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Obchody Święta Niepodległości w Piątku
nauczyciele ze Szkół Podstawowych w
Piątku i Czernikowie, Gimnazjum, ZSMR,
druhowie z OSP Piątek, delegacja PSL,
pracownicy: Banku Spółdzielczego w Piątku,
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego
Przedszkola i delegacjaTMPiO.
Kolejna część obchodów Święta 99. rocznicy
Odzyskania Niepodległości miała miejsce w
Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie młodzież z
Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego
W sobotę 11 listopada w Piątku, podobnie jak
w całej Polsce uroczyście obchodzono
Narodowe Święto Niepodległości.
Uroczystości rozpoczęto od podniesienia
flagi narodowej na maszt i odegrania hymnu
państwowego w Środku Polski. Następnie
uczestniczy uroczystości - delegacje szkół,
zakładów pracy, władz samorządowych,
stowarzyszeń, ugrupowań politycznych i
mieszkańców przemaszerowali z Rynku do
kościoła parafialnego p.w. Św. Trójcy, gdzie
Ks. Dziekan Stanisław Poniatowski odprawił
uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny.
Po nabożeństwie poczty sztandarowe wraz z
uczestnikami uroczystości przeszli pod
pomnik przy ul. Łowickiej, gdzie złożono
wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Kwiaty
złożyli: Wójt Gminy Piątek i Radni Gminy
Piątek, Duchowieństwo z parafii p.w. Św.
trójcy w Piątku, przedstawiciele PiS,
pracownicy Urzędu Gminy Piątek, uczniowie

zaprezentowała piękny montaż słownomuzyczny "Póki Polska jest w Nas".
Występ gimnazjalistów został odebrany
entuzjastycznie przez widzów, czego
dowodem były gromkie brawa.

W imieniu organizatorów uroczystości
obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Piątku składamy serdeczne
podziękowania wszystkim uczestnikom.
Dziękujemy również Mieszkańcom za
wywieszenie w dniu 11 listopada flag
narodowych przed swoimi domami.

XXXIV sesja
Rady Gminy Piątek
W środę 8 listopada w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Piątek odbyła się XXXIV
sesja Rady Gminy Piątek. Po organizacyjnych punktach obrad Wójt Gminy
przedstawił sprawozdanie z wykonania
uch wał rad y o raz pra cy w okre sie
międzysesyjnym. Sprawozdania z pracy
przedstawili równie ż Przewodn iczący
poszczególnych komisji. Następnie wójt
wraz z Przewodniczącą Rady przekazali
informacje z przeprowadzonej analizy
oświadczeń majątkowych za rok 2016.
Kolejnym punktem obrad było wystąpienie
Wójta Gminy Piątek, który przedstawił
Radzie informacje o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Piątek w roku
szkolnym 2016/2017.
Złożone podczas sesji zapytania i interpelacje Radnych:
- prośba o wyczyszczenie nawierzchni
drewnianego mostu w Piekarach - prace
zostaną wykonane do końca grudnia.
- prośba o usunięcie drzewa rosnącego w
Piekarach nad rzeką Moszczenicą, które
zagraża linii energetycznej - ewentualną
wycinkę tego drzewa trzeba uzgodnić z
konserwatorem Zabytków, ponieważ rośnie
ono w tzw. strefie konserwatorskiej parku w
Piekarach.
- c zy istni eje mo żliw ość usu nię cia
wysokiego progu przy wyjeździe z ulicy
Szkolnej na Senatorską? - w tej sprawie
zostanie skierowane zapytanie do ZDW, do
którego należy droga.
- kto wyciął kasztanowca przy ulicy
Kutnowskiej, w pobliżu sklepu? - w tej chwili
nie można udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Sprawa zostanie wyjaśniona.
- kto może usunąć uschnięty jesion przy ulicy
Kutnowskiej? - trzeba sprawdzić na czyjej
działce znajduje się to drzewo.
- czy można przyciąć jesiony przy ul.
Kutnowskiej - trzeba sprawdzić na czyjej
działce rosną drzewa.
cd. str. 2
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XXXIV sesja Rady Gminy Piątek - cd ze str. 1
Pytania i interpelacje radnych - cd. ze str. 1:
- kiedy będzie odkopany rów przy drodze
gminnej w Piekarach? - ZGKiM w Piątku
jest zobowiązany do wykonania tego
zadania do końca grudnia br.
- prośba o nawiezienie szlaki na drogę w
Balkowie, za pałacem - obecnie są naprawiane drogi gruntowe (szlakowe), jednak
ze w zględu na ma łą liczb ę o sób
zatrudnionych w ramach prac publicznych
oraz fatalne warunki atmosferyczne prace
posuwają się powoli.
- prośba o szlakowanie drogi w Łęce, za
parkiem oraz odcinka drogi pomiędzy Łęką
a Sułkowicami Pierwszymi - odpowiedź jak
powyżej.
- prośba o szlakowanie drogi w Witowie, od
remizy do końca drogi oraz od kapliczki
Św. Huberta do Kwilna - odpowiedź jak
powyżej.
- prośba o uzupełnienie ubytków w drodze
szlakowej w Jankowie - odpowiedź jak
powyżej.
- Radna z Balkowa - p. Beata Gawryszczak
w imieniu mieszkańców złożyła na ręce p.
Renaty Lepalczyk - Radnej Powiatowej
podziękowania w związku z odkopaniem
rowu przy drodze powiatowej w Balkowie.
- czy istnieje możliwość “odświeżenia”
pomieszczeń szatni dla piłkarzy Maliny
znajdujących się w budynku starej hali
“Pilawa”? - Urząd Gminy postara się
odświeżyć te pomieszczenia podczas
przerwy w sezonie.
- prośba o naprawienie bocianiego
gniazda w Górkach Pęcławskich - gniazdo
będzie naprawione, jak tylko pozwolą na to
warunki pogodowe. Obecnie, ze względu
na grząski teren, nie ma możliwości
ustawienia w tym miejscu podnośnika.
- czy są prowadzone rozmowy w sprawie
instalacji gazu ziemnego na terenie Gminy
P iąte k? - tak, rozmowy takie są
prowadzone. W ostatnim czasie Gmina
zebrała dane na temat zapotrzebowania
na to paliwo i wysłała dokumenty do
Polskiej Spółki Gazowej.
Podczas XXXIV sesji Rada Gminy Piątek
podjęła uchwały w sprawie:
- ustalenia wysokości stawek podatku od
Zarządzenie nr 57/2017 Wójta Gminy
Piątek z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie
Gminy Piątek.
Na podstawie art. 104 i 1041'3 Ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.
U z 2016 r., poz. 1666 t.j. ze zmianami)
zarządzam co następuje:
§ 1. W Regulaminie Pracy Urzędu Gminy
Piątek wprowadza się następujące zmiany:
§ 32. 2 otrzymuje brzmienie: „Wójt
Gminy Piątek przyjmuje Obywateli
codziennie w godzinach pracy Urzędu, a
w sprawach skarg i wniosków w każdy
piątek w godz. 14:00 - 15:00
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się
Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem
podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek,
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej
oraz w Gazecie samorządowej z środka
Polski.
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nieruchomości na rok 2018 dla Gminy Piątek w roku 2018 będą obowiązywały te same
stawki podatku, jak w roku 2017,
- ustalenia stawek podatku od środków
transportowych na rok 2018 - w roku 2018 będą
obowiązywały te same stawki podatku, jak w
roku 2017,
- określenia ceny skupu żyta przyjmowanego
jako podstawę obliczania podatku rolnego na
obszarze Gminy Piątek na rok 2018 - cenę
obniżono z kwoty 52,49 zł ogłoszonej w
komunikacie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego do kwoty 47 zł/q.
- ustalenia wysokości stawek opłat targowych
na terenie Gminy Piątek na 2018 r. oraz
zarządzania poboru opłaty targowej w drodze
inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso - stawki opłat
targowych pozostają na poziomie obowiązujących w roku 2017.
- ustalenia wysokości opłaty od posiadania
psów, terminu płatności oraz sposobu poboru w
2018 r. - opłata od posiadania psów wyniesie w
roku 2018 - 30 zł od jednego psa.
- uchwalenia rocznego Programu Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześciolet niej Szkoły Podstawowej im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku w
ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Piątku.
- stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej
sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Czernikowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w
Czernikowie.
- zmiany Uchwały Nr XXXV/188/10 Rady
Gminy Piątek z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie
środków finansowych przeznaczonych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia
rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej
pomocy oraz warunków i sposobów ich
przyznawania.
S esję za koń czyła d yskusja do tycząca
bieżących tematów Gminy.

Buttimer w Piątku zatrudni
ślusarzy-spawaczy
Firma Buttimer Polska Sp. z o.o. poszukuje
pracowników 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
- umiejętności ślusarskie oraz monterskie
- samodzielność, zaangażowanie, uczciwość
Miejsce pracy: Zakład Produkcji Konstrukcji
Stalowych i Urządzeń, Buttimer Polska, 99-120
Piątek, ul. Łęczycka, tel. 24 722 11 28
CV proszę przesyłać na adres e-mail:
info@buttimer.pl lub produkcja@buttimer.pl

Podczas sezonu
grzewczego warto
zainwestować
w czujkę czadu
Rozpoczął się już na dobre sezon grzewczy.
Okres ten jest szczególnym czasem, w
którym wzrasta liczba ofiar śmiertelnych i
osób poszkodowanych w wyniku pożarów
oraz zatrucia tlenkiem węgla (czadem). Aby
temu zapobiec warto jest przejrzeć nasze
urządzenia grzewcze, kominy oraz wentylację pomieszczeń - zwłaszcza kotłowni oraz
kuchni.
Niestety nasze nowoczesne okna nie
dopuszczą do tego, aby niebezpieczne
produkty spalania wydostały się na
zewnątrz. Często bóle głowy, senność,
apatia mogą być po prostu wywołane
niewielkim podtruciem tlenkiem węgla,
którego ani nie czuć, ani nie widać. Może on
powstawać w niesprawnych urządzeniach
grzejnych, do których podczas spalania
dopływa zbyt mała ilość tlenu np. do pieców
węglowych przy nie zachowaniu prawidłowej
wentylacji nawiewnej (zbyt szczelnych
kotłowniach), a także pieców gazowych,
kuchenek gazowych, a zwłaszcza łazienkowych podgrzewaczy gazowych. We
wszystkich urządzeniach grzewczych gdzie
paliwem jest gaz produktem spalania jest
para wodna, która uniemożliwia dopływ tlenu
do środowiska spalania. Pamiętajmy, więc o
dobrym dopływie powietrza i odpływie gazów
spalania.
Urządzeniami, które mogą ostrzec nas o
powstaniu pożaru są czujki dymowe, a przed
występowaniem w naszym środowisku
czadu czujki CO. Zakup to jednak jeszcze nie
wszystko. Powinniśmy je odpowiednio
umieścić. Czujki dymu najlepiej umocować
na suficie w pomieszczeniach, które mają
połączenie z innymi np. przedpokojach w
najwyższyc h punktach budynku lub
mieszkania. Natomiast czujki czadu
montujemy w pomieszczeniach, w których
znajdują się urządzenia grzewcze na ścianie
na wysokości głowy.
Czujek wielofunkcyjnych nie polecam.
W przypadku tlenku węgla zasada ,,lepiej
zapobiegać niż leczyć’’ ma szczególne
uzasadnienie.
Pamiętaj, że to od Ciebie uzależnione jest
życie i zdrowie Twoje i Twoich bliskich.
Komendant Gminny OSP w Piątku

Nowym mostem
w Nowy Rok
Powoli dobiegają końca prace związane z
budową mostu w Pokrzywnicy. Wykonawcy
pozostało jes zcze ułożenie nakładki
asfaltowej na moście, zamontowanie barier
ochronnych, oznakowanie, uporządkowanie
terenu oraz przeprowadzenie wszelkich
odbiorów
technicznych poszczególnych
efektów tej inwestycji.
Planowany odbiór mostu ma nastąpić nie
później niż 31 grudnia 2017 r.
Zaawansowanie prac wskazuje na to, że w
Nowy Rok mieszkańcy Pokrzywnicy przejadą
już nowym mostem.

Expresem
przez Gminę Piątek
- trwają prace związane z naprawą
gminnych dróg gruntowych, które uległy
poważnym uszkodzeniom podczas niesprzyjającej jesiennej aury. Na wielu drogach
ubytki są poważne. Ze względu na
niesprzyjające warunki pogodowe i małą
liczbę pracowników robót publicznych nie
pozwalają na szybkie zakończenieprac.
- kontynuowane są prace remontowe w
lokalach komunalnych mieszczących się w
budynkach w Piątku i Goślubiu. Remonty
wykonują pracownicy ZGKiM w Piątku oraz
o sob y z atru dnio ne w rama ch rob ót
publicznych.
- St a ros ta Ło w ick i w yda ł ko lejn e
pozwolenie dotyczące budowy składowiska
o dpa dów k o mu n al n ych w pi a s ka c h
Bankowych. Wcześniejszą decyzję o
pozwoleniu na budowę wstrzymał, niesłusznie zdaniem Samorządów zrzeszonych
w Związku Międzygminnym Bzura, Wojewoda Łódzki.
- w niedzielę 26 listopada w kościele p.w.
Św. Trójcy w Piątku odbył się Jubileuszowy
koncert Orkiestry OSP Piątek. W bieżącym
roku przypada 110 rocznica utworzenia
Orkiestry. Gratulujemy i życzymy kolejnych
lat pełnych sukcesów.
- Wójt Gminy Piątek przypomina, że w
kasie Urzędu Gminy Piątek uruchomiony
został terminal płatniczy, za pomocą którego
można dokonywać płatności kartą płatniczą.
Zachęcamy do korzystania z tej wygodnej i
bezpiecznej formy w noszenia opłat.

Spotkanie z Sołtysami
We wtorek 14 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek odbyło się
spotkanie z Sołtysami. Na spotkaniu
omawiane były sprawy z zakresu:
- aktualności działań Izb Rolniczych Powiatu
Łęczyckiego i Województwa Łódzkiego,
które przedstawiła p. Małgorzata Gabryelczak,
- gospodarki odpadami,
- budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków,
- działalności spółki wodnej - tematy
przedstawili i omówili panowie Krzysztof
Menes i Krzysztof Lisiecki.
- Grupowego Programu Dofinansowań na
instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w
zakresie obniżenia kosztów w trzech
mediach (energia, c.o., c.w.) - p. Bogusław
Okulski,
- nieodpłatnej zbiórki odpadów z tworzyw
sztucznych
z gospodarstw na terenie
naszej gminy przez firmę EKO-KOSSA - p.
Tomasz Szymala,
- planowanych zadań inwestycyjnych na rok
2018 - p. Krzysztof Lisiecki.
Sołtysi poruszyli szereg spraw dotyczących
m.in.: naprawy i budowy dróg, gospodarki
odpadami, oświetlenia, oczyszczania rzek i
rowów melioracyjnych, funkcjonowania
szkół i przedszkoli w następnych latach,
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i
składania wniosków na realizację różnych
zadań.

DokumentyZastrzeżone.pl - warto zapamiętać
ten adres
Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego,
prawa jazdy, paszportu czy innego
dokumentu tożsamości to bardzo poważny
problem, mogący doprowadzić do szeregu
trud nyc h d o w yjaśnienia sytuacji z
wykorzystaniem naszych danych do celów
przestępczych. Aby dowiedzieć jak można
się przed tym ochronić zachęcamy do
zapoznania się z zawartymi na stronie www.DokumentyZastrzone.pl informacjami.
Co robić w przypadku utraty dokumentów?
UTRACONE DO KUME N TY NALE Ż Y
NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU - to
kilkanaście tysięcy placówek w całym kraju
(w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta
bankowego).
Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które
należy wykonać:
1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE - w swoim banku lub w
dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia
także od osób niebędących jego klientami.
2. Powiadomienie Policji - w przypadku, jeżeli
dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
3. Zawiadomienie najbliższego organu
gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie
nowego dokumentu - informacje dotyczące
konieczności zawiadomienia organu gminy o

utracie dokumentu, znajdują się na stronie
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
uczestniczą niemal wszystkie polskie banki
oraz szereg innych firm i instytucji. Pełna lista
Uczestników, dla bezpieczeństwa całego
Systemu, jest oczywiście objęta tajemnicą.
Celem Kampanii Informacyjnej Systemu
D O KU ME N TY Z A ST R Z E ŻO NE je s t
poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie
za strz ega n ia w ban kach u trac onych
dokumentów tożsamości przez każdą osobę,
której takowa sytuacja się przytrafiła. Nie ma
znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia
czy kradzieży.
Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy
wszyscy - niezależnie od tego, czy jesteśmy
już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z
usług bankowych nie korzystaliśmy (Nigdy nie
korzystałem z usług Banków - czy również
powinienem zastrzec utracone dokumenty? TAK!).
Organizatorem Projektu jest Związek Banków
Polskich. Projekt wspiera Policja. Patronat
objęły: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
oraz Federacja Konsumentów.

Uwaga! Konkurs!

Przydomowe
oczyszczalnie ścieków
w 2017 roku

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3
Szanowni Państwo,
Pra gnie my poinformować, iż w d niu
07.11.2017 r. ogłoszony został konkurs
Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-004/17 na
projekty przyczyniające się do powrotu na
rynek pracy osób sprawujących opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3.
W ramach przedmiotowego konkursu
mo ż l iw a j e st r ea l i za c ja pr o j ek t ów
ukierunkowanych na wsparcie działań
ułatwiających powrót na rynek pracy osobom
sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do
lat 3 poprzez:
• tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi
(działanie obligatoryjne w projekcie) w formie
instytucjonalnej: żłobków, klubów dziecięcych, opiekuna dziennego
• aktywizację zawodową osób sprawujących
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w
formie (działanie fakultatywne w projekcie):
doradztwa zawodowego, doradztwa indywidualnego, pośrednictwa pracy, szkoleń.
W projektach z zakresu opieki nad dziećmi do
lat 3 oczekiwanym efektem jest pomoc
osobom sprawującym opiekę nad najmłodszymi w powrocie na rynek pracy. Powyższe
dotyczy osób pracujących, które wskutek
zagwarantowanej opieki nad dziećmi mają
ułatwiony powrót do pracy po urlopie
macierzyńskim/rodzicielskim lub o sób
bezrobotnych/biernych zawodowo, które w
wyniku realizacji projektu podejdą pracę lub
będą aktywnie jej poszukiwać.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów będzie prowadzony od 07.12.2017
do 14.12.2017.
Szczegóły na www.gminapiatek.pl

Numer telefonu do zastrzegania kart (+48) 828 828 828

Przy udziale dotacji celowej Gminy Piątek w
2017 roku wykonanych zostało kolejnych 14
przydomow ych oczyszczalni ścieków.
Łączna liczba przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Piątek wynosi 57
sztuk. Na realizację powyższego zadania z
budżetu Gminy przeznaczone zostało
41 300 zł. Środki pieniężne zostaną
przekazane na konta beneficjentów po
dokonaniu odbioru urządzenia oraz pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów.
Gmina Piątek zakłada realizację powyższego
działania również w 2018 roku, na wykonanie
którego przeznaczono w przyszłorocznym
budżecie środki w kwocie 100 000 zł.
Zapraszamy osoby zainteresowane rozwiązaniem problemu gospodarki ściekowej na
swoich nieruchomościach do udziału w
programie.

Międzynarodowe Targi
Rolnicze w Poznaniu
zapraszają w dniach
18-21.01.2018 r.
na
POLAGRA-PREMIERY
Możliwość otrzymania
bezpłatnych biletów oraz
dofinansowania do przejazdu
dla grup zorganizowanych.
www.polagra-premiery.pl
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
seg re go w an e i 12 zł za od pady
niesegregowane.
Terminy opła t za g ospod arow anie
odpadami komunalnymi w II połowie 2017
roku - 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
komunalnymi 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 ostatnim miesiącu roku 2017 odbiór
śmieci we wszystkich miejscowościach
na terenie gminy będzie prowadzony w
następujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
28 grudnia.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
28 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
14 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
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 or k i b rą z ow e n a o dp a d y B I O
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
gnia zdo wych rozst awio 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
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 4

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.
Sz c ze p an i ak a ), P ia s ki ( k. p. P.
Zalewskiego), Sypin (rozdroże), Pokrzywnica (k. p. Walczyk), Mysłówka (rozdroże
na Dunaj).
UWAGA: Butelki typu PET, przed
wrzuceniem do pojemnika prosimy
zgniatać !!!!!!
Szkło i plastik dostarczany do punktów
gniazdowych prosimy 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 i r m ę TO NS M E I ER z g od n i e z
prz eds taw iony m harmon ograme m
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.

Szlachetna Paczka
Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są
rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji
materialnej z przyczyn od siebie niezależnych. Celem jest mądra pomoc, czyli taka,
która daje szansę na zmianę. Dlatego do
PACZKI trafiają te rodziny, dla których
kontakt z wolontariuszem oraz wsparcie
materialne będą impulsem do zmiany.
Zwracamy szczególną uwagę na: historię
konkretnej rodziny i przyczyny jej trudnej
sytuacji, dochód przypadający na jednego
członka rodziny, postawę – czy rodzina
podejmuje jakieś kroki, by zmienić swoją
sytuację.
Przez ostatnich kilka tygodni wolontariusze
odwiedzali rodziny i wybierali te, które
najbardziej potrzebują wsparcia. W sobotę
18 listopada została otwarta baza rodzin
Szlachetnej Paczki!
Odwiedziliśmy Rodziny, a teraz czekamy na
Ciebie DARCZYŃCO!. Wejdź na stronę
Szlachetnej Paczki. Poszukaj naszego
rejonu. Wybierz swoją Rodzinę i pomagaj !!!
www.szlachetnapaczka.pl/wybor-rodziny
Monika Podsiadła

Jeremie 2 - pożyczki
dla małych firm
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości informuje, że w związku z
realizacją projektu „Instrumenty finansowe
dla województwa łódzkiego” - Jeremie 2
rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie
pożyczek na start i rozwój dla mikro, małych i
średnich przedsiębiorstw z terenu województwa łódzkiego. Oprocentowanie od 0% uzależnione od okresu prowadzenia działalności i okresu spłaty pożyczki.
Wnioski wraz z dokumentacją są przyjmowane w głównej siedzibie KSWP w Końskich,
ul. Staszica 2A oraz w biurze KSWP w
Piotrkowie Trybunalskim, Plac Kościuszki 7,
w Łodzi, ul. Inżynierska 1/3 w godzinach
8:00-16:00.
Oferta obejmuje:
Pożyczkę Inwestycyjno – Obrotową (PIO)
oraz Pożyczkę Inwestycyjną (PI)
Proponujemy atrakcyjne warunki uzyskania
pożyczki w tym brak opłat związanych z
udzieleniem i obsługą pożyczki. Uzyskane
wsparcie może obejmować inwestycje
za r ów n o w ś rodk i tr wa ł e, wart ośc i
niematerialne i prawn e, jak również
zwiększenie kapitału obrotowego zgodnie z
przepisami prawa unijnego.
Więcej informacji - regulaminy, druki dla
pożyczkobiorców - na stronie KSWP:
www.kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki

Wirtualny spacer po Gminie Piątek
Zapraszamy na stronę www.gminapiatek.pl
zakładka Turystyka na wirtualny spacer po
Gminie Piątek. Prezentacja powstała przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Lokalna
Gru pa Działan ia "PO LCE NTR UM " i
współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja
zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poddziałanie 19.4.
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i
aktywizacji. Wirtualny spacer umożliwia
obejrzenie pięciu miejsc na terenie naszej
gminy i będzie jeszcze modyfikowany
poprzez dodawanie do niego nowych
elementów.

