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W bieżącym numerze: Największe kalafiory rosną w Balkowie, czyli o Dniu Nowalijki w Piątku, Trzy
granty sołeckie dla Gminy Piątek, Termomodernizacja kompleksu szkolnego, Środki dla Gminnej
Spółki Wodnej w Piątku, Jubileuszowy 40. Zlot do Środka Polski, Z obrad VIII sesji Rady Gminy
Piątek, Na realizację jakich zadań można otrzymać dofinansowanie z LGD Polcentrum, Leśne
zwierzęta 11. Pleneru rzeźbiarskiego w Piątku, Policjanci szkolili pracowników GOPS.

Największe kalafiory rosną w Balkowie, czyli o Dniu Nowalijki w Piątku
W niedzielę 2 czerwca w Piątku odbył się
festyn 15. Dnia Nowalijki. Sukces
tegorocznej odsłony imprezy promującej
uprawiane w rejonie Piątku nowalijki,
zapewniła m.in. słoneczna pogoda, liczne
atrakcje – konkursy z nagrodami i
gwiazda wieczoru – zespół Bayer Full, na
którego koncert przybyło wielu fanów.
Po uroczystym otwarciu festynu dokonanym
przez p. Krzysztofa Lisieckiego – Wójta
Gminy Piątek, p. Daniela Gorącego –
Przewodniczącego Rady Gminy i p.
Włodzimierza Lewandowskiego Zastępcy
Dyrektora ŁODR w Bratoszewicach ogłoszono konkursy - na największą kapustę i
największego kalafiora oraz konkurs
kulinarny.
Blok programów rozrywkowych rozpoczęli
najmłodsi wykonawcy – dzieci z Gminnego
Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku.
Tradycyjnie na scenie wystąpili także
uczniowie
Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.
Występy dzieci przed liczną publicznością
nagrodzone zostały gromkimi brawami.
Podczas tegorocznego Dnia Nowalijki
bogato zaprezentowały się stowarzyszenia
działające na terenie gminy. Na pięknie
udekorowanych stoiskach Stowarzyszenia
„Aktywne Panie z Pokrzywnicy”, „Razem dla
Balkowa” , Stowarzyszenia Kobiet Geome-trycznego Środka Polski z Piątku, Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie, Towarzystwa Miłośników Piątku i Okolic oraz
Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w
Piątku można było spróbować wielu
specjałów regionalnej kuchni. Jak zawsze
ogromnym powodzeniem cieszyła się
potrawa z młodej kapusty.
Na uczestników festynu czekało wiele
atrakcji. Swoje wyroby prezentowali m.in.
twórcy ludowi z regionu i handlowcy. Wśród
wystawców znalazły się m.in. stoiska:
POLAN z Krakowa, KRUS Łęczyca, P.H.
TABAX – sklep ogrodniczy i skład opału z
Gieczna, Bank PKO, CEVA Ligistics Poland

Sp. z o.o. Na najmłodszych uczestników
czekało darmowe wesołe miasteczko z
nadmuchiwanymi zjeżdżalniami, trampolinami i basenem z kulami. Powodzeniem
cieszyły się również przejażdżki na kucykach.
Wielu emocji dostarczyła loteria przygotowana przez Bank PKO oraz konkursy wózków
widłowych dla dzieci i dorosłych zorganizowane przez firmę CEVA Ligistics Poland Sp.
z o.o.
W tegorocznym konkursie kulinarnym pod
hasłem „Kolorowe witaminy” Grand Prix
zdobyła zapiekanka przygotowana przez
St o war z y sz en i e Ak t y w n e Pa n ie z
Pokrzywnicy. Zwycięzcy i uczestniczy
konkursu otrzymali nagrody rzeczowe –
artykuły gospodarstwa domowego i książki –
ufundowane przez Wójta Gminy Piątek oraz
zestawy nasion od firmy Polan z Krakowa.
Tradycyjnie najwięcej emocji wzbudziło
ogłoszenie wyników konkursów na największą
kapustę i największego kalafiora. Tegoroczni
laureaci to:
Największa kapusta:
1. Dominik Pawliczak z Pokrzywnicy – kapusta
odmiany Gazela o wadze – 12,25 kg
2. Krzysztof Stencel z Boguszyc – kapusta
odmiany Gazela o wadze – 11,30 kg
3. Krzysztof Stróżewski z Boguszyc – kapusta
odmiany Gazela o wadze 8,85 kg.
Największy kalafior:
1. Damian Krupiński z Balkowa – kalafior
odmiany Abeni o obwodzie 78 cm
2. Adrian Liczkowski z Balkowa – kalafior
odmiany Abeni o obwodzie 77 cm
3. Arkadiusz Piłacik z Balkowa – kalafior
odmiany Abeni o obwodzie 75 cm
Nagrody dla zwycięzców konkursów na
największą kapustę i największego kalafiora
ufundowali: Wójt i Rada Gminy Piątek,
Starosta Łęczycki, Bank Spółdzielczy Ziemi
Łęczyckiej, P.H. TABAX Arkadiusz Budner –
sklep ogrodniczy i skład opału z Gieczna oraz
firma BARAS ze Śwninic Warckich.
Laureatom konkursów dyplomy wręczyli
obecni na festynie parlamentarzyści – Senator

Przemysław Błaszczyk i Poseł Marek
Matuszewski, zaś nagrody rzeczowe –
sponsorzy i fundatorzy nagród.
Kolejnym, sztandarowym punktem nowalijkowego festynu był koncert orkiestry OSP
Piątek, który jak zawsze zgromadził liczną
publiczność i nagrodzony został gromkimi
brawami.
Finałem festynu był wieczorny koncert
zespołu Bayer Full. W rytmie największych
przebojów, istniejącego od 1984 roku
zespołu, publiczność bawiła się ponad
godzinę. Następnie członkowie zespołu ze
Sławomirem Świerzyńskim na czele
rozdawali autografy i pozowali z fanami do
zdjęć.
Jak co roku festyn zakończyła zabawa
taneczna pod gołym niebem, której oprawę
muzyczną zapewnił zespół Bajka.
Organizatorzy 15. Dnia Nowalijki w Piątku
– Wójt i Rada Gminy Piątek składają
serdeczne podziękowania: sponsorom,
wystawcom, twórcom, fundatorom
nagród i uczestnikom oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji
i przeprowadzenia festynu 15. Dnia
Nowalijki w Piątku.

Taaaaaaakie kalafiory tylko w gminie Piątek!!!
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Trzy granty sołeckie
dla Gminy Piątek
W dniu 28 maja 2019 roku Sejmik
Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę
w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy
finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego województwa łódzkiego w
formie dotacji celowej, przeznaczonej na
dofinansowanie zadań własnych gminy w
zakresie realizacji małych projektów
lokalnych realizowanych na terenach
wiejskich - tzw. grantów sołeckich.
Dotację udzielono dla 410 projektów w
łącznej w kwocie 3 978 328,00 zł. Wśród
projektów, które otrzymały dotację
znalazły się trzy z Gminy Piątek:
- Kolorowy świat zabaw - budowa placu
zabaw dla dzieci w miejscowości Piątek dotacja 10 000,00 zł.
- Rozwinąć skrzydła - odnowienie i
wyposażenie Domu ludowego w Konarzewie - dotacja 10 000,00 zł.
- Miejsce sportu, rekreacji i wypoczynku w
Piekarach - dotacja 10 000,00 zł.
Obecnie Gmina oczekuje na podpisanie
umów na realizację poszczególnych
zadań. Prawdopodobnie nastąpi to w
czerwcu, a od lipca rozpocznie się
realizacja projektów.

Termomodernizacja
kompleksu szkolnego
Nieprzerwanie prowadzone są prace
związane z termomodernizacją kompleksu szkolnego w Piątku. Prowadzi je
wyłoniona na drodze przetargu firma
Cehini ze Zgierza.
Kontynuowane są prace związane z
dociepleniem budynków z zewnątrz.
Ściany bu dynków s ą d ociepl a ne
styropianem, a następnie tynkowane.
W związku z prowadzonymi pracami
rodziców i dzieci prosimy o zachowanie
ostrożności i poruszanie się w drodze do i
ze szkoły odpo wiedni mi ci ągami
komunikacyjnymi - ścieżkami. Prace
potrwają 2 lata, do 2020 roku.

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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Środki dla Gminnej
Spółki Wodnej w Piątku
W piątek, 31 maja Marszałek województwa
łódzkiego Grzegorz Schreiber przekazał
dofinansowanie 66 spółkom wodnym na
konserwację rowów melioracyjnych.
Pieniądze pochodzą z budżetu województwa. Otrzymali je wszyscy, którzy o to
wnioskowali, m.in. Gminna Spółka Wodna w
Piątku. Spółki wodne tworzą osoby fizyczne
(głównie rolnicy) lub prawne, żeby
z a s p o k a j a ć p o t r z e b y w z a k r e si e
gospodarowania wodami. Najczęściej
powstają w celu melioracji wodnych, to
znaczy odwadniania i nawadniania gruntów
rolniczych. Często zajmują się również
małym retencjonowaniem wody, co jest
przydatne w sytuacji suszy, a gdy wody jest
nadmiar, małe zbiorniki mogą pewne ilości
przyjąć aby pola nie zostały zalane.
I właśnie na konserwację rowów melioracyjnych wraz ze związanymi z nimi
funkcjonalnie budynkami Samorząd Województwa Łódzkiego przeznaczył dotacje. W
budżecie przygotowanych było 2,5 mln zł,
ostatecznie spółkom przekazano 1,7 mln zł.
Na tyle bowiem zostały złożone wnioski.
Wynika to z tego, że spółki musiały pokryć
połowę kosztów inwestycji jako tzw. wkład
własny. Gminna Spółka Wodna w Piątku
zaplanowała na bieżący rok realizację
zadań na kwotę 65 134,65 zł. Spółka
wnioskowała o pomoc finansową w
wysokości 32 567 zł. i taką kwotę otrzymała.

Na realizację jakich
zadań można otrzymać
dofinansowanie
z LGD POLCENTRUM
W środę 22 maja, po zakończeniu obrad VIII
sesji Rady Gminy Piątek, w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Piątek odbyło się spotkanie
poświęcone możliwościom finansowania z
LGD POLCENTRUM zadań i przedsięwzięć,
realizacji których chcą podjąć się stowarzyszenia działające na terenie Gminy Piątek.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
działających na terenie gminy stowarzyszeń,
fundacji i kół gospodyń wiejskich, grup
nieformalnych oraz przedstawiciele władz
samorządowych i radni.
Prezes Stowarzyszenia LGD POLCENTRUM Aneta Królikowska, przedstawiła główne
kierunki realizacji zadań, na realizację których
beneficjenci mogą składać wnioski i ubiegać
się o dofinansowanie:
- doposażenie NGO
- doposażenie zespołów muzycznych
- wydarzenia aktywizujące
- infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
- remonty miejsc spotkań mieszkańców
oraz omówiła zasady wypełniania wniosku
i kryteria jego oceny.
Spotkanie zakończył poczęstunek przygotowany przez Aktywne Panie z Pokrzywnicy.
Nabory wniosków wkrótce. O rozpoczęciu
naborów będziemy informowali m.in. na
stronie www.gminapiatek.pl

Jubileuszowy 40. Zlot do Środka Polski
W sobotę 18 maja Gmina Piątek gościła
uczestników 40. Jubileuszowego Zlotu
do Środka Polski. Kilka minut po godzinie
9 sprzed budynku Urzędu Gminy Piątek
na trasy wiodące najpiękniejszymi
zakątkami gminy wyruszyło ponad 400
turystów.
Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć przed
Geometrycznym Środkiem Polski w Piątku
pierwszym punktem na tr asie by ły
odwiedziny Pleneru rzeźbiarskiego, który
odbywał się na terenie starej plebani przy ul.
Pok rzywnej. Tu uczestni cy zl otu
podpatrywali pracę rzeźbiarzy, a nawet
mogli spróbować swoich sił w sztuce
r z e ź b ie n i a . N a s t ę p n i e z l o t o w i c z e
przejechali na północ gminy, skąd wyruszyli
na tr asy wiodące na jpi ęknie jszymi
zakątkami północno-wschodniej części
Gminy Piątek.
Na trasach na uczestników zlotu czekały nie
tyl ko pi ę kne kr ajobr azy i miej sca
historyczne, ale również zadania, które
drużyny wykonywały i gromadziły punkty do
klasyfikacji końcowej. Zabawa by ła
przednia. Dopisała pogoda i humory.
Meta tegorocznego zlotu zlokalizowana była
na terenie kompleksu sportowego w Piątku.
Tu na po wracaj ą cych z wę dr ówki
zlotowiczów czekała pyszna grochówka i
woda mineralna orasz szereg atrakcji dla
najmłodszych uczestników zlotu.
Po chwili regeneracji sił i rozegraniu
ostatnich konkurencji przyszedł czas na
podsumowanie i ogłoszenie wyników.

Wśród drużyn przedszkolnych wygrała grupa z
Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku.
W kategorii uczniów klas I – III szkół
podstawowych zwyciężyła drużyna Bananki z
podstawówki w Leśmierzu. Drugie miejsce
wywalczyły Gwiazdeczki (Łęczyca, Topola,
Kutno), a trzecie Pokemony z Łęczycy.
W kategorii uczniów klas V-VIII na najwyższym
stopniu podium stanęła drużyna Szyszunie
z Uniejowa. Na drugim miejscu zlot zakończyła
drużyna Piechurów z Parzęczewa, a na trzecim
Krasnoludki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w
Łęczycy.
W kategorii uczniów szkół średnich triumfował
GrodzkaTeam z Łęczycy. Drugie miejsce
wywalczył HeraTeam z Piątku, a trzecie
KotusTeam - również z Piątku. Gratulujemy!
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali
nagrody rzeczowe oraz dyplomy i puchary.
Tradycyjnie za pierwsze miejsca były puchary
Wójta Gminy Piątek – sowy wykonane przez p.
Andrzeja Dębowskiego, rzeźbiarza z Piątku.
Wszystkim uczestnikom 40. Jubileuszowego
Zlotu do Środka Polski składamy serdeczne
podziękowania za udział w zlocie, wspólną
zabawę i zapraszamy za rok na 41. Zlot do
Środka Polski.

Wójt Gminy Piątek apeluje
o rozważne, racjonalne i
oszczędne korzystanie z wody
z wodociągu gminnego.

Expresem
przez Gminę Piątek
- w maju Urząd Gminy wykorzystał dostawy
szlaki na poprawę nawierzchni dróg
gruntowych w Konarzewie i Witowie.
- w niedzielę 26 maja mieszkańcy naszej
gminy wzięli udział w wyborach do
Europarlamentu. Frekwencja wyniosła
38, 26% . Wynik i w pos zcze gólny ch
obwodach opublikowane są www.gminapiatek.pl
- przypominamy, że w okresie wakacyjnym
świetlice internetowe w Balkowie, Goślubiu i
Górkach Pęcławskich czynne są w godz.
12:00 - 20:00, a kompleks Orlik od
poniedziałku do piątku w godz. 16:00-21:00,
a w soboty i niedziele w godz. 12:00 - 20:00.
- w piątek 31 maja w kompleksie szkolnym w
Piątku odbył się Gminny, Rodzinny Dzień
Sportu dla uczniów szkół podstawowych
gminy Piątek. Na dzieci czekało szereg
atrakcji, przedstawienie teatralne, gry i
konkursy oraz plac zabaw/dmuchańce.
Wydarzenie sfinansowano ze środków
Urzędu Gminy Piątek oraz GKRPA.
- w sobotę 1 czerwca strażacy z OSP
Piątek, jak co roku, zorganizowali przy
strażnicy OSP w Piątku dla najmłodszych
mieszkańców festyn z okazji Dnia Dziecka.
Na uczestników czekało szereg atrakcji oraz
poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet Geometrycznego Środka
Polski.
- także 1 czerwca grupa „Przydajmy się
dzieciom” przy wsparciu Gminy Piątek i
sponsorów zorganizowała festyn na placu
targowym w Piątku, podczas którego
zbierane były pieniądze, odzież oraz
zabawki dla dzieci z domu dziecka.
- w maju zakończył się konkurs na
stanowisko dyrektora GOK w Piątku. Na
konkurs wpłynęła jedna aplikacja - p.
Dariusza Struszczaka, który został wybrany
dyrektorem i pracę rozpoczął z dniem
1 czerwca br.
- dobiegły końca prace związane z
rozbudową Szkoły Podstawowej im. Orła
Białego w Czernikowie. Do ostatecznego
zamknięcia robót pozostały jeszcze prace
porządkowe oraz odbiory budynku przez
poszczególne służby. W czasie wakacji przy
budynku powstanie nowy parking, który
zbuduje firma rozbudowująca szkołę. Kilka
miejsc parkingowych firma wykona dla
szkoły bezpłatnie.
- na terenie całej gminy prowadzone jest
łatanie dziur - metodą natryskową, w
gminnych drogach o nawierzchni asfaltowej.
Prace wykonuje firma WOTEX z Micina.
- trwa budowa drogi gminnej w Jasionnej, w
kierunku Witowa (Gadki). Prace Wykonuje
PRD z Kutna. Koszt inwestycji 310 790,96 zł.
- dobiegł końca remont budynków gospodarczych na terenie byłej szkoły w Goślubiu.
Wymieniono pokrycia dachowe, założono
orynnowanie i opaski odwadniające oraz
otynkowano
budynki. Wcześniej firma
wykonująca te prace naprawiła dachy na
budynku gospodarczym przy szkole w
Czernikowie oraz na świetlicy w Jankowie.
- ZGKiM w Piątku oraz pracownicy robót
publicznych wykaszają place i tereny zielone
należące do Gminy. Rozpoczynają także

Z obrad VIII sesji Rady Gminy Piątek
VIII sesja Rady Gminy Piątek odbyła się w
środę 22 maja. Po stałych punktach obrad
Wójt Gminy przedstawił informację z
wykonania uchwał oraz pracy w okresie
między sesjami. Radni zapoznani zostali
również ze sprawozdaniem z realizacji
programu współpracy Gminy Piątek z
organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok 2018 oraz
oceną zasobów pomocy społecznej. Wójt
Gminy przedstawił również raport o stanie
gminy.
Gościem sesji był pan Przemysław
Milczarek, członek Zarządu Związku
Międzygminnego Bzura, który przedstawił
radnym sytuację związaną z budową
zakładu zagospodarowania odpadów w
Piaskach Bankowych. Kolejnym zaproszonym gościem był Waldemar Mrulewicz,
Prezes Koła Łowickiego „Czapla”, który
omówił sprawy związane ze szkodami w
rolnictwie wyrządzanymi przez dzikie
zwierzęta.
Podjęte podczas sesji uchwały dotyczyły:
- uchylenia Uchwały Nr XIX/94/12 Rady
Gminy Piątek z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piątku do organizowania pracy z rodziną,
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości - dz. nr 846 i dz. nr 847 obręb Piątek,
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości - dz. nr 329 - obręb Piątek,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Bielice,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.
prace związane z wykaszaniem poboczy
dróg gminnych. Wójt Gminy Piątek dziękuje
wszystkim mieszkańcom, którzy zajmują się
utrzymaniem porządku i wykaszaniem
rowów i poboczy przed swoimi posesjami i
działkami.
- w piątek 7 czerwca do Piątku przybyła
międzynarodowa delegacja samorządowców z Białorusi, Mołdawii, Rumuni, Serbii,
Słowenii i Węgier. Podczas spotkania z
Wójtem Gminy Piątek – Krzysztofem
Lisieckim goście otrzymali pamiątkowe
gadżety oraz certyfikaty pobytu w Geometrycznym Środku Polski. Następnie delegacja udała się do ZSMR, gdzie goście
zwiedzili pr owadzoną przez powiat
placówkę i podjęci zostali obiadem. Pobyt
delegacji miał miejsce na zaproszenie
Stowarzyszenia Gmin Regionu PołudniowoZachodniego Mazowsza w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Powiatów i Gmin
Ziemi Łęczyckiej.
- w sobotę 8 czerwca, działaniem członków
TMPiO, pomnik Geometrycznego Środka
Polski poddany został zabiegom restauratorskim. By wydobyć z niego to co najlepsze, a
więc geometrię i prostotę formy nadano mu
nowy kolor – metaliczne srebro tak, by w
zależności od pory dnia, pierścienie tworzące instalację mieniły się tonacjami barw.

Pytania i interpelacje radnych:
- prośba o uzupełnienie dziur na drodze
gminnej w Orądkach i rozsypanie szlaki na
drodze w Jankowie - łatanie dziur rozpocznie
się pod koniec maja i obejmie wszystkie drogi
gminne. Szlakowanie drogi w Jankowie
przeprowadzone zostanie jesienią.
- czy jest możliwa zmiana lokalizacji jednej
lampy w Jankowie i dodanie jednej lampy w
przy wjeździe na drogę do Rogaszyna? zgłoszenia w temacie zmiany lokalizacji i
dołożenia lamp zbiera pracownik Urzędu
Gminy. Po rozpatrzeniu ewentualne zmiany
zostaną wprowadzone w nowej umowie z
Zakładem Energa Oświetlenie.
- na jakim etapie jest zmiana organizacji ruchu
na ul. Kościelnej w Piątku? - po raz kolejny
informuję, że zmiana organizacji ruchu na ul.
Kościelnej nastąpi z chwilą uruchomienia
parkingu przy ul. Szkolnej.- kiedy rozpocznie
się równanie dróg szlakowych na terenie
gminy? - tego typu prace nie są planowane w
tym roku. Na drogach szlakowych planuje się
tylko uzupełnianie ubytków.
- kiedy ruszy koszenie pasów drogowych przy
drogach gminnych? - koszenie rozpocznie się
w czerwcu.
- temat udrożnienia przejścia wzdłuż Moszczenicy a łąkami Wspólnoty Pastwiskowej w kierunku Piekar - aby to uczynić potrzebne są
środki, które w tegorocznym budżecie nie są
zaplanowane.
- prośba o przeprowadzenie rozmów w kwestii
wykupu części działek pod przedłużenie ulicy
Konarskiego do ulicy Kutnowskiej - rozmowy
mogą być przeprowadzone, jednak aby
dokonać ewentualnego wykupu potrzebne są
środki finansowe, które należy zabezpieczyć w
budżecie. Próby przedłużenia ulicy Konarskiego do Kutnowskiej były już prowadzone w
minionych latach, jednak bez rezultatu.
- na jakim etapie znajduje się wniosek w
Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie
na fotowoltaikę, pompy ciepła i kolektory
słoneczne - wniosek nie zyskał aprobaty
Urzędu Marszałkowskiego.
- prośba o naprawę drogi łączącej Balków
Nowy i Balków Stary - odcinek między parkiem i
sklepem - naprawy dróg rozpoczną się pod
koniec maja i obejmą wszystkie drogi gminne.
- prośba o wyrównanie nawierzchni drogi w
Balkowie Nowym do obszaru Natura 2000 pracownik Urzędu Gminy dokona oceny
możliwości naprawy tej drogi.
- jak często odbierane są śmieci z PSZOK w
Pokrzywnicy? - śmieci odbierane są co tydzień
w odpowiednich ilościach.
- prośba mieszkańców ul. Jana Pawła II o
naprawę nawierzchni ulicy - naprawy dróg
rozpoczynają się pod koniec maja i obejmą
wszystkie drogi gminne.
- prośba o przycięcie drzewa na ul. Kościelnej drzewo zostanie przycięte w stosownym czasie
- jesienią lub wiosną przyszłego roku.

Sprzedam działkę
rolno-budowlaną
w Wypychowie k.Gieczna
o powierzchni 1,5 ha
tel. 601 20 87 40
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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 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 30.06.2019 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:
13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień,
5 wrzesień, 3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
13 czerwiec, 11 lipiec, 8 sierpień,
5 wrzesień, 3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
27 czerwiec, 25 lipiec, 22 sierpień,
19 wrzesień, 17 październik,
15 listopad, 12 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
27 czerwiec, 25 lipiec, 22 sierpień,
19 wrzesień, 17 październik,
15 listopad, 12 grudzień.

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
Odbiór odpadów z zabudowy wielo- Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127 w
rodzinnej: co tydzień w każdy czwartek. Kutnie.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i UWAGA! PSZOK w Pokrzywnicy od
elektronicznego - tzw. objazdówka 10 maja 2019 r. do odwołania nie
zostanie przeprowadzony w dniu przyjmuje żadnych odpadów poza
10 września 2019 r.
elektrośmieciami i meblami!!!
Uwaga: Do żółtych worków można
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po Odpady należy wystawić w dniu wywozu
napojach i chemii domowej, puszki po przed bramę posesji o godzinie 7:00, a
konserwach oraz opakowania wielomater- jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej
iałowe po sokach, napojach, mleku, odległości od drogi po, której jedzie pojazd
opakowania z papieru lub tektury, gazety i specjalistyczny zbierający odpady to nie
czasopisma, katalogi, foldery, papier 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

Leśne zwierzęta
11.Pleneru
rzeźbiarskiego
W dniach 15 - 19 maja w Piątku odbył się 11 .
Plener rzeźbiarski środka Polski. Tematem
przewodnim dla tegorocznej twórczości
rzeźbiarzy były zwierzęta leśne.
W plenerze udział wzięło 5 rzeźbiarzy: Józef
Mierzwa z Wałbrzycha, Zbigniew Szczepański z Kutna, Jan Szymański z Kutna,
Andrzej Dębowski z Piątku oraz Mariusz
Borowy z Działdowa. Pracę rzeźbiarzy
podglądali uczniowie szkół, uczestnicy 40.
Zlotu do Środka Polski oraz zainteresowani
tego typu twórczością mieszkańcy gminy. Nie
brakowało chętnych, którzy próbowali swoich
sił i stawiali pierwsze kroki w rzeźbieniu.
Pokłosiem pleneru, który na stałe zagościł w
kalendarzu imprez Gminy Piątek są rzeźby
zwierząt leśnych: niedźwiadków autorstwa
Mariusza Borowego z Działdowa, wiewiórki
dłuta Józefa Mierzwy z Wałbrzycha, bobra –
autorstwa Zbigniewa Szczepańskiego, sowy
Andrzeja Dębowskiego oraz postać żołnierza
wykonana przez Jana Szymańskiego z
Kutna. Niedźwiadki, bóbr i wiewiórka trafią na
plac przy kapliczce w Konarzewie. Żołnierz w
towarzystwie wykonanego przed rokiem
będzie pełnił wartę w Piątku.
Przed ustawieniem w docelowych miejscach
rzeźby muszą jeszcze trochę przeschnąć, a
następnie zostaną zabezpieczone odpowiednimi preparatami.

Policjanci szkolili
pracowników GOPS
W środę, 29 maja 2019 roku funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy
szkolili pracowników Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piątku, z technik
samoobrony. Lekcja była inicjatywą ścisłej
współpracy kier ownictwa placówki z
dzielnicowymi Posterunku Policji w Piątku.
Wszystko po to, aby czuli się bezpieczniej.
Pracownicy socjalni, którzy odwiedzając
swoich podopiecznych niekiedy muszą
stawić czoła agresywnemu ich zachowania.
Aby mogli radzić sobie w takich sytuacjach i
wyjść z opresji bez szwanku, policjanci
udzielili im lekcji samoobrony. W tym celu
dwie godziny intensywnych ćwiczeń odbyły
się na terenie hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Piątku. Zajęcia prowadzone
przez policyjnych instruktorów technik i taktyk
interwencji rozpoczęły się od intensywnej
rozgrzewki. Następnie policjanci przedstawili
podstawowe techniki samoobrony, które
każdy mógł z nimi przećwiczyć, a także
pokazali, jak należy się bronić w przypadku
ataku napastnika. W ćwiczeniach wsparcia
udzielali również miejscowi dzielnicowi,
wcielając się w rolę pozorantów. Głównym
celem zajęć było zdobycie pewności siebie
oraz poznanie sposobów obrony przed
atakiem na życie lub zdrowie. Jak się okazało
ćwiczenia cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród pracowników
G OPS - u, al e i wśród pr acown ików
miejscowej szkoły.

