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Krzysztof Lisiecki - Burmistrz Piątku
do Mieszkańców!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Piątek
W związku z rozprzestrzenieniem się
koronawirusa COVID-19 na terenie całego
kraju w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo przez kilka najbliższych tygodni
musimy funkcjonować inaczej niż zwykle.
W celu zminimalizowania ryzyka od
wtorku 17 marca Urząd Miejski w Piątku
pracuje w systemie zamkniętym.
Wszelkie pytania, wątpliwości możecie
Państwo zgłaszać telefonicznie lub
mailowo. Pracownicy zaproponują
najdogodniejszy sposób załatwienia
sprawy.
Wszystkie zobowiązania należy regulować
za pomocą bankowości elektronicznej.
Proszę Państwa o wyjątkową rozwagę i
zachowanie wszelkich środków
ostrożności. Unikajmy dużych skupisk
ludzkich. Jeśli nie musicie nie wychodźcie

Państwo z domu!
Podaję numery telefonów kontaktowych
do Urzędu:
- Sekretariat 24 722 19 19, 24 722 11 58
- Podatki - 24 722 12 38
- Działalność gospodarcza - 24 722 16 11
- Rolnictwo i ochrona środowiska 24 722 12 39
- Odpady komunalne - 24 722 11 23
- Budownictwo - 24 722 16 11
- Kasa - 24 722 12 37
- Zarządzanie kryzysowe – 24 307 07 04
- USC - 24 722 11 23
Adres mailowy: ugpiatek@ugpiatek.pl
Pisma i dokumenty do Urzędu można
również wrzucać do urny ustawionej przed
wejściem do budynku.
Zachęcamy również do wejść na naszą stronę
internetową www.gminapiątek.pl gdzie
publikowane są informacje i zalecenia w
temacie obecnej sytuacji epidemicznej.

Drodzy Państwo!
W związku z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa COVID-19 na terenie całego
kraju Rząd w Polsce wprowadził stan
epidemii. Wiąże się on z kolejnymi
restrykcjami i utrudnieniami, które prosimy
bezwzględnie przestrzegać.
Na terenie naszej gminy, z dotychczas
posiadanych informacji wiemy, że nie
wykryto przypadku zakażenia
koronawirusem.
Apeluję jednak do
Państwa o przestrzeganie zasad
zachowania się i higieny, które
zminimalizują ryzyko zakażenia:
- myjmy twarz i ręce, dezynfekujmy je
- przestrzegajmy dwumetrowej odległości w
kontaktach z innymi ludźmi
- nie spotykajmy się w większych grupach –
maksymalnie 2 osoby
- nośmy maseczki, okulary i rękawiczki oraz
zakładajmy je przed wejściem do banku,

sklepu, na pocztę, czy do ośrodka zdrowia
oraz innych tego typu miejsc
- ograniczajmy swoje wyjścia z domu do
niezbędnego minimum i sytuacji absolutnie
koniecznych, ograniczmy czas tych wyjść.
Najlepiej bez potrzeby nie wychodźmy z
domu.
Takim postępowaniem chronimy siebie i
swoich najbliższych, jak również tych bez
których w obecnej chwili nie możemy
funkcjonować. Pamiętajmy o ludziach
chorych, starszych i samotnych – pomyślmy
czy nie potrzebują naszej pomocy. Nie
zapominajmy także o zwierzętach.
Dziękuję Wszystkim tym, którzy w tym
trudnym czasie muszą pracować
i wypełniać swoje obowiązki służbowe.
Wszelkie informacje na temat ochrony przed
wirusem znajdziecie Państwo m.in. na
naszej stronie internetowej oraz we
wszystkich środkach masowego przekazu.

#zostanwdomu

Komunikat MEN do
wszystkich uczniów
Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło
przepisy, dzięki którym możliwe jest
prowadzenie kształcenia na odległość w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady
prowadzenia nauczania na odległość i
stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
Nowe przepisy obowiązują od 25 marca
2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
Nauka prowadzona na odległość może być
realizowana z wykorzystaniem materiałów
udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez MEN
(platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl),
Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach
edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i
Polskiego Radia.
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Informacja ŁODR
w Bratoszewicach
W związku z wprowadzeniem stanu
zagrożenia epidemicznego na terenie
Rzeczypospolitej związanego z
rozprzestrzenianiem się koronawirusa
informujemy, że na podstawie art. 3
ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
CON/ID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych, w celu przeciwdziałania
COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 374),
informuję, że pracownicy Łódzkiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą
w Bratoszewicach nie przerywają pracy.
Jednak mając na uwadze dobro Państwa
oraz naszych pracowników informujemy,
że sprawy załatwiane są wyłącznie drogą
telefoniczną, elektroniczną lub pocztową.
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z
siedzibą w Bratoszewicach
ul. Nowości 32
95-011 Bratoszewice
tel.: 42 719 89 28; fax 42 719 66 99
e-mail: sekretariat@lodr-bratoszewice.pl
Więcej
informacji
na
stronie
internetowej www.lodr-bratoszewice.pl

Trzy wnioski na
granty sołeckie
W połowie marca Gmina Piątek złożyła do
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi trzy
wnioski na realizację zadań w ramach tzw.
grantów sołeckich. Są to wnioski przygotowane we współpracy z sołectwami:
- Piątek - na realizację zadania: Wesoły
plac zabaw dla dzieci w miejscowości
Piątek (ul. Stodolniana),
- Janków-Orądki - na realizację zadania:
Poprawa warunków organizacji spotkań,
szkoleń i imprez w sołectwie JankówOrądki,
- Pokrzywnica - na realizację zadania:
Miejsce zabawy i rekreacji dzieci w
Pokrzywnicy.
Każdy z wniosków opiewa na kwotę
dofinansowania przez Województwo
Łódzkie kwotą 10 000 zł. Po 5 tys. do
realizacji każdego grantu dołoży Gmina
Piątek.

Gminny Dzień Kobiet
W Piątek 6 marca w sali GOKu w Piątku
zorganizowany został gminny Dzień
Kobiet, w którym udział wzięło ponad 50
Pań ze stowarzyszeń i organizacji
pozarządowych Gminy Piątek. Impreza
została zorganizowana przez Fundację
Zielony Piątek we współpracy z Gminą
Piątek i GOK w Piątku.
Każda z uczestniczek spotkania otrzymała
symbolicznego kwiatka oraz słodki
upominek. Gwiazdą wieczoru był znany
łódzki aktor, a od niedawna i wokalista
Marcel Szytenchelm. Na Panie czekał
również przygotowany przez Fundację
Zielony Piątek wyśmienity poczęstunek.
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Starosta łęczycki
informuje
Mając na uwadze bezpieczeństwo
pracowników oraz klientów
Starostwa
Powiatowego w Łęczycy, w związku z
działaniami mającymi zapobiegać
rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2,
Starosta Łęczycki na podstawie
Zarządzeniem nr 11/2020 postanawia o:
1) wprowadzeniu skróconego czasu obsługi
interesantów Starostwa Powiatowego w
Łęczycy od:
- godziny 8.30 do godziny 11.00 w budynku
przy Placu Tadeusza Kościuszki 1,
- godziny 8.30 do godziny 9.30 w budynku
przy Al. Jana Pawła II 1a;
przyjęcia interesantów odbywać się będą
wyłącznie w sprawach ważnych i
niecierpiących zwłoki, przy wejściach
głównych do budynków Starostwa. We
wszystkich pozostałych przypadkach należy
korzystać
z podanych
na stronie
internetowej
kontaktów telefonicznych,
internetowych oraz z poczty tradycyjnej,
2) zamknięciu kasy w Urzędzie; opłaty
należy dokonywać w placówkach banków
lub drogą elektroniczną,
3) skróceniu czasu pracy pracowników
Starostwa Powiatowego w Łęczycy bez
obowiązku odpracowywania i z zachowaniem prawa do wynagrodzenia; skrócenie
czasu pracy obowiązuje od poniedziałku 23
marca 2020 roku do
odwołania, przy
jednoczesnym ustaleniu czasu pracy od
godz. 8.00 do godz. 14.00,
4) ograniczeniu kontaktów osobistych
między pracownikami wyłącznie do spraw
niezbędnych związanych z wykonywaniem
zadań objętych zakresem czynności lub
poleceniem przełożonego, zalecane są
kontakty telefoniczne lub mailowe,
5) wprowadzeniu poniższych zasad
postępowania na wypadek
zaistnienia
podejrzenia co do wystąpieniu u pracownika
lub petenta objawów zarażenia wirusem
SARS-CoV-2:
- osobę podejrzaną o nosicielstwo wirusa
SARS-CoV -2 lub wykazującą charakterystyczne objawy choroby COVID - 19 należy
niezwłocznie odizolować poprzez umieszczenie jej w pomieszczeniu nr 1 (budynek
przy Pl. Kościuszki 1) oraz w pomieszczeniu
nr 2 ( budynek przy Al. Jana Pawła II 1a)
- należy niezwłocznie powiadomić Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w
Łęczycy o zdarzeniu i postępować ściśle
według uzyskanych zaleceń.
Komunikat Sekretarza Powiatu.
Szanowni Państwo, informujemy, że od dnia
19 marca br. wejście do obiektu Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Łęczycy, będzie ograniczone. Można
będzie wchodzić pojedynczo, jeżeli wymaga
tego załatwienie sprawy.
Przyjęcia interesantów odbywać się będą w
godzinach od 8:30 do 9:30 do odwołania. We
wszystkich pozostałych przypadkach proszę
korzystać z podanych na stronie internetowej
kontaktów telefonicznych m.in. (24) 3887203
i (24) 388 732 06, skrzynek internetowych
i z poczty tradycyjnej.
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Ochrona pszczół
i innych owadów
zapylających
W związku z rozpoczynającym się sezonem
intensywnej chemicznej ochrony roślin
publikujemy komunikat Wojewódzkiego
Inspektoratu Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.
Komunikat skierowany jest do producentów
rolnych i ma propagować ochronę pszczół i
innych zapylaczy.
1. Zachowuj podczas zabiegu odpowiednie
odległości od pasiek – 20 m.
2. Wykonuj zabiegi ochronne wieczorem, po
oblocie pszczół
3. Zapobiegaj znoszeniu cieczy roboczej
4. Pamiętaj, że każdy błąd może spowodować
zatrucia i śmierć zapylaczy
5. Przestrzegaj okresów prewencji
6. Informuj właścicieli pasiek o planowanych
zabiegach
7. Zapoznaj się szczegółowo z treścią etykiety
8. Stosuj tylko środki dopuszczone do obrotu

Infolinia Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
+48 695 422 338
+48 782 236 442
+48 663 154 463

+48 663 114 439
+48 782 277 228
+48 665 386 932

W/wymienione numery stanowią infolinię
Państwowej Inspekcji Sanitarnej
województwa łódzkiego, dedykowaną
wyłącznie sprawom związanym z
koronawirusem SARS-CoV-2.
Wskazane numery telefonów będą czynne
przez cały tydzień (włącznie z sobotą i
niedzielą) w godz. 8:00 – 22:00.

„PodłączeniNiewykluczeni” kończy się okres
trwałości projektu
Dobiega końca pięcioletni okres trwałości
realizowanego przez Gminę Piątek projektu
„Podłączeni-Niewykluczeni” w ramach
którego 300 beneficjentów zagrożonych
wykluczeniem cyfrowym otrzymało komputer
oraz bezpłatny dostęp do Internetu.
Realizacja projektu zaowocowała również
utworzeniem na terenie gminy siedmiu
świetlic internetowych, tzw. PIAPów (w
których zainstalowano 70 zestawów komputerowych) umożliwiających zainteresowanym
mieszkańcom gminy naukę obsługi komputera i skorzystanie z Internetu.
W związku z pojawiającymi się pytaniami
dotyczącymi projektu informujemy, że
beneficjenci projektu korzystają z
komputerów i bezpłatnego dostępu do
Internetu do 30 kwietnia 2020 roku.
Następnie podjęta zostanie decyzja
w
temacie używanego przez beneficjentów
sprzętu komputerowego i sieci LTE, które
stanowią własność Gminy Piątek. O podjętej
decyzji i działaniach jakie zostaną wdrożone w
tym temacie informować będziemy beneficjentów m.in. poprzez stronę internetową oraz
na łamach gminnego informatora.
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Expresem
przez Gminę Piątek
- 28 lutego podsumowano w Uniejowie
działalność Centralnego Łuku Turystycznego, do którego należy Gmina Piątek.
Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy z okazji 10-lecia tej
organizacji. Centralny ŁUK Turystyczny ma
na celu promocję naszego regionu.
- 5 marca w Starostwie Powiatowym w
Kutnie odbyło się spotkanie przedstawicieli
samorządów z kilku powiatów z pracownikami WFOŚiGW w Łodzi. Na spotkaniu
tym omawiano możliwości pozyskiwania
środków z Funduszu, tak przez jednostki
samorządowe, zakłady, stowarzyszenia oraz
osoby prywatne. Więcej na
www.wfosigw.lodz.pl
- 12 marca odbyło się spotkanie Burmistrza z
dyrektorami szkół i przedszkola w sprawie
zawieszenia zajęć szkolnych. Podjęto
odpowiednie decyzje, żeby dzieci i młodzież
jak najmniej straciły z powodu zamknięcia
szkół.
- 16 marca na terenie całej gminy odbyła się
zbiórka odpadów wielkogabarytowych i
elektrośmieci. Prace przeprowadziła firma
PreZero z Kutna.
- od 16 marca nieczynne są wszystkie
świetlice funkcjonujące na terenie gminy
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Piątku.
- w marcu w Urzędzie Miejskim odbyło się
spotkanie Burmistrza z przedstawicielami
firmy Energa Operator i Energa Invest w
sprawie budowy Głównego Punktu Zasilania.
Prace związane z budową tego obiektu
posuwają się powoli, nie mniej jednak cały
czas dochodzą nowe pozytywne uzgodnienia w sprawie przebiegu linii wysokiego
napięcia zasilającego GPZ.
- na początku marca w sali OSP Piątek
odbył się turniej wiedzy pożarniczej, w
którym udział wzięli uczniowie szkól
podstawowych i ponadpodstawowych z
terenu naszej gminy. Uczestnicy wykazali się
dobrą znajomością tematyki przeciw
pożarowej. Wszyscy otrzymali nagrody, a
najlepsi w swoich kategoriach wiekowych
będą reprezentować naszą gminę na
szczeblu powiatowym.
- w związku z przerwą w nauce firma
wykonująca prace termomodernizacyjne
kompleksu szkolnego w Piątku zwiększyła
zakres wykonywanych prac. Dobiegają też
końca prace związane z odwiertami dla
pomp ciepła.
- trwają remonty mieszkań komunalnych na
terenie naszej gminy. Są one wykonywane
przez firmy prywatne oraz przez ZGKiM w
Piątku.
- na terenie naszej gminy zainstalowano 3
nowe platformy z gniazdami dla bocianów.
Poprzednie gniazda tych ptaków zostały
zniszczone przez wichury. Platformy
zamontowano w Górkach Pęcławskich,
Konarzewie i Goślubiu.
- ze względu na trudną sytuację
epidemiczną w naszym kraju, wprowadzone
ograniczenia w przemieszczaniu się oraz
biorąc pod uwagę względy bezpieczeństwa
nie odbyła się żadna z planowanych w marcu
sesji Rady Miejskiej w Piątku.
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Informacja dotyczące
pracy ARiMR
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i
służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzen i a n i a s i ę w i r u s a S A R S - C o V- 2 –
„koronawirusa”, aby skutecznie chronić
zdrowie beneficjentów ARiMR i jej
pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla
przyjętego sposobu postępowania w tym
okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim
przyjęć interesantów w jednostkach
organizacyjnych ARiMR tzn.:
– ograniczona zostaje możliwość osobistego
załatwiania spraw w biurach powiatowych,
oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR
– jednostki te pracują bez kontaktu z
interesantami;
– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny
lub pisemny (za pośrednictwem poczty
tradycyjnej lub elektronicznej), numery
telefonów i adresy e-mail będą dostępne w
widocznym miejscu przy wejściu do placówki
Agencji;
– w sytuacji braku możliwości skorzystania z
powyższych rozwiązań we wszystkich
jednostkach organizacyjnych ARiMR
udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w
których możliwe będzie pozostawienie
dokumentów / wniosków / oświadczeń bez
konieczności kontaktu z pracownikami
Agencji.
Szanowni Państwo,
większość spraw związanych z ubieganiem
się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją
zwierząt można załatwić przez internet.
Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o
płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW
2014-2020 za pomocą aplikacji
eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś
albo wyjaśnij za pomocą aplikacji Portal
IRZplus!
Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj
się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z
pracownikiem biura powiatowego ARiMR
Oświadczenie potwierdzające brak zmian w
2020 roku w odniesieniu do wniosku o
przyznanie płatności złożonego w roku 2019
można złożyć poprzez:
– pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,
– wysłanie pocztą,
– złożenie poprzez platformę ePUAP,
– przesłanie zeskanowanych dokumentów za
pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na
adres mailowy biura powiatowego
właściwego ze względu na adres
zamieszkania Wnioskodawcy. W tym
przypadku Beneficjent zostanie poproszony o
złożenie oryginału dokumentu w
odpowiedniej placówce ARiMR w terminie
późniejszym.
Infolinia ARiMR: 800 38 00 84
lub 22 59 506 11
Wszystkie podjęte działania mają charakter
prewencyjny. W celu zapobiegania
rozpowszechniania się wirusa zachęcamy
Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach
do niezbędnego minimum, a w razie
konieczności załatwiania spraw pilnych przy
użyciu powyższych kanałów komunikacji.
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Informacje Urzędu
Wojewódzkiego
w Łodzi
Do odwołania Łódzki Urząd Wojewódzki w
Łodzi nie przyjmuje klientów z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych
umówionych wcześniej telefonicznie lub
mailowo. Wizyty umówione on-line i
wezwania do osobistego stawiennictwa w
Urzędzie zostają anulowane. Do odwołania zawiesza się obsługę kasową.
Urzędnicy nie przerywają pracy, sprawy
załatwiane są drogą telefoniczną,
elektroniczną lub pocztową (poniżej
umieszczamy listę telefonów do wydziałów
oraz adresy mailowe, z których należy
korzystać). Korespondencja przyjmowana
jest jedynie drogą pocztową i mailowo.
Telefony do sekretariatów biur i wydziałów:
Biuro Wojewody Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
tel.: 42 664-15-16,
42 664-14-19,
fax: 42 664-15-14
e-mail: GA@lodz.uw.gov.pl
Pełna lista danych kontaktowych do
poszczególnych wydziałów Urzędu
Wojewódzkiego publikowana jest m.in. na
stornie www.gminapiatek.pl
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
tel.: 42 664-14-17, fax: 42 664-14-43
e-mail: ZK@lodz.uw.gov.pl
Korespondencja mailowa, telefoniczna lub
listowna będzie w najbliższym czasie
najbezpieczniejszą formą kontaktu z
pracownikami Urzędu.
Przepraszamy za niedogodności i liczymy
na Państwa zrozumienie. Zadbajmy
wspólnie o zdrowie swoje i naszych
bliskich.
Zapraszamy też na stronę www.lodzkie.eu
Od dnia 16 marca 2020 roku w Łódzkim
Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi czynne
jest tylko jedno wejście – od Placu Komuny
Paryskiej 5.

Informacje KPP
w Łęczycy
Przestępstwa lub wykroczenia można
zgłaszać na Policję przesyłając stosowną
informację najlepiej pocztą tradycyjną lub
alternatywnie pocztą elektroniczną
korzystając z opracowanego druku. W
poszczególnych polach wpisz
odpowiednie informacje. Gotowe pismo
(wraz z załącznikami) wyślij na adres
pocztowy komendy. Pamiętaj, że możesz
to zrobić również drogą elektroniczną:
dyzurny@leczyca.ld.policja.gov.pl
Szczegółowe informację znajdują się na
stronie internetowej jednostki.
Oczywiście nadal w jednostce Policji będą
przyjmowane protokolarnie ustne
zawiadomienia o przestępstwie tylko w
przypadkach dotyczących najpoważniejszych przestępstw, gdzie zwłoka w
złożeniu zawiadomienia mogłaby
skutkować utratą śladów i dowodów.
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 3

Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w 2020 roku
Urząd Miejski w Piątku informuje, że
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 kwiecień - do 30.04. 2019 r.
- za miesiąc maj - do 31.05.2020 r.
W roku 2020 odbiór śmieci we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
- komunalnych: 2.04, 16.04, 30.04,
14.05, 28.05
- zielonych (brązowe worki):
2.04,
1 6.04, 30.04, 14.05, 28.05
- selektywnych (żółte worki): 2.04,
28.04, 25.05
- selektywnych (zielone worki): 2.04,
28.04, 25.05
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: 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 wielomateriałowe 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
wystawiane są w dniu odbioru odpadów
komunalnych (odpady odbierane będą
wyłącznie z koszy i worków ).
Zielone worki przeznaczone są na szkło
zbierane u źródła. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać
szkło (również plastik) do punktów
gniazdowych rozstawionych w 31
miejscach na terenie gminy Piątek.
Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, 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 - sklep, Jasionna - dawna
SKR, Janków - remiza OSP, Bielice, Piaski,
Sypin (rozdroże),
Pokrzywnica,
Mysłówka (rozdroże na Dunaj).

Gazeta
Gazetasamorządowa
samorządowaz zŚrodka
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Polski- Informator
w Piątku
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Gminy Piątek
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Wydawca:Urząd
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722111158,
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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 lub będą dostępne w
Urzędzie Miejskim w Piątku.
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. nr: 24-25429-87 lub Urzędu Miejskiego w Piątku:
tel. nr 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
dostarczać do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: 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.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piątku
uruchamia dyżur telefoniczny
dla osób starszych,
samotnych
i niepełnosprawnych
w związku z
rozpowszechnianiem się
wirusa COVID-19.
Dyżur pod nr telefonu:

W sobotę 29 lutego w hali sportowej w Piątku
odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej o
Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Piątku. Wzięło w nim udział 7 drużyn. Turniej
rozgrywano systemem „każdy z każdym”.
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Drinkersi
2. Filter Service
3. Iskra Góra Św. Małgorzaty
4. PSP Zgierz
5. OSP Janków
6. Oldboye
7. ZSMR w Piątku
Najlepszym
strzelcem turnieju został
Wojciech Banaszczyk z drużyny Filter
Service, a najlepszym bramkarzem - Kamil
Paluchowski - Drinkersi.
Puchary oraz nagrody na zakończenie
turnieju wręczali Radni Rady Miejskiej w
Piątku wraz z Przewodniczącym Danielem
Gorącym oraz Prezesem LKS Malina Piątek Bogdanem Urbankiem. Na zakończenie
turnieju wszystkich uczestników zaproszono
na wspólny posiłek.

Informacja ZOZ
w Łęczycy
Szanowni Państwo
Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne
istnieje konieczność zakupu zwiększonej
ilości środków ochrony osobistej dla
pacjentów i personelu. W tej sytuacji liczy się
każda pomoc z Państwa strony
Darowizny prosimy wpłacać na konto:

77 1130 1163 0014 7046 6420 0002
W związku szerzącą się epidemią
koronawirusa SARS-CoV-2 Zespół Opieki
Zdrowotnej zgodnie z wytycznymi NFZ
uruchamia porady telefoniczne.

24 388 63 97 do poradni:
- alergologicznej dla dzieci
- endokrynologiczna
- kardiologiczna
- dermatologiczna
- neurologiczna i neurologiczna dla dzieci
- onkologiczna
- gruźlicy i chorób płuc
- medycyny sportowej
- chirurgii urazowo ortopedycznej
- okulistyczna
- otolaryngologiczna
- urologiczna

24 388 17 17 do poradni:
- chirurgii ogólnej
- chirurgii naczyniowej

24 721 27 55 do poradni:
- ginekologiczno-położniczej
Telefon alarmowy Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęczycy

663 735 628
Telefoniczna Informacja Pacjenta

537-121-532

800 190 590 Tu uzyskasz informacje o

w godzinach 7.30- 19.00

#zostanwdomu

Zagrali w piłkę nożną
o puchar
Przewodniczącego

postępowania w sytuacji podejrzenia
zakażenia koronawirusem.

#zostanwdomu #zostanwdomu

