W bieżącym numerze: Z XXXVIII sesji Rady Gminy Piątek, Gigantyczny magazyn Leroy Merlin
powstanie w Gminie Piątek, Rozmawiali na temat budowy linii dla GPZ, zadziałaj Lokalnie z LGD
Polcentrum, Przetargi na remonty dróg gminnych, Uwaga hodowcy trzody chlewnej, Zjazd
Absolwentów ZSMR w Piątku, Wnioski na zalesianie, Zaproszenie do udziału w konkursach oraz
na najbliższe imprezy i uroczystości, Granty sołeckie, Zagłosuj na NIVEA, Samochód dla ZGKiM.

Z XXXVIII sesji Rady Gminy Piątek
W środę 28 marca odbyła się XXXVIII sesja
Rady Gminy Piątek. Po stałych punktach
obrad Radni wysłuchali sprawozdania Wójta
G m i ny Pi ą t ek z p r a cy w o k r e s i e
międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał
Rady. Następnie sprawozdania z pracy
złożyli przewodniczący poszczególnych
komisji Rady Gminy.
Złożone podczas XXXVIII sesji zapytania i
interpelacje:
- czy wyjaśniona została sprawa ustawienia
słupka na znak drogowy na osiedlu
Konarskiego w Piątku? - do spółdzielni
zostało wystosowane pismo, w którym
Gmina nakazała usunięcie spornego słupka
na znak drogowy. Jeśli słupek nie zostanie
usunięty przez spółdzielnię, zostanie
zdemontowany przez pracowników Urzędu
Gminy;
- czy na przejście dla pieszych przy sali
Forum wróci tzw. “stopka”? - w chwili obecnej
Powiatowy Urząd Pracy nie posiada środków
na organizację staży i roboty publiczne,
dlatego też nie możemy nikogo zatrudnić na
to miejsce. Prowadzone są rozmowy z
dyrekcją Szkoły Podstawowej w Piątku, aby
od września br. tzw. “stopkę” zatrudniała ta
placówka.
- czy Gmina dysponuje informacjami na temat projektu dla druhów z OSP? - tak,
informacje zostały przekazane poszczególnym jednostkom OSP na posiedzeniu
Zarządu Gminnego.
dlaczego na łamach “Informatora
gminnego” znalazła się informacja o
planowanym zakupie samochodu dla OSP
Janków i OSP Orenice, skoro prawie cała
pula środków zabezpieczonych na ten cel w
budżecie została wydana na zakup
samochodu dla OSP Janków? - nadarzyła się
wyjątkowo korzystna okazja zakupu dobrego
samochodu dla OSP Janków, stąd taka
decyzja, która spowodowała zwiększenie
kwoty na zakup samochodu dla OSP Janków
z 50 do 90 tys. zł. W budżecie pozostała
jeszcze kwota, którą będzie można uzupełnić

i dokonać zakupu samochodu dla OSP
Orenice.
- prośba o wystąpienie do Zarządu Dróg
Powiatowych w Łęczycy z wnioskiem o
dokończenie kopania rowów przy drodze
powiatowej w Konarzewie - pismo takie
zostanie w najbliższym czasie wystosowane
do ZDP w Łęczycy;
- czy będzie prowadzona wycinka krzaków
przy drodze gminnej od Konarzewa do
Krzyszkowic? - wycinka krzaków przy tej
drodze zostanie przeprowadzona w okresie
jesiennym;
- czy będą odkopywane rowy przy drodze
powiatowej od krzyża w Goślubiu (za rzeką
Strugą) do Balkowa? - z posiadanych
informacji wynika, że powiat rozpocznie
prace przy odkopywaniu rowów na tym
odcinku zaraz po świętach;
- czy w związku z projektem położenia
nakładki na drodze gminnej w Janowicach
będą czyszczone przydrożne rowy? - tak, ale
tylko częściowo;
- czy rozpoczęła się już realizacja projektu
drogi w Goślubiu Osadzie? - zadanie to
zostało zlecone projektantowi, który ma
przystąpić do jego realizacji w czerwcu br.;
- czy są plany co do naprawy ulicy Nowy
Świat w Piątku? - nawierzchnia ulicy będzie
naprawiana podczas wiosennych remontów
dróg gmi nnych. Co do projektu na
przebudowę i modernizację tej ulicy, to
potrzebna jest decyzja Rady Gminy i
zabezpieczenie środków w budżecie;
- na studzience telekomunikacyjnej przy ulicy
Nowy Świat położone są krawężniki, które
stwarzają niebezpieczeństwo potknięcia się
przez pieszych - sprawa zostanie zgłoszona
do właściwego operatora sieci telekomunikacyjnej;
- czy Gmina prowadzi rozmowy ze Spółką
Gazową na temat budowy gazociągu i
instalacji gazowych na terenie naszej gminy?
- tak, rozmowy są prowadzone.
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Gigantyczny magazyn
Leroy Merlin
powstanie
w Gminie Piątek
Ponad 123,6 tys. m kw. będzie miał
rekordowy magazyn Leroy Merlin w
Polsce. W centrum kraju wybuduje go dla
francuskiej sieci, spółka Panattoni
Europe.
Sieć marketów budowlanych Leroy Merlin
wiąże z Polską duże plany. Nawet bardzo
duże, patrząc na skalę planowanej inwestycji.
W miejscowości Piątek w woj. łódzkim
powstanie magazyn o powierzchni w
podstawie ponad 123,6 tys. m kw. - informuje
spółka Panattoni Europe. Firma podkreśla,
że to rekordowy obiekt na polskim rynku
magazynowym. Sam magazyn będzie miał
121 212 m kw., zaś część socjalno-biurowa
zajmie 2420 m kw.
Oprócz gigantycznej powierzchni obiektu w
podstawie, na terenie inwestycji powstanie
zadaszona wiata licząca 10 tys. m kw., pod
któ rą p r ze chow ywan e będ ą to war y
niewymagające składowania wewnątrz
magazynu, a także parking dla 25
samochodów ciężarowych i 150 osobowych.
Sam obiekt będzie dysponować 160 dokami
oraz 6 bramami z wjazdem z poziomu „0".
Bę dzi e sp ełn ia ł r ów ni eż za łoże n ia
"budownictwa zielonego" - z czym związane
jest chociażby zastosowanie innowacyjnego
systemu oświetlenia LED czy zwiększenie
dostępu do światła dziennego wewnątrz
budynku.
Zgodnie z zapowiedziami, prace budowlane
mają się rozpocząć się jeszcze w II kwartale
2018 r., a ich finalne zakończenie
przewidziane jest na IV kwartał 2019 r.
Decyzja o powstaniu nowego magazynu jest
ściśle związana z planami rozwojowymi
Leroy Merlin Polska oraz zmianami w
łańcuchu dostaw firmy. Ze Strykowa do
Piątku przeniesiona zostanie m.in. usługa ecommerce.
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Z XXXVIII sesji Rady Gminy Piątek cd. ze str. 1
Spółka Gazowa przeprowadziła w
ostatnim czasie ankiet ę na temat
potencjalnego zapotrzebowania na gaz w
Gminie Piątek. Ankieta skierowana była
do potencjalnych odbiorców gazu - firm i
instytucji. Po analizie otrzymanych
wyników, jeśli będą one korzystne, Spółka
będzie kontynuowała swoje działania;
- prośba o utwardzenie terenu pod
koszami do selektywnej zbiórki odpadów
przy remizie OSP w Piekarach - z chwilą
gdy Gmina będzie dysponowała wolnymi
mocami przerobowymi teren zostanie
utwardzony;
- czy będą zgłaszane do konkursu
ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski
projekty na remonty świetlic w Pokrzywnicy i Balkowie? - przygotowanie i
zgłoszenie projektów do konkursu zależy
od decyzji Rady Gminy.
- co dalej z chemikaliami zwiezionymi na
teren byłego zakładu w Piekarach? sprawa jest pod kontrolą. W tym temacie
zostały powiadomione właściwe służby;
- czy wystosowano do Wojewody
Łódzkiego pismo w sprawie zmiany
przeznaczenia budynku po byłym komisariacie Policji przy ulicy Łęczyckiej w
Piątku? - nie, takie pismo nie zostało
jeszcze wysłane do Wojewody.
- czy został już rozpatrzony wniosek
złożony przez Spółkę Wodną w Piątku na
zakup koparki? - Tak, wniosek został
rozpatrzony pozytywnie i na chwilę
obecną jesteśmy jedyną gminą, która
dostała dotację na ten cel. Przypominamy,
że na ten cel maksymalnie można otrzymać 500 tys. dofinansowania i wniosek
musi zostać zrealizowany w ciągu
najbliższych dwóch lat;
- na Facebooku został zamieszczony film
pokazujący strzelaninę na terenie byłego
zakładu w Piekarach. Mieszkańcy są
zaniepokojeni. Czy można tam wysłać

przedstawicieli odpowiednich służb i instytucji
do przeprowadzenia kontroli odbywających
się w tym miejscu imprez? - sprawa ta
kilkukrotnie była zgłaszana na Policję. Były
również przeprowadzane na ten temat
rozmowy z zarządzającym tym terenem.
- czy w związku ze zwiększeniem środków w
budżecie gminy z dnia 15 grudnia 2017 r. na
wydatki administracyjne miały miejsce
podwyżki płac dla pracowników Urzędu
Gminy? - podwyżek płac dla pracowników
Urzędu Gminy nie było.
Podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Piątek
podjęte zostały uchwały w sprawie:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na
lata 2018 - 2032;
- dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek;
- wyrażenia zgody na odpłatne nabycie
nieruchomości;
- wyrażenia zgody na wydzierżawienie w
trybie bez przetargowym na okres 5 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Piątek;
- określenia wysokości opłat za korzystanie z
wychowania przedszkolnego;
- podziału Gminy Piątek na obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
- podziału Gminy Piątek na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu
wyborczym;
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piątek w
2018 r.
Sesję zakończyła dyskusja na tematy
bieżące dotyczące Gminy oraz czekające nas
ur oczystości związane ze świętami
majowymi i sprawy dotyczące organizacji 14
Dania Nowalijki w Piątku.

Zapraszamy do udziału
w nowalijkowych konkursach
Rada Gminy Piątek zaprasza Stowarzyszenia i organizacje działające na
terenie naszej gminy oraz Mieszkańców do udziału w zaplanowanych
podczas tegorocznego Dnia Nowalijki
konkursach.
Tradycyjnym będzie oczywiście konkurs
skierowany do mieszkańców Gminy
Piątek na największą kapustę i największego kalafiora. Organizatorzy mają
nadzieję, że tegoroczna odsłona konkursu
przyniesie nowe rekordy.
Nie za br aknie r ówn ie ż ko nkur su
kulinarnego z “Prymatem”, do udziału w
którym organizatorzy zapraszają Koła
Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia i
fundacje.
Po przerwie, po raz kolejny Rada Gminy
Piątek ogłasza konkurs na najpiękniejszą
kompozycję - bukiet warzyw. Do konkursu
należy przygotować i zgłaszać kompozycje wykonane w minimum 70 % z
warzyw uprawianych na terenie naszej
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gminy. Kompozycje biorące udział w
k o nku r s ie bę d ą st an o wił y ele m en t
dekoracyjny festynu Dnia Nowalijki.
Jak zawsze na zwycięzców poszczególnych
konkursów czekają atrakcyjne nagrody
rzeczowe ufundowane przez Wójta i Radę
Gminy Piątek oraz sponsorów.
Zapraszamy do udziału.
Dodatkowe informacje na temat poszczególnych konkursów można uzyskać w pok.
nr 13 Urzędu Gminy Piątek lub telefonicznie 24 722 12 37.

SKŁAD OPAŁU OFERUJE WĘGIEL
I EKOGROSZEK WORKOWANY
CENY JUŻ OD 695 zł ZA TONĘ!
DOWÓZ DO KLIENTA NA TERENIE
CAŁEJ GMINY PIĄTEK I OKOLICY
GIECZNO, ul. GŁÓWNA 25 A
tel. 601 248 987; 42 717 84 64

Uwaga hodowcy
trzody chlewnej
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie
informuje, iż w Dzienniku Urzędowym RP w
dn. 13 lutego 2018 r. pod pozycją 360 ukazało
się Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 09 lutego 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawię
środków podejmowanych w związku z
wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
Nakazy i zakazy ujęto w tym rozporządzeniu dot ycz ą obsz arów po za
ob szarem ochron nym, objęt ym
og raniczen iami oraz obsz arem
zagrożenia, a więc m.in. terenów powiatów
kutnowskiego i łęczyckiego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie
zaznacza, iż wszyscy posiadacze trzody
chlewnej muszą obligatoryjnie dostosować
się do wymogów cytowanego na wstępie
rozporządzenia, bez względu na ilości świń
utrzymywanych w gospodarstwie.

Wnioski na zalesianie
od 1 czerwca
Prezes ARiMR działając na podstawie § 8 ust
2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomoc y w r amac h dzia łania
"Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i
poprawę żywotności lasów" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020 wydanego na podstawie art.
45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 informuje, iż w dniach od 1 czerwca
2018 r. do 31 lipca 2018 r. będzie można
składać wnioski o przyznanie wsparcia na
zalesienie.
Wsparcie na zalesienie jest przyznawane
rolnikowi w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące
płatności bezpośrednich dla rolników na
podstawie systemów wsparcia w ramach
wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i
rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz.
Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn.
zm.), jeżeli są spełnione warunki przyznania
tego wsparcia. Wsparcie na zalesienie jest
przyznawane również jednostkom samorządu terytorialnego i jednostkom organizacyjnym gmin, powiatów oraz województw.
Wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie
należy składać do biur powiatowych Agencji,
właściwych ze wzgl ędu na miejsce
zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
Informacje na temat działania można
otrzymać w biurach powiatowych i oddziałach
regional nych ARi MR, pod numer em
bezpłatnej infolinii 800 38 00 84 oraz na
stronach internetowych www.arimr.gov.p

Expresem
przez Gminę Piątek
- Urząd Gminy Piątek informuje, że od 1
kwietnia br. świetlice internetowe w
Balkowie, Goślubiu i Górkach Pęcławskich
są czynne od poniedziałku do piątku, w godz.
12:00 - 20:00. Zapraszamy również
najmłodszych na palce zabaw w Górkach
Pęcławskich i Goślubiu (przy budynku byłej
szkoły podstawowej).
- w dniu 12 kwietnia Gmina Piątek ogłosiła
konkurs na wybór Agenta Emisji obligacji
komunalnych. Konkurs trwa do 9 maja br.
- trwa remont budynku po byłej szkole
podstawowej w Goślubiu. Wymieniany jest
dach (zdjęto pokrycie azbestowe i położono
blachodachówkę). Zamontowano również
nowy zbiornik na nieczystości płynne. Prace
wykonują dwie firmy z terenu Gminy Piątek
oraz ZGKiM w Piątku.
- prowadzone są prace zawiązane z
naprawą dróg gruntowych na terenie naszej
gminy. Ubytki uzupełniane są gruzem i
szlaką. Prace wykonują osoby zatrudnione w
ramach robót publicznych.
- ZGKiM w Piątku wykonał nową nitkę
wodociągu do pałacu w Piekarach. Zakład
rozpoczął też prace nad rozbudową
gminnego wodociągu w Orenicach i
Pokrzywnicy. Wykonano przewierty pod
drogami gminnymi. W tym roku planowana
jest jeszcze budowa nowej nitki wodociągu w
Konarzewie.
- rozpoczęły się naprawy gminnych dróg o
nawierzchni asfaltowej. Sukcesywnie będą
remontowane wszystkie gminne “asfaltówki”.
Prace wykonuje firma “Bud-Drog” z
Koluszek.
- została już opracowana dokumentacja
techniczna na rozbudowę budynku szkoły
podstawowej w Czernikowie. Obecnie
przygotowywana jest specyfikacja przetargowa, ogłoszenie przetargu nastąpi w
pierwszej połowie maja. Wartość kosztorysowa prac budowlanych oszacowana
została na blisko 1,5 mln. zł.

W najbliższym czasie
zapraszamy:
- w dniach 8-12 maja na
10. Plener rzeźbiarski Środka
Polski
- w dniu 12 maja na XXXIX
Zlot do Środka Polski
- w dniu 13 maja na akcję
“Chodź na rower” - wyprawa
do Głowna.
- w dniu 31 maja na procesję
Bożego Ciała w Piątku.
- 3 czerwca - na festyn z
okazji XIV Dnia Nowalijki.
- 9 czerwca - na Zjazd
absolwentów ZSMR.

Rozmawiali na temat
budowy linii dla GPZ
W poniedziałek 23 kwietnia w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek odbyło
się spotkanie dotyczące budowy linii
energetycznej dla zasilania Głównego
Punktu Zasilania w Piątku.
Z właścicielami działek po których i nad
którymi przebiegać będzie nowa linia
łącząca GPZ Żychlin z GPZ Piątek spotkali
się przedstawiciele firmy energetycznej
Energa oraz projektanci. Wyjaśniono na
czym będzie polegała budowa tej linii,
przedstawiono wszelkie informacje i dane
techniczne oraz oddziaływanie linii na ludzi i
zwierzęta. Wysłuchano szeregu uwag
zgłaszanych przez właścicieli działek.
Obiecano rozpatrzenie i wzięcie pod uwagę
zgłoszonych postulatów.
W temacie wysokości stawek za ewentualne
odszkodowania będą prowadzone przez
firmę Energa indywidualne rozmowy z
właścicielami działek.

zaDziałaj Lokalnie
z LGD Polcentrum
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„POLCENTRUM” wystartowała już 6 raz w
X edycji konkursu Działaj Lokalnie
realizowanym przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce.
W dniach 21.03.2018r.- 12.04.2018r. w
gminach członkowskich LGD Polcentrum
odbyło się 6 spotkań informacyjnych dla
potencjalnych grantobiorców. Na spotkan iac h p oi nf or mo wa n o o zas ad ac h
uczestnictwa w konkursie, wypełnianiu
wniosku, realizacji i rozliczaniu projektu.
Spotkania poprowadził Koor dynator
programu „Działaj Lokalnie” Damian
Krzeszewski oraz Prezes Zarządu Aneta
Aleksandra Królikowska.
Program "Działaj Lokalnie” jest adresowany
do organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych działających na rzecz DOBRA
WSPÓLNEGO na terenie gmin wiejskich
będących członkami Stowarzyszenia
(Dmosin, Głowno, Miasto Głowno, Ozorków,
Piątek, Stryków).
W bieżącej edycji:
Kwota dotacji: maksymalnie 6.000 zł
Pula na dotacje: 55000 zł
Termin złożenia wniosku: 19.04.2018r.20.05.2018r. przez generator dostępny na
stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
Czas realizacji projektów: 1 czerwca 2018 –
31 grudnia 2018
Konsultacje udzielane będą w siedzibie
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„POLCENTRUM” pod nr telefonu (42) 719 90
64 oraz 789-010-239
Z formularzem wniosku i regulaminem
konkursu można zapoznać się na stronie:
www.dzialajlokalnie.polcentrum.pl
Zarząd Stowarzyszenia LGD Polcentrum
zaprasza do udziału w konkursie i do
współpracy organizacje pozarządowe i
grupy nieformalne z terenu Gminy Piątek.
zaDziałajmy Lokalnie !!!

W 2018 roku mija 55. rocznica powstania
Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa im.
Bohaterów Walk nad Bzurą w Piątku oraz
50. rocznica opuszczenia murów szkoły
przez pierwszy rocznik maturzystów.
Z tej okazji szkoła zaprasza na Zjazd
Absolwentów, który odbędzie się w sobotę
9 czerwca 2018 r.
Program:
8:30-10:30 - rejestracja uczestników w
punkcie informacyjnym w budynku szkoły
10:30 - uroczyste otwarcie Zjazdu,
przedstawienie Komitetu Organizacyjnego
oraz programu uroczystości
11:00 - Msza Św. w intencji absolwentów,
uczniów, emerytów oraz pracowników
szkoły, poświęcenie i przekazanie sztandaru
szkoły
12:00-12:15 - powitanie gości i uczestników
zjazdu przez Dyrektora Szkoły
12:15 - 13:15 - część artystyczna
1 3 : 1 5 - 1 4 : 3 0 - p r z e mó w i e n i a o ko l i cznościowe gości i absolwentów
14:30 - tort
14:45-16:00 - obiad - obiady będą wydawane sukcesywnie, pozostała część uczestników zjazdu w tym czasie: zwiedzanie szkoły,
zwiedzanie wystaw, pamiątkowe zdjęcia
16:00 - Odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej
Zjazdu
16:30 - spotkania klasowe
18:00 - Bal Absolwentów w sali OSP Piątek
(dla chętnych)
Informacje na temat Zjazdu - www.zsmr.pl
oraz telefonicznie - 24 389 41 00

3 granty sołeckie
dla Gminy Piątek
Do tegorocznego konkursu na tzw. granty
sołeckie Gmina Piątek złożyła 3 wnioski
(maksymalna ilość), wszystkie otrzymały
pozytywną ocenę i dofinansowanie. Pod
koniec kwietnia Sejmik Województwa
Łódzkiego udzielił Gminie Piątek pomocy
finansowej w formie dotacji celowej w
wysokości 3 x 5 000 zł z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadania własnego gminy w
zakresie realizacji małego projektu lokalnego
w miejscowościach:
- Pokrzywnica - “Aktywnie dla zdrowia”
- Konarzew - “Dla zdrowia i integracji siłownia plenerowa w Konarzewie”,
- Piątek - “100 lat niepodległej w Środku
Polski”.
Realizacja projektów rozpocznie się od lipca.
Gazeta samorz ądowa z Śr odka Polski - str. 3

Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w 2018 roku
W przetargu wyłoniona została firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która
odbiera śmieci od mieszkańców Gminy
Piątek. Umowa na odbiór śmieci została
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 segregowane i 12 zł za odpady
niesegregowane.
Terminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. - Urząd
Gminy Piątek informuje, iż miesięczną
opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy uiścić gotówką lub
kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy
Piątek albo przelewem na rachunek
bankowy Gminy Piątek o numerze 57 9029
1023 0300 0244 2003 0003 w terminach:
- za miesiąc maj - do 31.05.2018 r.
- za miesiąc czerwiec - do 30.06.2018 r.
- za miesiąc lipiec - do 31.07.2018 r.
- za miesiąc sierpień - do 31.08.2018 r.
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2018 r.
- za miesiąc październik do 31.10.2018 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2018 r.
za miesiąc grudzień - do 31.12. 2018 r.
W roku 2018 odbiór śmieci we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
17 maj, 14 czerwiec, 12 lipiec, 9 sierpień,
6 wrzesień, 4 i 31 październik, 29 listopad,
27 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
17 maj, 14 czerwiec, 12 lipiec, 9 sierpień,
6 wrzesień, 4 i 31 październik, 29 listopad,
27 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
2 i 28 maj, 28 czerwiec, 26 lipiec,
23 sierpień, 20 wrzesień, 18 październik,
15 listopad, 13 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
2 i 28 maj, 28 czerwiec, 26 lipiec,
23 sierpień, 20 wrzesień, 18 październik,
15 listopad, 13 grudzień.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
UWAGA!!!
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego - tzw. objazdówka
zostanie przeprowadzony przez firmę
TÖNSMEIER w dniu 6 września 2018 r.
Prosimy o wcześniejsze przygotowanie
tego typu odpadów do odbioru.
Uwaga: Do żółtych worków można
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po
Gazeta sa morządow a z Środka Polski Informator Urzędu i Rady Gminy Piątek
Wydawca: Urząd Gm iny Piątek
Adres: Urząd Gminy Piątek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.p l
ugpiatek@ ugpiatek.pl
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napojach i chemii domowej, puszki po
napojach i konserwach oraz opakowania
wielomater-iałowe po sokach, napojach,
mleku, opakowania z papieru lub tektury,
gazety i czasopisma, katalogi, foldery,
papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty,
torebki papierowe, papier pakowy.
Wo rki b rą zo we na od pa dy 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
gniazdowych rozstawionych w 30
miejscach na terenie gminy Piątek.
Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska
ZSMR, Kutnowska - sklep p. Romański,
Łowicka (targowica), Literacka (przy
cmentarzu), Sułkowska (przy DINO)
Piekary - OSP, Górki Pęcławskie - sklep,
Goślub-Osada, Goślub OSP, Balków sklep, Czerników - szkoła, Śladków
Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - sklep,
Konarzew - sklep, Konarzew - plac zabaw,
Witów - sklep, Jasionna - dawna SKR,
Janków - remiza OSP, Bielice (k. p. B.
Sz cze p an ia ka ) , Pi as 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
w rzu cać do p ojem nikó w, a n ie
zostawiać obok!!!
W z a bu d ow ie j ed no r od zin ne j d o
pojemnik a twardego na odpady
zmieszane właściciele otrzymują worek
koloru czarnego, który w uzasadnionych
przypadkach dostawiają do pojemnika w
dniu odbioru odpadów. Worki czarne będą
dostarczane przez firmę w dniu odbioru
odpadów oraz są dostępne w Urzędzie
Gminy Piątek, pokój nr 21.
Większe ilości jednorodnych odpadów
zebranych w sposób selektywny można
indywidualnie dostarczać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pokrzywnicy, 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
firmę TONSMEIER zgodnie z przedstawionym harmonogramem zainteresowani pr zekazuj ą t elef onicznie do
TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr 24
254 29 87 lub do Urzędu Gminy Piątek.

Przetargi na remonty
dróg gminnych
W drugiej połowie kwietnia Gmina Piątek
przeprowadziła dwa przetargi, których
celem było wyłonienie wykonawców
zadań:
- Remont odcinka drogi gminnej nr
104202E relacji Goślub (leśniczówka) Janowice - Łubnica - Górki Łubnickie na
odcinku 2520,00 mb w m. Janowice,
Goślub polegający na wykonaniu nakładki
bitumicznej. Do przetargu przystąpiło 6
firm. Najniższą kwotę za wykonanie
zadania - 679 621,38 zł przedstawiła firma
Erbedim z Piotrkowa Trybunalskiego.
Najwyższą zaś - 1 137 651,78 zł, firma
Strabag z Pruszkowa.
- Remont dróg gminnych nr 104223E
relacji od drogi powiatowej nr 2514E
Żabokrzeki w kierunku Stefanowa
Łubnickiego oraz Nr 104085E relacji
(Bryski) na łącznym odcinku 1580,00 mb
w m. Żabokrzeki polegający na wykonaniu
nakładki bitumicznej. Do przetargu
przystąpiło 6 firm. Najniższą kwotę za
wykonanie zadania - 351 876,59 zł,
przedstawiła firma Erbedim z Piotrkowa
Trybunalskiego. Najwyższą zaś - 629
651,67 zł, firma Strabag z Pruszkowa.

Peugot Boxer
dla ZGKiM w Piątku
Gmina Piątek dzięki staraniom Wójta Pana
Krzysztofa Lisieckiego i kierownika
Zak ładu Gospodarki Komunalnej i
M ie sz ka n io w e j w Pi ąt k u P a na
Przemysława Grabarczyka pozyskała
przy dużym wsparciu Prezesa Spółdzielni
M i e szk an io w e j R OBO T NI K Pa na
Przemysława Wiktorskiego samochód
ciężarowy Peugeot BOXER z przeznaczeniem na zadania wykonywane przez
ZGKiM w Piątku. Ten typ samochodu,
mający dużą przestrzeń ładunkową
zdecydowanie usprawni pracę Zakładu.
Pozwoli na większą mobilność pracowników w zaopatrywaniu w materiały
i sprzęt do usuwania awarii oraz przyspieszy wykonywanie zadań statutowych
Zakładu.

Zagłosuj na NIVEA
Zapraszamy mieszkańców Gminy Piątek
do udziału w głosowaniu na zgłoszoną
lokalizację dla budowy nowoczesnego
placu zabaw przez firmę NIVEA.
Do konkursu - głosowania na plac zabaw
Gmina Piątek zgłosiła teren przy Orliku.
Zachęcamy do codziennego głosowania.
Wystarczy wejść na stronę
www.podwórko.nivea.pl dokonać jednorazowej rejestracji, a później pamiętać aby
codziennie oddać swój głos na naszą
lokalizację. Do wygrania 15 Podwórek, po
5 w każdej kategorii:
• poniżej 20 tys. mieszkańców,
• od 20 do 60 tys. mieszkańców,
• powyżej 60 tys. mieszkańców.

