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Informacja dla prowadz cych produkcj
pierwotn produktów pochodzenia ro linnego
Pa stwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
czycy informuje, e podmioty dzia aj ce
na rynku spo ywczym prowadz ce produkcj pierwotn produktów pochodzenia
ro linnego, s obowi zane z
wniosek o
wpis do rejestru zak adów podlegaj cych
urz dowej kontroli organów Pa stwowej
Inspekcji Sanitarnej co wynika z art. 61 ust. 3
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
bezpiecze stwie ywno ci i ywienia.
Podmioty, które nie dope ni obowi zku
rejestracji podlegaj karze pieni nej
zgodnie z art. 103 ust. l pkt 4 ww. ustawy.
Produkcjapierwotna
„Produkcja pierwotna” oznacza produkcj ,
upraw lub hodowl produktów podstawowych w tym zbiory, dojenie i hodowl
zwierz t gospodarczych przed ubojem.
Oznacza tak
owiectwo i rybo ówstwo oraz
zbieranie runa le nego.
Do produktów podstawowych (pierwotnych)
zaliczamy produkty:
• pochodzenia ro linnego, czyli zbo a,
owoce, warzywa, zio a i grzyby hodowlane
• pochodzenia zwierz cego, czyli jaja,
surowe mleko, miód, produkty rybo ówstwa.
• zbierane w ich naturalnym rodowisku,
zarówno pochodzenia ro linnego jak i
zwierz cego, czyli grzyby, jagody, limaki itp.
Dzia ania towarzysz ce produkcji pierwotnej
to:
• transport, sk adowanie i obróbka surowców
(produktów pierwotnych) w miejscu produkcji
pod warunkiem, e nie zmienia to znacznie
ich charakteru.
• w przypadku produktów pochodzenia
ro linnego – transport w celu dostawy
surowców (produktów podstawowych),
których charakter nie zosta znacznie
zmieniony, z miejsca produkcji do zak adu
przetwórczego.
Podstawowe wymaganie dla produkcji
pi e r wo tne j ok r e l a z a c zn i k I do
Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (WE) Nr 852/2004 z dnia 29.04.2004r.
w sprawie higieny rodków spo ywczych
(Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r. ze
zm.). W tre ci ww. za cznika okre lono
ogólne przepisy higieny dla produkcji
podstawowej i towarzysz cych dzia .
Sprzeda bezpo rednia
Sprzeda bezpo rednia to sprzeda ma ych
ilo ci surowców, czyli produktów produkcji
pierwotnej do konsumenta ko cowego lub
lokalnego zak adu detalicznego bezpo rednio zaopatruj cego konsumenta ko cowego. Dostawcami bezpo rednimi s zatem
producenci ma ych ilo ci produktów produkcji pierwotnej pochodzenia ro linnego
takich jak zbo a, owoce, warzywa, zio a,
grzyby uprawne oraz pozosta ych surowców
pochodz cych z dokonywanych osobi cie
zbiorów zió i runa le nego, sprzedawanych
konsumentowi finalnemu np. na targowiskach, placach targowych, w bramach
asnych gospodarstw rolnych, jak równie
sklepom i zak adom gastronomicznym.
Dostawy bezpo rednie obejmuj równie
rodki spo ywcze pochodz ce z ww.
produktów lub surowców w postaci kiszonej
lub surowej. Dostawy bezpo rednie nie
dotycz produktów pierwotnych wprowadzanych do obrotu przez zak ad podmiotu
dzia aj cego na rynku spo ywczym w
ramach prowadzonej dzia alno ci gospoda rc z ej w rozu mie ni u prz epi só w o
swobodzie dzia alno ci gospodarczej.
Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy o
bezpiecze stwie ywno ci i ywienia zosta o
wydane rozporz dzenie Ministra Zdrowia z
dnia 6 czerwca 2007r. w sprawie dostaw
bezpo rednich rodków spo ywczych (Dz.
U. z 2007r. Nr 112 poz. 774). Rozporz dzenie to okre la zakres dzia alno ci
prowadzonej w ramach dostaw bezpo rednic h o raz szc zeg ó ow e w ymagania
higieniczne dla dzia alno ci prowadzonej w
ramach dostaw bezpo rednich ywno ci.

Resztówki po budowie
autostrady na sprzeda
Poni ej przedstawiamy wykaz nieruchomo ci
rolnych (resztówki po budowie autostrady)
przeznaczonych do sprzeda y w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego:
1) Obr b Janków-Jankówek - dz. nr 156/1 o
pow. 0,1423 ha - Kw. LD1Y/00020369/9, dz. nr
155/2 o pow. 0,1251 ha - Kw.LD1 Y/00000110/9,
dz. nr nr 156/2, 157/2, 154/1, 155/1, 191/2,
192/2, 193/2, 194/2, 195/3, 196/2, 197/2, 198/2,
199/2, 200/3, 201/3,
202/2, 202/3, 185/1,
186/1, 187/1 i 188/1 - Kw.LD1Y/00029164/9
o pow. - 6,7507 ha.
czna pow. 7,0181 ha.
Teren rolniczy, niezabudowany.
Warto : 84 900,00 z (osiemdziesi t cztery
tysi ce dziewi set).
2) Obr b Janków-Jankówek - dz. nr nr 139/2,
140/2, 138,137/1 i 135/1.
czna pow. 2,3060
ha. Teren rolniczy, niezabudowany.
Warto : 27 900,00 z (dwadzie cia siedem
tysi cy dziewi set) . Kw LD1Y/00029164/9.
3) Obr b Janków - Jankówek - dz.nr 115/1 Kw. LD1Y/00000110/9, dz. nr - 115/2, 116/2, 114,
113/1 i 72/1
czna pow. 3,8532 ha. Teren rolniczy,
niezabudowany. Warto : 46 600,00 z (czterdzie ci sze
tysi cy sze set) Kw. LD1Y/
00029164/9.
4) Obr b Witów - dz. nr 169/2 o pow.0,0803 ha.
Teren rolniczy, niezabudowany.
Warto : 1 000,00 z (jeden tysi c). Kw.LDl
Y/00051280/1.
5) Obr b Witów - dz. nr 182/6, 182/8 i 182/10.
czna pow. 1,6921 ha. Teren rolniczy, niezabudowany. Warto : 20 500,00 z (dwadzie cia
tysi cy pi set). Kw.LD1Y/00051280/1.
6) Obr b Bielice- dz. nr 145/3 o pow.0,1698 ha.
Teren zalesiony, niezabudowany.
Warto : 2 300,00 z (dwa tysi ce trzysta) LD1
Y/00020189/7.
7) Obr b Rogaszyn - dz.nr 127/5 - KW.LD1
Y/00038607/3, dz. nr nr 126/17, 126/14, 162/7,
163/3 - Kw.LD1Y/00038581/4.
czna pow.
3,4029 ha. Teren rolniczy, niezabudowany.
Warto : 46 600,00 z
- cd. na str. 2
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8) Obr b Su kowice II - dz. nr 66/2 i nr 67/2.
czna pow. 0,2864 ha. Teren rolniczy
niezabudowany. Warto : 4 400,00 z
(cztery tysi ce czterysta). Kw.LD1Y/
00038479/6.
9) Obr b Su kowice II - dz. nr nr 99/2, 104,
105/2.
czna pow. 0,6165 ha. Teren
rolniczy, niezabudowany.
tysi cy
Warto : 9 400,00 z (dziewi
czterysta). LD1 Y/00038479/6.
10) Obr b P awice - dz. nr 109/2, 110/2,
111/6, 111/1 0,112/5,112/7,112/9,113/2
i 114/2.
czna pow. 5,0688 ha. Teren
rolniczy, niezabudowany.
Warto : 69 400,00 z (sze dziesi t
dziewi
tysi cy czterysta). Kw.LDlY/
00038556/0.
11) Obr b P awice - dz. nr 104/1, 105/1,
106/2, 107/2, 108/5, 108/7 LD1Y/000
3 8 55 6/ 0 , d z . n r 10 6 / 1, 10 8/ 6 LD1Y/00038745/2. czna pow.4,2373 ha.
Teren rolniczy, niezabudowany.
Warto : 146 900,00 z (sto czterdzie ci
sze tysi cy dziewi set).
Termin do z enia wniosku przez osoby,
którym przys uguje pierw sze stwo w
nabyciu nieruchomo ci na podstawie art. 34
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomo ciami, wynosi 6 tygodni, licz c
od dnia wywieszenia wykazu t.j. do dnia 14
maja 2015 r.
O g oszenie o przeta rgu nast pi nie
wcze niej ni po up ywie sze ciu tygodni,
licz c od dnia wywieszenia wykazu.

Oficjalne otwarcie
wietlicy w Górkach
awskich
W pi tek 24 kwietnia mia o miejsce oficjalne
otwarcie
wietlicy Wiejskiej w Górkach
ca wskich. Obiekt zlokalizowany jest w
cz ci pomieszcze po by ej szkole podstawowej. Adaptacja, remont i wyposa enie
wietlicy przeprowadzono w ramach
projektu”Rozbudowa, przebudowa wraz ze
zmian sposobu u ytkowania obiektu
szkolnego na m.in. wietlic wiejsk . Koszt
Projektu 284 938,22 z .
wietlicy Wiejskiej w Górkach P awskich mie ci si równie Regionalny Punkt
Koordynacyjny - tzw. wietlica internetowa
utworzona w ramach Projektu “Pod czeni Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” wyposa ona w 10 stanowisk
komputerowych z dost pem do internetu.
Opiek nad wietlic sprawuje pracownik
zatrudniony przez Gmin Pi tek w ramach
umowy z Powiatowym Urz dem Pracy w
czycy.
Jak informuje p. Krzysztof Lisiecki , Wójt
Gminy Pi tek, w nadchodz cych miesi cach
planowane jest wprowadzenie do obecnej
oferty wietlicy (dost p do komputerów i
internetu) propozycji bezp atnych zaj
z
wykorzystaniem komputerów i internetu oraz
innych zaj , które b
skierowane
zarówno dla dzieci i m odzie y, jak równie
doros ych.
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Wybory do Rad
Powiatowych Izby
Rolniczej
Izba Rolnicza Województwa ódzkiego
informuje, e 31 maja 2015 r. od godz. 8.00
do 18.00 odb
si wybory cz onków do
Rad Powiatowych Izby Rolniczej Województwa ódzkiego.
Zasady wyborów:
1. Cz onkami samorz du rolniczego s
osoby fizyczne i prawne b
ce podatnikami
podatku rolnego, podatku dochodowego z
dzia ów specjalnych produkcji rolnej oraz
cz onkowie RSP posiadaj cy w nich wk ady
gruntowe. Bierne i czynne prawo wyborcze
w wyborach do Rad Powiatowych Izby
Rolniczej Województwa ódzkiego przys uguje w cicielom, posiadaczom samoistnym, u ytkownikom wieczystym, lub
posiadaczom gospodarstw rolnych, tj.
gruntów o
cznej powierzchni przekraczaj cej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy (art. 2
ust. 1 ustawy o podatku rolnym).
2. Rolnik, ubiegaj cy si o mandat cz onka
Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa ódzkiego musi wype ni i z
nast puj ce dokumenty: zg oszenie
kandydata, o wiadczenie o zgodzie na
ka ndy dow anie oraz list
cz on kó w
zawieraj
co najmniej 50 podpisów
poparcia. W okr gu wyborczym, w którym
liczba cz onków danej izby wynosi mniej ni
50, zg oszenie kandydatury wymaga
poparcia co najmniej 10% cz onków danej
izby posiadaj cych czynne prawo wyborcze
w danym okr gu wyborczym.
3. W miejscowo ciach, w których nie ma ulic,
adres zamieszkania mo e obejmowa tylko
nazw wsi i nr posesji, a je li nie ma
ustalonej numeracji posesji – tylko nazw
wsi.
4. Poparcia mo na udzieli wi cej ni
jednemu kandydatowi.
5. Nieczytelnie wpisanie danych osoby
popieraj cej zg oszenie, brak podpisu tej
osoby lub pomini cie niektórych danych
wskazanych we wzorze albo wpisanie
d anyc h n i ep raw dzi wych sp o wod uj e
pomini cie nazwiska osoby, której dotyczy
uchybienie, przy ustalaniu liczby osób
udzielaj cych poparcia.
6. Czytelnie wype nione dokumenty nale y
w dniu 11.05.2015 r., w godzinach
pracy urz du do Okr gowej Komisji
Wyborczej w siedzibie danej Gminy.
7. Spis cz onków uprawnionych do
osowania, zostanie udost pniony do
wgl du w siedzibie urz du gminy (miasta)
najpó niej w 14 dniu przed dniem wyborów.
Ka dy rolnik mo e sprawdzi czy zosta w
nim uj ty i wnie w tej sprawie za alenie.

Konkurs kulinarny
Zapraszamy KGW, Fundacje,
Stowarzyszenia dzia aj ce na
terenie Gminy Pi tek do udzia u w
nowlijkowym konkursie kulinarnym.
Szczegó y na www.gminapi tek.pl
oraz w Urz dzie Gminy Pi tek
- pok. nr 13

Odbiór mieci
w roku 2015
W roku 2015 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
21 maja, 18 czerwca, 16 lipca, 13 sierpnia,
10 wrze nia, 8 pa dziernika, 5 listopada,
3 i 31 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE ( te worki):
13 maja, 3 czerwca, 1 i 29 lipca, 27 sierpnia,
25 wrze nia, 22 pa dziernika, 20 listopada,
18 grudnia.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
firm
TÖN SM EIER z god nie z w/w
harmonogramem zainteresowani przekazuj telefonicznie do Urz du Gminy Pi tek:
tel. 24 722-11-58 w. 24.
Odpady nale y wystawi w dniu wywozu
przed bram posesji o godzinie 7:00,
a je eli zabudowania znajduj si w
znacznej odleg ci od drogi, po której
jedzie pojazd specjalistyczny zbieraj cy
odpady, to nie dalej ni 15 m od jej osi.
Uwagi lub pytania mog by zg aszane
w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o. o.
ul. koszy ska 127, 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka
tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obs ugi
Klienta

Gminna Spó ka Wodna
Gminna Spó ka Wodna w Pi tku realizuje
zadania zwi zane z bie cym utrzymaniem
urz dze wodnych. Gminna Spó ka Wodna
w Pi tku mo e w tym roku otrzyma dotacje:
- Zarz du Województwa ódzkiego – 79 000
, Wojewody ódzkiego - 17 220 z , Rady
Gminy Pi tek - 40 000 z . Wykorzystanie
przyznanych rodków jest w du ym stopniu
uzale nione od bud etu Spó ki Wodnej, czyli
od rodków zebranych ze sk adek cz onkowskich. W adze Gminnej Spó ki Wodnej w
Pi tku wraz z So tysami wykonuj dzia ania
na rzecz Spó ki ca kowicie nieodp atnie.
Maj c na uwadze dzia ania organów wspieraj cych Gminn Spó
Wodn , a tak e
wysok
wiadomo
mieszka ców naszej
Gminy, w przedmiocie potrzeb dotycz cych
konserwacji rowów odwadniaj cych, prosimy
wszystkich rolników o gor ce wspieranie
dzia
Spó ki. W roku bie cym prace
konserwacyjne zostan wykonane w nast puj cych miejscowo ciach: Czerników, Piekary, ka, Orenice, Bielice, ladków Podleny, ubnica, Go lub, ladków Rozlaz y,
Su kowice Pierwsze, Janków, Or dki, Pokrzywnica, Górki P awkie, Górki ubnickie,
Boguszyce, Konarzew, P awice, Rogaszyn, Pi tek, Witów, Le ajna, Mys ówka,
Micha ówka.
Planowana do konserwacji d ugo rowów
wynosi 23 030 mb, a ca kowity koszt zadania
zamyka kwota 141.634,50z . Za dotacj
otrzyman od Wojewody ódzkiego Spó ka
Wodna planuje zakup przepustów.
Uwaga!!!
Brak wnoszenia sk adek cz onkowskich przez
rolników poszczególnych so ectw spowoduje
wykluczenie ze Spó ki Wodnej, a tym samym
uniemo liwi dotowanie prac konserwacyjnych
na ich terenie - przez Rad Gminy Pi tek oraz
Samorz d Województwa.

Expresem
przez Gmin Pi tek
- w Urz dzie Gminy Pi tek odby o si
pierwsze spotkanie robocze zwi zane z
projektowan przebudow drogi wojewódzkiej nr 702 na odcinku Pi tek - Zgierz. W
spotkani udzia wzi li: projektant, przedstawiciele Zarz du Dróg Wojewódzkich w
odzi, Wójt Gminy Pi tek, pracownik Urz du
Gminy i zaproszeni przez ZDW w odzi
mieszka cy gminy. Zg oszono wiele uwag.
m.in. konieczno wybudowania chodnika z
Pi tku do ko ca Krzyszkowic. B
jeszcze
organizowane kolejne spotkania w tym
temacie.
- w pi tek 10 kwietnia w Ko ciele
Parafialnym w Pi tku odprawiona zosta a
Msza w. w intencji pomordowanych w
Katyniu oraz ofiar katastrofy w Smole sku.
Po nabo
stwie uczestniczy uroczysto ci
zapalili znicze przy D bach Katy skich
rosn cych przy ZSMR w Pi tku.
- ZGKiM w Pi tku prowadzi prace zwi zane
z odmulaniem i czyszczeniem rowów
przydro- nych oraz instalacj
nowych,
napraw
wymian uszkodzonych
przepustów w przejazdach na drogi gminne.

Siedziby OKW i granice
obwodów
w Gminie Pi tek
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z
2011 r. Nr 21, poz. 112 z pó n. zm.)) podaje
si do wiadomo ci wyborców informacj o
numerach oraz
granicach sta ych i
o dr bny ch obw o dó w g oso wan ia, o
wyznaczonych
siedzibach obwodowych
komisji wyborczych, o lokalach obwodowych
komisji wyborczych dostosowanych do
potrzeb wyborców niepe nosprawnych, o
mo liwo ci g osowania korespondencyjnego i przez pe nomocnika w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolite j Polskiej
zarz dzonych na dzie 10 maja 2015 r.
OKW nr 1 - siedziba: Zespó Szkó Mechanizacji Rolnictwa w Pi tku ul. Kutnowska 19.
Obwód obejmuje: Pi tek, Piekary.
OKW nr 2 - siedziba: Hala sportowa w Pi tku
ul. Szkolna 1, Obwód obejmuje: Bielice,
Broników,
ka, Orenice, Jasionna, Stare
Piaski, Le ajna, Su kowice Pierwsze,
Su kowice Drugie, Krzyszkowice, Konarzew,
onie, Witów, Pokrzywnica, M ynów.
OKW nr 3 - siedziba: Szko a Podstawowa w
Czernikowie. Obwód obejmuje: Górki
ubnickie, ubnica, Mchowice, abokrzeki,
Boguszyce, Czerników, Mys ówka, Sypin,
Borowiec,
ladków Podle ny,
ladków
Roz az y.
OKW nr 4 - siedziba: Remiza Ochotniczej
Stra y Po arnej w Go lubiu. O bwód
obejmuje: Balków, Go lub, Go lub - Osada,
Janowice, Janówek, Micha ówka.
OKW nr 5 - siedziba: Remiza Ochotniczej
Stra y Po arnej w Jankowie. Obwód
obejmuje: Górki P awskie, Janków,
Or dki, P awice, P awice - Parcele,
Rogaszyn, W ostowice, W ostowice Parcele

OBWIESZCZENIE
PKW o kandydatach
na Prezydenta RP

Dotacje do budowy
przydomowych
oczyszczalni cieków

Na podstawie art. 305 § 2 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 112, z pó n. zm. 1)) Pa stwowa
Komisja Wyborcza podaje do publicznej
wiadomo ci dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach
zarz dzonych na dzie 10 maja 2015 r.:
1) BRAUN Grzegorz Micha , lat 48,
wykszta cenie wy sze w zakresie filologii
polskiej, wykonuj cy zawód re ysera i
publicysty, zamieszka y w Warszawie, nie
nale y do partii politycznej;
2) DUDA Andrzej Sebastian, lat 42,
wykszta cenie wy sze prawnicze, pose do
Parlamentu Europejskiego, zamieszka y w
Krakowie, cz onek Prawa i Sprawiedliwo ci;
3) JARUBAS Adam Sebastian, lat 40,
wykszta cenie wy sze historyczne, wykonucy zawód wy szego urz dnika samorz dowego, miejsce pracy: Urz d Marsza kowski Województwa
wi tokrzyskiego,
zamieszka y w B otnowoli gmina Nowy
Korczyn, cz onek Polskiego Stronnictwa
Ludowego;
4) KOMOROWSKI Bronis aw Maria, lat 62,
w yks zt a ce nie w y s ze his tory czn e,
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
zamieszka y w Warszawie, nie nale y do
partii politycznej;
5) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 72,
wykszta cenie wy sze filozoficzne, pose do
Parlamentu Europejskiego, zamieszka y w
Józefowie, cz onek Kongresu Nowej
Prawicy;
6) KOWALSKI Marian Janusz, lat 50,
wykszta cenie podstawowe, b
cy osob
bezrobotn , zamieszka y w Lublinie, cz onek
Ruchu Narodowego;
7) KUKIZ Pawe Piotr, lat 51, wykszta cenie
rednie, wykonuj cy zawód muzyka i
publicysty, miejsce pracy: samodzielna
dzia alno
gospodarcza, zamieszka y we
Wroc awiu, nie nale y do partii politycznej;
8) OGÓREK Magdalena Agnieszka, lat 36,
wykszta cenie wy sze historyczne, wykonuca zawód nauczyciela akademickiego,
miejsce pracy: Ma opolska Wy sza Szko a
im. Józefa Dietla w Krakowie, zamieszka a
w Warszawie, nie nale y do partii
politycznej;
9) PALIKOT Janusz Marian, lat 50,
wykszta cenie wy sze filozoficzne, pose na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszka y w Lublinie, cz onek Twojego Ruchu;
10) TA NAJNO Pawe Jan , lat 39,
wykszta cenie wy sze w zakresie zarz dzania, wykonuj cy zawód doradcy do
spraw przedsi biorców, miejsce pracy:
partia polityczna Demokracja Bezpo rednia,
zamieszka y w Warszawie, cz onek
Demokracji Bezpo redniej;
11) WILK Jacek, lat 40, wykszta cenie
wy sze prawnicze, wykonuj cy zawód
adwokata, miejsce pracy: indywidualna
kancelaria adwokacka, zamieszka y w
Warszawie, cz onek Kongresu Nowej
Prawicy.

W lutym 2015 roku Rada Gminy Pi tek
przyj a ostateczn wersj uchwa y w sprawie
zasad i trybu post powania przy udzielaniu
dotacji celowej na realizacj zada z zakresu
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej.
Niniejsza uchwa a przewiduje udzielanie
dotacji ze rodków bud etu gminy w 2015
roku do budowy przydomowych oczyszczalni
cieków na terenie Gminy Pi tek.
Dotacja udzielana jest posiadaczom nieruchomo ci tj. m.in. w cicielom, wspó
cicielom, u ytkownikom wieczystym, którzy
wy bud uj
prz ydomowe o czyszczalnie
cieków w rejonach gminy, gdzie brak jest
systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz
brak jest mo liwo ci technicznego pod czenia do sieci kanalizacji sanitarnej od chwili
wykonania inwestycji przez okres najbli szych dwóch lat. Aby ubiega si o uzyskanie
dotacji nale y dostarczy do Urz du Gminy
Pi tek wniosek, wraz z nast puj cymi
dokumentami: tytu em prawnym do nieruchomo ci, zawiadomieniem starosty o
przyj ciu zg oszenia budowy przydomowej
oczyszczalni cieków, opini ZGKiM w Pi tku
o braku mo liwo ci technicznego pod czenia
nieruchomo ci do zbiorczej kanalizacji
sanitarnej od chwili wykonania inwestycji
przez okres dwóch lat, zgod wspó
cicieli
na budow oczyszczalni wraz z o wiadczeniem o wyra eniu zgody na wyp acenie
dotacji wspó
cicielom ponosz cym
koszty budowy.
Dotacja przyznawana jest na podstawie
umowy zawieranej z Gmin Pi tek i jest
udzielana jednorazowo w wysoko ci 50%
kosztu zakupu urz dzenia wraz z monta em,
jednak e w kwocie nie wy szej ni 3 000,00
.
UWAGA:
1. Wnioski nale y sk ada przed dokonaniem
za ku pu o raz mo n ta u przy dom owe j
oczyszczalni cieków.
2. Termin sk adania wniosków up ywa 31 maja
2015 roku.
3. Inwestycj nale y wykona w terminie do
dnia 31 pa dziernika 2015 roku.
Regulamin udzielania dotacji oraz wniosek
mo na pobra w Urz dzie Gminy Pi tek (pok.
19 i 20, tel. 24 722 12 39 i 722 16 11) lub
skorzysta z formularzy umieszczonych na
stronie www.gminapiatek.pl

Zast pca Przewodnicz cego
Pa stwowej Komisji Wyborczej
(-) Wies aw Kozielewicz

10 maja 2015 r.
Wybory Prezydenta RP
osuj ! To proste!
1. Zaplanuj czas - Lokale wyborcze
czynne b
w godz. 7:00 - 21:00
2. We dowód osobisty lub inny
dokument to samo ci ze zdj ciem.
Bez niego nie otrzymasz karty do
osowania.
3. Wybierz jednego kandydata - aby
Twój g os by wa ny postaw krzy yk w
kratce przy nazwisku tylko jednego
kandydata.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 3

wietlice internetowe
zapraszaj
W ramach realizowanego przez Gmin
P i te k P roje k tu – „Po d c z en i –
N iewy k luc zen i. D zia ani e p rzec iw
wykluczeniu cyfrowemu” powsta o siedem
tzw. Regionalnych Punktów Koordynacyjnych, nazywanych potocznie wietlicami internetowymi. Umieszczone w tych
miejscach komputery ( cznie 70 sztuk)
oraz cza LTE zapewniaj wszystkim
mieszka com gminy bezp atny dost p do
Internetu.
Przypominamy, e utworzone w ramach
Projektu punkty wietlice funkcjonuj w:
Gminnej Bibliotece Publicznej w Pi tku
(poniedzia ek, wtorek, pi tek w godz. 7:00
– 15:00, roda w godz. 9:00 – 17:00), w
wietlicy Wiejskiej w Balkowie (od
poniedzia ku do pi tku w godz. 13:00 –
21:00), w Gimnazjum im. prof. Stefana
Pie kowskiego w Pi tku (w godz. pracy
placówki), w wietlicy Wiejskiej JanowiceGo lub (od poniedzia ku do pi tku w godz.
13:00 – 21:00), w Szkole Podstawowej w
Czernikowie (w godz. pracy placówki), w
punkcie internetowym wietlicy Wiejskiej
w Pokrzywnicy (budynek SP Pi tek – w
godz. pracy placówki) oraz w wietlicy
Wiejskiej w Górkach P awskich (od
poniedzia ku do pi tku, w godzinach 13:00
– 21:00).
Osoby zainteresowane skorzystaniem z
komputerów i internetu zapraszamy do
wietlic w w/w godzinach. W zaciszu
wietlic mo na podszkoli si w zakresie
ytko wa nia
ko mp uter a, o bs ugi
podstawowych programów oraz korzystania z internetu.
W najbli szym czasie oferta Regionalnych
Punktów Koordynuj cych – wietlic
internetowych zostanie wzbogacona o
dodatkowe mo liwo ci sp dzenia wolnego
czasu. Planowane jest wprowadzenie
szeregu bezp atnych zaj
z wykorzystaniem komputerów i internetu dla
edukacji, pracy, zabawy i hobby. B
to
zaj cia przystosowane zarówno dla dzieci
i m odzie y, jak równie doros ych.
W ka
trzeci
rod miesi ca
mieszka cy Gminy Pi tek mog
skorzysta z bezp atnych porad
p r aw ny c h z z ak r es u p r aw a
c ywi lneg o, rodz inn ego , g osp odarczego, karnego i podatkowego.
Porady udzielane b
w lokalu przy
ul. Stodolnianej 6/2 w godz. 13:00 15:00.
Terminy: 20 maja, 17 czerwca,
15 lipca, 19 sierpnia,
16 wrze nia, 21 pa dziernika,
18 listopada i 16 grudnia.
Szczegó owe informacje
- tel. 519 592 669.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski Informator Urz du i Rady Gminy Pi tek
Wydawca: Urz d Gminy Pi tek
Adres: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 4

odzi i kreatywni
dla Pi tku
W sobot 11 kwietnia z inicjatywy TMPiO w
Urz dzie Gminy Pi tek odby o si spotkanie
odych, kreatywnych, chc cych zmieni
przestrze i rzeczywisto Pi tku z Wójtem
Gminy Pi tek. Pomimo przeprowadzonej
akcji informacyjnej w spotkaniu wzi o udzia
10 osób. Omówiono problemy i pomys y
odych mieszka ców Gminy dotycz ce
zmiany wizerunku Pi tku, form promocji
i miejsc spotka dla m odzie y.

W maju zapraszamy
na...
- od 6 do 10 maja na terenie starej plebani
odb dzie si 7. Plener rze biarski rodka
Polski. Od czwartku 7 maja, w godz. 10:0013:00 oraz 15:00-17:00 b dzie mo na
zapozna si z prac twórców, obejrze
powstaj ce rze by, a nawet spróbowa
swoich si w rze bieniu. Tradycyjnie na
zako czenie Pleneru, w niedziel od godz. 9
do 14 odb dzie si kiermasz rze b.
- w sobot 9 maja Pi tek b dzie go ci
uczestników 36. Zlotu do rodka Polski.
Pocz tek Zlotu o godz. 9:00 na parkingu
przez Urz dem Gminy Pi tek. W tym roku
trasy Zlotu wiod po udniow cz ci naszej
gminy. Zako czenie imprezy planowane jest
ok. godz. 12:30-13:00 przy Gimnazjum i
Orliku w Pi tku. Szczegó owe informacje na
temat Zlotu na stronie www.gminapiatek.pl
- w niedziel 10 maja o godz. 12:00 w
Ko ciele Parafialnym w Pi tku odprawiona
dzie Msza w. w intencji stra aków.
- w niedziel 10 maja od godz. 7 do 21
przeprowadzone b
Wybory Prezydenckie. Mieszka cy Gminy Pi tek g osuj w 5
lokalach wyborczych.
- w pi tek 29 maja odb dzie si Gminny
Tu rn ie j L ek ko atl ety c zn y. W S z ko le
Podstawowej w Czernikowie b
rywalizowali najm odsi - uczniowie klas I-III, a w
szkole Podstawowej w Pi tku uczniowie klas
IV - VI.
- w niedziel 31 maja odb dzie si w
Konarzewie festyn z okazji Dnia Dziecka.
W imieniu organizatorów zapraszamy
Mieszka ców do udzia u w imprezach i
uroczysto ciach.

GRAND PRIX dla
Przedszkolaków z Pi tku
Mi o nam poinformowa
e 23 kwietnia
przedszkolaki z Gminnego Przedszkola im.
Jana Paw a II w Pi tku po raz drugi z rz du
zosta y zdobywcami Grand Prix Festiwalu
Pio sen ki Eko logic zne j „R oz piew ane
ekodzieciaki”w G ownie. Tym razem nasi
najm odsi wyró nienie i tytu otrzymali w
kategorii choreografia.
Do konkursu przyst pi o 9 zespo ów. Cz
konkursowa sk ada a si z dwóch cz ci wykonania piosenki i plakatu promuj cego
ycie bez uzale nie , ze szczególnym
uwzgl dnieniem propagowania postawy
a n tya l ko h ol o w ej i a nty n ik o t yn o we j .
Gratulujemy!!!

Najlepszy powiatowy
ak i M odzik z Pi tku
W pi tek 17 kwietnia uczniowie Szko y
P ods taw owe j w Pi tku po d o piek
nauczyciela wychowania fizycznego p. Aleksandry Raj wzi li udzia w Turnieju Tenisa
Sto owego LZS o Mistrzostwo Powiatu
czyckiego Szkó Podstawowych w
kategorii M odzików i aków w Mazewie.
W
kategorii
ak wzi o udzia 14
zawodników, a w M odzikach a 26 z
powiatu czyckiego. Po gor cych zmaganiach i wyrównanej grze Pawe Sokó klasa
III b zdoby I miejsce, a Jakub Stró ewski II
miejsce w kategorii aków. Natomiast Jakub
Budner klasa VI zdoby
I miejsce, a
Mateusz Bartosiak klasa VI b wywalczy IV
miejsce.
Pawe Sokó , Jakub Stró ewski i Jakub
Budner zakwalifikowali si do etapu
wojewódzkiego. Gratulujemy i yczymy
kolejnych sukcesów.

III Szkolny Turniej
Tenisa Sto owego
o Puchar Dyrektora
Szko y Podstawowej
i Przewodnicz cej RR
We wtore k 21 k wietn ia w S zkole
Podstawowej im. Marsza ka J. Pi sudskiego
w Pi tku odby si III Szkolny Turniej Tenisa
Sto owego o Puchar Dyrektora Szko y oraz
Przewodnicz cej Rady Rodziców, w którym
uczestniczyli uczniowie klas IV-VI oraz I-III.
W turnieju wzi o udzia 39 uczniów. Turniej
podzielony by na kategorie dziewcz t i
ch opców w klasach I-III oraz IV-VI.
W poszczególnych kategoriach wy oniono
nast puj cych zwyci zców:
W kategorii dziewcz t klas I-III
I miejsce - Ga zka Klaudia III b
W kategorii ch opców klas I-III
I miejsce - Sokó Pawe III b
W kategorii dziewcz t klas IV-VI
I miejsce - Mrowi ska Katarzyna V b
W kategorii ch opców klas IV-VI
I miejsce - Budner Jakub VI a

dzie rondo w Pi tku
Zarz d Dróg Wojewódzkich w odzi przes
do Urz du Gminy Pi tek Projekt pn.
“Rozbudowa skrzy owania dróg wojewódzkich nr 702 i 703 w miejscowo ci Pi tek
wraz z budow chodników w kierunku odzi
owicza. Projekt przewiduje m.in. budow
ronda na skrzy owaniu 702 z 703 (przy
parku w Pi tku) i budow chodników na ulicy
owickiej i Zgierskiej.
Z a in te re sow any ch tym
P roje kte m
zapraszamy do Urz du Gminy Pi tek - pok.
nr 20 celem zapoznania si z dokumentacj
oraz wniesieniem do niej swoich ewentualnych wniosków i uwag.
Przypominamy równie zainteresowanym o
mo liwo ci wgl du
w dokumentacj
projektow w zwi zku z przebudow drogi
wojewódzkiej nr 702 od Pi tku do Zgierza.

