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Spółka Wodna
Gminna Spółka Wodna w Piątku realizuje
zadania związane z bieżącym utrzymaniem
urządzeń wodnych. Spółka otrzymała w roku
2017 dotacje: Zarządu Województwa
Łódzkiego w wysokości 36 270 zł, Wojewody
Łódzkiego - 39 780 zł, Rady Gminy Piątek
- 75 000 zł, środki własne spółki (składki) 22 002 zł. Wykorzystanie przyznanych
środków jest w dużym stopniu uzależnione
od budżetu Spółki Wodnej, czyli od środków
zebranych ze składek członkowskich.
Władze wraz z Sołtysami wykonują działania
na rzecz Spółki całkowicie nieodpłatnie.
W roku bieżącym prace konserwacyjne
zostały wykonane w okresie od 1.02 do
31.10 w następujących miejscowościach:
Pokrzywnica, Piątek, Goślub, Piekary,
Michałówka, Konarzew, Witów, Rogaszyn,
Orądki, Janowice, Sułkowice Drugie,
Czerników, Bielice, Łęka, Górki Pęcławskie,
Włostowice, Śladków Rozlazły, Śladków
Podleśny, Sułkowice Pierwsze, Łubnica,
Boguszyce, Orenice, Mysłówka. Poddano
konserwacji 22 575 mb rowów, a całkowity
koszt zadania zamknęła kwota 138 836,25zł.
Za dotację otrzymaną od Wojewody Spółka
zakupiła przepusty betonowe oraz rury z
tworzywa sztucznego PECOR OPTIMA.
Uwaga!!! Do Spółki Wodnej nie należą
sołectwa: Sypin-Borowiec, Mchowice,
Balków, Krzyszkowice. Na terenie tych
sołectw Spółka Wodna nie wykonuje prac
konserwacyjnych. Obowiązująca w 2017 r.
składka członkowska wynosiła 5,00zł z 1ha
użytków rolnych.

Myśliwi KŁ “Czapla”,
Stowarzyszenie Kobiet
w Konarzewie, Parafia Św. Trójcy
w Piątku oraz Urząd Gminy
Piątek zapraszają w niedzielę
5 listopada, o godz. 15:00
do Konarzewa na uroczystą Mszę
Św. odpustową - Św. Huberta.

Rekordy, które uczą
ratować ludzkie życie
Szkoła Podstawowa im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Piątku razem z
Jurkiem Owsiakiem i WOŚP po raz
czwarty uczestniczyła w największej na
świecie lekcji resuscytacji krążeniowooddechowej.
Program „Ratujemy i Uczymy Ratować”
dotarł już do wszystkich szkół w Polsce.
Dzięki Fundacji WOŚP wszystkie dzieci
mają szansę uczyć się pierwszej pomocy.
Jest to absolutny rekord świata, gdyż Polska
jest pierwszym krajem na świecie, w którym
wprowadzono na tak ogromną skalę naukę
podstawowych czynności ratujących życie
do szkół podstawowych. To skłania do
podejmowania kolejnych działań i wyzwań.
16 października 2017 r. w samo południe w
S z kol e P od s taw ow e j w P i ątk u do
jednoczesnej resuscytacji przystąpiło 51
uczniów z klas I-V i VII oraz czterech
nauczycieli. Na 4 fantomach chętni
wykonywali po pięć serii resuscytacji krążeniowooddechowej.
- Uczniowie i dorośli zdobywają wiedzę o
tym, jak uciskać klatkę piersiową i
dokonywać tzw. wdechów ratowniczych w
przypadku ustania czynności serca lub
bezdechu. Wpajamy uczniom, że ważna
jest każda sekunda i każdy, nawet najmłodszy, może pomóc w sytuacji krytycznej
ratującej życie. Niejednokrotnie, w dorosłym
życiu, trudno nam opanować atak paniki i
zachować zdrowy rozsądek, by natychmiast
pomóc potrzebującemu. Stosując profilaktykę w tym zakresie, wyrabiamy u dziecka
nawyki, które w przyszłości zaowocują. Nie
zawsze możemy liczyć na natychmiastową
specjalistyczną pomoc lekarską, szybki
przyjazd karetki pogotowia i zespołu
resuscytacyjnego, dlatego koniecznie
musimy wiedzieć, jak się wtedy zachować komentuje akcję bicia kolejnego rekordu
uczącego ratować życie, Krystyna Grabowska, dyrektor podstawówki w Piątku.

Usuwanie azbestu na
terenie Gminy Piątek
Gmina Piątek prowadziła nabór wniosków
mies zkańców na usuwanie wyrobów
azbestowych z nieruchomości. Do zadania
przystąpiło 25 uczestników. W kwietniu br.
został złożony wniosek do WFOŚiGW w
Łodzi o udzielenie dofinansowania w
wysokości 80% wartości zadania (20%
środków to udział Gminy Piątek). W dniu 11
lipca 2017 r. została podpisana umowa o
dofinansowanie zadania ze środków
WFOŚiGW w Łodzi. Do realizacji zadania
wyłoniona zosta ła firma Renovo. W
ostatecznym rozliczeniu usunięcia azbestu
dokonano z terenu 20 posesji na obszarze
Gminy Piątek o łącznej masie 149,382 Mg.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków:
- WFOŚiGW w Łodzi w kwocie – 78 375,00zł,
- wkład własny Gminy Piątek w kwocie –
19 593,28zł, Wartość zadania zamknęła się
kwotą 97 968,28zł.

Wójt Gminy Piątek
informuje, że od 2 listopada br.
w kasie Urzędu Gminy Piątek
uruchomiony został terminal
płatniczy, za pomocą którego
można dokonywać płatności
kartą płatniczą w technologii
tradycyjnej (stykowej) oraz
zbliżeniowej, a dodatkowo
płatności można również
dokonywać telefonem przy
użyciu aplikacji
WebPOS Paybynet.
W terminalu akceptowane
są płatności
z wykorzystaniem kart
płatniczych VISA, MasterCard
oraz płatności mobilne BLIK.
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 1

Program dofinansowań na fotowoltaikę
Grupowy Program Dofinansowań jest
programem niezależnym i realizowanym
ze środków niepublicznych zorganizowanych przez Eco Life Team Sp. z o.o.
S p.k. zwaną dalej Org anizatorem,
Wykonawcę - Solisys Fotowoltaika oraz
Łódzką Fundację Rozwoju Regionalnego.
W ramach tego projektu gwarantujemy
osobom fizycznym i przedsiębiorcom
wybranej gminy lub organizacji, instalacje
fotowoltaiczne oraz zero emisyjne ogrzewanie w dużo niższych cenach niż obecne
na rynku. Program jest alternatywą dla
uczestników chcących przyspieszyć i
uprościć procedury związane z realizacją
na dotychczas znanych warunkach.
Cel programu
Pomoc większej grupie polskiego społeczeństwa w osiągnięciu niezależności
energetycznej i obniżeniu kosztów w
trzech mediach (energia, CO, CWU)
Korzyści dla gminy/organizacji:
- brak kosztów zgłoszenia, opracowania
projektu
- brak potrzeby oddelegowania na wiele
miesięcy pracownika lub pracowników do
obsługi projektu jak przy RPO
- brak potrzeby sporządzania dodatkowych dokumentów z mieszkańcami
gminy/członkami organizacji np. na
użyczenie dachu, gruntu
- krótszy okres realizacji projektu (do 2
miesięcy) zamiast około 2 lat (np. RPO)
- gmina/organizacja nie ponosi odpowiedzialności za serwis imontaż instalacji
- poprawienie współczynników wymaganych odnośnie ochrony środowiska (np.
emisja CO2)
Korzyści dla uczestników programu:
- brak obowiązku użyczenia budynku
- brak obowiązku zaciągania kredytu
- gwarancja otrzymania dofinansowania w
przeciwieństwie do publicznych dotacji konkursy
- oszczędności z posiadanej instalacji
widoczne są już w pierwszym miesiącu po
jej odbiorze przez energetykę
- montaż odbywa się do 2 miesięcy po
zamknięciu listy uczestników programu, a
nie po około 2 latach
- minimum formalności i szybkość zamontowania instalacji
- brak dodatkowych opłat-ceny zawierają
kompletne instalacje wraz z montażem
- długie gwarancje: 25 lat na sprawność, 10
lat wady ukryte
- możliwość zamontowania instalacji
dowolnej wielkości
-uczestnikiem mogą być: osoby indywidualne, firmy, parafie, jednostki budżetowe

SKŁAD OPAŁU w GIECZNIE
OFERUJE EKOGROSZEK
WORKOWANY - POLSKI I CZESKI
CENY JUŻ OD 670,00 ZA TONĘ !
DOWÓZ DO KLIENTA
GIECZNO, ul. GŁÓWNA 25 A
tel: 601 248 987; 42 717 84 64
e-mail:tabax@tabax.pl
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 2

- brak podatku dochodowego
Zasady finansowania i płatności:
- bezpłatny audyt energetyczny
- brak opłaty wstępnej
- pomoc w znalezieniu finansowania do 100%
inwestycji
- brak podatku dochodowego
- możliwa płatność: gotówka, kredyt
- przy płatności gotówkowej rozliczenie
następujenajpóźniej w dniu montażu
Zasady programu
Program będzie realizowany w dwóch etapach
I etap - dobór i montaż instalacji fotowoltaicznej, program wystartuje jeżeli będzie
za chow ana minimalna liczba pakietów
instalacyjnych (fotowoltaika): 50 instalacji lub
250 kWp
- maksymalna ilość możliwych dofinansowań:
150 instalacji lub 750 kWp
- każdy Uczestnik może zamówić więcej niż
jeden zestaw instalacyjny
- możliwość prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej pod adresem montażu
- do programu mogą przystąpić: osoby indywidualne, firmy, parafie, jednostki budżetowe
- montaż instalacji odbędzie się po zweryfikowaniu ilości zamówionych zestawów
instalacyjnych i podpisaniu umów z Uczestnikami programu
II etap - dobór i montaż zero emisyjnego
energooszczędnego ogrzewania programu
wystartuje jeżeli zostaną spełnione minimalne
zasady I etapu.
Procedura uzyskania dofinansowania
- nad prawidłowym przebiegiem procesu dofinansowań oraz instalacji czuwa Organizator
- uczestnik zainteresowany udziałem w
projekcie wpisuje się na listę programu i
wypełnia deklarację przystąpienia
- o przyjęciu do programu będzie decydować
kolejność zgłoszeń
- Wykonawca dokonuje bezpłatnego audytu u
każdego zainteresowanego, sprawdza warunki
montażowe i techniczne następnie sporządza z
nim stosowną dokumentację,
- w momencie spełnienia kryteriów I etapu
program zostaje wdrożony
- z chwilą podpisania umowy Uczestnik ma
za pew nione środki na d ofinansowanie
umowy/umów podpisanych z Wykonawcą
- Wykonawca dokonuje stosownych zgłoszeń
urzędowych za Uczestników programu
Spotkania informacyjne dotyczące Grupowego Programu Dofinansowań na instalacje
Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie
obniżenia kosztów w trzech mediach ( energia,
CO, CWU ), prowadzone przez Niezależnego
Doradcę Energetycznego odbędą się w dniu
16 listopada (czwartek) o godzinie 10:00
i 18:00 w Urzędzie Gminy Piątek.
Po d cz as s po tkań o m ów i on e z o sta n ą
następujące zagadnienia: informacje o
programie, cel i zasady programu, zasady
finansowania i płatności, procedura uzyskania
dofinansowania, korzyści dla uczestników
programu.
Ze względu na duże zainteresowanie i
wzajemną oszczędność czasu prosimy o
przybycie osób, którym szczególnie zależy na
obniżeniu kosztów utrzymania użytkowanych
obiektów i bycia niezależnym energetycznie.
Bogusław Okulski - tel. 733 770 71 5

Spotkania
informacyjno-edukacyjne

nt. JPK w łęczyckiej
skarbówce
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęczycy
informuje, że w dniach 7, 14, 21 i 28
listopada 2017 roku o godzinie 12.00 w
siedzibie tut. organu podatkowego odbędą
się spotkania informacyjno-edukacyjne w
zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego,
którego obowiązek złożenia od 1 stycznia
2018 roku dotyczyć będzie wszystkich
czynnych podatników podatku od towarów i
usług.
W przypadku osób zainteresowanych takim
spotkaniem prosimy o telefoniczny kontakt z
Panią Mariolą Palczewską nr tel. 24 721 40
63 w. 37 celem ustalenia terminu spotkania.

Unijne środki dla
szpitala w Łęczycy
Wniosek złożony do Ministerstwa przez ZOZ
w Łęczycy pn. "Poprawa wyposażenia oraz
funkcjonowania Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Łęczycy celem zwiększenia dostępności
oraz skuteczności udzielenia świadczeń
ratowniczych w zdarzeniach nagłych" został
oceniony pozytywnie i otrzyma dofinansowanie w wysokości 3 614 063,57 złotych.
Projekt ten łączy się z wcześniej już
wybudowanym lądowiskiem dla Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
Uz y sk a ne śr o dk i po p ra w ią jako ść,
bezpieczeństwo i obsługę pacjentów w
łęczyckiej placówce zdrowotnej. Będzie
lepszy dostęp pacjenta do opieki, lepsza
diagnostyka.
- Jest to sukces szpitala i Powiatu - informuje
Starosta Łęczycki Wojciech Zdziarski.

Buttimer w Piątku praca dla
ślusarza-spawacza
Firma Buttimer Polska Sp. z o.o. poszukuje
pracownika w zawodzie ślusarz- spawacz
Opis stanowiska
- przygotowanie materiału do spawania
- spawanie metodą MIG-MAG
- praca z dokumentacją techniczną
- wykonywanie prac ślusarskich
Wymagania
- doświadczenie w pracach ślusarskich
- znajomość rysunku technicznego
- aktualny certyfikat spawalniczy - mile
widziane
- umiejętności ślusarskie oraz monterskie
- samodzielność, zaangażowanie, uczciwość
Zapewniamy
- pracę w rozwijającej się firmie o
ugruntowanej pozycji na rynku
- stabilne zatrudnienie
- miłą atmosferę w pracy
Miejsce pracy: Zakład Produkcji Konstrukcji
Stalowych i Urządzeń, Buttimer Polska Sp. z
o.o., 99-120 Piątek, tel. 24 722 11 28
CV proszę przesyłać na adres e-mail:
info@buttimer.pl lub produkcja@buttimer.pl

Expresem
przez Gminę Piątek
- trwa budowa mostu wraz z drogą dojazdową w Pokrzywnicy. Do dnia dzisiejszego
wykonane zostały oba przyczółki mostu, a
wykonawca rozpoczął prace związane z
wykonaniem głównej płyty najazdowej.
Wykonana została także droga dojazdowa.
Ko szt cało ści teg o prze dsię wzięcia
realizowanego przez powiat łęczycki wynosi
1 163 995,99 zł. Gmina Piątek partycypuje w
kosztach kwotą 150 tys. zł. Planowane
zakończenie prac i oddanie nowej przeprawy
do użytku - 31.12.2017 r.
- Gmina Piątek przejęła bezkosztowo od
Skarbu Pa ństwa, za pośred nictw em
Starostwa Powiatowego w Łęczycy budynek
po byłej weterynarii przy ul. Łowickiej w
Piątku. Po dokonaniu stosownych napraw i
remontów budynek zostanie przeznaczony
na mieszkaniakomunalne.
- kontynuowane są prace związane z
naprawą dróg gruntowych na terenie naszej
gminy. Na wielu drogach ubytki uzupełniono
gruzem i kamieniami oraz zasypano szlaką.
Prace wykonują pracownicy robót interwencyjnych.
- w ostatnim czasie wykorzystując kilkudniową poprawę warunków atmosferycznych przeprowadzono naprawy dróg
gminnych o nawierzchni asfaltowej. Prace
wykonała firma z Koluszek przy użyciu blowpatchera metodą natryskową.
- trwają prace remontowe lokali komunalnych w budynkach położonych w Piątku przy
ul. Jana Pawła II, w Goślubiu oraz Bielicach.
Remonty wykonują pracownicy ZGKiM w
Piątku oraz zatrudnieni w ramach robót
interwencyjnych.
- w ramach II etapu modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Piątek wykonano
zaległe prace polegające na uzupełnieniu
opraw oświetleniowych w następujących
miejscowościach: Śladków Rozlazły - 6
opraw, Piątek - ul. Sułkowska - 1, Żabokrzeki
- 1, Łubnica - 1 i Włostowice - 3 oprawy.
Uzupełniono również instalację oświetleniową na ul. Kutnowskiej w Piątku stawiając
5 nowych słupów z lampami. Ostatnim
zadaniem II etapu, które zostało jeszcze do
wykonania jest budowa oświetlenia na ul.
Szkolnej w Piątku, gdzie stanie 16 lamp typu
parkowego. Oświetlenie wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa poruszających się ulicą
dzieci i młodzieży. Termin wykonania tego
zadania - do końca grudnia br. Wszystkim
tym, którzy oczekują na modernizację bądź
uzupełnien ie opra w o świ etle niow ych
przypominamy, że Gmina Piątek planuje
realizację III etapu modernizacji gminnego
ośw ietlenia po w ygaś nięciu obe cnie
obowiązującej umowy.
- po raz kolejny pracownicy robót publicznych uzupełniali zdewastowane bądź
skradzione znaki dro gow e. Niestety
wandalizm na znakach drogowych nadal
“ci eszy się” w n aszej g min ie d użą
popularnością. Koszt ustawienia nowego
znaku waha się w zależności od jego rodzaju
w granicach 300-500 zł.
Apelujemy o
zgłaszanie do Urzędu Gminy lub na Policję
przypadków niszczenia znaków. Złodziei
ostrzegamy - znaki i rurki są znakowane!!!

Wolontariusze
Szlachetnej Paczki
poszukiwani
Uwaga! Wolontariusze Szlachetnej Paczki z
gminy Piątek poszukiwani!
Do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze dwa
miesiące, a jednak praca wre. Organizatorzy Szlachetnej Paczki pracują pełną parą i
poszukują wolontariuszy - także z terenu
gminy Piątek.
Co należy zrobić, aby zostać wolontariuszem? - To proste. Wystarczy zarejestrować
się na stronie internetowej
www.szlachetnapaczka.pl/superw
Zapraszamy!

“Różaniec do granic”
także w Piątku
O pokój dla Polski i świata modlili się
uczestnicy akcji "Różaniec do granic".
W sobotę, 7 października, wzdłuż granic
Polski
stanęło około miliona osób, by
wspólnie się modlić. Modlitwa odbyła się na
górskich szczytach i na morzu, uczestniczyli
w niej również mieszkańcy Geometrycznego
Środka Polski.
W ramach ogólnop olsk iej inicjatywy
"Różaniec do granic" w święto Matki Bożej
Różańcowej, w 320 kościołach stacyjnych na
terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski
podjęto modlitwę o pokój dla Polski i całego
świata. Uczestnicy zgromadzili się w
kościołach o godzinie 10.30, tam wysłuchali
konferencji, uczestniczyli we Mszy Świętej
o godz. 11 i adoracji Najświętszego
Sakramentu. Następnie przeszli bądź
przej echali do wyz naczonych "st ref
modlitwy", w których o godz. 14.00
rozpoczęła się modlitwa różańcowa.
W Piątku, po nabożeństwie w kościele p.w.
Św. Trójcy, wierni modlili się na skwerze w
Rynku, przy metaloplastyce G eometrycznego Środka Polski.

Zuzia laureatką
konkursu
“Listy do taty”
Uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w
Czernikowie, Zuzanna Bartczak wraz ze
swoim tatą Łukaszem, uczestniczyła w
uroczystej gali w Senacie RP, podsumowującej ogólnopolski konkurs “Listy do taty”
Konkurs ten zorganizowany był już po raz
czwarty przez Komisję Rodziny, Polityki
Senioralnej i Społecznej we współpracy z
Fundacją im. Braci Sołuńskich - Cyryla i
Metodego pod honorowym patronatem
R zec znik a P raw D ziec k a p. Mar ka
Michalaka. Na konkurs wpłynęło ponad 3 500
listów. Praca uczennicy z podstawówki w
Czernikowie zajęła II miejsce w Polsce,
reprezentując okręg Senatora Przemysława
Błaszczyka, co jest ogromnym sukcesem.
Listy laureatów przeczytał znany i lubiany
aktor Radosław Pazura. Po uroczystej Gali
wszyscy laureaci wraz z opiekunami udali się
na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik.

11 listopada - Święto
Niepodległości w Piątku
Program:
8:45 - przemarsz uczestników
uroczystości z Rynku do Kościoła p.w.
Św. Trójcy
9:00 - uroczysta Msza Św.
10:00 - przemarsz pod pomnik przy ul.
Łowickiej, złożenie kwiatów i zapalenie
zniczy
10:30 - sala widowiskowa GOK w Piątku program artystyczny
w wykonaniu uczniów Gimnazjum im.
prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku
Zapraszamy!

Wniosek na zakup
sprzętu dla Gminnej
Spółki Wodnej
w Piątku
Gminna Spółka Wodna w Piątku w dniu 27
października 2017 r. złożyła wniosek do
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa o przyznanie pomocy na operacje
typu “Inwestycje zapobiegające zniszczeniu
potencjału produkcji rolnej” w ramach
poddziałania “Wsparcie inwestycji w środki
za po biega wc ze, któr yc h ce lem jes t
ograniczenie skutków prawdopodobnych
klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk
klimatyczn ych i katastrof”, objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Wniosek został złożony na
zakup następującego sprzętu:
1. koparka kołowa o masie 11.000 kg, o mocy
85kW, o sile teoretycznej kopania 7200 kg i
udźwigu 4340 kg,
2. łyżka skarpowa uchylna hydraulicznie, o
szerokości 1600 mm,
3. łyżka kopiąca z zębami, o szerokości 400
mm,
4. mulcher/kosiarka bijakowa/, szerokość
robocza 1300 mm,
5. łyżka trapezowa, 60st, spód łyżki 400 mm,
6. widły paletowe z karetką, długość 1500
mm,
7. głowica odmulająca,
8. ząb rwący, do wyrywania korzeni.
Pomoc jest udzielana w formie refundacji
części poniesionych i udokumentowanych
kosztów k wali fikowanych operac ji w
wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości
limitu, który w okresie realizacji programu
wynosi maksymalnie na jednego Beneficjenta 500 tys. zł. - w przypadku spółki
wodnej, jeżeli więcej, niż połowę członków
spółki wodnej stanowią rolnicy posiadający
grunty rolne, spółka została utworzona do
wykonywania, utrzymania oraz eksploatacji
u r zą d z eń m e li o r ac j i w o dn y ch or a z
prowadzenia racjonalnej gospodarki na
terenach zmeliorowanych będących w
posiadaniu członków spółki wodnej.
Zakup w/w sprzętu w zdecydowany sposób
poprawiłby funkcjonowanie spółki, rozszerzył
możliwości jej działania i w zdecydowany
sposób obniżył koszty przeprowadzanych
prac.
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 3

Harmonogram odbioru odpadów
w II połowie 2017
W przetargu wyłoniona została firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która
odbiera śmieci od mieszkańców Gminy
Piątek. Umowa na odbiór śmieci został
podpisana na okres 18 miesięcy - tj. od 1
lipca 2017 do 31 grudnia 2018 r. Uchwałą
Rady Gminy Piątek koszt odbioru śmieci od
1 mieszkańca wynosi 8 zł za śmieci
s e gr eg ow ane i 12 zł za o dpa dy
niesegregowane.
Terminy o płat za gosp oda rowanie
odpadami komunalnymi w II połowie 2017
r. - zgodnie z treścią uchwały nr
XXIV/118/12 Rady Gminy Piątek z dnia
17.12.2013 r. w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami
k omunalnymi Urząd Gminy Piątek
informuje, iż miesięczną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
należy uiścić gotówką w kasie Urzędu
Gminy Piątek lub przelewem na rachunek
bankowy Gminy Piątek o numerze 57 9029
1023 0300 0244 2003 0003 w terminach:
za miesiąc listopad - do 30 listopada 2017;
za miesiąc grudzień - do 31 grudnia 2017.
W II połowie roku 2017 odbiór śmieci we
wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
2 i 30 listopada, 28 grudnia.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
2 i 30 listopada, 28 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
16 listopada, 14 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
16 listopada, 14 grudnia.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
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.
W o r k i b r ąz o w e n a o d pa d y 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
g n iazdow y ch ro z sta w io nyc h w 30
miejscach na terenie gminy Piątek.
Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, PokrzyGazeta samorządowa z Środka Polski Informator Urzędu i Rady Gminy Piątek
Wydawca: Urząd Gminy Piątek
Adres: Urząd Gminy Piątek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
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wna, 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.
S z c z e p a ni a k a ) , P i a s k i ( 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
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 15.
Przypominamy, że od 1 lipca br. większe
ilości jednorodnych odpadów zebranych w sposób selektywny można
indywidualnie dostarczać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pokrzywnicy (a nie jak dotychczas na plac przy targowicy) 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
f irm ę TONSMEIER zg odni e z
przedstawionym harmono gramem
zainteresowani przekazują telefonicznie
do TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr
24 254 29 87 lub Urzędu Gminy Piątek tel. nr 24 722 11 58 w. 24.
Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane
również w siedzibie firmy TONSMEIER
Centrum Sp. z o. o. ul. Łąkoszyńska 127,
99-300 Kutno tel.: 24-254-29-86 - BOK.

Piątek i Daszyna w
półfinale wojewódzkim
W środę, 25 października 2017 r. w Daszynie
odbył się Powiatowy Drużynowy Turniej
Tenisa Stołowego Dziewcząt i Chłopców.
W turnieju udział wzięły następujące
gimnazja: Daszyna i Piątek oraz klasa VII ze
Szkoły Podstawowej w Czernikowie. Po
zaciętej rywalizacji i grze fair play drużyny
uplasowały się na następujących miejscach
w kategorii dziewcząt i chłopców:
I miejsce - Daszyna
II miejsce - Piątek
III miejsce - Czerników
Uczniowie reprezentujący Gimnazjum w
Piątku to: Kunowska Weronika, Mrowińska
Katarzyna, Gałązka Patryk i Matusiak
Bartłomiej.Uczniowie reprezentujący Szkołę
Podsta-wową w Czernikowie to: Jatczak
Justyna, Kubiak Martyna, Mikołajczyk Igor,
Kwapisz Nikodem. Opiekunem gimnazjalistów i uczniów klasy VII podstawówki w
Czernikowie była p.Ewa Topińska. Drużyna z
Daszyny i Piątku awansowała do półfinału
wojewódzkiego.

Konkurs fotograficzny
dla OSP
ARiMR - Łódzki Oddział Regionalny ogłasza
konkurs dla OSP z terenu województwa
łódzkiego na najlepsze zdjęcie pt. " W
pomaganiu nie ma umiaru. Co robi strażak
gdy nie gasi pożaru?" Prace konkursowe
wraz z wypełnionym oświadczeniem należy
przesyłać na adres Łódzkiego Oddziału
Regionalnego ARiMR - 92-202 Łódź, Al.
Piłsudskiego 84, w terminie od 2 do 30
listopada 2017 r. Decyduje data stempla
pocztowego. Szczegółowe informacje na
temat konkursu - regulamin i treść oświadczenia na stronach łódzkiego oddziału
ARiMR oraz www.gminapiatek.pl
Nagrodą w konkursie jest torba medyczna
typu R1 do ratowania życia ludzkiego.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Kalendarzyk kibica
Maliny
LKS Malina Piątek - Świnice Warckie:
2017-11-05 (niedziela), godz. 13:00, stadion
LKS MalinaPiątek (Piątek, Szkolna 1)
LKS MAGNAT Sierpów - LKS Malina Piątek
2017-11-11 (sobota), godz. 14:00, stadion
Magnat Sierpów (Sierpów 45)
LKS Malina Piątek - KOBRA LEŹNICA
2017-11-19 (niedziela), godz. 13:00, stadion
LKS MalinaPiątek (Piątek, Szkolna 1).

Wójt Gminy Piątek informuje, że w dniu
10 listopada 2017 r. Urząd Gminy Piątek
będzie nieczynny w związku z przysługującym ustawowo
odbiorem dnia wolnego od pracy, za dzień 11 listopada
przypadającym w sobotę,
Za utrudnienia przepraszamy!

