzu, wyoranych
starych pni i innych śmieci. Poprzednia
kosiarka natrafiając podczas pracy na tego
typu przedmioty uległa uszkodzeniu i nie
nadawała się do naprawy. Obsługujący
kosiarkę pracownik nie jest w stanie dostrzec
w trawie i krzakach “niespodzianek”, które
mogą uszkodzić maszynę.
- Gmina Piątek złożyła w ostatnim czasie do
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie
pismo w sprawie przywrócenia handlu
ży wymi z wierzęta mi na miejscowym
targow isku. O becnie oczeku jemy n a
odpowiedź oraz zalecenia.
- ZGKiM w Piątku jest w trakcie realizacji
zadania polegającego na przebudowie i
utwardzeniu drogi gminnej pomiędzy
węzłem autostradowym Piątek, a Sułkowicami Drugimi (w ciągu drogi serwisowej).
Drogę poszerzono, wykopano rów odwadniający, przebudowano przepust. Obecnie
droga jest utwardzana gruzem.
- ZGKiM w Piątku zwraca się do mieszkańców Gminy o racjonalne korzystanie z
zasobów gminnego wodociągu. Nadmierny
pobór może doprowadzić do okresowych
braków wody oraz skutkować wprowadzeniem ograniczeń poboru wody wykorzystywanej do podlewania upraw.
- rusza budowa Składowiska Odpadów
Komunalnych w Piaskach Bankowych.
Obecnie dobiegają k ońca p rocedury
związane z przystąpieniem do II etapu
budowy, który rozpocznie się prawdopodobnie na początku lipca br.
- w Konarzewie po raz kolejny nagrywano
program telewizyjny o tematyce kulinarnej.
Tym razem panie z Fundacji Zielony Piątek
przygotowywały “Nowalijkowy mix” w
programie Magdaleny Michalak “Łódzkie
rozsmakowane w tradycji”. Program można
obejrzeć na stronie internetowej TVP3 Łódź.
- w sobotę 3 czerwca odbył się I rajd " Od
Piątku do Soboty na Łódzkim Szlaku
Konnym - rajd dla dziennikarzy i turystów".
Org an iza to re m r a jdu b y ła L ok a ln a
Organizacja Turystyczna " Centralny ŁUK
Turystyczny". W rajdzie uczestniczyło ponad
50 osób, które mogły zwiedzić dawną Ziemię
Łęczycką między Piątkiem a Sobotą.
Uczestnicy rajdu jechali rowerami, płynęli
kajakami i przemieszczali się bryczką oraz
autobusem.
- w sobotę 3 czerwca, już po raz 6 odbył się
Dzień Dziecka zorganizo wan y p rzez
Ochotniczą Straż Pożarną w Piątku przy
współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami.
Przybyłe dzieci mogły uczestniczyć w wielu
konkursach oraz skorzystać z atrakcji
zapewnionych przez organizatorów. W
trakcie zmagań na dzieciaków czekały
słodkości oraz wyroby z grilla.
- zakończono wiosenne łatanie dziur w
drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej.
- z dniem 30 czerwca 2017 r. zakończyła
działalność Łowicka Grupa Rybacka.

Fatum liczby 13, czyli mokry 13. Dzień Nowalijki
w Piątku
Organizując imprezę plenerową można
zaplanować i przygotować wiele jej
elementów. Nie można jedynie „zamówić”
dobrej pogody. Mieszkańcy Gminy Piątek
przekonali się o tym, w niedzielę 4 czerwca
podczas festynu z okazji 13. Dnia Nowalijki.
Zadziałało chyba fatum liczby 13.
Już oficjalne otwarcie imprezy przerwała
pierwsza tego dnia fala opadów. Na szczęście
po kilku minutach niebo rozpogodziło się i
można było kontynuować program, który po
ogłoszeniu konkursów rozpoczęli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Piątku. Gorąca
atmosfera towarzysząca występom dzieci
oraz koncertowi zespołu Batari skutecznie
odpędzała płynące po niebie ciężkie, burzowe
chmury. W tym czasie, w Parku odbył się
przygotowany przez TMPiO Bieg Nowalijkowy, a jego zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki i medale.
W rozstawionych na placu namiotach Koła
Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia i Fundacje zapraszały do degustacji przygotowanych potraw – specjałów regionalnej
kuchni. Tegoroczny kocioł młodej kapusty
przygotowało Stowarzyszenie „Razem dla
Balkowa”. O tym, że młoda kapusta
smakowała świadczyła dłu ga kolejka
chętnych do spróbowania tego nowalijkowego
dania.
Na dzieci czekał darmowy plac zabaw z
dmuchanymi zjeżdżalniami, kulami, basenem
z piłeczkami i minigolfem. Niestety ze
względów bezpieczeństwa, po opadach część
atrakcji została szybko zamknięta.
Jak zawsze najwięcej emocji dostarczył
konkurs na największą kapustę i największego kalafiora. Na zwycięzców, którzy
wyprodukowali najdorodniejsze kapusty i
kalafiory czekały nagrody, które ufundowali:
Wójt i Rada Gminy Piątek, Starostwo
Powiatowe w Łęczycy, Stowarzyszenie
Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej oraz Bank
Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Piątku.
Wyniki konkursu na największą kapustę:
1. Dominik Pawliczak z Pokrzywnicy –
kapusta o wadze 10,25 kg.

2. Jakub Kmieciak z Pokrzywnicy – kapusta o
wadze 7,8 kg.
3. Robert Matusiak z Pokrzywnicy – kapusta o
wadze 7,35 kg.
Wyni ki konkursu na największego
kalafiora:
1. Stanisław Marszałkowski z Pokrzywnicy –
kalafior o obwodzie 77 cm.
2. Marzena Adamiak z Łęki - kalafior o
obwodzie 72,5 cm.
3. Elżbieta Św iątczak ze Śladkowa
Rozlazłego - kalafior o obwodzie 72 cm.
Zgłoszo ne do konkursu kulinarn ego
„Nowalijkowy mix z Prymatem” potrawy były
bardzo smaczne. Nic więc dziwnego, że
k om i s ja ko n ku rs ow a s kl a s yfi k ow a ła
wszystkie dania na pierwszym miejscu, nieco
wyróżniając danie Pań z Pokrzywnicy. Na
wszystkie uczestniczki konkursu kulinarnego
czekały dyplomy i nagrody ufundowane przez
firmę Prymat, która po raz kolejny objęła
patronat nad Dniem Nowalijki w Piątku.
Kolejnym punktem programu 13. Dnia
Nowalijki był koncert Orkiestry OSP w Piątku.
Pomimo pogarszającej się pogody widownia
wysłuchała, jak zawsze rewelacyjnego
wykonania szlagierów muzyki filmowej i
p on a d c z as o w y c h h it ó w, a k o n c e rt
nagrodzony został burzą braw. Dobrą
zabawę zapewniła również Kabaretowa
Biesiada Polska. Znane wszystkim utwory,
jak „Szła dzieweczka do laseczka”, „W siną
dal”, „Miała baba koguta” oraz inne
wykonawcy zaśpiewali wspólnie z widownią.
Atmosferę przed sceną podtrzymał występ
Amore Italiano. Gorące rytmy włoskich
przebojów pozwoliły zapomnieć choć na
chwilę o zasnutym deszczowymi chmurami
niebie.
Blok programów scenicznych zakończył
koncert zespołu Optima z Głowna.
Organizatorzy - Wójt i Rada Gminy Piątek
składają serdeczne podziękowania
sponsorom, wystawc om, tw órcom,
fundatorom nagród i uczestnikom oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do
organizacji i przeprowadzenia festynu 13.
Dnia Nowalijki w Piątku.

Nagrody Wójta dla najlepszych uczniów
W szkołach zabrzmiał ostatni dzwonek i
odbyły się uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2016/2017. Świadectwa, nagrody,
wyróżnienia słowa pożegnań i początek
upragnionych przez dzieci i młodzież
wakacji!!!
W Gminie Piątek, jak co roku, w puli nagród
dla uczniów na zakończenie roku szkolnego
znalazły się nagrody ufundowane przez Wójta
Gminy Piątek - Krzysztofa Lisieckiego.
Tegoroczne nagrody Wójta Gminy Piątek za
wzorowe zachowanie i wybitne osiągnięcia w
nauce otrzymali:
1. Zuzanna Izabela Garus - klasa V a Szkoła
Podstawowa w Piątku,
2. Natalia Krystyna Kominiak - klasa VI a
Szkoła Podstawowa w Piątku,
3. Dominika Wiktoria Grzelak - klasa VI b
Szkoła Podstawowa w Piątku,

4. Martyna Maria Kubiak - klasa VI Szkoła
Podstawowa w Czernikowie,
5. Karolina Marianna Kominiak - klasa II b
Gimnazjum w Piątku,
6. Martyna Kowalska - klasa III b Gimnazjum
w Piątku,
7. Aleksandra Kubiak - klasa III c Gimnazjum
w Piątku. Serdecznie gratulujemy!!!
Uroczystość zakończenia roku szkolnego w
piątkowskim gimnazjum była również okazją
do wręczenia przyznanego pani dyrektor
Wiesławie Michalak srebrnego medalu "Za
zasługi dla pożarnictwa".
W sz y stk im dz i e ci o m i m ło d z ie ż y
gratulujemy wyników w nauce oraz
życzymy udanych, a przede wszystkim
zdrowych i bezpiecznych wakacji. Do
zobaczenia we wrześniu!
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 3

Harmonogram odbioru odpadów
w II połowie 2017
W przetargu wyłoniona została firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która od
1 stycznia 2016 odbiera śmieci od
mieszkańców Gminy Piątek. Umowa na
odbiór śmieci został podpisana na okres 18
miesięcy - tj. od 1 lipca 2017 do 31 grudnia
2018 r. Uchwałą Rady Gminy Piątek koszt
odbioru śmieci od 1 mieszkańca wynosi 8 zł
za śmieci segregowane i 12 zł za odpady
niesegregowane.
Terminy opła t za g ospod arow anie
odpadami komunalnymi w II połowie 2017
r. - zgodnie z treścią uchwały nr
XXIV/118/12 Rady Gminy Piątek z dnia
17.12.2013 r. w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Urząd Gminy Piątek
informuje, iż miesięczną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy uiścić gotówką w kasie Urzędu
Gminy Piątek lub przelewem na rachunek
bankowy Gminy Piątek o numerze 57 9029
1023 0300 0244 2003 0003 w terminach:
za miesiąc lipiec - do 31 lipca 2017;
za miesiąc sierpień - do 31 sierpnia 2017;
za miesiąc wrzesień - do 30 września 2017;
za miesiąc październik - do 31 października 2017;
za miesiąc listopad - do 30 listopada 2017;
za miesiąc grudzień - do 31 grudnia 2017.
W II połowie roku 2017 odbiór śmieci we
wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
13 lipca, 10 sierpnia, 7 września,
5 października, 2 i 30 listopada, 28 grudnia.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
13 lipca, 10 sierpnia, 7 września,
5 października, 2 i 30 listopada, 28 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
27 lipca, 24 sierpnia, 21 września,
19 października,16 listopada, 14 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
27 lipca, 24 sierpnia, 21 września,
19 października, 16 listopada, 14 grudnia.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego - tzw. objazdówka
odbędzie się 26 września 2017r.
Uwaga: Do żółtych worków można
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po
napojach i chemii domowej, puszki po
napojach i konserwach oraz opakowania
wielomateriałowe po sokach, napojach,
Gazeta samorządowa z Środka Polski Informator Urzędu i Rady Gminy Piątek
Wydawca: Urząd Gminy Piątek
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mleku, opakowania z papieru lub tektury,
gazety i czasopisma, katalogi, prospekty,
foldery, papier szkolny i biurowy, książki i
zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.
Wo rk i br ą zo w e na od p ad y B I O
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 (k. p. B.
Sz c ze p an i ak a ), P ia s ki ( k. p. P.
Zalewskiego), Sypin (rozdroże), Pokrzywnica (k. p. Walczyk), Mysłówka (rozdroże
na Dunaj).
UWAGA: Butelki typu PET, przed
wrzuceniem do pojemnika prosimy
zgniatać!!!
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 15.
Większe ilości jednorodnych odpadów
zebranych w sposób selektywny można
indywidualnie dostarczać do funkcjonującego od 1 lipca br. Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w
Pokrzywnicy (dawny SKR) w każdy piątek,
w godzinach od 7:00 do 14:00 oraz do
Sortowni Odpadów Opakowanio-wych:
TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. ul.
Łąkoszyńska 127 w Kutnie.
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.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
f i r m ę TO NS M E I ER z g od n i e z
prz eds taw iony m harmon ograme m
zainteresowani przekazują telefonicznie
do TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr
24 254 29 87 lub Urzędu Gminy Piątek tel. nr 24 722 11 58 w. 24.
Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w
siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. ul.
Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24-254-29-86 - BOK.

Tęczowy zakątek
powstaje w Górkach
Pęcławskich
Trwają prace związane z realizacją projektu
“Tęczowy zakątek - budowa placu zabaw”.
Prowadzą je skupieni w grupie “Aktywiści optymiści” mieszkańcy Górek Pęcławskich
oraz druhowie z OSP Janków. Wniosek
otrzymał dofinansowanie w wysokości
6 tys. zł w konkursie Programu Działaj
Lokalnie X - 2017, który finansowany jest
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a realizowany przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ośrodki
Działaj Lokalnie - m.in. przez LGD
POLCENTRUM. W ramach projektu przewiduje się budowę bezpiecznego, kolorowego
placu, na którym zamontowane zostaną
urządzenia zabawowe dostosowane dla
najmłodszych mieszkańców oraz zorganizowana będzie impreza integracyjna dla
mieszkańców. Projekt będzie realizowany na
placu położonym w sąsiedztwie świetlicy
wiejskiej w Górkach Pęcławskich.
W ostatnim czasie odbyły się pierwsze
spotkania robocze , p odczas których
opracowano szczegóły harmonogramu
działań w ramach realizacji projektu, wytyczono miejsce pod budowę placu zabaw.
Przy współpracy z Urzędem Gminy zostały
też wysłane zapytania ofertowe na zakup
podwójnej huśtawki, podwójnej huśtawki
wahadłowej oraz dwóch bujaków sprężynow ych . W n aj bli żs zym cza si e t e ren
przeznaczony na plac zabaw zostanie
uporządkowany i przygotowany pod montaż
urządzeń zabawowych. Gmina Piątek
partycypuje w realizacji tego projektu kwotą
650 zł oraz wykonaniem części prac przy
realizacji projektu

Turniej tenisa
stołowego
21 czerwca 2017 r. w Szkole Podstawowej w
Piątku rozegrano V Szkolny Turniej Tenisa
Stołowego. W rozgrywkach brało udział 20
uczniów z klas I – III i 22 uczniów z klas IV –
VI.
Wyniki V Szkolnego Turnieju Tenisa
Stołowego - finał w kategorii dziewcząt i
ch łopc ów kla sy I - III o Pu c ha r
Przewodniczącej Rady Rodziców:
I miejsce - Marciniak Hanna - klasa III c,
Matusiak Patryk - klasa II a
II miejsce - Jątczak Małgorzata - klasa III a,
Bartczak Krystian - klasa III a
III Witczak Paula - klasa I a, Wieczorek
Wiktor - klasa II a
Wy nik i: V Sz ko lny Turniej Te nisa
Stołowego – finał w kategorii dziewcząt i
chłopców klasy IV – VI o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Piątku:
I miejsce - Gałązka Klaudia - klasa V a,
Stróżewski Jakub - klasa VI b
II miejsce - Banaszczyk Wiktoria - klasa V a,
Schulz Konrad - klasa VI b
III miejsce - Grzelak Dominika - klasa VI a,
Sokół Paweł - klasa V b.

