Bez Ciebie nic się nie
liczy! Spisz się!
Czas ucieka!
Do 30 września br. trwa Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań
2021. Spisz się jak najszybciej
samodzielnie przez Internet lub
poprzez Infolinię. Jest to twój
obowiązek. Pamiętaj masz na to czas
tylko do momentu, gdy skontaktuje się
z tobą rachmistrz.
Rachmistrzowie spisowi przeprowadzają
wywiady bezpośrednie oraz wywiady
telefoniczne. Kontaktu ze strony rachmistrza mogą spodziewać się osoby, które
dotychczas nie wypełniły obowiązku
spisowego za pomocą jednej w
powyższych metod.
W przypadku wywiadów telefonicznych, niezależnie od województwa,
rachmistrzowie dzwonią z numerów:
22 828 88 88 lub 22 279 99 99.
Rachmistrz może również zapukać do
drzwi naszego mieszkania w celu
przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego.
Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust.
1-3 ustawy o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w
2021 r., nie można odmówić przekazania
danych rachmistrzowi kontaktującemu
się z osobami fizycznymi objętymi
spisem. Oznacza to, że czas na samospis
mamy do momentu, gdy skontaktuje się z
nami rachmistrz.
Na dzień 30 sierpnia ??? % mieszkańców
Gminy Piątek wzięło udział w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i
Mieszkań.

Konsultacje projektu
programu Fundusze
Europejskie dla
Łódzkiego 2027
Trwają prace nad regionalnym programem Fundusze Europejskie dla
Łódzkiego 2027, czyli kluczowym
dokumentem określającym strategię
wykorzystania w województwie łódzkim
środków europejskich na lata 2021-2027.
Projekt dokumentu został przyjęty przez
Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu
10 sierpnia. Następnie rozpoczęły się
konsultacje społeczne dotyczące
projektu programu. Aby program
odzwierciedlał potrzeby i oczekiwania
mieszkańców regionu, ważne będą
opinie przedstawicieli różnych środowisk:
jednostek samorządu terytorialnego,
świata biznesu, organizacji pozarządowych, naukowców.
Konsultacje potrwają do 17 września
2021 r. Projekt dokumentu znajduje się na
stronach: www.rpo.lodzkie.pl
oraz
www.bip.lodzkie.pl. Uwagi do projektu
programu można składać za pośrednictwem formularza elektronicznego, do
którego link dostępny jest na powyższych
stronach internetowych.
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Tradycyjnie w Ciechosławicach rolnicy z gminy
Piątek podziękowali za tegoroczne plony
W niedzielę, 29 sierpnia w Ciechosławicach uroczyście obchodzono gminnoparafialne Święto Plonów 2021. Głównym
punktem uroczystości dożynkowych była
Msza Św. przed kościołem pw. Matki Bożej
Łaskawej, którą w intencji rolników odprawił ksiądz prałat Stanisław Poniatowski.
Święto rozpoczął korowód dożynkowy.
Delegacje poszczególnych sołectw złożyły u
stóp ołtarza wspaniałe wieńce dożynkowe,
kosze dorodnych warzyw i owoców oraz
pachnące chleby, które zgodnie z tradycją
upieczone zostały z mąki pochodzącej z
ziarna, z tegorocznych żniw.
W stronę sołectw oraz wykonawców
poszczególnych wieńców kierujemy słowa
uznania i gratulacje. Wieńce, jak zawsze były
wspaniałe i cieszyły oko niezwykłą
pomysłowością, bogactwem barw, doborem
użytych do ich wyplecenie zbóż, ziół i kwiatów
oraz kunsztem i precyzją wykonania.
Dziękujemy za kultywowanie tej przepięknej
tradycji wyplatania wieńców, bez których
trudno wyobrazić sobie dożynki.
W tym roku główny wieniec dożynkowy
przygotowało sołectwo Janowice-Janówek.
Danuta Adamiak i Dariusz Jóźwiak starostowie tegorocznych dożynek, wspominając o
trudnościach, z jakimi przyszło w tym roku
zmierzyć się rolnikom z Gminy Piątek,
przekazali na ręce Księdza Prałata i
Burmistrza dorodny dożynkowy bochen
chleba, prosząc o jego sprawiedliwy podział.

Rządowy Fundusz
Polski Ład
W związku z ogłoszonym naborem wniosków
o dofinansowanie w ramach Rządowego
Funduszu Polski Ład Gmina Piątek mogła
złożyć dwa wnioski.
Złożono wnioski na: ...............................
- modernizację infrastruktury drogowej w
miejscowościach (Łęka - dwie drogi, Orenice,
Goślub - Michałówka, Piekary, Łubnica,
Konarzew, Janków, ul. Nowy Świat w Piątku)
na terenie Gminy Piątek. Wnioskowana
kwota dofinansowania 28 000 000 zł. Wkład
własny - 2 000 000 zł. Całość projektu
- 30 000 000 zł. .........................................
- modernizację stadionu miejskiego wraz z
rozbudową kompleksu sportowego „Orlik”
oraz rewitalizacja parku miejskiego w Piątku.
Wnioskowana kwota dofinansowania 4 450 000 zł. Wkład własny - 550 000 zł.
Całość projektu - 5 000 000 zł.
Gmina Piątek wraz ze Związkiem
Międzygminnym Bzura (19 samorządów)
złożyła również wniosek o dofinansowanie do
budowy Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Piaskach Bankowych.
Wnioskowana kwota dofinansowania 76 mln zł. Wkład własny - 4 mln zł.
Wszystkie trzy wnioski pomyślnie przeszły
wstępną weryfikację i zostały skierowane do
dalszego
procedowania. Liczymy na
pomyślne
rozpatrzenie
złożonych
wniosków.

- Wysokie, w porównaniu do poprzednich lat,
ceny za niektóre nasze produkty, nie cieszą
nas, gdy zestawimy je z cenami paliwa,
nawozów, środków ochrony roślin, maszyn
rolniczych, czy materiałów budowlanych.
Galopujące ich ceny zapowiadają drożyznę i
zabierają nam wypracowany zysk - mówił
Dariusz Jóźwiak, starosta tegorocznych
dożynek. - (…) Polski Rolnik z Bożą pomocą
wyżywi nie tylko nas Polaków, ale zostanie
jeszcze sporo na eksport. Prosimy tylko, by
nam w tym nie przeszkadzano - podsumował
swoje wystąpienie starosta dożynek.
W uroczystościach wzięło udział wiele osób.
Wśród uczestników rolniczego święta w
Ciechosławicach obecni byli Parlamentarzyści, Radni Powiatu Łęczyckiego, Radni
Rady Miejskiej w Piątku, Sołtysi oraz wielu
mieszkańców naszej gminy.
Burmistrz Krzysztof Lisiecki gorąco podziękował rolnikom za plony oraz pogratulował
dobrze wykonanej pracy. Za tegoroczne plony słowa podziękowania skierował do rolników
również Poseł na Sejm Marek Matuszewski.
Uroczystości dożynkowe zakończyła procesja eucharystyczna wokół ciechosławickiego
sanktuarium oraz tradycyjne dzielenie
dożynkowych chlebów. Oprawę muzyczną
uroczystości zapewniła Kapela Szymona z
Łowicza.

Zapraszamy na
uroczystość
82. rocznicy Bitwy
nad Bzurą
Burmistrz i Rada Miejska w Piątku oraz
Dyrektor ZSMR zapraszają na uroczystość
obchodów 82. rocznicy Bitwy nad Bzurą, która
odbędzie się w Piątku w niedzielę 12 września
PROGRAM:
11.30 - zbiórka uczestników uroczystości
przed Urzędem Miejskim w Piątku, rozwinięcie
biało-czerwonej flagi, przemarsz do kościoła
p.w. Św. Trójcy
12:00 - Msza Św.
13:00 - przemarsz kompanii honorowej i
uczestników pod pomnik 14. Wielkopolskiej
Dywizji Piechoty
13:15 - rozpoczęcie uroczystości:
- podniesienie flagi na maszt i przemówienie
Burmistrza
- apel poległych i salwa honorowa
- złożenie kwiatów pod pomnikiem
- defilada pododdziału
Wystawy plenerowe na Rynku:
- pojazdów militarnych Klub Number One Łódź
- „Piątek 1939 r. – zachowaj w pamięci” –
TMPiO
Kompanię Honorową wystawia Wielkopolska
Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych im.
gen. bryg. Franciszka Seweryna Włada w
Poznaniu a oprawę muzyczną tegorocznej
uroczystości zapewni Miejska Orkiestra Dęta z
Gostynina.
Zapraszamy serdecznie!

Expresem
przez Gminę Piątek
- w poniedziałek, 2 sierpnia do Piątku
przyjechał spisobus, w którym mieszkańcy
naszej gminy mogli dokonać spisu. Z tej
formy spisu skorzystało około 40 osób.
Spisobus od godziny 8 do 11 parkował na
targu, a następnie od 11 do 14
na
piątkowskim Rynku.
- realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji ośmiu budynków użyteczności
publicznej na terenie gminy w latach 20192022 skupiała się w ostatnim czasie na
pracach przy docieplaniu starej części
budynku szkoły podstawowej w Czernikowie.
Wykonano już wymianę wszystkich okien i
drzwi. Do tej pory wykonano prace
termomodernizacyjne na następujących
obiektach: w Bielicach, Orenicach,
Pokrzywnicy, Balkowie. W tym roku takim
pracom poddana zostanie jeszcze hala
Pilawa
i ewentualnie budynek
w
Konarzewie. Do prac na przyszły rok
przewidziany jest budynek w Jankowie.
Koszt całości prac wyniesie 3 918 802,70 zł
Dofinansowanie z UE - 2 249 799,39 zł,
budżet krajowy - 1 528 185,61 zł, w tym
środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych
(Covid-19) - 640 716,00 zł, wkład własny
Gminy 140 817, 70 zł.
- w poniedziałek 16 sierpnia do Piątku
przyjechał szczepionkobus. Ze względu na
warunki atmosferyczne zaplanowane
pierwotnie miejsce postoju mobilnego punktu
szczepień zostało zmienione z palcu
targowego na salę konferencyjną Urzędu
Miejskiego w Piątku. Z możliwości zaszczepienia się przeciw wirusowi COVID-19
jednodawkową szczepionką firmy Johnson&Johnson skorzystało 41 osób. Osoby
zainteresowane skorzystaniem z możliwości
zaszczepienia się w szczepionkobusie bez
uprzedniej rejestracji
zapraszamy na
www.gminapiatek, gdzie na bieżąco
podajemy harmonogram trasy szczepieniobusów w województwie łódzkim.
- uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Orła Białego w Czernikowie z egzaminu
ósmoklasisty z języka polskiego oraz
matematyki uzyskali najlepsze wyniki w
województwie łódzkim. Z języka polskiego
zdobyli 68%, zaś z matematyki – 70%.
Osiągnięcia młodzieży są wyższe niż średnia
w kraju. Gratulujemy!
- przypominamy, że od 1 lipca 2021 r.
funkcjonuje uruchomiony przez Urząd
Miejski w Piątku system mobilnej komunikacji z mieszkańcami poprzez aplikację
BLISKO. Za pomocą sprawdzonego w
setkach samorządów systemu SISMS, na
bieżąco informujemy mieszkańców o
najważniejszych wydarzeniach bezpośrednio na telefon. System dla użytkowników
jest bezpłatny i restrykcyjnie przestrzega
zasad wymaganych przez RODO. Obecnie
z aplikacji korzysta ponad 200 osób.
- zapraszamy do obejrzenia nowego filmu
promocyjnego o Gminie Piątek, który
dostępny jest na www.gminapiatek.pl w
Aktualnościach. oraz pod bezpośrednim
linkiem https://youtu.be/2-qd8kzxS3Q

Centralna Ewidencja
Emisyjności
Budynków - pamiętaj
o złożeniu deklaracji
Urząd Miejski w Piątku przypomina, że
od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel lub
zarządca budynku jest zobowiązany
złożyć deklarację do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla
budynków, które już istnieją właściciel
lub zarządca ma 12 miesięcy. Dla nowo
powstałych budynków termin ten
wynosi 14 dni.
Deklaracje można składać: ...........
1) w formie elektronicznej przez Internet
– jest to najszybszy i najwygodniejszy
sposób. Deklaracje składa się za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji jest
wdrożone zgodnie z wymaganiami
bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego lub dowodu
osobistego z warstwą elektroniczną.
Zachęcamy wszystkich do korzystania
z elektronicznego sposobu składania
deklaracji........................................
2) w formie papierowej - wypełniony
dokument można wysłać listem albo złożyć
osobiście we właściwym Urzędzie
(zgodnie z lokalizacją budynku).
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji
deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela
lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres
miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło
spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł
ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich
przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich
paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy
(opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).
Prawidłowość wprowadzonych danych
zostanie poddana weryfikacji, np. przez
kominiarza przeprowadzającego
przegląd komina, który potwierdzi to co
zostało wskazane w deklaracji, uzupełni
o dodatkowe dane lub dokona
modyfikacji tych istniejących danych.
Urząd Miejski w Piątku formuje również, że
wprowadzone są sankcje karne, które
mogą być nakładane w przypadku
niezłożenia w ustawowym terminie ww.
deklaracji. Za brak złożenia deklaracji
będzie grozić grzywna.
Informujemy, że druki - formularze
deklaracji dla budynków i lokali
mieszkalnych oraz niemieszkalnych
dostępne są w Urzędzie Miejskim w Piątku
(sekretariat - pok. nr 1 i pok. nr 19) oraz
na stronach - www.gminapiatek.pl i
www.bip.ugpiatek.pl w zakładce druki do
pobrania.

Program Profilaktyka
40 plus
Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił od
1 lipca pilotażowy Program 40 PLUS, w
ramach którego każdy Polak powyżej 40
roku życia może skorzystać z jednorazowego dostępu do bezpłatnego pakietu
badań diagnostycznych w ramach
programu pilotażowego Profilaktyka 40
PLUS. Wszystkie świadczenia w ramach
Programu finansuje NFZ.
Jak skorzystać z badań?
1. Zaloguj się do Internetowego Konta
Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl
2. Wypełnij ankietę Profilaktyka 40 Plus
3.Po jej wypełnieniu wygeneruj eskierowanie na pakiet badań.
4. Zgłoś się na badania w placówce, która
realizuje program. Weź ze sobą dowód
osobisty.
5. Wyniki badań otrzymasz na Internetowe
Konto Pacjenta lub w placówce, w której
robiłeś badania.
Jeśli nie korzystasz z IKP możesz uzyskać
e-skierowanie na pakiet badań za
pośrednictwem infolinii Domowej Opieki
Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53.

Zdrowie cenię ponad
wszystko - piknik
w Konarzewie
Po raz kolejny Stowarzyszenie Kobiet w
Konarzewie zorganizowało imprezę, która
gwarantowała nie tylko wyśmienitą zabawę
ale również edukację. W niedzielę, 21
sierpnia w miniamfiteatrze w Konarzewie
odbyło się spotkanie - piknik zorganizowany
w ramach realizacji zadania publicznego pt.
„Zdrowie
cenię ponad wszystko”,
mającego na celu przeciwdziałanie COVID19 w ramach Wojewódzkiego Programu
Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19.
Wydarzenie miało charakter regionalny,
uczestniczyli w nim mieszkańcy nie tylko
Konarzewa i Gminy Piątek ale także goście
z innych powiatów województwa łódzkiego.
Interesującą prelekcję wygłosiła psycholog
– Katarzyna Krupa, a iluzjonista – Marek
Corelli uświetnił swoim występem to
wydarzenie.
Spotkanie miało charakter integracyjny,
pogłębiło wiedzę uczestników na temat
zagrożeń związanych z COVID-19 oraz
dało poczucie emocjonalnego bezpieczeństwa, o czym świadczą wypełnione
przez uczestników pikniku anonimowe
ankiety.
– Bardzo dziękujemy wszystkim za
uczestnictwo. Szczególne podziękowania
kieruję do pana Burmistrza Piątku Krzysztofa Lisieckiego, który zaszczycił nas
swoją obecnością i okazał daleko idącą
pomoc w przygotowaniu tego wydarzenia.
Podziękowania kierujemy również do
Samorządu Województwa Łódzkiego, z
którego środków zadanie impreza była
finansowane – komentuje wydarzenie
Teresa Sokół, Prezes Stowarzyszenia
Kobiet w Konarzewie.
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Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w roku 2021
Urząd Miejski w Piątku informuje, że
miesięczną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiścić
przelewem w oddziale bankowym lub w
placówce pocztowej na rachunek bankowy
Gminy Piątek o numerze - UWAGA!!! od
1 stycznia 2021 zmiana numeru konta
97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w
terminie:
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2021 r.
- za miesiąc październik - do 29.10.2021 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2021 r.
- za miesiąc grudzień - do 31.12.2020 r.
Wysokość stawki za odbiór odpadów
segregowanych wynosi 33 zł. od osoby.
Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach
odbioru odpadów od 01.07.2021 r. do
31.12.2021 r.
Odpady komunalne: 2.09, 16.09, 30.09,
14.10, 28.10, 25.11, 23.12
Odpady zielone (brązowe worki): 2.09,
16.09, 30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12
Odpady selektywne (żółte worki):
13.10, 2.12
Odpady selektywne (zielone worki):
1.09, 8.12
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego odbędzie się sprzed
posesji w dniu 15 /11 /2021.
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.
Uwaga: worki brązowe na odpady BIO
wystawiane są w dniu odbioru odpadów
komunalnych (odpady odbierane będą
wyłącznie z koszy i worków ).
Uwaga: 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, 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
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zabaw, Jasionna - dawna SKR, Janków remiza OSP, Bielice, Stare Piaski, Sypin
(rozdroże),
Pokrzywnica,
Mysłówka
(rozdroże na Dunaj), Witów - przy drodze
na Silne Błota.
UWAGA: Butelki typu PET, przed
wrzuceniem do pojemnika prosimy
zgniatać!!! Szkło i plastik dostarczany
do punktów gniazdowych należy
wrzucać do pojemników,
a
nie
zostawiać obok!!!
Informacje o braku odbioru odpadów przez
firmę PreZero Service Centrum zgodnie z
w/w harmonogramem zainteresowani
przekazują telefonicznie do PreZero
Service Centrum Sp. z o. o.:
- ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – BOK
- lub do 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.
Stowarzyszenie
„Razem dla Balkowa”
zaprasza 5 września (niedziela)
do parku przy dworze w Balkowie
(dawna szkołą podstawowa)
na piknik rodzinny

„Rodzinny Dzień Dziecka”
Początek imprezy o 14:00.
W programie moc atrakcji: zjeżdżalnie,
dmuchańce, trampoliny, wata
cukrowa, popcorn oraz grill z
poczęstunkiem!

Zapraszamy! Wstęp wolny!
Poziom zaszczepienia mieszkańców
Trwają szczepienia przeciw Covid-19.
Na dzień 31.08.2021 r. spośród 5 892
mieszkańców Gminy Piątek
– 2 702 osób, czyli 45,8%
jest w pełni zaszczepionych.
Przynajmniej jedną dawkę szczepionki
przyjęło – 2 875 osób.

#Szczepimy się !
Na terenie naszej gminy nadal prowadzone są
szczepienia przeciw Covid-19, do których
wszystkich mieszkańców gorąco zachęcamy.
Szczepienia te prowadzone są w dwóch
punktach w Piątku:
- apteka przy ulicy Stodolnianej 6
- NZOZ Sanitas - Stodolniana 6
Apteka podaje jednodawkową szczepionkę
firmy Johnson&Johnson, po wcześniejszej
rejestracji, której trzeba dokonać osobiście lub
telefonicznie - 24 722 11 33. Po szczepieniu
wydawany jest certyfikat.
NZOZ Sanitas szczepi preparatem firmy
Pfizera podawanym dwukrotnie. Po przyjęciu
drugiej dawki osoba zaszczepiona otrzymuje
certyfikat. Rejestracja - tel. 24 722 10 05

Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu
Łęczyckiego jest prowadzona w okresie od
dnia 25 sierpnia 2021 r. do dnia 21 września
2021 r.
Na podstawie wezwań Burmistrzów i Wójtów,
osoby podlegające kwalifikacji wojskowej
stawiać się będą przed Powiatową Komisją
Lekarską, która orzekać będzie w budynku:
Dom Kultury w Łęczycy, Al. Jana Pawła II 11,
99-100 Łęczyca w następujących terminach:
- mieszkańcy Gminy Piątek: 07.09.2021 r.
- 09.09.2021 r.
- Kobiety: 01.09.2021 r.
Osoby stawiające się do kwalifikacji
wojskowej mają obowiązek posiadać:
- dowód osobisty lub inny dokument
pozwalający na ustalenie tożsamości,
- posiadaną dokumentację medyczną, w
tym wyniki badań specjalistycznych
przeprowadzonych w okresie dwunastu
miesięcy przed dniem stawienia się do
kwalifikacji wojskowej,
- aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm
bez nakrycia głowy,
- dokumenty stwierdzające poziom
wykształcenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane uprawnienia i kwalifikacje
zawodowe.
W sobotę 4 września Tempio Piątkowski Klub Biegacza, TMPiO,
Gmina Piątek i LKS Malina Piątek
zapraszają do Konarzewa 40A na

„Leśną Dychę
w centrum Polski”
Start o godz. 11.00

W sobotę 18 września zapraszamy
do Witowa na 20. edycję
Młodzieżowych Mistrzostw
Powiatu Łęczyckiego w
Wyścigach Rowerowych

„Jedziemy śladami
Mieczysława Nowickiego”.
Start pierwszego wyścigu
o godz. 11.00

