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Lekarza Weterynarii, Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej, Zrealizowali
grant sołecki - mają klimatyzowaną salę, Seniorze - pamiętaj o możliwości skorzystania z pomocy,
Podłączeni - Niewykluczeni do czerwca 2021 r., Razem z Biedronką przeciwdziałaj marnowaniu
żywności, Życzenia świąteczno-noworoczne.

XXVII sesja Rady Miejskiej w Piątku
W poniedziałek 14 grudnia odbyła się XXVII
sesja Rady Miejskiej w Piątku. Ze względu
na sytuację pandemiczną i obowiązujące
obostrzenia sesja miała charakter korespondencyjny.
Radni otrzymali zestaw materiałów protokół z XXVI sesji, projekty uchwał oraz
karty
do
głosowania. Następnie
wypełnione karty złożyli do biura obsługi
rady.
Podczas XXVII sesji rady Miejskiej w Piątku
podjęto uchwały w sprawie:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata
2020 - 2032. Za podjęciem uchwały było 13
radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.
- dokonania zmian w budżecie Gminy
Piątek. Za podjęciem uchwały było 13
radnych, dwóch wstrzymało się od głosu.

Liczenia głosów w sprawie głosowania
korespondencyjnego dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Piątku - Daniel
Gorący.
Złożone interpelacje i zapytania:
- mieszkańcy Pokrzywnicy pytają kiedy
będzie gaz na Pokrzywnicy i możliwość
podłączenia pod nitkę gospodarstw
indywidualnych? - w roku 2021 ma być
dokończona główna instalacja gazowa do
firmy GG Tech w Pokrzywnicy. Czekamy na
rozpoczęcie prac związanych z budową
stacji dystrybucji gazu w Łęce. Dopiero
wówczas będzie można mówić o
przyłączach indywidualnych i dalszej
rozbudowie sieci gazowej na ternie naszej
gminy. Liczymy, że budowa stacji ruszy w
przyszłym roku.
- prośba o wystosowanie interpelacji do

Inspekcji Transportu Drogowego w sprawie
możliwości zainstalowania odcinkowego
pomiaru prędkości na terenie Gminy Piątek
trasa 702 - jeśli Rada Miejska poprze ten
wniosek, to takie pismo zostanie wystosowane.
- kiedy rozpoczną się termomodernizacje
budynków gminnych, mam na myśli przede
wszystkim Szkołę Podstawową w Czernikowie?
- termomodernizacja ośmiu budynków na
terenie gminy (należących do Gminy Piątek)
rozpocznie się w roku 2021. Szkoła w
Czernikowie (stara część) zostanie poddana
termomodernizacji w pierwszej kolejności.
- czy były prowadzone rozmowy z gminą Zgierz
w sprawie połączenia utwardzenia drogi w
miejscowości Dunaj. Bo wiadomo nam, że
autobus dowożący dzieci wjeżdża na tą
miejscowość, a gdyby droga była zrobiona od
krzyżówki Śladków Rozlazły- Wypychów- Dunaj
mógłby jeździć bez zawracania i nie nakładać
dodatkowych kilometrów, a co za tym idzie
zmniejszyć koszty paliwa - takie rozmowy były
prowadzone z poprzednią panią Wójt, która
utwardziła część drogi należącą do Gminy
Zgierz gruzem. Rozmowy takie można
kontynuować. Nie mniej jednak odległość jaką
pokonuje autobus zawracając jest podobna do
tej którą musiałby pokonać jadąc dalej tą drogą.
- Panie Burmistrzu czy istnieje możliwość
przeciągnięcia linii światłowodu i podłączenia do
wsi Orenice? - rozmowy na ten temat należy
prowadzić z firmą, która buduje sieć
światłowodową na terenie naszej gminy.
Urząd Miejski nie ma wpływu na decyzje, które
zapadają odgórnie przyznając firmą granty i
wyznaczając tereny, na których sieć światłowodowa ma powstać.
- czy Urząd Miejski w Piątku zamierza złożyć
wniosek o dotację do budowy/modernizacji
targowicy w Piątku? - nie, ponieważ dwukrotnie
podchodzono do tego tematu ale ze względu na
wygórowane wymogi, koszty realizacji tej
inwestycji przekraczały możliwości finansowe
Gminy w zakresie wkładu własnego.
cd. na str. 2
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Ś.P.

Tadeusz Jaros
01.01.1948 - 15.12.2020

Z głębokim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej
śmierci Ś.P. Tadeusza Jarosa,
wspaniałego Człowieka
i Przyjaciela.
W naszej pamięci Tadeusz Jaros
pozostanie nie tylko jako wybitny
Samorządowiec ale przede
wszystkim jako Człowiek, na
pomoc którego mógł liczyć każdy.

Z obrad XXVII sesji
- cd. ze str. 1
Zapytanie i interpelacje - cd.:
- podziękowanie w imieniu mieszkańców
Jankowa za remont drogi gruntowej w tej
miejscowości.
Wpłynęły również trzy prośby o zamieszczenie
podziękowań do różnych osób na łamach
gminnego informatora.
Radni otrzymali również projekt budżetu Gminy
Piątek na rok 2021 celem zapoznania się z nim i
zgłaszania uwag. Sesja budżetowa planowana
jest na początku stycznia 2021 roku. Na chwilę
obecną nie wiadomo tylko w jakiej formie się
ona odbędzie. Główne inwestycje na przyszły
rok to termomodernizacja ośmiu budynków
użyteczności publicznej, przygotowanie
przetargu i rozpoczęcie prac związanych z
budową nowego pasywnego budynku
przedszkola w Piątku, nakłada asfaltowa na
drogę gminną Mysłówka - Śladków Rozlazły.

Ptasia grypa – komunikat Powiatowego
Lekarza Weterynarii
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie
informuje, że w dniu 08 grudnia 2020r. na
podstawie badań w Państwowym
Instytucie Weterynarii w Puławach
potwierdzono wysoce zjadliwą grypę
ptaków na fermie indyków rzeźnych w
powiecie gostynińskim, woj. mazowieckie,
w bezpośrednim sąsiedztwie powiatu
kutnowskiego.
Wirus grypy ptaków cechuje się dużą
odpornością na działanie czynników
środowiska zewnętrznego, długo
przeżywa w niskich temperaturach – w
temp. +4°C w zbiornikach wodnych ponad
2 miesiące, w zamrożeniu wiele miesięcy,
a nawet lat. Tak więc zbiorniki wodne, łąki i
pola, na których przebywały dzikie ptaki,
mogą być w miesiącach jesienno –
zimowych długotrwałym źródłem
zakażenia dla drobiu. Wirus bardzo
szybko i łatwo rozprzestrzenia się w
środowisku. Istotne jest aby w okresie
wysokiego ryzyka utrzymywać ptaki w
zamknięciu, ewentualnie na ogrodzonych i
ściśle kontrolowanych wybiegach,
zabezpieczyć baloty słomy szczelnym
przykryciem lub dezynfekować je z
zewnątrz przed użyciem. Wirus zjadliwej
grypy ptaków nie jest groźny dla
człowieka. Drób i jaja właściwie
upieczone, usmażone lub ugotowane są w
pełni bezpieczne – wirus wrażliwy jest na
wysoką temperaturę i pod działaniem
70 stopni ginie prawie natychmiast.
Powszechnie stosowane środki
dezynfekcyjne, mydło i detergenty bardzo
skutecznie eliminują zagrożenie.
W związku z powyższym Powiatowy
Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina,
ze na obszarze całego kraju obowiązują
przepisy Rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia
2017r. w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce
zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r.
poz. 722), na mocy których zakazuje się:
- pojenia drobiu oraz ptaków
utrzymywanych przez człowieka wodą ze
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zbiorników, do których dostęp mają dzikie
ptaki;
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
zwłok dzikich ptaków lub tusz;
Ponadto na mocy w/w rozporządzenia
nakazuje się:
- utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami oraz w
sposób wykluczający jego dostęp do
zbiorników wodnych, do których dostęp mają
dzikie ptaki;
- zgłaszanie do powiatowego lekarza
weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem
ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych;
- przechowywanie paszy, karmienie i pojenie
drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli
w sposób zabezpieczający paszę i wodę
przed dostępem dzikich ptaków oraz ich
odchodami;
- stosowanie odzieży ochronnej, mat
dezynfekcyjnych przed wejściem, zasad
higieny osobistej, w tym mycie rąk,
oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi
używanych do obsługi drobiu przed każdym
ich użyciem;
- dokonywanie codziennego przeglądu stad
drobiu, z przekazaniem informacji o
zwiększonej śmiertelności oraz wystąpieniu
objawów chorobowych takich jak drgawki,
skręt szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność
ruchów, duszność, sinica skóry, grzebienia i
dzwonków, wybroczyny, biegunka, nagły
spadek pobierania paszy.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie
apeluje do wszystkich o ścisłe przestrzeganie
wyżej wymienionych obowiązków, które mają
na celu wyeliminowanie możliwości
przeniknięcia wirusa ptasiej grypy z ptactwa
dzikiego na drób utrzymywany w gospodarstwach w tzw. chowie przyzagrodowym.
Jednocześnie informuję, że osoby łamiące
zakazy i nakazy nie otrzymają wypłaty
odszkodowań za utracony drób, w przypadku
konieczności likwidacji powstałych w ich
gospodarstwach ognisk ptasiej grypy.

Pieniądze na zakup
komputera dla dziecka
z rodziny rolniczej
Do 30 grudnia 2020 r. można składać
wnioski o przyznanie pomocy na
dofinansowanie kosztów zakupu
komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym
oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką. Wysokość pomocy
wynosi 1500 zł na rodzinę.
Pomoc będzie przysługiwała rodzinie:
- w skład której wchodzi co najmniej dwoje
dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w
szkole podstawowej lub ponadpodstawowej
w roku szkolnym 2020/2021;
- w której co najmniej jedno z
rodziców/opiekunów prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o
podatku rolnym;
- w której co najmniej jednemu z
rodziców/opiekunów został nadany numer
identyfikacyjny w trybie przepisów o
krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
- w której łączny dochód uzyskany przez
rodziców/opiekunów w 2019 r., podzielony
na rodziców/opiekunów i dzieci w wieku do
18 lat nie przekracza w przeliczeniu na osobę
1 200 zł miesięcznie;
- która nie otrzymała w ostatnich trzech
latach poprzedzających dzień złożenia
przedmiotowego wniosku, komputera
stacjonarnego lub przenośnego będącego
laptopem zakupionego ze środków
publicznych lub środków organizacji
pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub
dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Wsparcie będzie przyznawane jednemu z
rodziców lub opiekunów na jego wniosek o
przyznanie pomocy złożony do biura
powiatowego Agencji właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania rodzica
lub opiekuna.
Formularze wniosku, instrukcja wypełniania
wniosku o przyznanie pomocy, wzór
formularza rozliczenia pomocy można
pobrać ze strony www.arimr.gov.pl lub
www.gminapiatek.pl
Do wniosku o przyznanie pomocy należy
dołączyć:
- kopie decyzji ustalających wymiar podatku
rolnego na rok 2019 r.;
- kopie zeznań podatkowych za 2019 r.
- kopię faktury potwierdzającej dokonanie
zakupu komputera stacjonarnego lub
przenośnego będącego laptopem wraz
niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą,
klawiaturą i ładowarką – w przypadku
dokonania tego zakupu przed dniem
złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od
dnia 10.12.2020 r.
Wsparcie można otrzymać jedynie na sprzęt
komputerowy zakupiony w terminie od 10
grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.
Rodzic lub opiekun musi dostarczyć fakturę
potwierdzającą dokonanie zakup takiego
sprzętu do 15 kwietnia 2021 r., do biura
powiatowego Agencji, którego kierownik
wydał decyzję o przyznaniu pomocy.

Expresem
przez Gminę Piątek
- dobiegły końca prace związane z
utwardzeniem drogi gminnej gruzem
betonowym w miejscowości Janków.
Długość utwardzonej drogi 1650 m.
Szerokość utwardzenia - 4 m. na całym
odcinku. Koszt zadania 151 tys. zł. brutto.
Prace przeprowadziła firma ze Zgierza.
- radni miejscy wyrazili zgodę na zakup
nowej koparki dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku. W
dniu 18 grudnia zakończył się przetarg na
wyłonienie dostawcy nowej koparki. Koszt
zakupu koparki wraz z osprzętem wyniesie
633 450,00 zł brutto. Firma udzieliła
gwarancji 48 miesięcy na zakupiony sprzęt.
- pracownicy robót publicznych wraz z
pracownikami ZGKiM uzupełniali ubytki
kruszonym gruzem w drogach gminnych.
Naprawiono drogi w Konarzewie, z Łęki do
Bronikowa, łącznik w Łubnicy. Obecnie na te
drogi wjedzie walec i zostaną one zasypane
szlaką.
- zakończono porządkowanie terenu przy
świetlicy gminnej w Pokrzywnicy. Wywieziono 15,7 tony zużytych opon oraz 24,3 tony
odpadów zmieszanych, za które zapłacono
34 034,84 zł. Łączony koszt porządkowania
tego placu wyniósł 43 699,76 zł.
- informujemy, że mimo likwidacji PSZOK w
Pokrzywnicy samorządy są zobowiązane do
wyznaczenia miejsca na swoim terenie do
prowadzenia takiej zbiórki. Jak wysoki jest
koszt odbioru odpadów możemy podać na
przykładzie miesiąca listopada 2020 kiedy
były również zbierane z gminy odpady
wielkogabarytowe - rachunek za odbiór
wszystkich śmieci wyniósł 248 288,78 zł.
- rozpoczęła się przycinka drzew w Piątku.
Prace prowadzą pracownicy robót publicznych. W ostatnim czasie Urząd Miejski
zakupił rębak do rozdrabniania ścinanych
gałęzi. Koszt zakupu ponad 7 t ys. zł.

Będzie nowe
przedszkole w Piątku
Burmistrz Piątku w dniu 17 listopada 2020
podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na budowę pasywnego budynku
przedszkola w Piątku. Projekt jest współfinansowany przez Unie Europejską w
ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.
Całkowita wartość projektu - 5 877 605,00
zł. Wysokość dofinansowania 3 926 894, 09
zł. Pozostałą kwotę Gmina uzupełni jako
wkład własny. Nowy budynek przedszkola
wraz z oddziałem żłobka powstanie przy
kompleksie szkolnym przy ul. Szkolnej w
Piątku na działkach zakupionych przez
Gminę, po stronie północnej
hali
sportowej. W przedszkolu oraz żłobku
znajdzie się 165 nowych miejsc dla naszych
milusińskich. W chwili obecnej ogłoszony
został przetarg w formule „zaprojektuj i
wybuduj”. Rozstrzygnięcie przetargu i
rozpoczęcie prac planowane jest na rok
2021. Zakończenie budowy przedszkola to
30 czerwiec 2023 rok.

Zrealizowali grant sołecki - mają
klimatyzowaną salę
Dzięki tegorocznej inicjatywie mieszkańców
sołectwa Janków-Orądki zdecydowanej
poprawie uległy warunki organizowanych w
świetlicy w Jankowie spotkań, eventów i
szkoleń.
Na początku lipca 2020 roku została
podpisana przez Gminę Piątek umowa z
Województwem Łódzkim na realizację
projektu lokalnego pn.: „Poprawa warunków
organizacji spotkań, szkoleń i imprez w
sołectwie Janków-Orądki” o wartości
całkowitej 15 600 zł. Na podstawie umowy
Gmina otrzymała dofinansowanie projektu w
wysokości 64,10% całkowitych kosztów
projektu – 10 000,00 zł. Pozostałe środki w
wysokości 5 600 zł. pochodziły z środków
własnych Gminy.
W ramach projektu zostały przeprowadzone
prace mające na celu poprawę warunków dla
organizowanych w świetlicy w Jankowie
spotkań, warsztatów, szkoleń i imprez
integracyjnych.
Świetlica mieszcząca się w budynku OSP w
Jankowie jest miejscem, w którym skupia się
życie społeczno-kulturalne mieszkańców
północno-wschodniej części gminy Piątek.
Budynek świetlicy w Jankowie nie ma
termoizolacji, co przy oknach głównej sali
skierowanych na południe skutkowało tym, że
w okresie od kwietnia do połowy września, z
powodu nasłonecznienia panowały tu

wysokie temperatury i duchota. Niekomfortowe warunki termiczne negatywnie
wpływały na uczestników wspomnianych
eventów – szczególnie uciążliwe były dla
seniorów. To już jednak przeszłość.
Rozwiązaniem tego problemu stał się montaż
systemu klimatyzacyjnego, który umożliwi
obniżenie temperatury w okresie letnim w
głównej sali tej świetlicy. O takie rozwiązanie
mieszkańcy zabiegali już wielokrotnie, jednak
ze względu na brak środków nie było ono
możliwe do realizacji. Dzięki realizacji grantu
sołeckiego, zaangażowaniu mieszkańców
sołectwa i dofinansowaniu z Województwa
Łódzkiego oraz budżetu Gminy Piątek
przedsięwzięcie zrealizowano. Powiew
chłodnego powietrza z klimatyzacji poprawił
warunki organizowanych
tu
spotkań,
szkoleń itp.
Ostatnim etapem prac było sporządzenie
sprawozdania finansowego z realizacji
zadania, które w listopadzie złożono w
Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
Realizacja projektu spełnia oczekiwania
mieszkańców sołectwa Janków-Orądki oraz
okolicznych sołectw. Jest wsparciem i
promocją inicjatyw lokalnej społeczności.
Poprawia warunki dla organizacji
wspomnianych oraz nowych przedsięwzięć o
charakterze kulturalno-edukacyjnospołecznym.

Seniorze! Pamiętaj o możliwości
skorzystania z pomocy
Urząd Miejski w Piątku przypomina, że
Gmina Piątek przystąpiła do Programu
„Wspieraj Seniora” na rok 2020. Program
„Wspieraj Seniora” jest odpowiedzią na
potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w
zakresie ochrony przed zakażeniem Covid19, w związku z utrzymującym się stanem
epidemii na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
Celem programu jest zapewnienie usługi
wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej,

którzy w obowiązującym stanie epidemii
zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w
stanie np. poprzez wsparcie rodziny
zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej
potrzeby.
Usługa wsparcia polega w szczególności na
dostarczaniu zakupów, obejmujących artykuły
podstawowej potrzeby, w tym artykuły
spożywcze i środki higieny osobistej. Aby
skorzystać z Programu prosimy o kontakt pod
nr telefonu: 22 505 11 11

Podłączeni - Niewykluczeni
30 kwietnia 2020 r. miał dobiec końca okres
trwałości realizowanego przez Gminę
Piątek projektu „Podłączeni-Niewykluczeni” w ramach którego 300 beneficjentów
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
otrzymało komputer i bezpłatny dostęp do
Internetu oraz na terenie gminy powstało
siedem świetlic internetowych,
Marcowa kontrola Centrum Projektów
Polska Cyfrowa sierdziła zachowanie
trwałości projektu. Cel projektu został
zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w
ramach projektu zostały osiągnięte oraz są
utrzymywane w okresie trwałości.
Ze względu na otrzymane zalecenie
pokontrolne Gmina przedłużyła okres
trwałości projektu do 28 grudnia 2020 r. a
beneficjenci otrzymali do podpisania
stosowne aneksy do umowy. Obecnie
wydłużony okres trwałości projektu
dobiega końca.

Ze względu na obecną sytuacje
epidemiczną, mając na uwadze zapewnienie
beneficjentom - mieszkańcom Gminy Piątek
dostępu do wszelkiego rodzaju e-usług
(e-administracja, e-bankowość itp.) oraz
zapewnienie dostępu do Internetu dla
uczniów - dzieci beneficjentów na potrzeby
zdalnego nauczania Burmistrz Piątku podjął
decyzje o wydłużeniu świadczenia usługi
dostępu do Internetu do 30 czerwca 2021 r.
Oznacza to, że beneficjenci nadal będą mogli
korzystać z użyczonego sprzętu oraz
bezpłatnego dostępu do Internetu.
W czerwcu 2021 podjęta zostanie decyzja w
temacie używanego przez Beneficjentów
sprzętu komputerowego i sieci LTE, które
stanowią własność Gminy Piątek. O podjętej
decyzji i działaniach jakie zostaną wdrożone
w tym zakresie informować będziemy
Beneficjentów m.in. poprzez stronę
internetową oraz na łamach informatora.
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Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w roku 2021
Urząd Miejski w Piątku informuje, że
miesięczną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiścić
przelewem w oddziale bankowym lub w
placówce pocztowej na rachunek bankowy
Gminy Piątek o numerze - UWAGA!!! od
1 stycznia 2021 zmiana numeru konta
97 9029 1023 2003 0300 0244 0021 w
terminie:
- za miesiąc styczeń - do 29.01.2021 r.
- za miesiąc luty - do 26.02.2021 r.
- za miesiąc marzec - do 31.03.2021 r.
- za miesiąc kwiecień - do 30.04.2021 r.
- za miesiąc maj - do 31.05.2021 r.
- za miesiąc czerwiec - do 30.06.2021 r.
- za miesiąc lipiec - do 30.07.2021 r.
- za miesiąc sierpień - do 31.08.2021 r.
- za miesiąc wrzesień - do 30.09.2021 r.
- za miesiąc październik - do 29.10.2021 r.
- za miesiąc listopad - do 30.11.2021 r.
- za miesiąc grudzień - do 31.12.2020 r.
Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach
odbioru odpadów od 01.01.2021 r. do
31.12.2021 r.
Odpady komunalne: 21.01, 18.02, 18.03,
15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06,
8.07, 22.07, 5.08, 19.08, 2.09, 16.09,
30.09, 14.10, 28.10, 25.11, 23.12
Odpady zielone (brązowe worki):
18.02, 18.03, 15.04, 29.04, 13.05,
10.06, 24.06, 8.07, 22.07, 5.08,
2.09, 16.09, 30.09, 14.10, 28.10,
23.12

21.01,
27.05,
19.08,
25.11,

Odpady selektywne (żółte worki): 20.01,
17.03, 1.04, 12.05, 9.06, 7.07, 4.08,
13.10, 2.12
Odpady selektywne (zielone worki):
4.03, 28.06, 1.09, 8.12
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego odbędzie się sprzed
posesji w dniu 15/11/2021.
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
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zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy.
Uwaga: worki brązowe na odpady BIO
wystawiane są w dniu odbioru odpadów
komunalnych (odpady odbierane będą
wyłącznie z koszy i worków ).
Uwaga: 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, 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 należy
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.:
- ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno
Tel.: (+48) 24-254-29-87 – Logistyka
Tel.: (+48) 24-254-29-86 – Biuro Obsługi
Klienta
- 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
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.

Razem z Biedronką
przeciwdziałaj
marnowaniu żywności
Do przedstawicieli lokalnych Organizacji
Pożytku Publicznego kierujemy informację o
możliwości odbierania żywności z pobliskich
sklepów Biedronka i przekazywania jej
potrzebującym. Abyśmy w naszym regionie
wspólnie mogli przeciwdziałać marnowaniu
żywności, apelujemy do lokalnych fundacji,
stowarzyszeń oraz organizacji, o wypełnienie
formularza na stronie
www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i zgłoszenie
się w programie sieci sklepów Biedronka na
rzecz przeciwdziałania marnowaniu
żywności.
Chęć udziału w programie mogą zgłaszać
organizacje posiadające status Organizacji
Pożytku Publicznego w KRS i spełniające
wymogi Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, których celem statutowym jest
wykonywanie zadań publicznych w zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom
i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej,
- działalności charytatywnej, polegającej w
szczególności na przekazywaniu żywności
osobom potrzebującym lub prowadzeniu
zakładów żywienia zbiorowego dla osób
potrzebujących.
O zakwalifikowaniu organizacji do programu
decyduje również dostępność wybranego
sklepu.
Zjawisko marnowania żywności to proces
szkodliwy społecznie, ekonomicznie oraz
ekologicznie i dotyczy każdego z nas.
Problem ten generujemy wszyscy: zarówno
rolnicy, producenci, dystrybutorzy, konsumenci, jak i sprzedawcy.
W Polsce marnuje się rocznie ok. 235 kg
żywności na osobę - rocznie, co łącznie daje
ok. 9 mln ton. Taka ilość żywności pozwoliłaby
przygotować 18 miliardów posiłków. Należy
przeciwdziałać temu problemowi. Sieć
sklepów Biedronka chce realnie wpływać na
zmniejszenie ilości marnowanej żywności w
Polsce. Jest to możliwe dzięki naszym
własnym działaniom oraz dawaniu dobrego
przykładu milionom klientów, tak aby budowali
nowe nawyki: lepiej planowali codzienne
zakupy, odpowiednio przechowywali kupioną
żywność w domu oraz zużywali ją do
końca.
Chociaż ustawa o przeciwdziałaniu
marnowania żywności, zobowiązującą sklepy
wielkopowierzchniowe do przekazywania
produktów partnerom charytatywnym,
obowiązuje od niedawna, to sieć sklepów
Biedronka już od 2016 roku rozwija program
przekazywania niesprzedanych artykułów
spożywczych. Dotychczas 1894 sklepy
Biedronka z całej Polski współpracowały z
ponad 100 Organizacjami Pożytku
Publicznego. W okresie od 2016 r. Biedronka
przekazała ponad 10 tys. ton żywności o
łącznej wartości ponad 200 min zł, z których
dla potrzebujących zostały przygotowane
paczki oraz posiłki w jadłodajniach.

