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Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Piątku dobiegła końca

Gmina Piątek zakończyła realizację robót
budowlanych w ramach projektu
inwestycyjnego pn. „Kompleksowa
termomodernizacja budynków szkolnych wraz z salą gimnastyczną w Piątku
przy ul Szkolnej 1″. Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w ramach IV osi
priorytetowej; działanie IV.2; poddziałanie IV.2.2 tj. „Termomodernizacja
budynków”.
Roboty budowlane obejmowały gruntowną
termomodernizację największego na
terenie Gminy Piątek obiektu szkolnego,
polegającą na dociepleniu przegród
zewnętrznych, wymianie zewnętrznych
okien, powierzchni przeszklonych i drzwi,
modernizacji instalacji grzewczych oraz
wykonaniu instalacji pompy ciepła
wspomaganej instalacją ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej
oraz istniejącym kotłem olejowym.

Ogólna szacowana kwota nakładów
inwestycyjnych to ponad 5,6 mln zł, w tym
dotacja z UE wynosi 3.213.364,86 PLN.
Reszta to środki własne Gminy.
Wkład środków unijnych w realizację projektu
niewątpliwie przyczynił się do jego sprawnej,
terminowej realizacji, a przede wszystkim
umożliwił oparcie termomodernizacji na
materiałach urządzeniach dobrej jakości oraz
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Kończąc projekt, Gmina Piątek zrealizowała
założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
na swoim terenie. Spodziewane jest, że
skończenie projektu wpłynie pozytywnie na
wyrównanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarze
wiejskim jakim jest Gmina Piątek, w tym na
polepszenie warunków życia mieszkańców;
zwiększenie atrakcyjności gminy jako miejsca
nauki, pracy, zamieszkania i wypoczynku.
Projekt został zrealizowany z pozytywnym
wpływem na realizację polityki równych szans
kobiet i mężczyzn – w wyniku zrealizowania

inwestycji zapewniono równy dostęp do
korzyści społeczno-gospodarczych generowanych w ramach projektu bez względu na
płeć, a efekty jej realizacji będą odczuwalne
dla mieszkańców bez względu na jakiekolwiek kryteria dyskryminujące.
Projekt został zrealizowany z pozytywnym
wpływem na realizacje polityki równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnością. W wyniku
inwestycji zapewniono równy dostęp do
korzyści społeczno-gospodarczych generowanych w ramach projektu bez względu na
rasę i pochodzenie etniczne, religię,
niepełnosprawność lub orientację seksualną,
a efekty jego realizacji będą odczuwalne dla
mieszkańców bez względu na jakiekolwiek
kryteria dyskryminujące.
Dzięki realizacji inwestycji wszędzie tam
gdzie to było możliwe poprawiona została
jakość dostępności budynków dla osób
niepełnosprawnych. Termomodernizacja
budynków wskazanych w projekcie objęta
została zasadą projektowania uniwersalnego. Również dostępność informacji o
realizacji projektu była równa dla wszystkich
odbiorców bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność
lub orientację seksualną.
Projekt zrealizowany został z zachowaniem
zasady zrównoważonego rozwoju oraz
wspierał dążenie do osiągnięcia celu
zachowania, ochrony i poprawy jakości
środowiska naturalnego poprzez
zastosowanie w ramach jego realizacji
certyfikowanych materiałów zgodnych z
obowiązującymi wymaganiami prawa, w tym
ochrony środowiska oraz zastosowania w
jego ramach rozwiązań chroniących
środowisko – służących oszczędności energii
i obniżających emisję zanieczyszczeń.
Obecnie trwają odbiory wykonanych prac i
instalacji oraz usuwane drobne usterki.
Równocześnie prowadzone jest rozliczanie
projektu.
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Partnerstwo
samorządowców
z powiatów
kutnowskiego
i łęczyckiego
Samorządowcy z powiatów łęczyckiego i kutnowskiego zakładają
Partnerstwo Jednostek Samorządu
Terytorialnego o nazwie „Między
Kutnem, a Łęczycą”. Partnerstwo
zostanie zgłoszone do udziału w
projekcie „Pilotaż Centrum Wsparcia
Doradczego”.
Inicjatorem partnerstwa jest pan Grzegorz
Ambroziak - Burmistrz Żychlina, a list
intencyjny, dotyczący wspólnej inicjatywy,
podpisali w dniach 28-29 września 2020 r.
przedstawiciele wszystkich miast i gmin
Powiatu Łęczyckiego.
Partnerstwo jest próbą szerszego
porozumienia samorządów, które chcą
przeciwdziałać marginalizacji społecznej
obszarów zdegradowanych, szczególnie
małych miast i wsi w środku Polski. Celem
pilotażu jest przygotowanie rozwiązań, a
następnie wypracowanie rekomendacji
prawnych oraz wdrożenie ich do realizacji.
Czy projekt zostanie zaakceptowany do
realizacji w dużej mierze zależy od Pana
Marszałka i Władz Samorządowych
Województwa Łódzkiego.

Zdalne nauczanie

Zmiany w budżecie
Gminy, czyli z obrad
XXIV sesji Rady
Miejskiej w Piątku
W środę 30 września odbyła się XXIV sesja
Rady Miejskiej w Piątku. Po otwarciu obrad i
przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni
wysłuchali informacji z wykonania uchwał
Rady Miejskiej oraz pracy w okresie
międzysesyjnym, które przedstawił Burmistrz
Krzysztof
Lisiecki. Dotyczyły one m.in.:
inwestycji gminnych, budowy stacji gazu i
gazociągu, prac związanych z budową GPZ,
przejęcia serwisówki przy autostradzie A1 od
GDDKiA (od Łysej Góry do Pęcławic), spisu
rolnego, działalności gminnej spółki wodnej,
konsultacji społecznych w sprawie planowania przestrzennego na terenie gminy,
rozmów z Wodami Polskimi w sprawie
podtopień, regulacji rzek, zarządzania jazem
na Świąciu, odbioru martwych zwierząt,
odbioru zbędnego styropianu, złożonych
wniosków pomocowych do Prezesa Rady
Ministrów w związku z covidem-19,
uroczystościach związanych z 81. rocznicą
Bitwy nad Bzurą, Złotych Godów, prac
wykonywanych przez ZGKiM oraz
pracowników robót publicznych. Omówiono
również pomoc finansową Gminy dla
organizacji pozarządowych w sprawie
pozyskania środków z LGD Polcentrum.
Radni wysłuchali również sprawozdań
Przewodniczących Komisji z pracy między
sesjami.
Podczas XXIV sesji Rady Miejskiej podjęte
zostały uchwały w sprawach:
- dokonania zmian w Uchwale nr XV/83/2020
Rady Miejskiej w Piątku z dnia 10 stycznia
2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy PIĄTEK na rok 2020,
- dokonania zmian w Uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata
2020-2023,
- dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek.
Podczas XXIV sesji radni nie złożyli
interpelacji i pytań.

Uczniowie klas IV – VIII szkół
podstawowych przechodzą na naukę
zdalną. Nowe zasady funkcjonowania
szkół i placówek weszły w życie od soboty,
24 października i będą obowiązywały do
niedzieli, 8 listopada br.
Nauka uczniów klas I – III szkół
podstawowych pozostaje w systemie
stacjonarnym tj. funkcjonuje bez zmian.
Dla uczniów, którzy ze względu na
niepełnosprawność lub np. warunki
domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie
Do Urzędu obowiązkowo
w domu, dyrektor szkoły jest zobowiązany
zorganizować nauczanie stacjonarne lub
w maseczkach
zdalne w szkole (z wykorzystaniem
Przypominamy, że Urząd Miejski w Piątku
komputerów w szkole).
prowadzi bezpośrednią obsługę
interesantów w pełnym wymiarze oraz
możliwość dokonywania wpłat w kasie
PODZIĘKOWANIE
urzędu.
Osobiste załatwianie spraw w urzędzie
Burmistrz Piątku
możliwe jest przy zachowaniu wymogów
sanitarnych. Osoby wchodzące do Urzędu
składa serdeczne
obowiązkowo muszą założyć maseczkę lub
podziękowania firmie
inne elementy ochrony osobistej (np.
przyłbicę) zakrywającą nos i usta oraz
poddać się przy wejściu dezynfekcji rąk.
z Pokrzywnicy
Jednocześnie na terenie Urzędu
Miejskiego w Piątku przebywać może
za przekazanie
max. 5 interesantów.
jednorazowych maseczek
Ponadto informujemy, że nadal funkcjonuje
medycznych dla pracowników przed wejściem do Urzędu tzw. wrzutnia, w
której można
pozostawić
pisma
i
Urzędu Miejskiego w Piątku
dokumenty. Do dyspozycji interesantów
oraz wszystkich podległych
pozostają również linie telefoniczne,
jednostek.
platforma ePUAP oraz skrzynki mailowe
Urzędu Miejskiego w Piątku.

Opharm Sp. z o.o.
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Cała Polska
w czerwonej strefie
Zamknięte restauracje, zdalne nauczanie
dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej,
zakaz spotkań powyżej 5 osób, młodzież
do 16 roku życia na ulicy pod opieką
dorosłych, prośba o pozostanie w domach
osób w wieku 70+
to tylko kilka z
najnowszych obostrzeń ogłoszonych w
piątek 23 października 2020 r. przez rząd.
-„Sytuacja jest niedobra i dynamiczna. Mamy
kolejny przyrost zakażonych i zgonów. Nasze
działania muszą być bardzo zdecydowane” –
tłumaczył na konferencji Prezes rady
ministrów Mateusz Morawiecki.
Najnowsze obostrzenia, które weszły w
życie od soboty 24 października to:
- Cały kraj został czerwoną strefą,
- Zamknięte zostały restauracje i puby –
możliwe będzie tylko przygotowywanie
posiłków na wynos i na dowóz,
- Dla klas 4-8 ze szkół podstawowych
wprowadzone zostały zajęcia zdalne
(przypomnijmy obowiązują one już dla
uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół
wyższych),
- Dzieci i młodzież do 16 roku życia od 8.00 do
16.00 nie może pojawiać się w przestrzeni
publicznej bez opieki osoby dorosłej,
- Zakazana jest aktywność osób w grupach
powyżej 5 osób – za wyjątkiem wspólnie
mieszkających, czy pracujących – dotyczy to
zgromadzeń, spotkań, zebrań, ale także
kursów, szkoleń, konferencji itp.,
- Restrykcje sanitarne muszą zostać
wprowadzone również w zakładach pracy,
- Wydarzenia sportowe bez udziału
publiczności,
- Wydarzenia kulturalne z udziałem 25%
publiczności,
- Baseny, Aquaparki i siłownie – zawieszenie
działalności,
- W sklepach ograniczenie liczby klientów do
1 na 15 metrów kwadratowych,
- W autobusach, pociągach, tramwajach ilość
podróżujących ograniczona do 50% miejsc
siedzących lub 30 % wszystkich miejsc,
- Zamknięte zostały sanatoria,
- Seniorzy po 70 roku życia proszeni są o
pozostanie w domach – proszenie są również
o ograniczenie przyjmowania wizyt nawet
osób najbliższych.

Rodzicu! Poinformuj do
jakiej szkoły uczęszcza
twoje dziecko!
W związku z prowadzeniem kontroli
spełniania obowiązku nauki przez młodzież w
wieku 15-18 lat, Gminne Centrum Usług
Wspólnych w Piątku przypomina rodzicom o
obowiązku poinformowania do jakiej szkoły
uczęszczają dzieci urodzone w latach 20022005.
W celu dopełnienia obowiązku należy:
- zgłosić się do siedziby GCUW przy ul.
Szkolnej 1 (budynek Szkoły Podstawowej, III
piętro) w godzinach 7:00-15:00;
- poinformować telefonicznie (24 722-13-62)
lub mailowo (gcuw@ugpiatek.pl) podając imię
i nazwisko ucznia, pesel oraz dokładny adres
szkoły do której dziecko uczęszcza.

Dopłaty 2020: ruszyły wypłaty zaliczek
16 października ARiMR rozpoczęła
wypłatę zaliczek na poczet płatności
bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek
na poczet płatności obszarowych PROW.
W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie
płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln
rolników, a koperta finansowa przeznaczona
na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld
zł. Zaliczki w 2020 r. wypłacane będą polskim
rolnikom na najwyższym dopuszczonym w
Unii Europejskiej poziomie i w przypadku
dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w
przypadku płatności obszarowych PROW 85 proc.
W tym roku stawki dla poszczególnych dopłat
wynoszą:
- jednolita płatność obszarowa: 483,79 zł na
hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego
do płatności
- płatność za zazielenienie: 323,85 zł na
hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego
do płatności
- płatność związana do zwierząt:
1) bydło – 326,76 zł za sztukę zwierzęcia
gatunku bydło domowe (Bos taurus);
2) krowy – 412,11 zł za sztukę samicy gatunku
bydło domowe (Bos taurus);

Expresem
przez Gminę Piątek
- dziękujemy Panu Krzysztofowi
Ogórkowi, Kierownikowi Gospodarstwa
Rolnego w Goślubiu Osadzie za wycinkę
krzaków przy drogach gminnych w
obrębie gospodarstwa. Przeprowadzone
prace zdecydowanie poprawiły
bezpieczeństwo poruszania się po
drogach w tym rejonie.
- Urząd Miejski w Piątku informuje, że na
stronie www.gminapiatek.pl w dziale
aktualności publikowane są informacje
dotyczące aktualnych kalendarzy polowań
kół łowieckich, których obwody łowieckiej
położone są na terenie Gminy Piątek.
- przypominamy, że do 30 listopada 2020 r.
trwa Powszechny Spis Rolny, który obejmuje
wszystkie gospodarstwa rolne w całym kraju.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a kto
odmówi udzielenia informacji w spisie
powszechnym, podlega grzywnie.
- jeszcze można się zapisać na kurs rolniczy
organizowany przez ZSMR w Piątku.
Szczegółowe informacje i zapisy - ZSMR w
Piątku, ul. Kutnowska 19, tel. 24 389 41 00.
- trwają prace związane z naprawą dróg
gruntowych i wycinką krzaków przy drogach
gminnych. Roboty wykonują pracownicy
robót publicznych. W/w pracownicy ustawili
w kilku niebezpiecznych miejscach na
terenie Gminy znaki drogowe U-9a, U-9b
sygnalizujące nagłe zwężenie jezdni.
Prowadzone są też prace związane z
porządkowaniem terenów zielonych podległych Urzędowi Miejskiemu w Piątku.
- na terenie SUW w Piątku dokonano
naprawy uszkodzonej w sierpniu studni
(m.in. awaria pompy i filtra wody, które
zostały wymienione). Wydajność studni
60m3/godz. została zachowana. Koszt
naprawy 40 tys. zł.

3) owce – 111,12 zł za sztukę samicy gatunku
owca domowa (Ovis aries);
4) kozy – 52,57 zł za sztukę samicy gatunku
koza domowa (Capra hircus).
- płatność dla młodego rolnika: 256,62 zł na
hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego
do płatności
- płatność dodatkowa: 182,02 zł na hektar
powierzchni obszaru zatwierdzonego do
płatności
- płatność związana do powierzchni upraw:
1) rośliny strączkowe na ziarno:
a) 724,38 zł na hektar powierzchni obszaru
zatwierdzonego do płatności nieprzekraczającej 75 ha,
b) 362,19 zł na hektar powierzchni obszaru
zatwierdzonego do tej płatności przekraczającej 75 ha;
2) rośliny pastewne – 468,05 zł na hektar
powierzchni obszaru zatwierdzonego do
płatności;
3) ziemniaki skrobiowe – 1128,24 zł na hektar
powierzchni obszaru zatwierdzonego do
płatności;
4) buraki cukrowe – 1516,30 zł na hektar
powierzchni obszaru zatwierdzonego do
płatności;

5) pomidory – 2575,02 zł na hektar
powierzchni obszaru zatwierdzonego do
płatności;
6) chmiel – 2072,01 zł na hektar powierzchni
obszaru zatwierdzonego do płatności;
7) truskawki – 1204,72 zł na hektar
powierzchni obszaru zatwierdzonego do
płatności;
8) len – 492,28 zł na hektar powierzchni
obszaru zatwierdzonego do płatności;
9) konopie włókniste – 127,16 zł na hektar
powierzchni obszaru zatwierdzonego do
płatności.
- płatność niezwiązana do tytoniu:
1) 3,11 zł na kilogram tytoniu jasnego z grupy
odmian Virginia;
2) 2,19 zł na kilogram tytoniu jasnego odmian
typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego
powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i
wędzenia.
Przekazywanie zaliczek zakończy się 30
listopada 2020 r., a od 1 grudnia rozpocznie
się realizacja płatności końcowych.
Więcej informacji na portalu internetowym
www.arimr.gov.pl oraz pod bezpłatnym
numerem infolinii 800 38 00 84

Oddział przedszkolny przy SP w Czernikowie
w nowej odsłonie
W oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. Orła Białego przeprowadzony został
gruntowny remont dwóch sal, dwóch
łazienek, korytarza i szatni. Prace objęły
przebudowę ciągów komunikacyjnych,
częściową wymianę instalacji elektrycznej i
wodno-kanalizacyjnej oraz jej zabudowę z
płyt kartonowo-gipsowych, położenie gładzi
gipsowych we wszystkich pomieszczeniach
oraz pomalowanie ścian i położenie tapety,
wymianę podłóg, położenie glazury w
łazienkach, wymianę ceramiki łazienkowej,
podgrzewaczy wody, szafek, zamontowanie
nowych drzwi z ościeżnicami do sal i łazienek,
wykonanie zabudowy z płyt kartonowogipsowych z wbudowanym oświetleniem
halogenowym w szatni.
Oddział przedszkolny zyskał zupełnie nowy
wygląd, wyróżniający się nowoczesnością,
nowatorskimi rozwiązaniami wykończenia
wnętrz, piękną kolorystyką zarówno
wykończenia, jak i wyposażenia. Poza

SKŁAD OPAŁU
Gieczno ul. Główna 25A
tel. 601 248 987, 42 727 84 64
OFERUJE
EKOGROSZEK WORKOWANY
POLSKI, firmy BARTEX:
oraz węgiel orzech workowany
DOWÓZ DO KLIENTA NA TERENIE
CAŁEGO POWIATU
I W OKOLICACH!
ROZŁADUNEK!!!
tabax@tabax.pl

pracami remontowo-budowlanymi zakupione zostało całkowicie nowe wyposażenie w postaci: szaf, szafek, regałów,
biblioteczek, stolików i krzesełek dla dzieci,
biurek i krzeseł dla nauczycieli, tablic
mobilnych, magnetycznych tablic ściennych i dywanów. Ze środków organu
prowadzącego - Gminy Piatek sfinansowana została część wyposażenia tj. szafy,
regały, stoliki i krzesełka, biblioteczki na
kwotę 15.000 zł. W metamorfozie oddziału
przedszkolnego w takim zakresie placówkę
szeroko wsparli sponsorzy:
- Firma E.T. PROMO z Łodzi - 25 tys. zł,
- Firma P.H.U. Mariusz Drogosz z Piotrkowa Trybunalskiego - 9 tys. zł,
- Państwo Ewelina i Krzysztof Rzepeccy –
rodzice uczniów SP w Czernikowie (2,5 tys.
zł) oraz rodzice przedszkolaków: Agata i
Paweł Kameccy, Justyna i Adam Moszczyńscy, Ewelina i Krzysztof Rzepeccy,
Paulina i Grzegorz Woźniakowie, Justyna i
Krzysztof Stróżewscy, Magdalena i Marcin
Kmieciakowie - 1,8 tys. zł. Z przeprowadzonej przez Rodziców zbiórki sfinansowany został zakup zabawek i pomocy
dydaktycznych. W remoncie partycypowała
również kwotą 8 tys. zł. Rada Rodziców
(zakup części wyposażenia - biurka,
krzesła, tablice mobilne i ścienne, dywany,
materiały biurowe i dekoracyjne.
Dzięki zrozumieniu, zaangażowaniu,
wielkiemu sercu i hojności zarówno Władz
Samorządowych Gminy Piątek,
Sponsorów, niezawodnych Rodziców oraz
kreatywnej i przedsiębiorczej Rady
Rodziców, dzieci – główni odbiorcy
przedsięwzięcia, zyskały godne warunki
pobytu, nauki i rozwoju na miarę XXI wieku.
Dziękujemy!
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 3

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 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: 26.11, 23.12
- zielonych (brązowe worki): 29.11,
23.12
- selektywnych (żółte worki): 13.11
- selektywnych (zielone worki): 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 oraz są dostępne w Urzędzie
Miejskim w Piątku - pok. nr 21.
Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice: Łowicka, Szkolna, Pokrzywna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska
ZSMR, Kutnowska - sklep, Łowicka
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(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

Urząd Miejski w Piątku informuje,
że gruz pochodzący z rozbiórki
budynków (bez śmieci i zbędnych
dodatków typu - 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

Oddaj głos poparcia
na projekt
“Pod biało-czerwoną”
Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada
sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w
każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy
dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu
masztu i flagi zależeć będzie od
mieszkańców.
Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać
odpowiednią (szczegóły w regulaminie
dostępnym m.in. na www.gminapiatek.pl)
liczbę głosów poparcia online za pomocą
serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy zakupu
masztu i umieszczonej na nim flagi, która
będzie dumnie eksponowana w centralnym
m i e j s c u g m i n y, m o g ą o d d a w a ć j e j
mieszkańcy.
Zaproponowany sposób zbiórki głosów
poparcia online zakłada połączenie tradycji z
nowoczesnością. Jest jednocześnie
całkowicie bezpieczny dla chcących się
zaangażować w zbiórkę, co w dobie pandemii
ma kluczowe znaczenie.
„Pod biało-czerwoną” to projekt, który ma
zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców. Nie
tylko uhonoruje Poległych za wolność i
niepodległość naszej Ojczyzny, ale także
zachęci do patriotycznych postaw i dumy z
bycia Polakami.
Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod
honorowym patronatem Prezesa Rady
Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie
się opierała o zapał i działanie mieszkańców
naszych Małych Ojczyzn.
Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej
nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej
1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w
wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne
są symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za
które życie w walce o wolność Ojczyzny
poświęcali nasi przodkowie.
Mamy nadzieję, że angażując mieszkańców
naszego kraju, zachęcimy ich do refleksji
zarówno nad samym patriotyzmem jak i
przyszłością Polski. 100-lecie wiktorii
odniesionej w Bitwie Warszawskiej stanowi ku
temu doskonałą okazję.
Dzięki projektowi chcemy także budować
wspólnotę i wzmacniać ideę zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.
Niech biało-czerwona dumnie, przez cały rok,
powiewa w sercach naszych małych Ojczyzn!
Ile głosów potrzeba do realizacji projektu?
– dla gmin do 20 000 mieszkańców – 100
głosów;
– dla gmin powyżej 20 000 do 100 000
mieszkańców – 500 głosów;
Bez względu na powyższe wymogi nie warto
poprzestawać na spełnieniu powyższych
warunków. W trzech gminach, które osiągną
największą procentowo liczbę głosów w
stosunku do liczby mieszkańców gminy,
przewidujemy udział Prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego w uroczystości
podniesienia flagi na maszt.
Link do głosowania w projekcie dostępny jest
na www.gminapiatek.pl w artykule „Oddaj głos
poparcia na projekt „Pod biało-czerwoną”.

