Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Piątku,
czyli z XXXII sesji Rady Miejskiej w Piątku
Burmistrz Piątku – Krzysztof Lisiecki
uzyskał absolutorium za 2020 rok. Na
XXXII sesji Rady Miejskiej w Piątku radni
jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu
wotum zaufania i udzielenia absolutorium dla włodarza miasta i gminy
Piątek.
Po głosowaniu nad podjęciem uchwały o
udzielenie absolutorium Burmistrz otrzymał
gratulacje i kwiaty z rąk Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Piątku – Daniela
Gorącego i Wiceprzewodniczącej Rady –
Urszuli Kacperskiej. Burmistrz podziękował
za udzielenie absolutorium, które jest
wyrazem uznania i docenienia jego pracy,
wysiłków w podejmowanych i prowadzonych działaniach na rzecz gminy i jej
mieszkańców. Pracy, która pomimo, że

prowadzona była w wyjątkowo trudnym
okresie pandemii Covid-19, to jednak dzięki
owocnej współpracy z Radą Miejską w Piątku,
Mieszkańcami Gminy Piątek,
pomocy
pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych oraz placówek oświatowych
przyniosła wiele wymiernych efektów.
Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej w Piątku
podjęte zostały uchwały w sprawie:
a) udzielenia Burmistrzowi Piątku wotum
zaufania,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Piątek za 2020 rok,
c) absolutorium dla Burmistrza Piątku z tytułu
wykonania budżetu za 2020 rok,
d) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata

2021 – 2032,
e) dokonania zmian w budżecie Gminy
Piątek,
f ) wyrażenia zgody na nabycie w drodze
darowizny prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa,
g) udzielenia odpowiedzi na skargę
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi.
Wszystkie uchwały zostały podjęte przez
Radę jednogłośnie.
Interpelacje i zapytania radnych:
- czy byłaby możliwość zamontowania
znaków „strefa zamieszkania” przy ul.
Stodolnianej w celu poprawy bezpieczeństwa? - tak. Montaż znaków poprzedzić
musi jednak konsultacja dotycząca
organizacji ruchu.

Rachmistrzowie
spisowi rozpoczeli
wywiady bezpośrednie

złote gody

W sobotę 26 czerwca w Urzędzie Miejskim w Piątku obyła się uroczystość Złotych
Godów. W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowali Państwo:
Teresa i Feliks Czerwińscy, Antonina i Wiesław Karolakowie, Jadwiga i Adam
Kasińscy, Krystyna i Wiesław Nowakowie, Halina i Bronisław Piątkowscy oraz
Janina i Marian Okońscy. Dostojnym Jubilatom składamy życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności na kolejne wspólnie spędzone lata.

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi
rozpoczęli wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i
Mieszkań 2021.
Co to oznacza?
Rachmistrzowie skontaktują się z osobami,
które nie spisały się samodzielnie przez
Internet, nie spisały się na infolinii ani nie
uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.
Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy
o
narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz.
1775), nie można odmówić przekazania
danych - udzielenia odpowiedzi rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami
fizycznymi objętymi spisem. Udział w
wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza
jest obowiązkowy.
cd. na str. 2
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 1

Dotacje dla Gminy Piątek
Od 1 lipca rusza
Rachmistrzowie
W ostatnim czasie Burmistrz Piątku podpisał
Centralna Ewidencja
spisowi rozpoczęli
umowy na dofinansowanie zadań:
wywiady bezpośrednie - przebudowę oczyszczalni ścieków Emisyjności Budynków
cd. ze str. 1
Każdy rachmistrz spisowy posiada
identyfikator zawierający:
1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
2) numer identyfikatora oraz hologram,
3) nazwę i logo wojewódzkiego biura
spisowego,
4) podpis osoby upoważnionej do
wystawienia identyfikatora,
5) okres, na jaki identyfikator został
wystawiony.
W razie wątpliwości tożsamość
rachmistrza można sprawdzić na kilka
sposobów:
- poprzez specjalnie przygotowaną
aplikację dostępną na stronie
https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ,
- poprzez kontakt z infolinią spisową
numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 –
Narodowy Spis Powszechny Ludności i
Mieszkań, a następnie 2 – weryfikacja
tożsamości rachmistrza,
- w przypadku wątpliwości o pomoc w
weryfikacji można także poprosić policję.
Spis metodą wywiadu bezpośredniego w
terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem
standardowych zaleceń sanitarnych,
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i
zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia
wywiadów bezpośrednich rachmistrz
spisowy powinien bezwzględnie dbać o
zachowanie dystansu społecznego, a
także realizować obowiązek zakrywania
ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty
kwarantanną lub izolacją domową, wywiad
może odbyć się telefonicznie pod
warunkiem przekazania rachmistrzowi
numeru telefonu kontaktowego.
Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie
wywiązali się z obowiązku przekazania
danych przez Internet, aby uczynili to, nie
czekając na telefon bądź wizytę
rachmistrza. Spisać można się logując na
stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na
numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.
Wszystkie osoby, które samodzielnie
spiszą się przez Internet, mogą wziąć
udział w loterii. Tę możliwość mają
tylko i wyłącznie osoby, które dokonały
samospisu internetowego.

Urząd Miejski w Piątku informuje,
że w poniedziałek 2 sierpnia br.
do Gminy Piątek przyjedzie
Spisobus, w którym
w godz. 9:00-14:00 będzie
można dokonać spisu.
Przypominamy również o
funkcjonującym w Urzedzie
Punkcie do samospisu. Urząd
zapewnia pomoc pracowników
GBS przy samospisie
przeprowadzanym w punkcie.
Z punktu można skorzystać
w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego w Piątku.
Gazeta samorządowa z Środka Polski - str. 2

w Goślubiu-Osadzie wraz z zakupem
ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy,
- budowę sieci wodociągowej przy terenach
inwestycyjnych, ..........................
- budowę studni głębinowej na terenie SUW w
Pokrzywnicy. Całość zadania - 2 015 364,18
zł. Dotacja: 1 045 427 zł.

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca
budynku będzie zobowiązany złożyć
deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już
istnieją właściciel lub zarządca będzie miał
12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

- na nakładkę na drodze gminnej Mysłówka Śladków Rozlazły. Całość zadania ok. 450
tys. zł. Dotacja: 58 410 zł.

Celem stworzenia centralnej bazy jest
poprawa jakości powietrza - likwidacja głównej
przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji
powodujących smog. CEEB będzie ważnym
narzędziem wspierającym wymianę starych
kotłów grzewczych, będzie również miejscem
gdzie dostępne będą informacje na temat
wszystkich programów finansowania wymiany
pieców.

- Spółka Wodna całość zadania na rok 2022:
78 tys. zł. Dotacja 33 403 zł.
- odszkodowanie z ubezpieczenia za spalony
budynek przy ul. Pokrzywnej - 100 tys. zł.
Koszt odbudowy w stanie surowym:
ok. 500 tys. zł.

Teleplatforma
Pierwszego Kontaktu
Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił
Teleplatformę Pierwszego Kontaktu.
Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 137 200
pacjenci otrzymają niezbędną pomoc
medyczną poza godzinami pracy lekarzy
rodzinnych, w weekendy oraz święta.
Udostępniona przez NFZ platforma jest
miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta,
w sytuacji nagłego zachorowania lub
konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy
poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w
weekendy i święta. Porad medycznych
udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki
lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc
wystarczy mieć telefon - jeden numer dla
całej Polski 800 137 200
Połączenie jest bezpłatne i może być
wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma
jest przeznaczona tylko dla osób
ubezpieczonych i mieszkających w naszym
kraju. Telefony od pacjentów odbierane są od
poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00
do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po
godzinach pracy poradni POZ. Platforma
działa również całodobowo w sobotę,
niedzielę i święta.
TPK działa na podobnych zasadach do
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą
różnicą, że konsultacje udzielane są przez
telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest
już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój
niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej
porady z pielęgniarką lub położną, bądź z
lekarzem. Podczas połączenia, w razie
potrzeby, personel medyczny może wystawić
e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie.
Wszystko cyfrowo i wygodnie. Jeśli
konsultacja telefoniczna okaże się
niewystarczająca, wtedy personel medyczny
wskaże inne rozwiązania.
Ze zdalnej
konsultacji z pielęgniarką, położną lub
lekarzem mogą korzystać także pacjenci
niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich,
teleplatforma oferuje udzielanie porad przez
specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa
się w języku migowym, przy wsparciu
tłumacza Polskiego Języka Migowego.

Deklaracje będzie można składać: ............
1) w formie elektronicznej przez Internet – jest
to najszybszy i najwygodniejszy sposób.
Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB.
Składanie deklaracji będzie wdrażane
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa,
korzystając w szczególności z Profilu
Zaufanego lub dowodu osobistego z warstwą
elektroniczną. Zachęcamy wszystkich do
korzystania z elektronicznego sposobu
składania deklaracji........................................
2) w formie papierowej - wypełniony dokument
można będzie wysłać listem albo złożyć
osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z
lokalizacją budynku).
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji
deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub
zarządcy budynku lub lokalu oraz adres
miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której
eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło
spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł
ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich
przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich
paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy
(opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).
Składanie deklaracji rozpocznie się 1 lipca
2021 r. od tego dnia właściciel/zarządca
budynku, który już istnieje ma 12 miesięcy.
Prawidłowość wprowadzonych danych
zostanie zweryfikowana, np. przez kominiarza
przeprowadzającego przegląd komina, który
potwierdzi to co zostało wskazane w
deklaracji, uzupełni o dodatkowe dane lub
dokona modyfikacji tych istniejących.
Informujemy również, że wprowadza się
sankcje karne, które mogą być nakładane w
przypadku niezłożenia w ustawowym terminie
ww. deklaracji. Za brak złożenia deklaracji
będzie grozić grzywna.
Więcej informacji oraz druki deklaracji dla
budynków i lokali mieszkalnych oraz niemieszkalnych na www.gminapiatek.pl

Expresem
przez Gminę Piątek
- w związku z trwającymi pracami nad
projektem zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek dla obrębów geodezyjnych Sypin – Borowiec oraz Łęka i Bielice.
Burmistrz Piątku zaprasza do uczestniczenia
w pracach projektowych nad tworzonym
dokumentem, a także w zdefiniowaniu
głównych wyzwań planistycznych gminy,
poprzez udział w internetowej ankiecie
dostępnej na www.gminapiatek.pl w
zakładce Aktualności
- w czwartek, 23 czerwca ulicami Piątku
przejechał 32. Międzynarodowy Wyścig
Kolarski Solidarności i Olimpijczyków.
Geometryczny środek Polski był miejscem
drugiego lotnego finiszu 3 etapu wiodącego z
Koluszek do Sieradza (191,6 km). Jako
pierwsi na lotnym finiszu w Piątku
zameldowali się Ukrainiec NOVAKOVSKYI
Vitalii EUROCAR GRAWE i Nowozelandczyk ORAM James BLACK SPOKE Pro
Cycling
z sięgającą blisko 11 minut
przewagą nad peletonem.
- w podstawówce w Piątku przeprowadzono kolejną zbiórkę surowców wtórnych.
Udało się zebrać 3090 kg makulatury i 70 kg
puszek aluminiowych 4 kg puszek stalowych.
Uzyskana ze sprzedaży kwota 1152 zł trafiła
na konto Rady Rodziców i zostanie
rozdysponowana na potrzeby uczniów.
Rekordziści, którzy zebrali najwięcej
podczas całego roku nagrodzeni zostali
przez Burmistrza nagrodami rzeczowymi
wręczonymi na zakończenie roku szkolnego.
- w niedzielę, 6 czerwca Gmina Piątek po
raz kolejny gościła na antenie TVP3 Łódź w
programie Budzi się ludzi. Na stronie
www.gminapiatek dostępny jest link pod
którym można obejrzeć program.
- od 21 czerwca 2021 r. można ubiegać się o
wsparcie finansowe na „Modernizację
gospodarstw rolnych”, i to we wszystkich
pięciu jej obszarach. Wnioski ARiMR będzie
przyjmowała do 19 sierpnia 2021 r.
- od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie
aktywne Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny
uzyskują formę elektroniczną. Każdy
posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy
posiadał Kartę w formie tradycyjnej,
elektronicznej, czy obu) będzie mógł
wyświetlić ją w aplikacji mObywatel.
- przypominamy, że przy wejściu do
Urzędu Miejskiego w Piątku obowiązują
maseczki ochronne. Po wejściu należy też
skorzystać z dezynfekcji rąk.
- Fundacja „Zielony Piątek ” w ramach
realizowanego projektu „PROPONUJEMY
RĘKODZIEŁO”
zaprasza w niedzielę,
4 lipca, w godz. 15:00-18:00 do Zagrody
Edukacyjnej Wiklina – Konarzew 61 na
spotkanie z twórcami ludowymi. Wstęp
wolny. Zapraszamy
- wszystkich zainteresowanych przy
łączeniem do nowobudowanej sieci
światłowodowej przez firmę Nexera
odsyłamy do kontaktu z przedstawicielem tej
firmy na adres: wieslaw.godles@leverage.pl
lub telefonicznie - 519 062 056

Gmina Piątek nadaje
w aplikacji BLISKO!
Burmistrz Piątku - Krzysztof Lisiecki
informuje Mieszkańców Gminy Piątek o
rozpoczęciu nadawania informacji przez
Urząd Miejski w Piątku poprzez aplikację
BLISKO. Aplikacja i korzystanie z niej jest
całkowicie darmowe dla użytkowników.
Można ją bezpłatnie pobrać z platformy
Google Play, App Store, Microsoft.
Po zainstalowaniu aplikacji na telefonie,
tablecie należy z listy nadawców wybrać
Gminę Piątek i zaznaczyć z jakich serwisów
chcemy otrzymywać informacje.
Poprzez aplikację BLISKO Gmina Piątek
będzie informowała o aktualnych sprawach
dotyczących mieszkańców, lokalnych
wydarzeniach i imprezach; zagrożeniach i
niebezpieczeństwach oraz istotnych
utrudnieniach i awariach.
Zachęcamy do korzystania z aplikacji.

Burmistrz zaprasza
Prezesa
Burmistrz Piątku ponownie zaprosił
Pana Przemysława Dacę - Prezesa Wód
Polskich do udziału w wizji terenowej na
terenie Gminy Piątek, w celu kontynuowania projektu dotyczącego wykonania
prac regulacyjnych
koryta
rzeki
Moszczenica.
W związku ze zbliżającym się upływem
terminu ważności decyzji środowiskowych
dla ww działań Burmistrz chciałby uzyskać
potwierdzenie stanowiska wyrażonego
przez Dyrektora Krzysztofa Sulikowskiego
na spotkaniu konsultacyjnym „Stop suszy” w
Łodzi (13.11.2019r.), na którym wskazał
realizację powyższych działań na lata 20192023. W ocenie Burmistrza Piątku,
przeprowadzenie prac regulacyjnych
(stopnie wodne) w korycie rzeki
Moszczenica jest niezbędne w celu
zapewnienia prawidłowego biegu rzeki
stanowiącej dopływ Bzury, objętej
programem inwestycji przeciw suszowych
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie (dalej „PGWWP”)
w
województwie łódzkim.
Dodatkowo należy nadmienić, że naprawa
(uregulowanie) biegu rzeki Moszczenica
pozwoli na
zniwelowania zagrożenia
powodziowego oraz przyczyni się do
ochrony budowli mostowej na drodze
wojewódzkiej Nr 703 w mieście Piątek.
Kontynuowanie projektu podjęcia inwestycji
zmierzającej do uregulowania biegu rzeki
Moszczenica na terenie Piątku stanowi
realizację celów działania PGWWP jakimi są
m.in. ochrona mieszkańców Polski przed
powodzią i suszą oraz zrównoważone
gospodarowanie wodami dla ochrony
zasobów wodnych oraz wykluczy w
przyszłości roszczenia mieszkańców w
przedmiocie odszkodowań za zalane użytki.
Mając na uwadze powyższe Burmistrz
Piątku ponownie zaprasza Pana Prezesa
Wód Polskich na wizję terenową oraz prosi o
realizację zadań wskazanych na wstępie.

Trwa budowa gazociągu
Na terenie miasta i gminy trwają prace
związane z budową sieci gazociągu
średniego ciśnienia, która ma zasilać
kotłownię na osiedlu Konarskiego oraz
większe zakłady produkcyjne.
W celu zminimalizowania uszkodzeń
nawierzchni jezdni i chodników prace w
większości wykonywane są metodą
przewiertu sterowanego.
Gazociąg na terenie naszej gminy zostanie
uruchomiony i zasilony po wybudowaniu
stacji gazowej w Łęce, co prawdopodobnie
będzie miało miejsce pod koniec tego roku.
Dopiero wówczas rozpocznie się
przyjmowanie wniosków od indywidualnych
właścicieli posesji. Wnioski o przyłącze do
sieci gazowej będzie trzeba składać do
Polskiej Spółki Gazowej.

Konkurs fotograficzny
„Piątek odkryty na
nowo”
Urząd Miejski w Piątku zaprasza do udziału
w konkursie fotograficznym “Piątek odkryty
na nowo”. Konkurs trwa do 16 lipca br.
Celem konkursu jest:
- promocja Miasta Piątek poprzez
zachęcenie mieszkańców do wspólnego
odkrywania i podziwiania najurokliwszych
zakątków naszego miasta;
- zachęcenie do odzwierciedlenia jego
piękna w sposób promujący walory
architektoniczne Miasta Piątek;
- upowszechnienie i popularyzacja
fotografii;
- rozwijanie zainteresowań historią,
najbliższym otoczeniem, a przez to
umacnianie tożsamości i poczucia więzi z
naszym miastem;
- zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych zdjęć promujących architekturę
Miasta Piątek tj. m. in. budynki, zabytki,
drogi, podwórza, detale architektoniczne;
- promocja miasta w wydawnictwach i materiałach realizowanych przez Organizatora;
- rozwijanie wrażliwości artystycznej.
Uczestnikami Konkursu mogą być osoby
fizyczne, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkające w
Gminie Piątek. Osoby fizyczne, które nie
uzyskały pełnoletniości do dnia poprzedzającego rozpoczęcie Konkursu mogą brać
udział w Konkursie tylko za pisemną zgodą
swoich rodziców lub przedstawicieli
ustawowych (opiekunów lub kuratorów).
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
przesłanie maksymalnie 2 zdjęć
fotograficznych, wraz z wypełnionym
Formularzem zgłoszeniowym.
Na zwycięzców konkursu czekają
atrakcyjne nagrody pieniężne.
Szczegółowe informacje na temat
konkursu, regulamin, parametry
zgłaszanych prac, formularz zgłoszeniowy
itp. można uzyskać w Urzędzie Miejskim w
Piątku - pok. nr 20 oraz na stronie
www.gminapiatek.pl
Wręczenie nagród laureatom konkursu
odbędzie się 21 sierpnia br.
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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 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.
Wysokość stawki za odbiór odpadów
segregowanych wynosi 33 zł. od osoby.
Urząd Miejski w Piątku i PreZero Service
Centrum Sp. z o.o. informują o terminach
odbioru odpadów od 01.07.2021 r. do
31.12.2021 r.
Odpady komunalne: 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): 8.07,
22.07, 5.08, 19.08, 2.09, 16.09, 30.09,
14.10, 28.10, 25.11, 23.12
Odpady selektywne (żółte worki):
7.07, 4.08, 13.10, 2.12
Odpady selektywne (zielone worki):
1.09, 8.12
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego odbędzie się sprzed
posesji w dniu 15 /11 /2021.
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.
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
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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 – BOK
- lub do 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.

GOPS w Piątku informuje, że
wnioski „Dobry Start” 300 Plus
można składać
od 1 lipca 2021 r. do 30.11.2021 r.
tylko w formie elektronicznej,
a obsługą w pełni
zautomatyzowanego procesu
zajmie się ZUS
Poziom zaszczepienia mieszkańców
Trwają szczepienia przeciw Covid-19.
Na dzień 30.06.2021 r. spośród 5 892
mieszkańców Gminy Piątek
– 1 501 osób, czyli 25,4%
jest w pełni zaczepionych.
Przynajmniej jedną dawkę szczepionki
przyjęło – 2 256 osób.

Florahumus na resztki
pożniwne
Resztki pożniwne pozostawione na polu po
zbiorze rośliny głównej stanowią cenne źródło
pierwiastków mineralnych i wzbogacają glebę
w materię organiczną, decydując tym samym
o żyzności ziemi. Tempo mineralizacji
pozostałych po żniwach resztek roślinnych i
ich przemiana w próchnicę uwarunkowana
jest występowaniem w profilu glebowym
odpowiednich bakterii rozkładających słomę.
Aby nadać odpowiedni kierunek i zwiększyć
namnażanie się tych bakterii korzystne jest
zastosowanie środka na bazie węgla
brunatnego jakim jest Florahumus. Preparat
ten posiada w swoim składzie łatwo dostępny
dla bakterii węgiel organiczny, dający sygnał
do namnażania się występujących w glebie
odpowiednich szczepów bakteryjnych.
Zawarte w preparacie Florahumus kwasy
humusowe stwarzają optymalne warunki
wodno - powietrzne dla mikroorganizmów
glebowych i dzięki właściwością buforującym
utrzymują odpowiednie
pH roztworu
glebowego.
Można z całą pewnością stwierdzić , że
preparat Florahumus zastosowany na słomę
w dawce 1 l/ha i wymieszany z ziemią, dzięki
swojemu składowi i naturalnym właściwościom optymalizuje i przyspiesza rozkład
resztek pożniwnych.

Z Bożej woli połączeni
węzłem, co dwoje serc Waszych splata,
żyjcie szczęśliwie tu na ziemi,
niechaj w miłości płyną Wam lata,
niech miłość, dobroć oraz ufność,
która dziś w sercach Waszych gości,
wraz z Bożą łaską i pomocą
da Wam moc szczęścia i radości.
Michałowi i Karolinie Karolakom
wszystkiego, co najlepsze na nową
drogę życia życzą Sołtysi
z Gminy Piątek

