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W podziękowaniu za plony.
Dożynki gminno-parafialne w Ciechosławicach

NR 8(179)/2019 PIĄTEK  sierpień 2019

WÓJT I RADA GMINY PIĄTEK,DYREKTOR
ZSMR i TMPiO zapraszają na uroczystości
obchodów 80. rocznicy Bitwy nad Bzurą,
które odbędą się w Piątku w dniach 7 i 8
września 2019 r.
Program:
Sobota 07.09.2019 r.:
08:00 - start I Ogólnopolskiego Rajdu Bitwy
Nad Bzurą Organizowanego Przez Wojskowe
Koło PTTK przy Klubie 25. Brygady Kawalerii
Powietrznej  w  Tomaszowie  Mazowieckim
14:00 - start Rajdu Rowerowego  “Szlakiem
Bitwy  Nad  Bzurą”  i  Biegu  Pamięci
17:00 - start trasy pieszej – Spacer po Piątku z
przewodnikiem,  konkursy
18:00 - powrót grup na metę rajdu, posiłek
19:00 - ZSMR – wieczornica  patriotyczna,
przemarsz pod Pomnik 14. Wlkp. Dywizji
Piechoty
Niedziela 08.09.2019 r.:
11:30 - odsłonięcie i poświęcenie Tablic
Pamiątkowych przy Pomniku Krzyż, złożenie
kwiatów
11:45 - przemarsz na Rynek, rozwinięcie 100-
metrowej flagi biało-czerwonej, przemarsz pod
Pomnik Geometrycznego Środka Polski,
podniesienie flagi państwowej na maszt
i odśpiewanie hymnu, przemarsz do kościoła
pw.  Św.  Trójcy
12:00 - Msza Święta
13:00 - przemarsz Kompanii Honorowej,
Orkiestry Wojskowej  i  uczestni ków
uroczystości pod Pomnik 14. Wielkopolskiej
Dywizji  Piechoty
13:15 - rozpoczęcie uroczystości:
-  wystąpienie Wójta Gminy Piątek,
przemówienia
-  Apel  Poległych,  Salwa  Honorowa
- złożenie kwiatów pod pomnikiem
- defilada  Pododdziału  i  Orkiestry Wojskowej
- pokaz musztry paradnej w wykonaniu
Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń (boisko
ZSMR w Piątku)/ punkt promocyjny „Zostań
Żołnierzem  RP”.

W niedzielę, 25 sierpnia w Ciechosławicach
odbyły się gminno-parafialne uroczystości
dożynkowe Gminy Piątek. Na ołtarzu
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w
Ciechosławicach rolnicy gminy Piątek od lat
składają w ofierze trud swojej pracy na roli
i  dziękują  za  plony.
Tradycyjnie uroczystości rozpoczął korowód
dożynkowy. Delegacje poszczególnych
sołectw złożyły u stóp ołtarza piękne wieńce
dożynkowe, kosze dorodnych warzyw i
owoców oraz pachnące chleby upieczone z
mąki pochodzącej z ziarna zebranego
podczas  tegorocznych  żniw.

Gospodarzami tegorocznych dożynek w
gminie Piątek było sołectwo Balków, które
przygotowa ło także g łówny wieniec
dożynkowy. Grażyna Grzelak i Paweł
Bartczak, starostowie tegorocznego Święta
Plonów, wspominając o tradycji, wierze,
przywiązaniu do ziemi, rolniczej pracy i
trudnościach, z jakimi przyszło w tym roku
zmierzyć się rolnikom z Gminy Piątek,
przekazali na ręce Księdza Dziekana
Stanisława Poniatowskiego i Wójta Gminy
Krzysztofa Lisieckiego dorodny dożynkowy
bochen chleba, prosząc o jego sprawiedliwy
podział.

Pomimo, że tegoroczne Święto Plonów w
gminie Piątek odbywało się tego samego
dnia co dożynki wojewódzkie w Walewicach ,
nabożeństwo dziękczynne w ciechosła-
wickim sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
skupiło na gminnych uroczystościach bardzo
dużo mieszkańców.  Oprawę muzyczną
uroczystości zapewniła w tym roku  orkiestra
OSP  Piątek.
Słowa uznania i gratulacje kierujemy do
sołectw i autorów poszczególnych wieńców,
którzy po raz kolejny wykazali się niezwykłą
pomysłowością i kunsztem wykonanych
wieńców. Jak zawsze wieńce zachwycały
precyzją wykonania, bogactwem barw i
nietuzinkową  formą.

Uroczystości 80. rocznicy
Bitwy nad Bzurą
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Wyniki Wyborów do
Rady Powiatowej

Izby Rolniczej
Woj. Łódzkiego

Premier podpisał rozporządzenie.
PIĄTEK MIASTEM!

W harmonii
z przyrodą

Klauzula
informacyjna

Od początku 2020 roku na mapie Polski
przybędą cztery nowe miasta: Piątek,
Lututów, Czerwińsk nad Wisłą i
Klimontów. Premier Mateusz Morawiecki
podpisał już rozporządzenie w tej
sprawie. Ponadto, kilka gmin zmieni
swoje granice.
Autorem rozporządzenia jest Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort
na początku lipca poinformował, że w 2019
roku wpłynęło pięć wniosków w sprawie
nadania  statusu  miasta.
Na liście pojawiły się miejscowości: Piątek,
Lututów, Czerwińsk nad Wisłą, Skarbimierz-
Osiedle oraz Klimontów. Ostatecznie, po
analizie, MSWiA pozytywnie rozpatrzyło
cztery z pięciu wniosków. Do rekomendacji
resortu przychyliła się Rada Ministrów, co
oznacza, że od 1 stycznia 2020 roku na
mapie Polski pojawią się cztery nowe
miasta.
Rozporządzenie zostało podpisane przez
premiera Mateusza Morawieckiego i
opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 30
lipca 2019 r. - pozycja 1416

Nowe miasta w Polsce
Rada Ministrów przyjęła wniosek w sprawie
nadania statusu miasta miejscowości
Lututów w województwie łódzkim, w
powiecie wieruszowskim. Jak czytamy w
uzasadnieniu do rozporządzenia, „cechy
funkcjonalno-przestrzenne projektowanego
miasta Lututów wykazują jego miejski
charakter”. Miejscowość posiadała prawa
miejskie w latach 1406-1714 i 1843-1870.
Z pozytywną oceną spotkał się także
wniosek w sprawie nadania statusu
miasta  m ie jscowośc i  P ią tek  w
województwie łódzkim, w powiecie
łęczyckim. Podobnie jak w przypadku
L u t u t o w a ,  t a k ż e  t u t a j  c e c h y
funkcjonalno-przestrzenne wykazują
miejski  charakter.  J ak dodano,
zdecydowana przewaga ludności
zatrudniona jest poza rolnictwem.
Miejscowość posiadała prawa miejskie w
latach  1339 - 1869.
Status miasta zyska również Czerwińsk nad
Wisłą w województwie mazowieckim, w
po wie c i e  p ł oń sk i m.  „ W cen t r um
miejscowości  znajduje s ię  rynek,
zrewitalizowany w 2013 roku, między innymi
odtworzono brukowaną nawierzchnię rynku,

Taki tytuł ma projekt, który realizuje od
lipca br. Stowarzyszenie Kobiet w
Konarzewie w Programie Działaj Lokalnie
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowany przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM.
Głównym celem projektu jest pokazanie
najmłodszym, jaka jest zależność
człowieka z otaczającą go przyrodą,
pog łębienie wiedzy przyrodniczo
ekologicznej i przyswojenie przez
odbiorców projektu umiejętności i postaw
w zakresie opiekuńczego stosunku do
świata ptaków. Poprzez realizację
projektu nasze miejsce wzbogaci się o
jeszcze jedną atrakcję, czyli ścieżkę
edukacyjną.
- Działania w projekcie są dla nas nowym
wyzwaniem z zakresu przyrody i ekologii,
jednak nie boimy się tego wyzwania,
ponieważ nasz nowy wolontariusz, pan
Dominik Szymański jest super znawcą
przyrody, z wykształcenia magistrem
leśnikiem, świetnie potrafi przekazywać
swoją wiedzę, łatwo nawiązuje kontakty
ze słuchaczami, o czym mogli się
przekonać uczestnicy spotkania w dniu 15
sierpnia, na pierwszej prelekcji, którą
przygotowa ł  i wyg łosi ł  na temat
„Znaczenie ptaków w przyrodzie” -
komentują realizatorzy projektu.
W tym dniu został ogłoszony regulamin
konkursu z nagrodami, do uczestnictwa w
któ rym serde cznie zapras zamy.
Regulamin i fotorelacje z naszych działań
na facebooku
https://www.facebook.com/konarzew/

W niedzielę 28 lipca w Gminie Piątek
odbyły się Wybory do Rady Powiatowej
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w
powiecie  łęczyckim.
Zgłoszeni kandydaci otrzymali nastę-
pującą  ilość  głosów:
1. Małgorzata  Gabryelczak - 67
2. Piotr  Kalusiński - 44
3. Jan  Karczewski - 30
4. Monika  Matusiak - 30
W wyborach wzięło udział 108 osób,
spośród 2340 uprawnionych. Wybrano
dwóch członków Rady Powiatowej –
Ma łgorzatę Gabryelczak i Piotra
Kalusińskiego. Gratulujemy!

zamontowano stylowe lampy, zakupiono
elementy małej architektury oraz wykonano
nowe nasadzenia zieleni” - wskazano w
uzasadn ieni u.  J ak  dodano ,  „uk ład
urbanistyczny miejscowości został wpisany do
re j es t ru  z aby tk ów n ie r uch omy ch” .
Miejscowość posiadała prawa miejskie w
latach 1373-1869.
Pozytywnie rozpatrzono także wniosek w
sprawie nadania statusu miasta miejscowości
Klimontów w województwie świętokrzyskim, w
powiecie sandomierskim. Jak wskazano w
uzasadnieniu, za pozytywnym rozpatrzeniem
tego wniosku przemawiał między innymi
miejski charakter, rynek w centrum
miejscowości, który w ostatnim czasie
p rz eszed ł  g run t owną  p rz ebudowę .
Miejscowość posiadała prawa miejskie w
latach 1604-1869.
Nadanie statusu miasta jest poprzedzane
konsultacjami społecznymi z mieszkańcami, a
następnie opiniowane przez radę gminy.
Uzyskanie tego statusu wiąże się między
innymi ze zmianą wizerunkową i większym
prestiżem miejscowości. MSWiA wskazywało
wcześniej, że może to także przynieść
wymierne korzyści, na przykład zyskanie na
atrakcyjności inwestycyjnej czy możliwość
starania się o fundusze związane z rozwojem
obszarów miejskich.

Szanowni Państwo!
Podczas imprez organizowanych przez Urząd
Gminy Piątek/ Gminę Piątek prowadzona jest
dokumentacja fotograficzna. Udział w tych
wydarzeniach jest równoznaczny z Państwa
świadomą zgodą na wykorzystanie wizerunku
dla  celów   promocji  danego  wydarzenia.
Administratorem Państwa danych osobowych
jest Gmina Piątek z siedzibą przy ul. Rynek 16,
99-120 Piątek, reprezentowana przez Wójta
Gminy Piątek. W sprawach dotyczących prze-
twarzania danych osobowych można się
kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
pod  adresem  e-mail:
 iodo@ugpiatek.pl
Informacja  dostępna jest na stronie
www.bip.ugpiatek.pl

Lokalizacja nowych miast na mapie Polski

W dniu 10 września (wtorek)
na terenie gminy Piątek

zostanie przeprowadzony
odbiór odpadów

wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu

elektronicznego.



Expresem
 przez Gminę Piątek
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-  na piątkowskim osiedluw piątek 6 sierpnia
odbyła się kolejna edycja koncertu
KOLEKTYW. W tym roku najbardziej znane
polskie przeboje zagrały zespoły Dobry
Klimat  Music  Band  i  Emancypacja.
-  bon o wartościGmina Piątek pozyskała
25 tys. euro na realizację inwestycji budowy
bezpłatnych punktów dostępu do Internetu w
ramach inicjatywy WiFi4EU. Po wskazaniu
miejsc punktów dostępowych i wyborze
wykonawcy na terenie Gminy powstanie
kilkanaście punktów umożliwiających
bezpłatne  korzystanie z Internetu za
pomocą  urządzeń  sieci  Wi-Fi.
-  utwardzony zostałw miesiącu sierpniu
gruzem betonowym odcinek gruntowej drogi
gminnej w Sułkowicach Drugich.
-  prowadzi intensywnefirma ERBEDIM
prace związane z przebudową dróg
wojewódzkich 702 i 703 wraz z budową
ronda, które powstanie w ostatnim etapie
robót. W związku z prowadzonymi pracami
prosimy  o  ostrożna  jazdę.
-  pozapracownicy robót interwencyjnych
pracami porządkowymi w ostatnim czasie
naprawili  drewniany  most  w  Piekarach.
- zostały zainstalowane słupyw Piekarach
(29 szt.)  wraz z lampami ledowymi. Do
wykonania pozostało jeszcze tylko założenie
licznika przez firmę Energa Operator, które
ma  nastąpić  w  najbliższym  czasie.
- zakończyły się pracew Pęcławicach
związane z budową  drogi gminnej  o
nawierzchni asfaltowej.  Roboty wykonała
wyłoniona w przetargu firma ERBEDIM z
Piotrkowa Tryb. za kwotę 691 572,75 zł.
Połowę kosztów pokryje dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego w ramach Programu
Funduszu Dróg Samorządowych.  Wraz z
nawierzchnią przy drodze powstały rowy
odwadniające z nowymi wjazdami na
poszczególne działki oraz wykonano
przejście dla pieszych oświetlone lampą
solarną  led.
-  o godz. 11.00w Piątek 13 września
zapraszamy na uroczystość odsłonięcia
tablicy pamiątkowej na budynku Posterunku
Policji w Piątku, w hołdzie Stanisławowi
Urbankowi, Komendantowi Posterunku
Policji w Piątku, zamordowanemu przez
Niemców  26  listopada  1939  roku.
- w poniedziałek 16 września o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piątek
odbędą się Dni Otwarte CEVA Logistic
Poland  Sp. z o.o. promujące firmę jako
lokalnego  pracodawcę.
-  zapraszamyw niedzielę 22 września
wszystkich mieszkańców gminy Piątek na
gminne zawody sportowo-pożarnicze, które
rozpoczną się o godz. 10.00 na stadionie
Maliny  Piątek.
-  Piątkowski Klubw sobotę 28 września
Biegacza TEMPIO zaprasza od godz. 10.00
do lasu witowskiego na Leśną Dychę. Zapisy
u  organizatora.
-  odbędą sięw niedzielę 13 października
wybory do Sejmu i Senatu RP. Wszelkie
informacje dotyczące wyborów, obwodów
głosowania, komisji wyborczych itp. publi-
kowane na stronie www.bip.ugpiatek.pl w
zakładce Wybory do Sejmu RP i Senatu RP.

Problem nielegalnego pozbywania się śmieci
dotyka wiele samorządów. Informacje na
temat dzikich wysypisk śmieci, powstających
najczęściej w lasach lub na terenach
nieużytków to niemal codzienność. Także
Gmina Piątek boryka  się  z  tym  problemem.
Jednym z jego przejawów jest wyrzucanie
śmieci do lasu, do rowów melioracyjnych itp.
W ostatnim czasie lasy na terenie naszej
gminy zostały „wzbogacone” śmieciami,
których skład (elementy tapicerki, zderzaki
itp.) wyraźnie wskazuje, że pochodzą z
zakładu samochodowego. Jest to najczęściej
spotykany rodzaj śmieci w różnych miejscach
naszej gminy. Nie do rzadkości należy też
tworzenie nielegalnych/dzikich składowisk
opon. Niestety ujawnienie autorów tego typu
procederu jest niezwykle trudne. Zwykle do
Urzędu Gminy trafiają informacje o
wyrzuconych już śmieciach. W celu wyeli-
minowania takich przypadków niezwykle
pomocna okazuje się zazwyczaj czujność
mieszkańców i szybkie przekazywanie infor-
macji odpowiednim służbom na temat
nielegalnego  pozbywania  się  śmieci.
Nie mniej żenujący jest również problem
podrzucania śmieci do tzw. punktów
gniazdowych, czyli miejsc w których
ustawione są pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów - szkła i plastiku. Na porządku
dziennym jest pozostawianie przywiezionych
w te miejsca opakowań szklanych i plastiku w
kartonach, torbach i workach obok konte-
nerów. Takie podejście do sprawy nie tylko
naraża okolicę na zaśmiecenie - wiatr i
zwierzęta przewracają worki powodując
„śmieciowe dekorację” w promieniu kilkunastu
metrów. Niestety nie brakuje również „pomy-
słowych” osób, które punkty z pojemnikami na
szkło i plastik traktują, jak „dodatkowe”
miejsca pozbycia się innych odpadów
komunalnych, a nawet gruzu, czy też starych
mebli, części maszyn i innych - np. przy ul.
Pokrzywnej  w  Piątku. Przypominamy, że
jeżeli budujesz, remontujesz różnego rodzaju
budynki powinieneś postarać się  o

odpowiedni pojemnik na takie odpady -
kontener, big bak i odbiór zgłosić właściwej
firmie odbierającej.
Opisane powyżej działania obok negaty-
wnego wpływu na środowisko i estetykę
miejsca generują również dodatkowe
koszty, jakie Gmina musi ponieść na ich
usunięcie. Wysłanie ekipy pracowników do
zebrania wyrzuconych w lesie śmieci, czy
też zrobienia porządku wokół punktu
gniazdowego selektywnej zbiórki odpadów
kosztuje. Wydane na ten cel środki, a
przede wszystkim czas poświęcony na
usunięcie śmieci, przy ograniczonych w
znacznym stopniu zasobach siły roboczej,
mają negatywny wpływ na realizację innych
prac spoczywających na barkach Gminy.
Pracownicy nie mogą np. prowadzić wycinki
krzewów przy drogach, naprawiać dróg,
wykonywać wielu innych potrzebnych prac,
ponieważ muszą zebrać i odwieźć na
składowisko wyrzucone  nielegalnie
śmieci.
W ramach podjętych działań mających na
c e l u  w ye l im in o wa n i e  t eg o  t y pu
niepożądanych działań Gmina Piątek
rozważa zakup i instalację tzw. fotopułapek,
które zostaną zamontowane w wybranych
miejscach. Pod uwagę brana jest również
rozbudowa monitoringu, poprzez instalację
kamer przy punktach gniazdowych
selektywnej zbiórki odpadów. Może tego
typu działania przyczynią się do ujęcia
sprawców zaśmiecania, a ich przykładne
ukaranie będzie skuteczniejsze niż apele i
prośby o niezaśmiecanie.

Apelujemy również do Wszystkich
mieszkańców Piątku o zadbanie o
estetykę i porządek terenów przy swoich
posesjach. Szanowni Państwo! Za kilka
miesięcy Piątek będzie miastem.
Zadbajmy wspólnie aby Piątek słynął nie
tylko z geometrycznego środka Polski,
ale również z czystości i  porządku  w
NASZYM  MIEŚCIE.

Uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego
w Czernikowie

Złożono 561
wniosków suszowych

Skoro słowo nie pomaga...

W dniu 2 września 2019 r. o godz. 12.00
zostanie odprawiona Msza Św. koncelebro-
wana przez Księdza Biskupa Wojciecha
Osiala w intencji uczniów i nauczycieli z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020i
oddania do użytku dobudowanej części
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w
Czernikowie.
Wszelkie prace związane z rozbudową szkoły
oraz budową nowego parkingu przy tej
placówce zostały zakończone. Roboty
wykonała firma John Bud z Łodzi za kwotę
1 538 200,00 złotych + parking 130 000,00 zł.
Wszystkie rachunki zostały zapłacone
z  budżetu  Gminy  Piątek. W realizację
inwestycji nieocenioną pomoc i wsparcie
wnieśli rodzice, nauczyciele, uczniowie, radio
RMF FM  oraz szereg ludzi dobrej woli .

Gminna komisja ds. szacowania szkód w
gospodarstwach rolnych i działach specjal-
nych produkcji rolnej spowodowanych
niekorzystnymi zjawiskami atmosferyczny-
mi na terenie Gminy Piątek dokonała
wyliczeń  strat  suszowych. Szacowania
strat zrobiono w 561 gospodarstwach z
terenu gminy Piątek oraz 73 gospodar-
stwach, których właściciele są mieszkań-
cami innych gmin. Z wyliczeń wynika, że
straty w uprawach wystąpiły na powie-
rzchni 6584 ha. Zbiorcze protokoły z
oszacowania szkód w gospodarstwach
rolnych oraz protokoły gospodarstw, w
których łączna wysokość oszacowanych
szkód wg kwoty obniżonego dochodu w
gospodarstwie rolnym  przekracza 30%
średniej rocznej produkcji gospodarstwa
zostaną przekazane Wojewodzie Łódz-
kiemu do zaopiniowania.
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Poszukiwani
kandydaci na

Afiliowane Ośrodki
Działaj Lokalnie

Działasz w organizacji pozarządowej w
miejscowości liczącej do 50 tys. miesz-
kańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać
środki z różnych źródeł na swoją działalność?
Współpracujesz z wieloma partnerami w
swojej społeczności? Chcesz wspierać
aktywność mieszkańców, przyznawać
dotacje na inicjatywy obywatelskie i otrzymać
do 15 tys. zł. rocznie na organizację lokalnych
konkursów  grantowych?
Zgłoś swoją organizację do programu „Działaj
Lokalnie”, w którym poszukiwani są
kandydaci na Afiliowane Ośrodki Działaj
Lokalnie (Afiliowane ODL). Wnioski można
składać  do  30  września  2019 r.
„Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem
ogólnopolskim, w którym granty przyznawane
są na poziomie lokalnym poprzez zaanga-
żowanie sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.
Sieć ODL obejmuje stowarzyszenia oraz
fundacje, z miejscowości do 50 tys.
mieszkańców, działające na obszarze od
czterech gmin do kilku powiatów, które
wyłaniane są w otwartym konkursie przez
komisję selekcyjną. Obecnie sieć składa się z
71 organizacji, w tym 10 Afiliowanych ODL i
obejmuje swoim zasięgiem ponad 600 gmin.
W każdym województwie działają co najmniej
dwa ODL. Adresatami konkursów lokalnych
są organizacje pozarządowe i nieformalne
grupy obywatelskie, w imieniu których wnioski
mogą składać organizacje oraz instytucje
publiczne (szkoły, domy kultury, biblioteki),
działające w miejscowościach do 20 tys.
mieszkańców.
Do konkursu na Afiliowane ODL mogą
przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje,
które spełniają poniższe kryteria:
- mają siedzibę w miejscowościach do 50 tys.
mieszkańców,
- są gotowe, w oparciu o zasoby, doświad-
czenia i dokumenty programu „Działaj
Lokalnie” z własnych środków przyznawać
dotacje w lokalnych konkursach na inicjatywy
obywatelskie na obszarze od 4 do kilkunastu
gmin z wyłączeniem obszarów, na których
działają ODL już biorące udział w Programie:
- mają doświadczenie w realizacji projektów
społecznych i działają na rzecz rozwoju
lokalnego, a ich misja jest zbieżna z celami i
wartościami  „Działaj  Lokalnie”,
- posiadają doświadczenie i odnoszą sukcesy
w pozyskiwaniu środków z różnych źródeł,
- współpracują z wieloma partnerami
lokalnymi,
- chciałyby dołączyć do ogólnopolskiej sieci
ODL i korzystać z jej zasobów, a także
otrzymać „seed granty” w wysokości do 15
tys. zł rocznie na organizację lokalnych
konkursów  grantowych.
Zainteresowanie organizacje mogą składać
wnioski aplikacyjne do 30 września 2019
roku. Więcej o naborze w regulaminie,
p u b l i k o w a n y m  m . i n .  n a  s t r o n i e
www.gminapiatek.pl oraz pod numerem
telefonu 22  622  02  09  wew. 15.
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Harmonogram odbioru odpadów
na terenie Gminy Piątek w  2019 roku

Zielone worki przeznaczone są na szkło
zbierane u źródła. Właściciele nierucho-
mości mogą samodzielnie dostarczać szkło
(również plastik) do punktów gniazdowych
rozstawionych w 30 miejscach na terenie
gminy  Piątek.
Lokalizacja pojemników:
Piątek - ulice:  Łowicka, Szkolna, Pokrzy-
wna, Rynek, Konarskiego, Kutnowska
ZSMR, Kutnowska - sklep p. Romański,
Łowicka (targowica), Literacka (przy
cmentarzu), Sułkowska (przy DINO)
Piekary - OSP, Górki Pęcławskie - sklep,
Goślub-Osada, Goślub OSP, Balków -
sklep, Czerników - szkoła, Śladków
Rozlazły - zlewnia, Pokrzywnica - sklep,
Konarzew - sklep, Konarzew - plac zabaw,
Witów - sklep, Jasionna - dawna SKR,
Janków - remiza OSP, Bielice, Piaski, Sypin
(rozdroże), Pokrzywnica, Mysłówka
(rozdroże na  Dunaj).
UWAGA:  Butelki  typu  PET,  przed
wrzuceniem do pojemnika prosimy
zgniatać!!!
Szkło i plastik dostarczany do punktów
gniazdowych prosimy wrzucać do
pojemników, a nie zostawiać obok!!!
W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika
twardego na odpady zmieszane właściciele
otrzymują worek koloru czarnego, który w
uzasadnionych przypadkach dostawiają do
pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki
czarne będą dostarczane przez firmę w
dniu odbioru odpadów oraz są dostępne w
Urzędzie  Gminy  Piątek,  pokój  nr  21.
Większe ilości jednorodnych odpadów
zebranych w sposób selektywny można
indywidualnie dostarczać do Sortowni
Odpadów Opakowaniowych: TONSMEIER
Centrum Sp. z o.o. ul.  Łąkoszyńska  127  w
Kutnie.
UWAGA! PSZOK w Pokrzywnicy od
10 maja 2019 r. do odwołania nie
przyjmuje żadnych odpadów poza
elektrośmieciami  i  meblami!!!
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.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
firmę TONSMEIER zgodnie z przedsta-
wionym harmonogramem zaintereso-
wani  przekazują telefonicznie do
TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. tel. nr 24
254 29 87, 24 254 96 86 lub Urzędu Gminy
Piątek  tel.  24  722  11  58  w. 19

W II przetargu wyłoniona została firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która
odbiera śmieci od mieszkańców Gminy
Piątek. Uchwałą nr V/24/19 Rady Gminy
Piątek  koszt odbioru śmieci od 1
mieszkańca wynosi 16 zł. za śmieci
segregowane i 20 zł. za odpady
niesegregowane. Stawki obowiązują od
1 marca 2019 r. Terminy opłat za
gospodarowanie odpadami  komunal-
nymi  w  2019 r.
Urząd Gminy Piątek informuje, iż
miesięczną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi należy uiścić
gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu
Gminy Piątek albo przelewem na rachunek
bankowy  Gminy  Piątek  o  numerze
57 9029 1023 0300 0244 2003 0003 w
terminach:
- za  miesiąc  sierpień  -  do  31.08.2019 r.
- za  miesiąc  wrzesień  -  do  30.09.2019 r.
- za  miesiąc  październik  do  31.10.2019 r.
- za  miesiąc  listopad  -  do  30.11.2019 r.
- za  miesiąc  grudzień -  do 31.12. 2019 r.
W roku 2019 odbiór śmieci we wszy-
stkich miejscowościach na terenie
gminy będzie prowadzony w nastę-
pujących  terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
5 wrzesień, 3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY ZIELONE (brązowe worki):
 5 wrzesień, 3 i 30 październik,
28 listopad, 24 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (żółte worki):
 19 wrzesień, 17 październik,
15 listopad, 12 grudzień.
ODPADY SELEKTYWNE (zielone worki):
19 wrzesień, 17 październik,
15 listopad, 12 grudzień.

Odbiór odpadów z zabudowy wielo-
rodzinnej: co tydzień w każdy czwartek.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego - tzw. objazdówka
zostanie przeprowadzony w dniu
10  września  2019 r.

Uwaga: Do żółtych worków można
wkładać wyłącznie butelki plastikowe po
napojach i chemii domowej, puszki po
konserwach oraz opakowania wielomater-
iałowe po sokach, napojach, mleku,
opakowania z papieru lub tektury, gazety i
czasopisma, katalogi, foldery, papier
szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki
papierowe,  papier  pakowy.
Worki brązowe na odpady BIO wystawia-
ne są w dniu odbioru odpadów komunal-
nych. W sobotę 21 września

zapraszamy do Witowa na
XIX Wyścigi Rowerowe

„Jedziemy śladami
Mieczysława Nowickiego”

Szczegóły na
www.gminapiatek.pl


