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Z XXXIX sesji Rady Gminy Piątek
W środę, 23 maja odbyła się XXXIX sesja
Rady Gminy Piątek. Po stwierdzeniu
quorum, przyjęciu porządku obrad, wyborze
sekretarza i przyjęciu protokołu z XXXVIII
sesji informacje z wykonania uchwał rady
Gminy oraz pracy w okresie międzysesyjnym
przedstawił Wójt - Krzysztof Lisiecki.
Następnie Radni wysłuchali sprawozdania z
realizacji programu współpracy Gminy Piątek
z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2017, informacji
w sprawie oceny zasobów pomocy
społecznej za 2017 rok oraz informacji o
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Rewiru
Dzielnicowych w Piątku w 2017 roku.
Podczas XXXIX sesji Rada Gminy Piątek
podjęła uchwały w sprawie:
- regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolu i szkołach
prowadzonych przez Gminę Piątek
- określenia zasad udzielania i rozmiaru
obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze w
przedszkolu i szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Piątek
- wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie prawa własności nieruchomości
stanowiącej mienie Gminy Piątek.
- zmiany Uchwały Nr XXVI/136/17 Rady
Gminy Piątek z dnia 8 marca 2017 roku w
sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
nabycie nieruchomości.
- ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia
pasa drogowego na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem i ochroną
dróg gminnych na terenie Gminy Piątek
Złoż one podczas sesji za pytan ia i
interpelacje:
- prośba o przestawienie znaku drogowego z
nazwą miejscowości Witów bliżej skrzyżowania dróg relacji Witów - Leżajna, Piątek Jasionna celem wcześniejszej informacji

o miejscowości - znak zostanie przestawiony na nowe miejsce.
- prośba o wyrównanie terenu pomiędzy
blokami a “Tajemniczym ogrodem” wyrównania tego terenu dokona ZGKiM w
Piątku. Nastąpi to w czasie, kiedy Zakład
będzie dysponował wolnym sprzętem, który
w chwili obecnej jest zaangażowany w prace
przy budowie wodociągów i odkopywaniu
rowów przydrożnych i przepustów.
- kiedy nastąpi adaptacja pomieszczeń na
lokale mieszkalne w budynku po byłej
weterynarii przy ul. Łowickiej w Piątku? Gmina zawarła już wstępna umowę z
wykonawcą robót. Termin wykonania
adaptacji, to koniec bieżącego roku.
- prośba o naprawę drogi gruntowej
pomiędzy Łęką a Sułkowicami Pierwszymi do napraw dróg gruntowych Gmina powróci
w miesiącu lipcu.
- czy hydranty będące własnością Gminy i
ZGKiM są poddawane przeglądom technicznym? - tak, hydranty są sprawdzane
i poddawane kontroli technicznej w określonych przedziałach czasowych.
- prośba o remont drogi gruntowej w Witowie
przy kurnikach - droga jest przewidziana do
remontu w tym roku. Gmina musi jednak
poczekać na rozstrzygniecie przetargu w
spra wie n apra wy gm innych dróg
gruntowych.
- prośba o naprawę drogi gruntowej relacji
Sułkowice Pierwsze - Sułkowice Drugie odpowiedź jak wyżej.
- czy były zatwierdzone nowe stawki opłat za
pobór wody? - jeszcze nie, ponieważ Wody
Polskie wniosły kilka uwag do cennika
zaproponowanego przez ZGKiM w Piątku.
Obrady zakończyła dyskusja dotycząca
tematów związanych z bieżącymi sprawami
oraz planowanymi wydarzeniami na terenie
naszej gminy - m.in. Dnia Nowalijki - festynu,
który odbędzie się w Piątku w niedzielę
3 czerwca.

Rozpoczęły się prace
na terenach
inwestycyjnych
w Gminie Piątek
Wieloletnie starania podejmowane przez
Gminę Piątek o rozpoczęcie inwestycji
zaowocowały preludium konkr etnych
działań. Na terenach inwestycyjnych Łęka –
Broników w miesiącu maju ruszyły prace nad
budo wą najwi ększej w Po lsce hali
magazynowej.
Ponad 123,6 tys. m kw. będzie miał
rekordowy magazyn Leroy Merlin w Polsce.
Na terenie naszej gminy wybuduje go dla
francuskiej sieci, spółka Panattoni Europe.
Prace ruszyły i szybko posuwają się do
przodu. Jako pierwsze na teren budowy
wkroczyły firmy, które postawiły pomieszczenia kontenerowe. Stanowią one
zaplecze techniczne dla firm budowlanych.
Równolegle rozpoczęły się prace ziemne pod
budowę fundamentów przyszłej hali. Trwają
prace nad ogrodzeniem terenu.
Wkrótce firma CEVA Logistics Poland Sp.
z o.o., która zajmie się m.in. rekrutacją
pracowników do obsługi powstającej
inwestycji, przedstawi pierwsze informacje
dotyczące zatrudnienia. Planowane jest m.in.
przeprowadzenie w Piątku tzw. giełdy pracy.
O szcz eg ół ach bę dz iem y Pa ńst w a
informować na łamach strony internetowej
ww w.g mi na piat ek.p l or az gmin neg o
informatora.
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Budują sieć
światłowodową

Nowe IVECO do obsługi
zadań Gminy

Znana na terenie naszej gminy (m.in. z
usług dostępu do Internetu oraz telewizji
kablowej) firma ITV Media ze Skierniewic
prowadzi prace nad rozbudową sieci
światłowodowej, która posłuży do obsługi
telefonii, telewizji i dostępu do Internetu.
W chwili obecnej większość prac
związanych z układaniem nowych nitek
światłowodu firma przeprowadziła już
przy drogach powiatowych.
Prace, które wiążą się z prowadzeniem
wykopów w poboczach dróg przeniosą
się obecnie na drogi gminne.

Dopłaty do materiału
siewnego
Przypominamy, że do 25.06.2018 r.
ARiMR prowadzi nabór wniosków o
przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do
siewu lub sadzenia materiału siewnego
kategorii elitarny lub kwalifikowany
mającej charakter pomocy de minimis w
rolnictwie.
Wnioski należy składać do kierownika
biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę producenta rolnego.
Informujemy, że od 25 maja 2018 r.
obowiązuje nowy formularz wniosku
dostępny m.in. na stronie ARiMR.

W maju Gmina Piątek zakupiła nowy
samochód transportowy marki IVECO, który
wykorzystywany będzie do obsługi prac i
zadań wykonywanych przez Gminę.
Nowy pojazd zastąpił wysłużonego i wyeksploatowanego Peugota (rocznik 1996).
Nowy samochód dla Gminy kosztował
140 tys. zł. Pojazd umożliwia transport
7 osób oraz ładunku o masie do 3,5 tony.
Nowe gminne IVECO posiada skrzynię
ładunkową o wzmocnionej konstrukcji oraz
demontowaną
zabudowę z plandeki.
Wyposażony jest również w hak holowniczy
oraz kompletny nowy osprzęt.
Moc maksymalna 150 KM, 6-biegowa
skrzynia biegów, wspomaganie kierownicy,
wieszaki na ubrania, schowki na narzędzia,
zbior nik pali wa 1 00 li tr ów, syst em
rozpoznania rozmieszczenia ładunku itp.

Informacja o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych
Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 18
sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (
t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 656)
1. Obowiązuje ustawowy zakaz kąpieli w
obszarach wodnych do tego nieprzeznaczonych.
2. Nie wolno kąpać się w stawach
hodowlanych, ujęciach wody pitnej,
z bi o r n i k a c h p r z ec i w p o ż a r o w y c h,
gliniankach, przy śluzach, mostach,
budowlach wodnych, rzekach i oczkach
wodnych.
3. Kąpiel dopuszczalna jest tylko w
wyznaczonych obszarach wodnych
odpowiednio oznakowanych i strzeżonych
przez ratowników wodnych.
4. Na terenie gminy Piątek kąpiel jest
całkowicie zabroniona we wszystkich
otwartych zbiornikach wodnych oraz
rzekach Malina, Moszczenica i Struga ze
względów bezpieczeństwa.

W związku z powyższym proszę właścicieli
obszarów wodnych o odpowiednie ich
oznakowanie zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca
2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i
zabezpieczania obszarów wodnych oraz
wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków
informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r. poz.
286) w celu zapewnienia bezpieczeństwa na
tych obiektach.
Jednocześnie informuję, że wzory znaków
zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych
zgodnych z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w
sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych dostępne są na
stronie www.gminapiatek.pl - artykuł
“Informacja o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych”
Krzysztof Lisiecki
Wójt Gminy Piątek

W imieniu lokatorów budynku po starej szkole w Goślubiu
składamy serdeczne podziękowania
Panu Wójtowi Krzysztofowi Lisieckiemu z pracownikami prac interwencyjnych,
Panu Przemysławowi Grabarczykowi, kierownikowi ZGKiM w Piątku z pracownikami,
a także firmie pana Krystiana Tadeusiaka oraz firmie pana Jana Leśniewskiego
za wkład serca i solidną pracę przy remoncie budynku mieszkalnego i gospodarczego.
Dziękujemy. Teraz nasza posesja wygląda pięknie i czysto.
Z poważaniem - Lokatorzy
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W Piatku Dzień Flagi
ze 100-metrową
biało-czerwoną
W środę, 2 maja w Piątku uroczyście
obchodziliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej. W 100. rocznicę odzyskania
niepodległości na ulicach Piątku pojawiła się
100-metrowa biało-czerwona flaga, którą
nieśli uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku,
Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego,
przedstawiciele władz samorządowych oraz
mieszkańcy. W biało-czerwonej paradzie
ulicami geometrycznego środka Polski
m a s z e r o w a ł y r ó w n ie ż p i ą t ko w sk i e
przedszkolaki.
Każdy uczestnik tego wydarzenia jedną ręką
podtrzymywał naszą wyjątkową białoczerwoną, a w drugiej ręce trzymał również
biało-czerwoną chorągiewkę lub serce w
barwach narodowych.
Finałem tego patriotycznego eventu było
spotkanie na Rynku, gdzie po odśpiewaniu
hymnu i wciągnięciu flagi na maszt, 100metrową biało-czerwoną flagą symbolicznie
opasaliśmy monument geometrycznego
środka Polski.
Mamy nadzieję, że to wydarzenie na długo
pozostanie w pamięci jego uczestników oraz
obserwatorów.

W Konarzewie powstał
Kubusiowy plac zabaw
Spełniły się marzenia dzieci z Konarzewa.
A to wszystko dzięki aktywnie działającemu w
tej miejscowości Stowarzyszeniu Kobiet oraz
Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego z
siedzibą w Warszawie.
Prezes Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie
– pani Teresa Sokół napisała projekt i
przygotowała wniosek, który złożyła do
konkursu “Moja Mała Ojczyzna”.
Projekt Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie
„Kubusiowy plac zabaw” został oceniony
pozytywnie i otrzymał dofinansowanie w
r a ma ch pi er w s zej ed ycj i ko nk ur s u
grantowego „Moja Mała Ojczyzna”, którego
celem jest aktywizowanie społeczności
lokalnych organizacji pozarządowych oraz
jednostek publicznych do działania na rzecz
dobra wspólnego w środowisku lokalnym.
Plac zabaw został zamontowany na początku
maja przez firmę P.P.H.U. JORDAN Ewa
Korzeb z Małkini Górnej. Dzieci mogą już z
niego korzystać.
Oficjalne otwarcie odbędzie się 7 czerwca, na
które zaproszone są dzieci z Gminnego
Przedszkola w Piątku oraz dzieci z
Konarzewa.

SKŁAD OPAŁU OFERUJE WĘGIEL
I EKOGROSZEK WORKOWANY
CENY JUŻ OD 695 zł ZA TONĘ!
DOWÓZ DO KLIENTA NA TERENIE
CAŁEJ GMINY PIĄTEK I OKOLICY
GIECZNO, ul. GŁÓWNA 25 A
tel. 601 248 987; 42 717 84 64

Expresem
przez Gminę Piątek
- w czwartek 3 maja w Piątku odbyły się
uroczystości Dnia Strażaka. Po Mszy św.,
którą w intencji strażaków odprawił Ks.
Stanisław Poniatowski odbyło się uroczyste
poświęcenie nowego pojazdu strażackiego
druhów z OSP w Jankowie. Następnie
pododdział honorowy wraz z orkiestrą
przemaszerował na ulicę Strażacką, pod
budynek OSP Piątek, gdzie wyróżniający się
druhowie otrzymali stosowne odznaczenia.
Prezes Gminny OSP - Krzysztof Lisiecki oraz
Komendant Gminny OSP - Bogusław Foks
złożyli wszystkim druhom podziękowania i
życzenia.
- 18 maja w Gminnym Przedszkolu im. Jana
Pawła II w Piątku uroczyście obchodzono
święto patrona. Po obejrzeniu przygotowanej na ten dzień prezentacji dzieci
recytowały wiersze i śpiewały piosenki
poświęcone wielkiemu Polakowi. Nie
zabrakło także ulubionych ciastek Jana
Pawła II - kremówek.
- w maju Gmina Piątek przeprowadziła
postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy rozbudowy i przebudowy Szkoły
Podstawowej w Czernikowie. Wpłynęły dwie
oferty. Przetarg został jednak unieważniony,
ponieważ obie złożone oferty przekraczały
kwotę zaplanowaną w budżecie na realizacje
tej inwestycji.
- informujemy o możliwości zapisania
dziecka uczęszczającego do Gminnego
Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku na
dyżur wakacyjny w miesiącu lipcu. Chętnych
rodziców prosimy o składanie wniosku o
potrzebie skorzystania ze świadczeń
przedszkola w okresie wakacyjnym.
Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur
wakacyjny wydawany i składany jest u
Dyrektora Przedszkola.
- trwa postępowanie przetargowe na wybór
wykonawcy remontu odcinka drogi gminnej
nr 104224e relacji Czerników - Mysłówka Śladków Rozlazły - gr. Gm. Zgierz (Śladków
Górny) na odcinku 2 820,00 mb w
miejscowości Czerników, Mysłówka polegającym na wykonaniu nakładki bitumicznej.
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w połowie
czerwca.
- zakończono prace związane z naprawą
gminnych dróg o nawierzchni asfaltowej.
Roboty przeprowadziły dwie firmy: jedna z
Micina, druga z Koluszek. W drogach
przewidzianych w bieżącym roku do remontu
(Żabkorzeki, Czerników-Mysłówka, Orenice,
Janowice-Goślub) uzupełniono
jedynie
większe ubytki.
- w piątek 25 maja w świetlicy OSP w
Jankowie odbyła się przygotowana przez
miejscowe KGW uroczystość z okazji Dnia
Matki, na którą zaproszono mamy z
północnej części gminy. Święto uatrakcyjnił
występ zespołu śpiewaczego z GOK w
Krzyżanowie.
- trwają prace związane z wykaszaniem
poboczy i rowów przy drogach gminnych,
placów zabaw, parku, boisk i innych terenów
zielonych należących do Gminy. W/w prace
wykonują osoby zatrudnione w ramach
robót interwencyjnych oraz pracownicy
ZGKiM w Piątku.

Pradolina Warszawsko-Berlińska na trasie
XXXIX Zlotu do środka Polski
W sobotę 12 maja, kilka minut po godzinie 9
sprzed budynku Urzędu Gminy Piątek
wyruszyli na trasy uczestnicy 39. Zlotu do
Środka Polski. Pierwszym punktem na trasie
były odwiedziny Pleneru rzeźbiarskiego, który
odbywał się na terenie starej plebani przy ul.
Pokrzywnej. Następnie zlotowicze przejechali na północ gminy, skąd wyruszyli na trasy
wiodące najpi ękniej szymi zakątkami
północno-zachodniej części Gminy Piątek.
Trasy zlotu wiodły m.in. malowniczymi
odcink am i Pr ado lin y Wa rszawsk o Berlińskiej. Tu na uczestników zlotu czekały
nie tylko piękne widoki i miejsca historyczne,
ale również zadania, które drużyny
wykonywały i gr omadzi ły punkty do
klasyfikacji końcowej. Zabawa była przednia.
Dopisała zarówno pogoda, jak i humory.
Meta tegorocznego zlotu zlokalizowana była
w Świetlicy Wiejskiej Janowice-Goślub. Tu na
powracających z wędrówki zlotowiczów
czekała pyszna grochówka, woda mineralna
i słodki deser.

Po posiłku i chwili regeneracji sił oraz
rozegraniu ostatnich konkurencji przyszedł
czas na podsumowanie i ogłoszenie
wyników. Wśród drużyn przedszkolnych
najwięcej punktów zdobyło Przedszkole im.
Jana Pawła II w Piątku. W kategorii uczniów
klas I – III szkół podstawowych zwyciężyła
drużyna Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Łęczycy. Wśród uczniów klas IV – VIII
triumfowała drużyna z podstawówki w
Parzęczewie. Wśród szkół gimnazjalnych
zwyciężyło Gimnazjum im. Prof. Stefana
Pieńkowskiego w Piątku.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz
dyplomy i puchary – tradycyjnie za pierwsze
miejsca były to puchary Wójta Gminy Piątek
– sowy wykonane przez p. Andrzeja
Dębowskiego, rzeźbiarza z Piątku.
Wszystkim uczestnikom 39. Zlotu do Środka
Polski składamy serdeczne podziękowania
za udział w zlocie, turystyczną przygodę i
zapraszamy za rok na jubileuszowy
40. Zlot do Środka Polski.

10. Plener rzeźbiarski
środka Polski

Nabory w LGD
POLCENTRUM

W dniach od 8 do 12 maja w Piątku odbył się
10. Plener rzeźbiarski środka Polski.
Tradycyjnie areną pracy rzeźbiarzy był teren
starej plebani.
W dziesiątej edycji pleneru udział wzięli
rzeźbiarze: Bogusław Migel, Mariusz
Migasiński, Andrzej Dębowski, Zbigniew
Szczepański oraz Jan Szymański.
W tym roku spod pił i dłut rzeźbiarzy wyszły
rzeźby: dzik autorstwa Bogusława Migela,
dwie sowy na drzewie, których autorami są
Zbigniew Szczepański i Andrzej Dębowski
oraz orzeł Mariusza Migasińskiego i żołnierz
dłuta Jana Szymańskiego.
Dzik i sowy trafią do Konarzewa, orzeł do
podstawówki w Czernikowie, a żołnierz
będzie “pełnił wartę” w Piątku. Przed
ustawieniem w docelowych miejscach
rzeźby muszą jeszcze trochę przeschnąć, a
n a s t ęp n ie zo st a n ą z a be zp i ec zo n e
odpowiednimi preparatami.
W sobotnie popołudnie, 12 maja za udział w
plenerze oraz wykonane prace rzeźbiarzom
podziękowali Ks. Dziekan Stanisław
Poniatowski i Wójt Krzysztof Lisiecki.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„POLCENTRUM” informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie pomocy w
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” w ramach działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Więcej informacji na temat trwających
naborów, formularze wniosków, wymagane
dokumenty dostępne s ą na stronie
St ow ar zys zen ia L G D Po lc e nt r um polcentrum.pl oraz na stronie gminapiatek.pl
Zachęcamy także do kontaktu z pracownikami, którzy udzielą odpowiedzi na
wszelkie pytania dotyczące naborów tel. 42 719 90 64, mobile 512 594 417
e-mail: biuro@polcentrum.pl

Wizyta Honorowego
Konsula Generalnego
Węgier w Piątku
W piątek, 11 maja w Geometrycznym Środku
Polski gościł Honorowy Konsul Generalny
Węgier Pan Tadeusz Kaczor.
W godzinach przedpołudniowych Konsul
wziął udział w spotkaniu z młodzieżą
Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego,
a w południe złożył wizytę w Urzędzie Gminy
Piątek, gdzie spotkał się z władzami
samorządowymi naszej gminy.
W trakcie spotkania Wójt Gminy Piątek Pan
Krzysztof Lisiecki przekazał na ręce Konsula
list intencyjny, który stanowi zaproszenie dla
wybranego samorządu z Węgier do
nawiązania formalnych relacji partnerskich z
naszą gminą.
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Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w 2018 roku
W przetargu wyłoniona została firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która
odbiera śmieci od mieszkańców Gminy
Piątek. Umowa na odbiór śmieci została
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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. - Urząd
Gminy Piątek 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 czerwiec - do 30.06.2018 r.
- za miesiąc lipiec - do 31.07.2018 r.
- za miesiąc sierpień - do 31.08.2018 r.
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2018 r.
- za miesiąc październik do 31.10.2018 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2018 r.
za miesiąc grudzień - do 31.12. 2018 r.
W roku 2018 odbiór śmieci we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
14 czerwiec, 12 lipiec, 9 sierpień,
6 wrzesień, 4 i 31 październik, 29 listopad,
27 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
14 czerwiec, 12 lipiec, 9 sierpień,
6 wrzesień, 4 i 31 październik, 29 listopad,
27 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
28 czerwiec, 26 lipiec, 23 sierpień,
20 wrzesień, 18 październik, 15 listopad,
13 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
28 czerwiec, 26 lipiec, 23 sierpień,
20 wrzesień, 18 październik, 15 listopad,
13 grudzień.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
UWAGA!!!
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego - tzw. objazdówka
zostanie przeprowadzony przez firmę
TÖNSMEIER w dniu 6 września 2018 r.
Prosimy o wcześniejsze przygotowanie
tego typu odpadów do odbioru.
Uwaga: Do żółtych worków można
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po
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napojach i chemii domowej, puszki po
napojach i konserwach oraz opakowania
wielomater-iałowe po sokach, napojach,
mleku, opakowania z papieru lub tektury,
gazety i czasopisma, katalogi, foldery,
papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty,
torebki papierowe, papier pakowy.
W o rki b rą z o we na od pa dy B IO
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 cze p an ia ka ) , Pi as 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!!! Szkło i plastik dostarczany
do punktów gniazdowych prosimy
w rzu cać do p ojem nikó w, a n ie
zostawiać obok!!!
W z a bu d ow ie j ed no r od zin ne j d o
pojemnik a twar dego 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 Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pokrzywnicy, w każdy piątek,
w godzinach od 7:00 do 14:00 oraz do
Sortowni Odpadów Opakowaniowych:
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
firmę TONSMEIER zgodnie z przedstawionym harmonogramem zainteresowani pr zekazuj ą t elef onicznie do
TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr 24
254 29 87 lub do Urzędu Gminy Piątek.

Zapraszamy
do kulinarnej bitwy
regionów
Bitwa regionów to ogólnopolski konkurs
kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich
odbywający się w dwóch etapach.
Pierwszy etap eliminacyjny w danym
województwie, ma za zadanie wyłonić 3
KGW z regionu, które przedstawią swoją
potrawę regionalną. Zgłoszenia będzie
można składać w miesiącach maj – lipiec
(pierwsza dekada) do OT KOWR (na
karcie zgłoszeniowej udostępnionej przez
KOWR). Komisja konkursowa wybierze 3
zespoły KGW do udziału w finale
ogólnopolskim. Drugi etap odbędzie się w
Bydgoszczy. Koła Gospodyń Wiejskich
przygotowują regionalne dania główne
i zaprezentują je przed profesjonalnym
jury.
Cele:
– promocja produktów tradycyjnych
i regionalnych z całej Polski,
– wsparcie lokalnych aktywności na rzecz
promocji żywności regionalnej i tradycji
kulinarnych,
– integracja lokalnych stowarzyszeń i społeczności województw,
– zachęcanie konsumentów do spożywania produktów wysokiej jakości
i turystyki kulinarnej,
Z uwagi na fakt, iż konkurs nie został
jeszcze ogłoszony prosimy przedstawicieli zainteresowanych Kół Gospodyń
Wiejskich ewentualnym udziałem o
kontakt z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia
Rolnictwa w Łodzi pod nr telefonu
42 636-53-26 w 20.

Wicemistrzynie
i wicemistrzowie
powiatu z Piątku
W czwartek, 10 maja 2018 r. w Świnicach
Warckich odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Łęczyckiego w Piłce Nożnej Dziewcząt
(rocznik 2002 - 2004). Wśród dziewcząt
udział wzięły następujące drużyny: Szkoła
Podstawowa nr 1 z Łęczycy, Zespół
Szkolno-Przedszkolny ze Świnic Warckich, Samorządowa Szkoła Podstawowa
z Topoli Królewskiej oraz Gimnazjum z
Piątku. Dziewczęta z naszego Gimnazjum
zakończyły turniej na II miejscu.
Dzień później w Piątku odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Łęczyckiego w Piłce
Nożnej Chłopców o Puchar Prezesa LKS
Malina Piątek (rocznik 2002 – 2004).
Wśród chłopców udział wzięły następujące drużyny: Szkoła Podstawowa z
Witoni, Zespół Szkolno-Przedszkolny ze
Świnic Warckich, Szkoła Podstawowa nr
1 z Łęczycy, Gimnazjum z Piątku, Szkoła
Podstawowa ze Sług (oddz. gimnazjalny
Nowy Gaj).
Podobnie jak dziewczęta, tak i chłopcy
zmagania turniejowe zakończyli na II
miejscu. Gratulujemy i życzymy kolejnych
sukcesów.

