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W bieżącym numerze: Dziewięć par świętowało Jubileusz Złotych Godów, Styropianowe odpady
odbierze Recykler Styropianu, ZSMR zaprasza na kurs rolniczy, Czyszczenie rzek, Do Urzędu
obowiązkowo w maseczkach, Szkoła w czasie pandemii, Nauczanie hybrydowe, Uroczystości 81.
rocznicy Bitwy nad Bzurą, Plac zabaw i siłownia w Piekarach, Spotkanie na temat planowania,
Odbiór i utylizacja padłych zwierząt, W gminie Piątek ubywa azbestu, Trawa spis rolny.

Dziewięć par świętowało Jubileusz Złotych Godów
Po powitaniu dostojnych Jubilatów oraz ich rodzin
przez Burmistrza Krzysztofa Lisieckiego, Renatę
Lepalczyk – Sekretarz Gminy oraz Daniela Gorącego
– Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piątku pary
małżeńskie odnowiły złożoną pół wieku temu
przysięgę.
Następnie Krzysztof Lisiecki - Burmistrz Piątku
odznaczył Jubilatów medalami przyznanymi przez
Prezydenta RP - Andrzeja Dudę. Pary świętujące
Złote Gody otrzymują również listy gratulacyjne
wysyłane przez Kancelarię Prezydenta RP.
Tradycyjnie uroczystość zakończyła symboliczna
lampka szampana i życzenia, które wraz z kwiatami
Jubilaci otrzymali od władz samorządowych miasta
i gminy oraz rodzin, znajomych i przyjaciół. Nie
zabrakło także czasu na pamiątkowe zdjęcia.
Dostojnym Jubilatom składamy serdeczne
życzenia zdrowia, radości oraz spełnienia
wszystkich marzeń
i
kolejnych
wspólnie
przeżytych lat.
Zapraszamy na stronę www.gminapiatek.pl do
obejrzenia fotoreportażu z uroczystości.
W sobotę 26 września 2020 r. w Sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku
odbyła się uroczystość Złotych Godów. W tym
roku w Gminie Piątek Jubileusz 50-lecia
małżeństwa obchodziło 9 par.
Ze względów zachowania wymogów sanitarnych
spowodowanych epidemią Corvid-19 uroczystość
odbyła się w dwóch turach.
Pierwsi Jubilaci – Państwo: Zofia i Lucjan
Filipczakowie, Barbara i Władysław Osieccy,
Helena i Marian Sicińscy oraz Anna i Władysław
Wiśniewscy uroczystość rozpoczęli o godz. 16.00.
Po godzinnej przerwie, podczas której przeprowadzono dezynfekcję sali i sprzętów, o godzinie
18.00 rozpoczęła się druga tura uroczystości, której
bohaterami byli Państwo: Marianna i Władysław
Jaroszewscy, Henryka i Andrzej Kondrasowie,
Henryka i Henryk Skopiakowie, Lucyna i
Czesław Stawińscy oraz Wanda i Zdzisław
Stępniakowie. Jak zawsze w uroczystości
zorganizowanej przez Gminę Jubilatom
towarzyszyły rodziny, znajomi i przyjaciele.
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Styropianowe odpady
odbierze Recykler
Styropianu
Recykler Styropianu to nowoczesna firma
zajmująca się gospodarką odpadami
styropianowymi. Przyjmuje i poddaje
recyklingowi odpady styropianowe od
klientów indywidualnych, sklepów, firm
produkcyjnych i budowlanych. Posiada
stosowne zezwolenia na transport i
zbieranie odpadów. Styropian przyjmuje w
Punkcie Zbiórki w Łodzi lub własnym
transportem odbiera bezpośrednio od
Klienta.
Przed oddaniem odpadów należy usunąć
ze styropianu naklejki, beton, piankę
montażową, siatkę, papę itp. a następnie
zapakować w worki foliowe przezroczyste,
w taki sposób, aby możliwe było określenie
czystości odpadu.
Odpowiednio przygotowane i popakowane odpady styropianowe w dowolnej
ilości można dostarczać do Punktu
Zbiórki w Łodzi przy ul. Józefów 36 od
poniedziałku do piątku w godzinach
8 – 16. Odbiór BEZPŁATNY!
Kontakt: Recykler Styropianu
ul. Józefów 36, Łódź
telefon kom.: +48 792-860-301
e-mail: biuro@recyklerstyropianu.pl
Więcej informacji - www.gminapiatek.pl

ZSMR zaprasza
na kurs rolniczy
Chcesz szybko zdobyć uprawnienia do
przejęcia gospodarstwa?
Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa w
Piątku prowadzi nabór na kwalifikacyjny
kurs zawodowy – kwalifikacja ROL.04. –
prowadzenie produkcji rolniczej.
Kształcenie trwa 2 semestry i odbywa
się w systemie zaocznym z
wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2020 r.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs
zawodowy i zda egzamin potwierdzający
kwalifikację ROL.04, nabędzie
uprawnienia do korzystania ze wsparcia
finansowego w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich
wdrażanego przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wymagane dokumenty:
- kserokopia świadectwa ukończenia
ostatniej szkoły
- podanie (formularz do pobrania w
sekretariacie szkoły)
- zaświadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazań do wykonywania
zawodu.
Szczegółowe informacje i zapisy –
ZSMR w Piątku, ul. Kutnowska 19,
99-120 Piątek, tel. 24 389 41 00
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Czyszczenie rzek
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody
Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Warszawie od dn. 03.09.2020r.
prowadzi realizację prac utrzymaniowych w
ramach zadania ”Utrzymanie wód i urządzeń
wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni
Łowicz w podziale na dziesięć części. Część
6: Utrzymanie wód na terenie Nadzoru
Wodnego Łódź Wschód”, obejmującego: rz.
Czerniaka, rz. Dzierżązna, kanał
Moszczeniac-Malina, kanał MoszczenicaStruga.
Odnosząc się do licznych zapytań
mieszkańców gminy Piątek w przedmiocie
prac utrzymaniowych na rzekach (Moszczenica, Malina, Struga) oraz budowlach na nich
posadowionych (jazy, zastawki, progi)
Burmistrz Piątku informuje, że powyższe
zagadnienia reguluje ustawa z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
310 dalej ,,ustawa”).
Zakres prawa własności wód oraz
wykonywanie praw właścicielskich określa
art. 211 i 212 ,,ustawy” wskazujący Skarb
Państwa jako właściciela wód śródlądowych
płynących oraz Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie jako wykonawcę praw
właścicielskich.
Mając na uwadze powyższe, Burmistrz
informuje mieszkańców, że w przypadku
zaobserwowania jakichkolwiek nieprawidłowości związanych
z funkcjonowaniem
cieków na terenie gminy Piątek należy
zgłaszać uwagi do:
1) KZGW, ul. Grzybowska 80/82, 00-844
Warszawa, sekretariat.pz@wody.gov.pl
2) RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03194 Warszawa, warszawa@wody.gov.pl
3) Zarząd Zlewni w Łowiczu, ul. Ekonomiczna
6, 99-400 Łowicz, zz-lowicz@wody.gov.pl

Do Urzędu obowiązkowo
w maseczkach
Przypominamy, że Urząd Miejski w Piątku
prowadzi bezpośrednią obsługę
interesantów w pełnym wymiarze oraz
możliwość dokonywania wpłat w kasie
urzędu. Osobiste załatwianie spraw w
Urzędzie możliwe jest przy zachowaniu
wymogów sanitarnych. Osoby wchodzące
do Urzędu obowiązkowo muszą założyć
maseczkę lub inne elementy ochrony
osobistej (np. przyłbicę) zakrywającą nos i
usta oraz poddać się przy wejściu
dezynfekcji rąk. Jednocześnie na terenie
Urzędu Miejskiego w Piątku przebywać
może max. 5 interesantów. Ponadto
informujemy, że nadal funkcjonuje przed
wejściem do Urzędu tzw. wrzutnia, w której
można pozostawić pisma i dokumenty.

KUPIĘ DZIAŁKĘ
BUDOWLANĄ
o powierzchni do 1500 m2,
położoną w okolicy drogi
Piątek - Zgierz
Oferty proszę kierować na
rom.piek@onet.eu

Szkoła w czasie
pandemii
Wskazówki dla rodzica:
1. Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego
dziecka.
2. Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania
szkoły w czasie pandemii.
3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy objęci
są kwarantanną.
4. Sprawdzaj na bieżąco informacje od
dyrektora szkoły lub nauczycieli.
5. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie
możesz odebrać - pilnie oddzwoń.
6. Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych
rzeczy w plecaku.
7. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.
8. W miarę możliwości unikaj transportu
publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o
spacerze, rowerze.
9. Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego
czasu na świeżym powietrzu.
10. Przypomnij dziecku, że zasady
bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i
po nich.
Wskazówki dla ucznia:
1. Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy
choroby, zostań w domu.
2. Często myj ręce.
3. Nie dotykaj oczu, ust i nosa.
4. Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie.
5. Uważnie słuchaj poleceń nauczycieli.
6. Używaj tylko własnych przyborów
szkolnych.
7. Spożywaj swoje jedzenie i picie.
8. Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów,
np. podczas przerw.
9. Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u
siebie objawy chorobowe, natychmiast
poinformuj o tym nauczyciela.
10. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed
i po lekcjach.

Nauczanie hybrydowe
W związku z potwierdzonym wykryciem
zakażenia COVID-19 u dwóch uczniów
podstawówki w Piątku w placówce
wprowadzono czasowo nauczanie hybrydowe. W klasach: I a, I b, II a, II b, III a
odbywały się zajęcia w szkole w systemie
stacjonarnym. Szkoła uzyskała taką opinię
SANEPiD – u. „W wyniku przeprowadzonego
dochodzenia epidemiologicznego ustalono,
że nie wystąpiły przesłanki nakazujące
wdrożyć nauczanie zdalne w oddziałach: I a, I
b, II a, II b, III a . Uczniowie tych klas nie mieli
bezpośredniego kontaktu z dwojgiem
uczniów, u których stwierdzono dodatni wynik
badania w kierunku SARS – Cov-2. W szkole
są przestrzegane zasady reżimu sanitarnego.
Uczniowie tych klas mogą odbywać zajęcia
stacjonarnie”.
Natomiast, w dniach od 28.09.202O r. do
02.10.2020r. w klasach: III b oraz IV – VIII
odbywały się zajęcia lekcyjne w systemie
zdalnego nauczania.
Przedszkole im. Jana Pawła II w Piątku oraz
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w
Czernikowie funkcjonują normalnie. Dowóz
dzieci do placówek oświatowych odbywa się
wg obowiązującego rozkładu jazdy.

Expresem
przez Gminę Piątek
- koronawirus wciąż stanowi zagrożenie
dla naszego zdrowia! Nie zapominaj o
podstawowych zasadach bezpieczeństwa
często myj ręce lub odkażaj je płynem do
dezynfekcji, stosuj 1,5-metrowy dystans,
zasłaniaj usta i nos. Bezwzględnie zasłaniaj
usta i nos w środkach komunikacji i ogólnodostępnych pomieszczeniach zamkniętych.
- rozpoczął się rok szkolny 2020/2021.
Naukę w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piątek rozpoczęło 431
uczniów, uczęszczających do 26 oddziałów.
Do klas pierwszych przyszło 53 uczniów. Do
przedszkola w Piątku i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Czernikowie
od września 2020 uczęszcza 165 dzieci.
- w piątek, 4 września program “Dzień dobry
TVN” nadawany był z Piątku. Bezpośrednie
relacje z geometrycznego środka Polski
prowadziła Kasia Jaroszyńska, której gośćmi
byli: członkowie Towarzystwa Miłośników
Piątku i Okolic, Renata i Dariusz Tomczak
(kwiaty), Teresa Maciejak (wiklina), Andrzej
Dębowski (rzeźba) oraz Agnieszka i
Radosław Garus (rolnicy). Nie zabrakło
również Bartka Jędrzejaka i jego prognozy
pogody nadawanej z kosza podnośnika
strażackiego OSP Piątek.
- pracownicy robót publicznych prowadzą
prace związane z wycinką krzaków przy
drogach gminnych. W ostatnim czasie
usunięto zakrzaczenia w Pokrzywnicy i
Łubnicy. Porządkują również tereny
należące do Gminy Piątek (place zabaw,
tereny rekreacyjne) oraz miejsca przy
mostach i
przepustach na drogach
gminnych.
- dobiegają końca prace związane z
przebudową drogi gminnej w GoślubiuOsadzie. Przewidywany termin zakończenia
robót - 30.10.2020 r.
- na terenie Piątku trwają prace związane z
budową gazociągu. W I etapie zostanie on
doprowadzony do terenów inwestycyjnych
(Łęka, Broników), na osiedle przy ul.
Konarskiego oraz do Pokrzywnicy. Gazociągiem popłynie gaz LNG.
- Gminna Spółka Wodna zleciła prace przy
odtwarzaniu rowów melioracyjnych ZGKiM w
Piątku. W bieżącym roku zostanie
odtworzonych 14,81 km rowów melioracyjnych.
- delegacja sołectwa Goślub wraz z
wieńcem dożynkowym i paniami z Zielonego
Piątku, reprezentowała Powiat łęczycki na
dożynkach Województwa Łódzkiego, które
odbyły się 20 września w Uniejowie.
- dobiegają końca prace związane z
termomodernizacją kompleksu szkolnego w
Piątku. W ostatnim czasie przeprowadzono
rozruch kotłowni pozyskującej ciepło z
wnętrza ziemi za pomocą pomp ciepła.
Więcej informacji na temat tej inwestycji na
www.gminapiatek.pl
- do końca września na skwerze Rynku w
Piątku prezentowana była wystawa
plenerowa przedstawiające Piątek na
początku II wojny światowej, którą
przygotowało TMPiO. Wystaw cieszyła się
dużym zainteresowaniem.

Uroczystości 81. rocznicy Bitwy nad Bzurą

W niedzielę, 13 września w Piątku odbyły
się uroczystości obchodów 81. rocznicy
Bitwy nad Bzurą. Ze względu na obecną
sytuacje epidemiczną uroczystości miały
skromniejszy program.
Wrześniowe święto w geometrycznym środku
Polski rozpoczęła Msza św. o godz. 12 w
kościele Świętej Trójcy w Piątku, którą w
intencji obrońców Ojczyzny z 1939 roku
odprawił Ks. Wojciech Jadownicki.

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik 14. Wielkopolskiej
Dywizji Piechoty, gdzie odśpiewali hymn
państwowy. Uczestników uroczystości
powitał Krzysztof Lisiecki, Burmistrz Piątku,
który podziękował ze udział we wrześniowym świcie wszystkim uczestnikom.
Później delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem 14. Wielkopolskiej Dywizji
Piechoty.

Plac zabaw i siłownia
w Piekarach

Odbiór i utylizacja
padłych zwierząt

Stowarzyszenie „Przystań Piekary” zaprasza
wszystkie dzieci wraz z rodzicami na nowo
powstały plac zabaw i siłownię plenerową w
Piekarach.
Projekt „Zakątek rekreacji - budowa placu
zabaw i siłowni w Piekarach” został
zrealizowany dzięki wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
oraz LGD "POLCENTRUM".
Kwota dofinansowania wynosi 86 609,00 zł.
Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach
naboru nr 2/2019 - Budowa lub przebudowa
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej w tym dróg, 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".

Na terenie gminy Piątek obsługą w zakresie
zbiórki, przetwarzania na mączkę zwłok
zwierzęcych bydła, owiec, kóz i świń lub ich
części oraz transport lub spalanie mączki
wyprodukowanej z tych zwłok zajmuje się:
P.P.H . HETMAN Sp. z o.o., Florianów 24,
99-311 Bedlno;
tel: 24 282 16 53 | tel-kom: 662 041 241
DYSPOZYCYJNOŚĆ 24/H NA DOBĘ!!
BEZPŁATNE POŁĄCZENIE: 800 333 212
zlecenia@hetman.pl – zgłaszanie zleceń
hetman@hetman.pl – główny e-mail
Odbioru firma dokonuje bezpośrednio z
zagrody. Wymagane dane do zgłoszenia:
imię i nazwisko, adres gospodarstwa,
powiat, gmina, tel. kontaktowy oraz wiek,
waga i gatunek zwierzęcia.

Zbiórka krwi dla
absolwenta ZSMR
w Piątku
W dniu 6 października, od
godz. 11.00 w ZSMR w Piątku
trwać będzie zbiórka krwi dla
absolwenta tej szkoły - Maćka,
który musi zostać poddany
bardzo rozległemu zabiegowi
chirurgicznemu.

Pilnie potrzeba dużo
krwi! Przyjdź i pomóż!

Spotkanie na temat
planowania
W dniu 25.09.2020r. o godz. 14.00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Piątku
odbyło się kolejne spotkanie w ramach
programu „Partycypacja w planowaniu
przestrzennym – II edycja”. Przypomnijmy,
że Gmina Piątek w tym grancie otrzymała
kwotę w wysokości 60 794,00 zł na
przeprowadzenie konsultacji społecznych
w ramach I etapu procesu opracowywania
dokumentacji w obszarze planowania i
wprowadzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Spotkanie w Urzędzie
zostało poprzedzone przeprowadzeniem
warsztatów dla dzieci i młodzieży wraz z
omówieniem regulaminu konkursu
plastyczno-planistycznego, w ramach
którego przewidziano atrakcyjne nagrody
pieniężne.
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Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek
Urząd Miejski w Piątku informuje, że
miesięczną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiścić
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu
Miejskiego w Piątku albo przelewem na
rachunek bankowy Gminy Piątek o
numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w
terminach:
- za miesiąc październik - do 31.10.2020 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2020 r.
- za miesiąc grudzień - do 31.12.2020 r.
W II połowie roku 2020 odbiór śmieci we
wszystkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w następujących terminach:
- komunalnych: 1.10, 15.10, 29.10,
26.11, 23.12
- zielonych (brązowe worki): 1.10, 15.10,
29.10, 29.11, 23.12
- selektywnych (żółte worki): 13.11
- selektywnych (zielone worki): 14.10,
10.12
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego odbywał się będzie
sprzed posesji w dniu 24 /11 /2020.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzień w każdy piątek
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 brązowe na odpady BIO 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 rozstawionych w 30
miejscach na terenie gminy Piątek.
Wrzucane do pojemnik butelki plastikowe
prosimy zgniatać!
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 - pok. nr 21.
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Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 4

Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska
ZSMR, Kutnowska - sklep, Łowicka
(targowica), Literacka (przy cmentarzu),
Sułkowska (przy DINO), Łęczycka (przy
cmentarzu) Piekary - świetlica, Górki
Pęcławskie - sklep, Goślub-Osada, Goślub
OSP, Balków - sklep, Czerników - szkoła,
Śladków Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica sklep, Konarzew - sklep, Konarzew - plac
zabaw, Jasionna - dawna SKR, Janków remiza OSP, Bielice, Stare Piaski, Sypin
(rozdroże),
Pokrzywnica,
Mysłówka
(rozdroże na Dunaj), Witów - przy drodze
na Silne Błota.
UWAGA: Butelki typu PET, przed
wrzuceniem do pojemnika prosimy
zgniatać!!! Szkło i plastik dostarczany
do punktów gniazdowych prosimy
wrzucać do pojemników,
a
nie
zostawiać obok!!!
Informacje o braku odbioru odpadów przez
firmę PreZero Service Centrum zgodnie z
w/w harmonogramem zainteresowani
przekazują telefonicznie do PreZero
Service Centrum Sp. z o. o. tel. 24 254 29
87 lub do Urzędu Miejskiego w Piątku:
tel. 24 722 11 23; 24 722 12 39.
Większe ilości jednorodnych odpadów
(papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
odpady zielone (bioodpady), odpady
niebezpieczne, przeterminowane leki
i chemikalia, igły strzykawki, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące
odpady komunalne) zebranych w sposób
selektywny można indywidualnie dostarczać do Sortowni Odpadów Opakowaniowych: PreZero Service Centrum Sp. z o.o.
ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie w godz. 7:00
– 15:00 od poniedziałku do piątku, za
okazaniem dowodu opłaty za śmieci.
Odpady należy wystawić w dniu
wywozu przed bramę posesji o godzinie
7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się
w znacznej odległości od drogi po,
której jedzie pojazd specjalistyczny
zbierający odpady to nie dalej niż 15 m.
od jej osi.
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

Gruz z rozbiórki budynków bez
śmieci i zbędnych dodatków (papa,
plastik, deski) oraz kamienie polne
można dostarczać do ZGKiM
- ul. Kutnowska 32a (oczyszczalnia
ścieków) po wcześniejszym
uzgodnieniu z kierownikiem ZGKiM
- tel. 24 722 12 07

W gminie Piątek
ubywa azbestu
Gmina Piątek w 2020 roku realizuje zadanie
pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Piątek w
2020 roku”.
Całkowity koszt zadania: 28 584,24 zł.
Dotacja ze środków własnych WFOŚiGW w
Łodzi: 24 300,00 zł „Zadanie dofinansowane
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi”.
Zadanie obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 25
nieruchomości z terenu gminy Piątek o
łącznej masie 53,200 Mg w tym :
1) demontaż, zbieranie, załadunek,
przygotowanie do transportu, transport oraz
unieszkodliwienie w ilości około 30,480 Mg z
10 nieruchomości
2) zbieranie, załadunek, przygotowanie do
transportu, transport oraz unieszkodliwienie
w ilości około 22,720 Mg z 15 nieruchomości.
W pok. nr 19 Urzędu Miejskiego w Piątku
prowadzone są zapisy na usuwanie azbestu
w roku 2021.

Trwa Spis rolny 2020
1 września 2020 r. w całym kraju rozpoczął
się Powszechny Spis Rolny 2020, który
potrwa do 30 listopada 2020 r. Powszechny
Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie
gospodarstwa rolne w kraju. Dane zbierane
są według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział
w Spisie Rolnym jest obowiązkowy, a kto
odmówi udzielenia informacji w spisie
powszechnym, podlega grzywnie.
Podczas tegorocznego spisu obowiązkową
formą zbierania danych jest samospis
internetowy – przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej
na stronie internetowej spisrolny.gov.pl. Dla
osób, które potrzebować będą pomocy lub
którym nie uda się wypełnić formularza
internetowego, została uruchomiona infolinia, umożliwiająca telefoniczne dokonanie
samospisu poprzez kanał „spisz się przez
telefon”. Rachmistrze telefoniczni obsługujący linię „Spisz się przez telefon” są
dostępni siedem dni w tygodniu w godzinach
8.00 – 20.00.
Niezależnie od trwającego samospisu
internetowego, od połowy września do 30
listopada 2020 r. z użytkownikami
gospodarstw rolnych, którzy nie dokonali
jeszcze samospisu, kontaktują się
rachmistrze telefoniczni., a jeżeli sytuacja
epidemiczna poprawi się, wówczas z
rolnikiem po 1 października br. kontaktować
się będzie rachmistrz terenowy.
Potwierdzenie tożsamości rachmistrzów
spisowych zapewnia infolinia spisowa.
Więcej informacji na temat spisu można
uzyskać na stronie
https://spisrolny.gov.pl/ lub dzwoniąc na
infolinię GUS: 22 279 99 99.

