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Z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Piątku
W piątek 10 stycznia 2020 odbyła się XV sesja
Rady VIII kadencji. Była to zarazem pierwsza
sesja Rady Miejskiej w Piątku. Po przyjęciu
protokołu z poprzedniej sesji Radni wysłuchali
sprawozdania z
rocznej działalności
Posterunku Policji w Piątku, które przedstawił
asp. szt. Sebastian Kieliszek, Kierownik
Posterunku w Piątku oraz mł. insp. Zbigniew
Gruszczyński, Komendant Powiatowy Policji
w Łęczycy.
Następnie Radni po wysłuchaniu informacji
Burmistrza z wykonania uchwał Rady oraz
pracy w okresie między sesjami i sprawozdań,
które złożyli Przewodniczący poszczególnych
komisji Rady.
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie
pozytywnych opinii w ydan ych przez
Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi na
temat projektów uchwały budżetowej na rok
2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Piatek.
Podczas XV sesji Rady Miejskiej w Piątku

podjęte zostały uchwały w sprawie:u c h w a l e n i a W i e l o l e t n i e j P ro g n o z y
Finansowej Gminy Piątek na lata 2020 –
2032,
- uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok,
- nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Piątku,
- nadania Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku,
- planu dofinansowania doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok 2020,
- określenia przystanków komunikacyjnych
oraz warunków i zasad korzystania z
przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina
Piątek,
- rozpatrzenia skargi na Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Piątku.
Złożone podczas sesji pytania i interpelacje
Radnych:
- na jakim etapie są rozmowy i negocjacje

Zakładu Energetycznego z użytkownikami
gruntów po których ma być prowadzona linia
wysokiego napięcia do GPZ-tu? - negocjacje
trwają, porozumienia jeszcze nie osiągnięto.
- prośba o zgłoszenie do ZDW potrzeby
wycięcia uschniętego drzewa, które zagraża
linii energetycznej na ul. Kutnowskiej - tak na
prawdę, to nie wiadomo do kogo należy to
drzewo - do właściciela prywatnego czy ZDW.
Faktem jest że były podjęte próby jego
usunięcia przez naszą OSP ale ze względu na
dużą ilość przewodów energetycznych
strażacy nie podjęli się tego zadania.
- prośba o usunięcie pnia na chodniku przy ul.
Kościelnej oraz przycięcie przy tej ulicy
konarów drzew - szczególnie na przeciw
wejścia do kościoła - wszystkie drzewa rosnące
przy ulicach w Piątku będą przycinane w lutym.
Co do pnia - trzeba przeprowadzić oględziny
jego stanu i czy da się on usunąć bez dużej
ingerencji w istniejący chodnik.
cd. na str. 2

Dwoje Mieszkańców Gminy Piątek świętowało 100 urodziny

Pani Marianna Bartczak setne urodziny
świętowała 7 grudnia 2019 r.

W grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. dwoje
Mieszkańców Gminy Piątek obchodziło
Jubileusz 100 urodzin.
Jako pierwsza, 7 grudnia 2019 r. świętowała
Pani Marianna Bartczak. Natomiast 5 stycznia
setne urodziny obchodził Pan Sylwester
Dałek.
Z tej okazji podczas rodzinnych uroczystości
urodzinowych dostojnych Jubilatów odwiedzili
m.in. przedstawiciele władz samorządowych Burmistrz Krzysztof Lisiecki, Przewodniczący
Rady Miejskiej Daniel Gorący, Sekretarz
Gminy Renata Lepalczyk oraz sołtysi.
Wraz z życzeniami zasłużonego odpoczynku,
200 lat w zdrowiu i otoczeniu najbliższych
Jubilaci otrzymał pamiątkowe statuetki,
słodkie upominki oraz kwiaty.
Najstarszym Mieszkańcem naszej gminy jest
obecnie Pani Ewa Gołek vel Amroziak z
Balkowa, która 17 sierpnia 2019 roku
obchodziła swoje 102 urodziny!

Pan Sylwester Dałek swoje 100-te urodziny
obchodził 5 stycznia 2020 r..
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 1

Z obrad XV sesji Rady Informacja w sprawie
deklaracji na podatek
Miejskiej w Piątku
cd. ze str. 1
od środków transportu
Pytania i interpelacje - cd. ze str. 1:
- prośba o zabezpieczenie środków na
zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Piątek - jeśli będą wolne środki to decyzja w
co je zainwestować należy do Rady
Miejskiej.
- prośba o przeprowadzenie rozeznania na
temat możliwości pozyskania środków na
rewitalizację centrum miasta - skweru z
geometrycznym środkiem Polski - trzeba
śledzić możliwości pozyskania środków na
ten cel z różnych dostępnych źródeł.
- w nawiązaniu do listu intencyjnego
podpisanego z Urzędem Marszałkowskim
w lutym 2018 r. dotyczącego budowy
chodnika wzdłuż drogi 702 z Piątku do
Michałówki proszę o informację, czy w
budżecie na rok 2020 zostaną zarezerwowane środki na wykonanie projektu - w
chwili obecnej nie ma zarezerwowanych
środków na ten cel.
- prośba o zorganizowanie spotkania z
Dyrektorem ZDP w sprawie rowów i poboczy przy drodze Piątek - Balków - Dyrektor
zastanie poproszony na posiedzenie
wspólnych komisji Rady Miejskiej.
- w nawiązaniu do interpelacji z poprzedniej
sesji pytanie czy przed feriami GOK
przedstawi plan pracy z dziećmi w okresie
wolnym od zajęć lekcyjnych - Burmistrz
odpowiada jak poprzednio - proszę zaprosić
na posiedzenie komisji Dyrektora GOK.
- w ostatnim czasie przeprowadzono
utwardzenie drogi gminnej w Balkowie
Nowym na odcinku od parku do łąk i
obszarów Natura 2000. Dlaczego nie został
naprawiony początkowy odcinek tej drogi
skoro był tam już odpowiedni sprzęt? - z
racji zasypania tego odcinka drogi gminnej
przez mieszkańców Balkowa i okolic
gruzem i braku możliwości korzystania z tej
drogi (jeżdżono po prywatnych działkach)
oraz małych finansów przeznaczonych na
remonty dróg gminnych, pozostała część
drogi nie była naprawiana.
W drugiej, uroczystej części sesji Rady
Miejskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych,
sołtysów, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, pracowników
Urzędu Miejskiego, Starostów Powiatu
Łęczyckiego, przedstawicieli Policji i Straży
Pożarnej oraz zaproszonych gości z
władzami samorządowymi, na którym
podziękowano wszystkim zaangażowanym
osobom w odzyskanie praw miejskich. W
sp osó b sz cze gól n y po dzi ę ko wan o
Honorowemu Obywatelowi Piątku Mieczysławowi Nowickiemu oraz Posłom
na Sejm RP - Piotrowi Polakowi i
Tadeuszowi Woźniakowi, którzy w
znaczącym stopniu wsparli działania o
odzyskanie praw miejskich przez Piątek.
Zaproszeni goście p ogratulowali
Mieszkańcom i władzom samorządowym
odzyskania praw miejskich oraz złożyli
życzenia kontynuacji rozwoju miasta i
gminy Piątek. Na ręce Burmistrza złożyli
listy gratulacyjne i okolicznościowe
upominki.
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 2

Podatnicy podatku od środków transportowych obowiązani są corocznie składać
deklarację na dany rok podatkowy w terminie
do 15 lutego, a jeżeli obowiązek powstał po
tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia
okoliczności uzasadniających powstanie
tego obowiązku.
Obowiązek podatkowy w zakresie podatku
od środków transportowych ciąży na
osobach fizycznych i prawnych będących
właścicielami
środków transportowych.
Właściciele pojazdów obowiązani są
wpłacać podatek od środków transportowych - bez wezwania - w dwóch ratach: do 15
lutego i do 15 września każdego roku.
Jednocześnie informujemy, że z dniem
01.01.2016 r. na terenie gminy Piątek
zniesione zostało zwolnienie od podatku
samochodów ciężarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton. Oznacza to, że każdy właściciel:
- samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
- ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony,
- przyczepy bądź naczepy, które łącznie z
pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego,
- autobusu,
zobowiązany jest do uiszczenia podatku od
środków transportowych.

Zwrot podatku
akcyzowego
Każdy rolnik, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej powinien
zbierać faktury VAT.
W terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca
2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w
zależności od miejsca położenia gruntów
rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r.
do 31 stycznia 2020 r.,
W terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31
sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni
wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta, w zależności od miejsca położenia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju
napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do
31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu
podatku określonego na 2020 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r.:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych
jednostek przeliczeniowych bydła.
Wnioski są dostępne do pobrania w Urzędzie
Miejskim w Piątku - pok. nr 16 lub na stronie
internetowej www.bipugpiatek.pl - Druki do
pobrania.

XVI sesja Rady
Miejskiej w Piątku
W środę 16 stycznia 2020 r. odbyła się XVI
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Piątku.
Powodem jej zwołania było podjęcie uchwały
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
W celu wyłonienia firmy, która zajmie się
odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Piątek przeprowadzone
zostały trzy postępowania przetargowe, do
których przystąpiła tylko jedna firma. Ze
względu na rażąco wysokie stawki za odbiór i
zagospodarowanie odpadów, znacznie
przekraczające dotychczasowe koszty, dwa
przetargi zostały unieważnione. Także trzecie
postępowanie przetargowe nie przyniosło
obniżenia kosztów odbioru odpadów. Wobec
powyższego konieczne stało się wprowadzenie zmian dotychczasowych stawek za odbiór
odpadów w naszej gminie.
Podjęta uchwała ustala stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 66,00 zł miesięcznie od
osoby, a zbieranymi i odbieranymi w sposób
selektywny w wysokości 33 zł miesięcznie od
osoby.
Pytania i interpelacje:
- w związku z rosnącymi cenami za odbiór i
zagospodarowanie odpadów (w przetargu
bierze udział tylko jedna firma) zgłaszam
propozycję zaproszenia do Gminy posłów i
senatorów, aby wsparli działania władz
samorządowych w zakresie śmieci zaproszenia takie zostaną wysłane.
- prośba o wycinkę krzaków przy drodze
gminnej Michałówka - Goślub Osada, Goślub
Osada - Goślub I i Goślub Osada - Goślub II Urząd Miejski dysponuje zbyt małą ilością
pracowników do przeprowadzenia tych robót.
ZGKiM w Piątku prowadzi wiele różnych prac i
też nie można skorzystać z ich usług.
Rozważana jest możliwość ogłoszenia
przetargu na ww. prace, ale zależy to od
finansów gminy.
- w jaki sposób będzie odbierana folia
rolnicza? Czy będą odbierane worki foliowe i
big-bagi? - w tej chwili jesteśmy na etapie
zawarcia umowy z firmą z Łasku, która
zajmuje się odbiorem folii. W pierwszej
kolejności będzie zabierana folia z byłego
PSZOK-u w Pokrzywnicy, a następnie jeśli
wystarczy limitu - folia od osób prywatnych,
ale tylko ta z tuneli.
- ponowna prośba o utwardzenie placu przy ul.
Konarskiego, którzy używany jest jako parking
przez mieszkańców osiedla i pacjentów
ośrodka zdrowa. Spółdzielnia Mieszkaniowa
deklaruje zakup szlaki - prośba zostanie
rozważona jeśli wystarczy funduszy, które są
przewidziane na remonty dróg, chodników i
parkingów na terenie gminy w bieżącym
roku.
- na wniosek mieszkańców i pracowników filii
Urzędu Pocztowego prośba o podjęcie
działań, np. wsparcie listem intencyjnym, w
celu przywrócenia Urzędu Pocztowego w
Piątku. Po odzyskaniu praw miejskich
zasadnym jest przywrócenie Urzędu
Pocztowego - Urząd Miejski przygotuje i wyśle
stosowne pismo do Poczty Polskiej.

Expresem
przez Gminę Piątek
- Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Łęczycy informuje, że na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w serwisie Aktualności, znajdują się na
bieżąco aktualizowane informacje dot.
nowego koronawirusa 2019-nCoV www.gis.gov.pl
- Urząd Miejski w Piątku informuje, że od
1 stycznia 2020 roku plac targowy w Piątku
czynny jest w poniedziałki, od godz. 5:00
- Związek Emerytów i Rencistów w Piątku
organizuje w 2020 roku wycieczki: 19
kwietnia do Częstochowy, 17 maja do
Rogowa, 21 czerwca do Kazimierza, 19 lipca
do Inowrocławia, wrzesień do Skierniewic
oraz wczasy w Ustroniu Morskim w terminie
20 - 30 sierpnia. Zapisy przyjmują Panie:
Irena Leszczyńska i Zofia Darmach w Biurze
Związku - Piątek, ul. Pokrzywna 1
- zakończono budowę ronda w Piątku.
Prace wykonywała firma ERBEDIM z
Piotrkowa Trybunalskiego. Koszt inwestycji
sfinansowanej przez Urząd Marszałkowski
ze środków Unii Europejskiej
wyniósł
7,5 mln zł.
- w sobotę 18 stycznia w sali Pilawa odbyło
się zorganizowane przez Gminny Ośrodek
Kultury w Piątku widowisko karnawałowe
„Broadway Story” w reżyserii Dariusza
Struszczaka. W rolach głównych wystąpili:
Anna i Krzysztof Spychalscy, Łódzka
Orkiestra Filmowa pod batutą Piotra
Piątkowskiego i Akademicki Chór Kameralny
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi pod dyr.
Renaty Banackiej-Walczak. Było to
wspaniałe wydarzenie, które zgromadziło
liczną publiczność.
- w dniu 27 stycznia odbyło się spotkanie z
sołtysami, na którym omówiono sprawy
związane z zaplanowanymi do realizacji w
bieżącym roku inwestycjami gminnymi,
pracami Spółki Wodnej, budową przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacją i
zdejmowaniem azbestu, zwrotem podatku
akcyzowego za paliwo wykorzystywane do
produkcji rolnej oraz sprawy bieżące. Na
spotkaniu byli obecni dzielnicowi Posterunku
Policji w Piątku, którzy omówili sprawy
bezpieczeństwa na terenie naszej gminy w
roku 2019.
- w czasie ferii zimowych były prowadzone
intensywne prace na terenie kompleksu
szkolnego w Piątku związane z termomodernizacją tego obiektu. Wymieniono większość
kaloryferów oraz część okien. Trwają prace z
dociepleniem ścian oraz wykonywane są
odwierty (78 szt.) na głębokość 70 m.
związane z instalacją pomp ciepła. Złożono
również instalację fotowoltaiczną na dachu
hali sportowej.
- mieszkańcy Piekar we własnym zakresie
usunęli zakrzaczenia przy drodze gminnej
rosnące wokół starego zakładu. Jest to dobry
przykład dla pozostałych sołectw, że można
się zebrać i wykonać wspólnie pożyteczną
pracę. Za inicjatywę i wykonaną pracę
Burmistrz Piątku składa serdeczne
podziękowania. Urząd Miejski dysponuje
zbyt małą ilością pracowników do wykonania
tych jakże potrzebnych robót.

Historyczny Sylwester
28. finał WOŚP
w Piątku - padł kolejny Sylwester 2019 to była wyjątkowa noc dla
Piątku. Wraz z Radiem Q Mieszkańcy nie
REKORD!!!
tylko powitali Nowy 2020 Rok, ale przede
W Gminie Piątek zakończył się 28. finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Jak co roku zabawa i wspólne granie było
SUPER!!! Mieszkańcy naszej Gminy po raz
kolejny udowodnili, że mają WIELKIE
SERCA!!!
Zbiórka pieniędzy do puszek WOŚP, występy
przedszkolaków z Gminnego Przedszkola im.
Jana Pawła II w Piątku, pokaz udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej w
wykonaniu druhów OSP Piątek, koncert
orkiestry OSP Piątek, koncert zespołu
Emancypacja, występy uczniów Szkoły
P od s t aw o wej i m . M a rs za łka J óz e f a
Piłsudskiego w Piątku, mecze halowej piłki
nożnej, wystawy fotografii, kiermasz
rękodzielnictwa, kawiarenki serwujące
smakołyki na zimno i na gorąco, loteria
fantowa, malowanie twarzy oraz emocjon u j ą c e c h a r y t a t y wn e a u k c je , a n a
zakończenie tradycyjne „światełko do nieba” –
to wszystko złożyło się na program 28. finału
WOŚP w Piątku.
W Gminie Piątek WOŚP zagrała również w
Szkole Podstawowej im. Orła Białego w
Czernikowie, gdzie na uczestników finału
czekała zabawa, aukcja charytatywna oraz
Mikołaj.
Jak zawsze finał skupił wielu mieszkańców
gminy geometrycznego środka Polski, którzy
nie żałowali pieniędzy na szczytny cel
Orkiestry Jurka Owsiaka.
W tym roku do puszek WOŚP, z których
ś ro d k i p r z e z n ac z o ne z o s ta n ą dl a
zapewnienia najwyższych standardów
diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej, w Gminie
Piątek trafiło 23 083,61 zł.

wszystkim świętowali odzyskanie po 150
latach praw miejskich.
W ostatnich minutach starego roku Wójt
Krzysztof Lisiecki odebrał z rąk Barbary
Garus i Andrzeja Dębowskiego symboliczny klucz do bram miasta. Stary rok
pożegnał Wójt Gminy Piątek, który
podziękował Mieszkańcom za poparcie
działań zmierzających do odzyskania praw
miejskich.
O północy niebo nad Miastem Piątek
rozświetliły tysiące kolorowych sztucznych
ogni oraz wystrzeliły setki korków od
szampana ufundowanego przez Burmistrza, który jako pierwszy złożył życzenia
Szczęśliwego Nowego Roku Mieszkańcom Miasta Piątek.

Pierwszy Orszak
Trzech Króli
przeszedł ulicami
miasta Piątek
W poniedziałek 6 stycznia ulicami
Piątku, podobnie jak w wielu miastach
naszego kraju, przeszedł Orszak Trzech
Króli. Tego typu wydarzenie miało
miejsce po raz pierwszy w historii
naszego miasta.
Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo w
kościele p.w. Św. Trójcy w Piątku, które w
intencji Miasta i Jego Mieszkańców
odprawił Ks. Dziekan Stanisław Poniatowski. Podczas mszy miało miejsce poświęcenie symbolicznego klucza do bram
miasta.

Mieszkańcy Gminy i Miasta Piątek
jesteście wspaniali!!!
Sztab organizacyjny Szkoły Podstawowej w
Piątku pragnie podziękować wszystkim
darczyńcom, hojnym uczestnikom imprezy,
organizatorom, to dzięki Wam i Nam 28. Finał
WOŚP w Geometrycznym Środku Polski
należał do udanych.
Zebraną kwotę 23 083,61 zł przekazano już
na konto Fundacji WOŚP.
D O S I E G O R O K U W Z D R O W I U , Pierwszy w Piątku Orszak Trzech Króli, w
którym wzięło udział kilkuset mieszkańców
SZCZĘŚCIU I POMYŚLNOŚCI…
naszej
gminy, przeszedł ulicami Kościelną,
DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNE GRANIE
Szpitalną, Belwederską, Łęczycką do
Rynku pod budynek Urzędu Miejskiego w
Piątku. Na schodach „Ratusza” odbyło się
przekazanie Burmistrzowi Piątku symboliSKŁAD OPAŁU w GIECZNIE
cznego klucza do bram miasta.
oferujemy
Burmistrz Krzysztof Lisiecki odczytał
ekogroszek workowany oraz węgiel
podpisany przez Prezesa Rady Ministrów
orzech (polski i czeski)
Mateusza Morawieckiego Akt nadania
CENY JUŻ OD 750 zł za tonę
Statusu Miasta i złożył Mieszkańcom
życzenia
oraz podziękowania za wsparcie
DOWÓZ DO KLIENTA NA TERENIE
działań,
których
efektem jest odzyskanie
POWIATU I OKOLIC, ROZŁADUNEK
praw miejskich przez Piątek.
Na zakończenie uroczystości na wszyGieczno, ul. Główna 25A
stkich uczestników czekała słodka niespotel. 601 248 987, 42 717 84 64
dzianka - czekolada przygotowana na
e-mail: tabax@tabax.pl
okoliczność pierwszego Orszaku Trzech
Króli w Piątku.
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 3

Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w 2020 roku
Urząd Miejski w Piątku informuje, że
miesięczną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiścić
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu
Gminy Piątek albo przelewem na rachunek
bankowy Gminy Piątek o numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w
terminach:
- za miesiąc styczeń - do 31.01.2020 r.
- za miesiąc luty do 29.02.2020 r.
- za miesiąc marzec - do 31.03.2019 r.
- za miesiąc kwiecień - do 30.04. 2019 r.
- za miesiąc maj - do 31.05.2020 r.
W roku 2020 odbiór śmieci we wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
- komunalnych: 20.02, 19.03,
2.04,
16.04, 30.04, 14.05, 28.05
- zielonych (brązowe worki): 20.02,
19.03, 2.04, 1 6.04, 30.04, 14.05, 28.05
- selektywnych (żółte worki): 6.02, 5.03,
2.04, 28.04, 25.05
- selektywnych (zielone worki): 6.02,
5.03, 2.04, 28.04, 25.05
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy Piątek
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego - tzw. objazdówka 16/03/2020
Uwaga!
Do żółtych worków można wkładać
wyłącznie butelki plastikowe po napojach
i chemii domowej, puszki po napojach
i konserwach oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku,
opakowania z papieru lub tektury, gazety
i czasopisma, katalogi, prospekty, foldery,
papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty,
torebki papierowe, papier pakowy.
Worki brąz owe n a odpady BI O
wystawiane są w dniu odbioru odpadów
komunalnych (odpady odbierane będą
wyłącznie z koszy i worków ).
Zielone worki przeznaczone są na szkło
zbierane u źródła. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać
szkło (również plastik) do punktów
gniazdowych rozsta wionych w 31
miejscach na terenie gminy Piątek.
Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska,
ZSMR, Kutnowska - sklep, Łowicka
(targowica), Literacka (przy cmentarzu),
Sułkowska (przy DINO), Łęczycka (przy
cmentarzu) Piekary - świetlica, Górki
Pęcławskie - sklep,Goślub-Osada, Goślub
Gazeta
Gazetasamorządowa
samorządowaz zŚrodka
ŚrodkaPolski
Polski- Informator
InformatorUrzędu
Urzędui Rady
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w Piątku
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Wydawca:Urząd
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UrządMiejski
GminywPiątek,
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16
tel.
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OSP, Balków - sklep, Czerników - szkoła,
Śladków Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica sklep, Konarzew - sklep, Konarzew - plac
zabaw, Witów - sklep, Jasionna - dawna
SKR, Janków - remiza OSP, Bielice, Piaski,
Sypin (rozdroże), Pokrzywnica, Mysłówka
(rozdroże na Dunaj).
UWAGA: Butelki typu PET, przed
wrzuceniem do pojemnika prosimy
zgniatać!!!
Szkło i plastik dostarczany do punktów
gniazdowych prosimy wrzucać do
pojemników, a nie zostawiać obok!!!
W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika
twardego na odpady zmieszane właściciele
otrzymują worek koloru czarnego, który w
uzasadnionych przypadkach dostawiają do
pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki
czarne będą dostarczane przez firmę w
dniu odbioru odpadów lub będą dostępne w
Urzędzie Miejskim w Piątku.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
firmę PreZero Service Centrum zgodnie z
w/w harmonogramem zainteresowani
przekazują telefonicznie do PreZero
Service Centrum Sp. z o. o. tel. nr: 24-25429-87 lub Urzędu Miejskiego w Piątku:
tel. nr 24 722- 11-23; 24 722-12-39.
Większe ilości jednorodnych odpadów
(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
odpady zielone (bioodpady), odpady
niebezpieczne, przeterminowane leki i
chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne) zebranych w sposób
s e le k t yw ny m oż n a i nd y w id u a ln i e
dostarczać do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: PreZero Service Centrum Sp. z
o.o. ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz.
7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku, za
okazaniem dowodu opłaty za śmieci.
Odpady należy wystawić w dniu wywozu
przed bramę posesji o godzinie 7:00, a
jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej
odległości od drogi po, której jedzie pojazd
specjalistyczny zbierający odpady to nie
dalej niż 15 m od jej osi.
Uwagi lub pytania mogą być zgłaszane w
siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
PreZero Service Centrum Sp. z o. o.
ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24 254 29 87 - Logistyka
Tel.: (+48) 24 254 29 86 - Biuro Obsługi
Klienta.

Przędzalnia Zdrowia
w Piątku ul. Kutnowska 1
zaprasza na masaże lecznicze,
masaże relaksujące
i zabiegi SPA
tel. 662 649 068

Doposażenie orkiestr
i zespołów
muzycznych
oraz doposażenie
grup aktywizujących
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„POLCENTRUM” informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie pomocy w
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” w ramach działania „Wsparcie
dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Termin składania wniosków: od dnia
3 lutego 2020 r. do dnia 3 marca 2020 r.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru,
druki formularzy wniosku i niezbędnych
załączników dostępne są na stronie
www.plocentrum.pl w zakładce Nabory.
Informacje dotyczące naboru wniosków
mo ż n a u z y s k ać r ó w n i e ż w Bi u rz e
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„POLCENTRUM”, ul. Ludwika Norblina 1,
95-015 Głowno oraz pod numerem telefonu
42 719 90 64

Przystań Piekary
Trwają prace przy realizacji projektu „Utworzenie miejsca integracji mieszkańców
Piekar”. Projekt realizowany jest przez
Stowarzyszenie „Przystań Piekary” na
działce po byłej OSP. Stowarzyszenie,
którego prezesem jest p. Kamila Stańczyk
pozyskało na realizację projektu: 100 tys. zł
dotacji z budżetu Gminy Piątek, 30 tys. zł z
Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego z
siedzibą w Warszawie. Na terenie tym
realizowany był również Grant sołecki o
wartości 16 630 zł (10 000 zł grant z Urzędu
Marszałkowskiego, 6 630 zł dotacja z Gminy).
Powstające miejsce umożliwi integrację
mieszkańców Piekar, organizację imprez
i pełnić będzie funkcję lokalnego centrum
życia kulturalnego.

Gmina Piątek w
statystyce za 2019
W roku 2019 w USC w Piątku odnotowano:
- 62 urodzenia,
- 17 małżeństw,
- 92 zgony (w tym w tut. USC - 48),
- zameldowanie na pobyt stały - 36,
- zameldowanie na pobyt czasowy - 21,
- zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców - 108.
Wydano 289 dowodów osobistych.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. liczba
mieszkańców Gminy Piątek wynosiła 5 952, w
tym mieszkańcy Piątku - 1 721. Poza Piątkiem
najliczniejszą miejscowością naszej gminy
jest Balków z liczbą mieszkańców 394.
Najmniej osób - 15 mieszka w Janówku.

