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ote Gody
W sobot 27 czerwca w Sali konferencyjnej
Urz du Gminy Pi tek odby a si uroczysto
otych Godów, które w tym roku wi towali
Pa stwo: Krystyna i Wac aw Bartczakowie, Kamila i Ryszard Ga zkowie,
Daniela i Kazimierz Garusowie, Alfreda i
Marian Kali scy oraz Irena i Kazimierz
Kominiakowie.
Po odnowieniu z onej przed pó wiekiem
przysi gi ma
skiej p. Krzysztof Lisiecki –
Wójt Gminy Pi tek odznaczy dostojnych
Jubilatów medalami przyznanymi przez
Prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego .
Uroczysto
zako czy a symboliczna
lampka szampana i yczenia, które wraz z
kwiatami Jubilaci otrzymali od w adz
samorz dowych gminy oraz rodzin.
Dostojnym Jubilatom sk adamy serdeczne
yczenia zdrowia, rado ci, oraz spe nienia
wszystkich marze i kolejnych wspólnie
prze ytych lat.

Nawa nica przesz a przez Gmin Pi tek
W niedziel 19 lipca na obszarze Gminy
Pi tek wyst pi y burze po czone z
wyj tkowo silnym wiatrem, intensywnymi
opadami deszczu i gradu. Nawa nica
spowodowa a wiele zniszcze i strat.
Dosz o do uszkodzenia 25 budynków
mieszkalnych i 35 gospodarczych. Trzy
osoby zosta y ranne i poddane hospitalizacji.
Wichura zerwa a wiele kilometrów linii
energetycznych, po ama a dziesi tki
upów. Usuwanie uszkodze
sieci
energetycznej trwa o ponad tydzie .
Zniszczeniom uleg y znaczne po acie
upraw polowych - zbó i warzyw. Trwa
zg aszanie przez mieszka ców powsta ych
szkód. Powo ana zosta a komisja ds.
szacowania szkód spowodowanych
nawa nic , która pracuje w terenie.
Pe ne r ce pracy mieli stra acy. Jednostki
OSP z terenu Gminy Pi tek, gmin

ciennych i PSP w
czycy zabezpieczali
uszkodzone budynki i usuwali powalone
drzewa. Przejezdno
dróg gminnych
zabezpieczali pracownicy grupy interwencyjnej,
którzy zajmuj si równie porz dkowaniem
terenu po przej ciu nawa nicy. Pomimo braku
pr du pracownicy ZGKiM w Pi tku za pomoc
agregatów pr dotwórczych utrzymywali
dostawy wody do gminnej sieci wodoci gowej i
dzia anie przepompowni sieci kanalizacyjnej.
Radni, Wójt i so tysi Gminy Pi tek zwrócili si do
Wojewody ódzkiego z pro
o uruchomienie
rodków finansowych z rezerwy bud etu
Wojewody dla poszkodowanych rolników, które
pozwol na przetrwanie najtrudniejszych dni i
wznowienie produkcji rolnej. Pani Wojewoda
skierowa a do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
pismo z informacj o potrzebie zastosowania w
tym przypadku innej formy pomocy oprócz
kredytów preferencyjnych
oraz pro
o
r ozw a e nie m o li w o ci u r ucho mie nia
dodatkowych form pomocy dla poszkodowanych rolników.

Wybory parlamentarne
ju w pa dzierniku
Na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
zarz dzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej dzie wyborów Prezydent Bronis aw
Komorowski wyznaczy na niedziel 25
pa dziernika 2015 r.
Dni, w których up ywaj terminy wykonywania
czynno ci wyborczych, okre la kalendarz
wyborczy stanowi cy za cznik do postanowienia.
Pe na tre Postanowienia Prezydenta RP wraz
z kalendarzem publikowana jest m.in. na stronie
www.bip.ugpiatek.pl w zak adce Wybory
parlamentarne. Wi cej na temat wyborów
parlamentarnych w kolejnym wydaniu.
Gazeta sam orz dowa z rodka P olski - str. 1

Kalendarz czynno ci zwi zanych
z Referendum ogólnokrajowym

Spotkanie z So tysami
i Radnymi

Moc postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r.
referendum zostanie przeprowadzone w
niedziel 6 wrze nia 2015 r. Pytania w
referendum maj nast puj ce brzmienie:
1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem
jednomandatowych okr gów wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej?”.
2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem
dotychczasowego sposobu finansowania
partii politycznych z bud etu pa stwa?”.
3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem
zasady ogólnej rozstrzygania w tpliwo ci
co do w yk adn i p rz e pis ów p ra wa
podatkowego na korzy
podatnika?”
Kalendarz czynno ci zwi zanych z
przeprowadzeniem referendum:
- do 7 sierpnia 2015 r. - zg aszanie
kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych przez podmioty uprawnione.
- do 16 sierpnia 2015 r. - powo anie
obwodowych komisji do spraw referendum;
podanie do wiadomo ci publicznej
informacji o numerach i granicach obwodów
osowania za granic oraz siedzibach
obwodowych komisji do spraw referendum;
sporz dzenie spisów osób uprawnionych
do udzia u w referendum.
- od 21 sierpnia do 4 wrze nia 2015 r.- nieodp atne rozpowszechnianie w programach
publicznych nadawców radiowych i
telewizyjnych audycji referendalnych
podmiotów uprawnionych.
- do dnia 22 sierpnia 2015 r. - zg aszanie
zamiaru g osowania korespondencyjnego.
- do dnia 28 sierpnia 2015 r. - sk adanie
wniosków o sporz dzenie aktu pe nomocnictwa do g osowania.
- do dnia 1 wrze nia 2015 r. - sk adanie
wniosków o dopisanie do spisu wyborców
uprawnionych do udzia u w referendum w

wybranym przez siebie obwodzie g osowania
- w dniu 4 wrze nia 2015 r. o godz. 24:00 zako czenie kampanii referendalnej
- w dniu 6 wrze nia 2015 r. godz. 6:00 22:00 - g osowanie.
Siedziby Obwodowych Komisji ds.
Referendum w Gminie Pi tek
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 Zespó Szkó Mechanizacji Rolnictwa
w Pi tku ul. Kutnowska 19; Granice obwodu
osowania: Pi tek, Piekary,
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2 Hala sportowa w Pi tku - ul. Szkolna 1; Granice obwodu: Bielice, Broników,
ka,
Orenice, Jasionna, Stare Piaski, Le ajna,
Su kowice Pierwsze, Su kowice Drugie,
Krzyszkowice, Konarzew, B onie, Witów,
Pokrzywnica, M ynów.
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 Szko a Podstawowa w Czernikowie;
Granice obwodu: Górki ubnickie, ubnica,
Mc howic e,
abo kr ze ki, Bogus zyce,
Czerników, Mys ówka, Sypin, Borowiec,
ladków Podle ny, ladków Rozlaz y.
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 Remiza Ochotniczej Stra y Po arnej w
Go lubiu; Granice obwodu: Balków, Go lub,
Go lub - Osada, Janowice, Janówek,
Micha ówka.
- Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 5 Remiza Ochotniczej Stra y Po arnej w
Jan kow ie; G r an ic e ob wod u: G ó r ki
awskie, Janków, Or dki, P awice,
awice - Parcele, Rogaszyn, W ostowice,
ostowice - Parcele.
L o k a l e O b w o d o w y c h K o m i s ji d s .
Referendum nr 2, 4 i 5 s dostosowane do
potrzeb osób niepe nosprawnych uprawnionych do udzia u w referendum oraz
w yz naczo ne d o ce lów g oso wa nia
korespondencyjnego.

Z powiatu...

Szkolenia dla
rolników

- dobiega ko ca termomodernizacja budynków ZSMR w Pi tku. Obecnie prowadzone s prace wewn trz szko y, gdzie
remontowany jest korytarz na parterze. Na
ten cel placówka otrzyma a od Zarz du
Powiatu rodki w wysoko ci 30 tys. z .
Prace potrwaj do ko ca wakacji.
- trwa nabór uczniów do ZSMR w Pi tku.
Na rok szkolny 2015/2016 placówka
przygotowa a dwie pierwsze klasy w
technikum - o kierunku: technik mechanizator rolnictwa i technik ywienia i us ug
gastronomicznych oraz jedn w ZSZ mechanik operator pojazdów rolniczych..
- podpisane zosta o porozumienie
pomi dzy Starostwem Powiatowym w
czycy a Spo eczn Akademi Nauk w
odzi na utworzenie w
czycy punktu
rekrutacyjnego, który nast pnie przekszta cony ma zosta w Wydzia Zamiejscowy
uczelni.
- w ostatnim czasie Zarz d Dróg
Powiatowych w
czycy przeprowadzi
naprawy uszkodzonych nawierzchni dróg.
Wykoszono te rowy i pobocza przy
drogach powiatowych w naszej gminie.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 2

W zwi zku z og oszeniem naboru
wniosków o przyznanie pomocy na
operacj typu “Pomoc w rozpocz ciu
dzia alno ci gospodarczej na rzecz
odych rolników”, finansowanego z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, który b dzie odbywa si w
okresie od 20.08.2015 do 02.09.2015 r.
Kierownik BP ARiMR w czycy informuje,
e w dniu 12.08.2015 r. ( roda), o godz.
10:00 w Zespole Placówek Edukacyjno
Wychowawczych (dawna Bursa Szkolna)
czycy - ul. Kaliska 15 odb dzie si
szkolenie informacyjne z w/w zakresu.
Jednocze nie informujemy, e odb
si
dodatkowe szkolenia informacyjne na
temat realizowanych w ramach PROW
2014-2020 z zakresu:
"Modernizacji gospodarstw rolnych" oraz
"Inwestycji w gospodarstwach po onych
na obszarach OSN”.
Wszystkich zainteresowanych tematyk
rolników zapraszamy.
Kierownik Biura Powiatowego w

czycy

rod 22 lipca w sali konferencyjnej Urz du
Gminy Pi tek odby o si spotkanie z
So tysami i Radnymi Gminy Pi tek. Spotkanie
dotyczy o sytuacji w gminie po przej ciu
nawa nicy oraz strat spowodowanych przez
ywio w budynkach mieszkalnych, gospodarczych i uprawach. Wójt Gminy Pi tek
poinformowa zebranych o pracy dy uruj cego od niedzieli 19 lipca sztabu kryzysowego, podj tych natychmiastowych dzia aniach (m.in. uruchomienie jednostek OSP,
zakup i wydawanie materia ów do zabezpieczania uszkodzonych dachów) oraz wst pnych szacunkach strat wyrz dzonych przez
nawa nic , a tak e o prowadzonych od
poniedzia ku pracach zwi zanych z usuwaniem jej skutków. Wójt poinformowa równie
o powo aniu dwóch komisji do spraw
szacowania strat w budynkach mieszkalnych,
gospodarczych i uprawach oraz przedstawieniu sytuacji w Gminie Pi tek na
wtorkowym spotkaniu w Urz dzie Wojewódzkim w odzi.
Uczestnicz cy w spotkaniu p. Waldemar
Borczy ski - so tys Piekar i Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Pi tek wyst pi z
wnioskiem o skierowanie do Wojewody
ódzkiego pisma z pro
o pomoc dla
poszkodowanych rolników nie poprzez
uruchomienie preferencyjnych kredytów lecz
o przyznanie pomocy finansowej z rezerwy
bud etowej Wojewody, która pozwoli
przetrwa najtrudniejsze dni
i wznowi
produkcj
roln . Pismo takie zosta o
opracowane i zawiezione przez przedstawicieli gminy do Wojewody ódzkiego. Pani
Jolanta Che mi ska po zapoznaniu si z
sytuacj
a wniosek do Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie
dodatkowych form pomocy dla poszkodowanych rolników.
Podczas spotkania poinformowano równie o
terminach sk adania przez rolników do Urz du
Gminy wniosków o oszacowanie strat spowodowanych susz oraz nawa nic po czon z
gradobiciem.

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:
13 sierpnia, 10 wrze nia, 8 pa dziernika,
5 listopada, 3 i 31 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE ( te worki):
27 sierpnia, 25 wrze nia, 22 pa dziernika, 20
listopada, 18 grudnia.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
f ir m
T ÖN SM EI ER z g od n ie 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.

Expresem
przez Gmin Pi tek
- trwa budowa mostu w
ce na rzece
Malinie. Prace wykonuje wybrana w
przetargu firma JAWAL z Kielc. W chwili
obecnej s ju wykonane przyczó ki
przysz ego mostu i rozpocz o si umacnianie koryta rzeki. Planowany termin
oddania mostu do u ytku, to koniec
pa dziernika 2015 r. Koszt budowy mostu
wynosi blisko 500 tys. z z czego 80%, to
dotacja ze rodków rz dowych przeznaczonych na odbudow obiektów zniszczonych
przez powód w 2013 roku.
- zako czono przygotowanie dokumentacji
na odbudow przepustu na rzece Strudze
pomi dzy Czernikowem i Boguszycami. W
najbli szym czasie zostanie og oszony
przetarg na wybór wykonawcy tego zadania.
- trwaj wakacyjne remonty w placówkach
wiatowych prowadzonych przez Gmin
Pi tek. Roboty, obejmuj ce m.in. malowanie,
naprawy sprz tu, które wykonuj pracownicy
robót interwencyjnych. Osoby zatrudnione w
ramach prac interwencyjnych zajmuj si
równie porz dkowaniem terenu po nawa nicy oraz wycink krzaków przy drogach
gminnych.
- po wielokrotnych monitach Urz du Gminy
Pi tek Zarz d Powiatu Zgierskiego dokona
naprawy drogi w Boguszycach. Zniszczone
odcinki drogi pokryte zosta y destruktem
asfaltowym.
- 28 czerwca w Walewicach odby o si
zebranie walne owickiej Grupy Rybackiej,
podczas którego wybrano nowy Zarz d
Stowarzyszenia i Komisj Rewizyjn . W
sk ad nowego Zarz du GR weszli:
Bogus aw Foks - Prezes Zarz du, Miros aw
Kret - Cz onek Zarz du i Tomasz Fabija ski Cz onek Zarz du. W nowej Komisji
rewizyjnej pracowa
: Adam Krysicki,
Pawe Janikowski i Ryszard Grabowski.
- w dniu 9 lipca Komisja Konkursowa,
powo ana Zarz dzeniem nr 30/2015 Wójta
Gminy Pi tek z 11 czerwca 2015 r. wy oni a
kandydata na dyrektora Szko y Podstawowej
w Czernikowie. Z dniem 1 wrze nia funkcj
obejmie p.Agnieszka Bartczak.

Uroczysto ci
do ynkowe tylko
w Ciechos awicach
W zwi zku z zaistnia sytuacj i powsta ymi
zniszczeniami, które spowodowane s
przej ciem w niedziel 19 lipca przez Gmin
Pi tek nawa nicy po czonej z gradobiciem
Rada Gminy Pi tek podj a decyzj o
za w ie s z en iu o rg a n i z a cj i f e s t y n u
do ynkowego - Wiejskich igrzysk.
Tegoroczne wi to plonów, którego termin
ustalono na niedziel 30 sierpnia, odb dzie
si tylko w ko ciele pw. Matki Bo ej askawej
w Ciechos awicach.
Og oszenie
Kupi od 0,03 do 0,5 ha g runtu rolne go. Mo e
by
ka lub nieu yt ek (mo e by o
nieregularnym kszta cie). Tel. 664 9 43 013

Nowy inwestor
poszukuje
pracowników
Firma Buttimer Polska Sp. z o.o., która
zakupi a nieruchomo ci w Pi tku, w zwi zku
z zamiarem rozpocz cia dzia alno ci
poszukuje do pracy:
- kierownika hali produkcyjnej
- spawaczy z uprawnieniami.
Osoby zainteresowane prac proszone s o
zg aszanie si do Urz du Gminy Pi tek - pok.
nr 1 w celu uzyskania szczegó owych
informacji na temat zatrudnienia.

Wspó praca
- obrót towarami
rolnymi i innymi
W ost atnim okr esie R ada Powi atu
czyckiego i Starostwo Powiatowe w
czycy podj y inicjatyw dotycz
umo liwienia lokalnym przedsi biorcom i
producentom wspó pracy z partnerami oraz
odbiorcami zagranicznymi. Szczególnie
dotyczy ona zbytu p odów rolnych, zw aszcza
warzyw i owoców.
Pomoc w powy szym zakresie zaoferowa o
Regionalne Biuro Województwa ódzkiego w
Brukseli, które oczekuje na przedstawienie
oferty towarowej konkretnych przedsi biorców i wytwórców (w tym rolników).
W zwi zku z powy szym Starostwo zwraca
si z pro
o przedstawienie w asnych ofert
poprzez wype nienie ankiety i przes anie jej
na a dre s r olni ctw o@ lec zyca .pl lub
dostarczenie do p. nr 10 w Starostwie
Powiatowym w
czycy. Ankieta dost pna
jest na stronie www.gminapiatek.pl oraz
www.leczycki.pl

Uwaga na barszcz
Sosnowskiego
Barszcz Sosnowskiego to niebezpieczna,
ro lina silnie toksyczna. W oski na odygach i
li ciach barszczu wydzielaj
parz
substancj , która zawiera szkodliwe
substancje uaktywniaj ce si w wysokich
temperaturach i przy du ej wilgotno ci
powietrza.
W soku barszczu Sosnowskiego znajduj si
niebezpieczne dla skóry zwi zki, które mog
powodowa oparzenia I, II, a nawet III
stopnia. Kontakt z ni powoduje zapalenie
skóry, powstawanie p cherzy, niegoj ce si
rany, d ugo niezanikaj ce blizny.
Do poparzenia przez barszcz Sosnowskiego
mo e doj
nawet pomimo braku bezporedniego kontaktu z ro lin . W czasie
upa ów toksyczne zwi zki mog wydostawa
si z ro liny w postaci lotnej.
Wi cej na temat samej ro liny oraz
post powania w przypadku poparze
barszczem Sosnowskiego znale mo na w
ulotce Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpi demiologi cznej
w
od zi, kt óra
pu bliko wa na je st m. in. n a str o nie
internetowej www.gminapiatek.pl w dziale
aktualno ci.

Stawiamy na m odych
Od 20 sierpnia do 2 wrze nia 2015 r. b dzie
mo na sk ada wnioski o przyznanie wsparcia
w ramach poddzia ania „Pomoc w rozpocz ciu dzia alno ci gospodarczej na rzecz
odych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
– 2020. Wnioski o przyznanie pomocy mo na
sk ada osobi cie lub przez upowa nion
osob , listem poleconym lub poczt kuriersk
do kierownika biura powiatowego ARiMR,
ciwego ze wzgl du na miejsce po enia
gospodarstwa.
Premie dla m odych rolników w nowym
PROW-e na lata 2014-2020 b
ró ni si od
tych ze „starego” PROW-u. Najwa niejsza
zmiana polega na tym, e wsparcie b dzie
przyznawane tylko tym wnioskodawcom,
którzy ju rozpocz li urz dzanie gospodarstwa rolnego i prowadzenie gospodarstwa
rolnego jako kieruj cy rozpoczn po z eniu
wniosku o premi .
O premie mo e si stara osoba, która:
- ma nie wi cej ni 40 lat i posiada
odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
- po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie
gospodarstwa rolnego jako kieruj cy gospodarstwem, co oznacza, e do dnia z enia
wniosku nie prowadzi a gospodarstwa rolnego
jako kieruj cy,
- sta a si
cicielem lub obj a w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem
enia wniosku o przyznanie pomocy, lecz
nie wcze niej ni na 12 m-cy przed jego
eniem.
ody rolnik ma te trzy lata na uzupe nienie
kwalifikacji zawodowych (wykszta cenia),
liczone od dnia dor czenia decyzji o przyznaniu pomocy. Inne wymagania dotycz
wielko ci ekonomicznej gospodarstwa (SO),
która nie mo e by mniejsza ni 13 tysi cy
euro i nie wi ksza ni 150 tysi cy euro.
Kolejny wymóg dotyczy powierzchni u ytków
rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi by
ona co najmniej równa redniej krajowej, a w
województwach o redniej ni szej ni krajowa
redniej wojewódzkiej i nie wi ksza ni 300
hektarów. Przy czym okre lony zosta wymóg,
e przynajmniej 70% minimalnej wielko ci
stanowi przedmiot w asno ci beneficjenta,
ytkowania wieczystego lub dzier awy z
zasobu w asno ci rolnej Skarbu Pa stwa lub
jednostki samorz du terytorialnego (JST).
Pomoc nie mo e zosta przeznaczona na:
chów drobiu (z wyj tkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji ro lin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie
niektórych dzia ów specjalnych produkcji
rolnej.
Ponadto beneficjent zobowi zany b dzie do
prowadzenia uproszczonej rachunkowo ci w
gospodarstwie, a w wyniku realizacji
biznesplanu warto ekonomiczna gospodarstwa wzro nie co najmniej o 10%.
Premia w wysoko ci 100 tys. z otych b dzie
wyp acana w dwóch ratach:
I – w wysoko ci 80% – po spe nieniu przez
beneficjenta, w terminie 9 miesi cy od dnia
dor czenia decyzji o przyznaniu pomocy,
warunków z zastrze eniem których zosta a
wydana ww. decyzja;
II – w wysoko ci 20% – po realizacji
biznesplanu.
Gabryelczak Ma gorzata
Gazeta sam orz dowa z rodka Polski - str. 3

Letni wypoczynek dla
dzieci i m odzie y
z Gminy Pi tek
Wakacje ju na pó metku. Jedni ju
powrócili z wakacyjnych wyjazdów, inni
dopiero si do nich przygotowuj . Blisko
60 dzieci i m odzie y z gminy geometrycznego rodka Polski skorzysta w
bie cym roku z ró nych form wakacyjnego wypoczynku, który wspó finansowany jest przez Gmin Pi tek.
Pierwsze dwa tygodnie lipca 37 dzieci w
wieku od 7 do 14 lat uczestniczy o, w
odbywaj cym si w Pi tku ju po raz pi ty,
WORKCAMPIE. Pod opiek wolontariuszy z Hiszpanii, Czech, Ukrainy i
Tajwanu dzieci uczestniczy y w warsztatach edukacyjnych, grach i zabawach oraz
wycieczkach m.in. do Kopalni Soli w
odawie i ódzkiego ZOO. Obcowanie z
mi dzynarodowymi opiekunami daje
odym mieszka com Gminy Pi tek
mo liwo ci nie tylko poznania kultury i
zwyczajów ró nych krajów, ale równie
szlifowania j zyka angielskiego, który
ywany jest podczas Workcampu na co
dzie .
Kolejn form letniego wypoczynku
wspó finansowan przez Gmin Pi tek, a
dok adnie przez Gminny O rodek Pomocy
Spo ecznej jest obóz w O rodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP "Nadwarcia ski Gród" w Za czu Wielkim, na
którym od 21 lipca do 3 sierpnia przebywa
21 dzieci i m odzie y z Gminy Pi tek.
Uczestnicy obozu korzystaj z warsztatów
tanecznych i teatralnych, gier i zabaw
integracyjnych, licznych konkursów
i wycieczek, a tak e realizuj program z
zakresu profilaktyki uzale nie .
Na dzieci i m odzie , które pozosta y w
miejscu zamieszkania, w Gminie Pi tek
czekaj m.in.: zaj cia w wietlicach
internetowych powsta ych w ramach
Projektu "Pod czeni-Niewykluczeni.
Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu", Orlik oraz zaj cia w Gminnym
rodku Kultury.

Wakacyjne godziny pracy
wietlic internetowych
Informujemy, e w okresie
wakacyjnym, tj. od poniedzia ku
29 czerwca do poniedzia ku
31 sierpnia wietlice internetowe w
Górkach P awskich i Go lubiu,
utworzone w ramach projektu
"Pod czeni - Niewykluczeni.
Dzia anie przeciw wykluczeniu
cyfrowemu" b
czynne w
godzinach 10 - 18.
Godziny pracy pozosta ych wietlic
pozostaj bez zmian.
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

Powitanie lata
w Konarzewie

Co w trawie piszczy!
NATURA 2000

W niedziel 28 czerwca odby a si w
Konar zewie impr eza plener owa pt .
„Powitanie Lata”, której organizatorem by o
Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie.
Festyn wspó finansowa a Gmina Pi tek w
ramach realizacji zadania publicznego
„Niezapomniane chwile prze yte w Konarzewie”. Imprez poprowadzi znany iluzjonista
Marek Corelli, a jej otwarcia dokona y panie:
Teresa Sokó – prezes Stowarzyszenia
Kobiet w Konarzewie i Urszula Kacperska –
Przewodnicz ca Rady Gminy Pi tek.
Wiele emocji dostarczy mecz pi ki no nej
rozegrany pomi dzy Samorz dowcami z
Pi tku, a zawodnikami z Konarzewa, którzy
po zaci tej grze zostali zwyci zcami.
Nast pnie na deskach Miniamfiteatru dzieci z
Gminnego Przedszkola w Pi tku zaprezentowa y swoje umiej tno ci aktorskie.
Tradycyjnie ju odby si konkurs na wianek z
kwiatów polnych, w którym pierwsze miejsce
zaj a Hania Malinowska. Najm odsi mogli
równie wzi
udzia w
konkursie
plastycznym. Nagrodami za najlepsze prace
by y ksi ki zakupione w ramach projektu.
Swoje wyroby prezentowa y twórczynie z
ró nych stron Polski, m.in. panie z Forum
„Pergaminowa Pasja” oraz twórcy i pasjonaci
z Konarzewa. Nie zabrak o równie wystawy
filatelistycznej pana Zbigniewa Jedli skiego.
Dzieci mog y m.in. skorzysta ze zje
alni,
a doro li obejrze wystaw ci gników
rolniczych. Imprez
wietni wyst p
zespo u” Below The Life”.
Dzi kujemy w szystkim uczestnik om
„Powitania Lata”. Do zobaczenia za rok.
Teresa Sokó

O tym co w trawie piszczy b
mogli
przekona si uczestnicy projektu realizowanego w ramach Projektu “Grant na lepszy
start” przez Stowarzyszenie “Razem dla
Balkowa”.
Stowarzyszenie "Razem dla Balkowa"
zaprasza dzieci i doros ych do udzia u w
projekcie pn. "Co w trawie piszczy! NATURA
2000" realizowanym w ramach programu
"Grant na lepszy start" z operatorem LGD
POLCENTRUM.
W programie m.in.:
2 sierpnia - wycieczka rowerowa dla dzieci
(spotkanie z policj , le niczym, ognisko,
prezenty)
4-6 sierpnia - warsztaty plastyczne (ciekawe
techniki malarskie, praca z glin , konkurs
plastyczny z atrakcyjnymi nagrodami
16 sierpnia - podsumowanie projektu (grupa
teatralna "T" z Torunia, rozstrzygni cie
konkursu plastycznego, chór Ma gorzanki,
pocz stunek.
Miejsce spotka - sala OSP Balków
Zapisy - tel. 608 084 227.

12. Plener z wiklin
Na plantacji wikliny Pa stwa Teresy i
Eugeniusza Maciejaków w Konarzewie
odby si kolejny Plener z wiklin . Dwunasta
ods ona pleneru mia a charakter typowo
warsztatowy. Przez trzy dni uczestnicy
pleneru poznawali tajniki uprawy wikliny, jej
rodzaje, sposoby przygotowania do obróbki,
a przede wszystkim techniki wyplotu.
Ch tnych do udzia u w warsztatach nie
brakowa o. Najliczniejsz grup stanowi y
panie zrzeszone w Stowarzyszeniu
Gospody Wiejskich z gminy Buczek, które
podj y si niezwykle ambitnego, jak na
debiutantki przedsi wzi cia - wyplotu z
wikliny form u ytkowych - m.in. wazonów i
stolików ogrodowych.
Dzi ki fachowym
wskazów-kom i poradom prowadz cej
warsztaty Teresy Maciejak, panie poradzi y
sobie z realizacj
swojego zadania
wy mienicie, a efekty ich pracy mo na
ogl da w skansenie ódzkiego Ogrodu
Botanicznego.
Ciekawostk
Pleneru z wiklin
byli
zaprzyja nieni z gospodarzami ...rze biarze
ukasz Zab ocki i Wojciech Grz dowski,
którzy w trakcie pleneru pie powalonego
przez wichur kasztanowca zamienili w
posta Filipa - sympatycznego pasikonika,
jednego z bohaterów serialu dla dzieci
“Pszczó ka Maja”.

Relacja z "chod na
rower" - edycja III
Dzi kujemy serdecznie za udzia w trzeciej
edycji akcji "chod na rower".
Tym razem pod yli my na zachód.
Odwiedzili my miejscowo , o której
wspomina ju w 1145 r. tzw. "falsyfikat
trzemesze ski", a wi c Gór w. Ma gorzaty.
Udali my si tak e do Tumu, by zwiedzi
niezwyk y przyk ad architektury roma skiej z
XII wieku - kolegiat NMP i w.Aleksego.
Pó metkiem naszej rowerowej wyprawy by a
czyca... swego czasu miasto królewskie
Korony Królestwa Polskiego.
Pokonali my 50 km, a trasa "chod na rower"
obejmowa a miejscowo ci: Pi tek, Go lub,
Balków, Zagaj, Rybitwy, Kozuby, Topola,
czyca, Tum, Góra w. Ma gorzaty,
Karsznice.
Ju wkrótce kolejne wydarzenie muzyczne w
przestrzeni naszego parku, a tak e czwarta
edycja "chod na rower".
Do zobaczenia!
cz onkowie TMPiO
Fotorelacj z wyprawy mo na obejrze na
stronie www.gminapiatek.pl
W ka
trzeci
rod miesi ca
mieszka cy Gminy Pi tek mog
skorzysta z bezp atnych porad
prawnych z zakresu prawa cywilnego,
rodzinnego, gospodarczego, karnego
i podatkowego.
Porady udzielane b
w lokalu przy
ul. Stodolnianej 6/2 w godz. 13:00 15:00.
Terminy:
19 sierpnia, 16 wrze nia,
21 pa dziernika, 18 listopada
i 16 grudnia.
Szczegó owe informacje
- tel. 519 592 669.

