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Gmina Pi tek zaprasza inwestorów
Gmina Pi tek dysponuj c odpowiednimi
terenami oraz wychodz c naprzeciw
potencjalnym inwestorom poszukuj cym
korzystnej lokalizacji dla podj cia lub
rozszerzenia dzia alno ci zaprasza do
wspó pracy gospodarczej.
Tereny inwestycyjne w Gminie Pi tek
po one s dok adnie w rodku Polski zaledwie 2 km na wschód, od Pi tku Geometrycznego rodka Polski, przy drodze
wojewódzkiej nr 703 ( owicz - czyca), w
odleg ci 2 km na zachód od w a "Pi tek"
na autostradzie A1. Ju dzi na inwestorów
czekaj tereny o powierzchni 24 ha, a kolejne
80 ha jest w przygotowaniu.
Centralne po
enie gminy w kraju,
istniej ca infrastruktura drogowa oraz
dogodne warunki ukszta towania terenu, w
po cze niu z pr zychylno ci
a dz
samorz dowych stwarzaj
niezwykle
spr zyjaj ce wa ru nki dla r ozw oju
przedsi biorczo ci.
Gmina Pi tek jest jednym z miejsc gdzie
tradycja i historia doskonale harmonizuj ze
wspó czesno ci .
Wielkim szacunkiem obdarzamy dziedzictwo
przesz
ci, ale mia o patrz ymy w

przysz
, my c o dynamicznym rozwoju
gminy. Zrealizowane w ostatnim czasie
gminne inwestycje w zdecydowanym stopniu
podnios y jej atrakcyjno
i dost pno
inwestycyjn . Jednak naszym najwi kszym
kapita em s ludzie – pe ni twórczych
inwencji, kreatywni w rolnictwie i biznesie,
kochaj cy kultur , sztuk i rozumiej cy
wyj tkowo swojego miejsca zamieszkania.
Gmina Pi tek to doskona e miejsce do
zamieszkania i prowadzenia dzia alno ci
gospodarczej, to korzystne propozycje dla
ludzi przedsi biorczych, i chc cych dobrze
zainwestowa .
Inwestuj c w Gminie Pi tek mo esz liczy na:
• Dobrze rozwini
infrastruktur drogow ,
• Du y potencja si y roboczej,
• Interesuj
ofert inwestycyjn ,
• Ulgi podatkowe,
yczliwo i pomoc w adz gminy w procesie
realizacji inwestycji.
Zainteresowanych inwestorów prosimy o
kontakt z Urz dem Gminy Pi tek - 99-120
Pi tek, ul. Rynek 16,
e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl
, tel. 24 722 19 19, fax 24 722 19 09.
Zapraszamy!

Spe nienia wszystkich marze ,
zadowolenia, u miechu, rado ci
i aby ka dy kolejny dzie
by Dniem Kobiet.
Wszystkim wspania ym Paniom
w Dniu ich wi ta yczenia sk adaj :
Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Pi tek,
Radni Gminy Pi tek,
Pracownicy Urz du Gminy Pi tek.

Nadzwyczajne
wsparcie w sektorze
mleka i wieprzowiny
W dniu 18 lutego 2016 r. wesz o w ycie
opublikowane w dniu 3 lutego 2016 r.
Rozporz dzenie Rady Ministrów w sprawie
realizacji przez Agencj Rynku Rolnego
zada
zwi zanych z ustanowieniem
tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla
rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z
2016 r. poz. 141). Na mocy Rozporz dzenia
wnioski o przyznanie wsparcia b dzie mo na
sk ada w Oddzia ach Terenowych Agencji
Rynku Rolnego w ciwym ze wzgl du na
miejsce za mieszkania lu b siedzib
producenta na formularzu opracowanym
przez Agencj Rynku Rolnego wy cznie w
terminie miesi ca od dnia wej cia w ycie
rozporz dzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r.
do dnia 18 marca 2016 r.
Wsparcie dla producentów mleka b dzie
przys ugiwa o tym, którzy w roku kwotowym
2014/2015 sprzedali nie mniej ni 15 tys. kg i
posiadaj co najmniej 3 krowy. Pomoc
finansowa b dzie udzielana do maksymalnie
300 tys. kg mleka wprowadzonego do obrotu.
Na podstawie wniosków od rolników zostanie
ustalona kwota rodków przypadaj ca na
sektor, która b dzie podzielona na ilo
kilogramów mleka. Z uwagi na fakt, i
powy szy termin ma charakter materialny,
Agencja mo e rozpatrywa jedynie wnioski,
które zostan
one w tym terminie. W
przypadku nadania wniosku za pomoc
operatora pocztowego, decydowa
dzie
data stempla pocztowego. Wszystkie
wnioski, które zostan
one bezpo rednio
w ARR lub nadane w placówce operatora
pocztowego przed dniem 18 lutego 2016 r.
oraz po dniu 18 marca 2016 r. b
r o zp a t r yw a n e n e g at y wn i e, d la t e go
zwracamy si z pro
o zwrócenie uwagi na
termin sk adania wniosku. Szczegó owe
informacje oraz formularze wniosków
dost pne s na stronieAgencji Ryn. Roln.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 1

Ruszy nabór
wniosków na
usuwanie wyrobów
azbestowych
Wójt Gminy Pi tek informuje o rozpocz ciu
naboru wniosków mieszka ców na
uzyskanie dotacji w 2016 roku na usuwanie
wyrobów azbestowych z nieruchomo ci
znajduj cych si na terenie Gminy Pi tek.
Osoby zainteresowane bezp atnym
usuni ciem azbestu z dachów budynków
lub odbioru wcze niej zdemontowanego
azbestu, prosimy o sk adanie wniosków.
Wnioski nale y sk ada w Urz dzie Gminy
w pokoju nr 19 lub 20 w terminie do 31
marca 2016 roku.

Dotacje na
przydomowe
oczyszczalnie cieków
W lutym 2015 roku Rada Gminy Pi tek
podj a uchwa 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 do
budowy przydomowych oczyszczalni cieków na terenie gminy.Dotacja udzielana
jest posiadaczom nieruchomo ci tj. m.in.
cicielom, wspó
cicielom, u ytkownikom wieczystym, którzy wybuduj
przydomowe oczyszczalnie 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 pr zez okres
najbli szych dwóch lat.
Aby ubiega si o uzyskanie dotacji nale y
dostarczy do Urz du Gminy Pi tek
wniosek, wraz z dokumentami:
- tytu em prawnym do nieruchomo ci,
- zawiadomieniem starosty o przyj ciu
zg o sz e ni a b u do w y p r z y do m ow e j
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 z .
UWAGA:
1. Wniosk i nale y sk ada
przed
dokonaniem zakupu oraz monta u
przydomowej oczyszczalni cieków.
2. Termin sk adania wniosków: od 1.04 do
31. 06.201 6 roku. Sz czegó y n a
www.gminapiatek oraz w pok. nr 19 Urz du
Gminy Pi tek
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 2

Gminne obchody
1050. rocznicy
Chrztu Polski
11 lutego 2016 roku w Gminnym O rodku
Kultury w Pi tku odby o si inauguracyjne
posiedzenie Komitetu Gminnych Obchodów
1050. Rocznicy Chrztu Polski. W sk ad
komitetu weszli przedstawiciele: Gminnego
rodka Kultury w Pi tku - dyrektor Dariusz
Struszczak, Towarzystwa Mi ników Pi tku i
Okolic - prezes Krzysztof Wójcik oraz Damian
Urbanek, Szko y Podstawowej w Czernikowie - dyrektor Agnieszka Bartczak oraz
Beata D bska.
Do g ównych zada komitetu nale :
inicjowanie, koordynowanie i wspó dzia anie
w organizowaniu obchodów uroczysto ci,
prelekcji naukowych, seansów filmowych,
konkursów, opracowanie regulaminów oraz
terminów konkursów: plastycznego i
poetyckiego, opracowanie programu obchodów, promowanie warto ci patriotycznych
oraz integrowanie spo eczno ci lokalnej.
Organizacja obchodów 1050. Rocznicy
Chrztu Polski w naszej gminie wpisuje si w
obchody ogólnopolskie i jest jednocze nie
dla wszystkich mieszka ców naszej
spo eczno ci zaproszeniem do aktywnego
czenia si w tak donios e dla naszej
Ojczyzny wydarzenie. Zapraszamy do
zapoznania si z programem obchodów,
który dost pny jest m.in. na stronie
www.gminapiatek.pl

500+

Projekty ulic - po
zgodzie mieszka ców
W czwartek 25 lutego 2016 r. w Urz dzie
Gminy Pi tek odby o si spotkanie na temat
przebudowy ulic Bitwy nad Bzur i Polnej z
cicielami dzia ek przylegaj cych do w/w
ulic. Frekwencja wynios a ok. 50 %
zaproszonych na spotkanie mieszka ców.
W spotkaniu uczestniczy m.in. posiadaj cy
do wiadczenie i uprawnienia do projektowania dróg i mostów mgr in . Witold
Wiechno, kórzy przedstawi mo liwo ci i
sposoby przebudowy ulic Bitwy nad Bzur i
Polnej. Uczestnicy spotkania zadawali szereg
pyta i zg aszali swoje w tpliwo ci co do
sensu i konie czno ci przebudowy tych dwóch
pi tkowskich ulic. Wójt - Krzysztof Lisiecki
za powi edzi a
e j akie- kol w iek prac e
projektowe zwi zane z przebudow w/w dróg
rozpoczn si dopiero z chwil wyra enia
zgody na przebudow przez w cicieli
wszystkich dzia ek przylegaj cych do ulic
Bitwy nad Bzur i Polnej. P rzygotowano list
deklaracji woli w cicieli dzia ek w sprawie
wyra enia lub braku zgody na przebudow .
Wst pne deklaracje - brak zgody wszystkich
cici eli nie uprawniaj Wójta do podj cia
dzia
projektowych. Nie mniej jednak
k o ns ul tac je w s pr awie pr zebu dow y
wspomnianych ulic b
prowadzone.

Gmina Pi tek przejmie
wietlenie wiaduktu
w Le ajnie

W zwi zku z wej ciem w ycie ustawy z dnia
11 lutego 2016r. o pomocy pa stwa w
wychowywaniu dzieci, realizuj cej Program
“Rodzina 500+” Gminny O rodek Pomocy
Spo ecznej w Pi tku informuje, e
wiadczenia te b
realizowane w
tutejszym O rodku Pomocy Spo ecznej przy
ul. owickiej; 99-120 Pi tek - Dzia
wiadcze Rodzinnych pok. nr 3.
Bli sze informacje mo na uzyska pod
numerem telefonu 24 722-10-64. Wnioski
dzie mo na sk ada zgodnie z ustaw od
dnia 1 kwietnia 2016 r.

Na wiadukcie drogowym w miejscowo ci
Le ajna trwaj prace przygotowawcze do
odbioru i przej cia przez Gmin Pi tek
wietlenia tego obiektu. Po dwóch latach
G DDKiA wyrazi a ch
przekazania
wietlenia tego wiaduktu Gminie Pi tek.
Przej cie o wietlenia nast pi dopiero po
ca kowitym zako czeniu prowadzonych
obecnie prac i stwierdzeniu, e jest ono
ca kowicie sprawne.
Mamy nadziej
e o wietlenie to zacznie
dzia w najbli szym czasie.

Zmiana siedziby
Powiatowego
Inspektoratu
Weterynarii w Kutnie

Grant na lepszy start

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
ciwy dla powiatów kutnowskiego i
czyckiego zmieni siedzib na adres
ul. H. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie - lek.
wet. Dariusz Wójcik - tel. 603 615 700
Zast pca Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Kutnie - lek. wet. Marta Cibor tel. 601 916 468
tel.: (024) 253 35 49
Sekretariat (024) 253 34 69 (024) 254 72 37
fax: 24 254 95 39
e-mail: kutno.piw@wetgiw.gov.pl
Telefon alarmowy
(Wy cznie w sytuacjach awaryjnych)
530 535 230

Od 22 lutego trwa nabór projektów do III
edycji FIO “Grant na lepszy start”. Nabór
potrwa do 18 marca 2016 r. O dofinansowanie mog ubiega si
ode organizacje
pozarz dowe oraz grupy nieformalne
(minimum 3 osoby) z wojewódz twa
ódzkiego.
Szczegó owe informacje o naborze oraz
wymagana dokumentacja s dost pne na
stronie www.grantnalepszystart.pl
Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw
Obywatelskich OPUS w partnerstwie z LGD
POLCENTRUM wspiera lokalne dzia ania w
ramach Grantu na lepszy start od 2014 r. Do
tej pory wsparto realizacj 191 inicjatyw, w
których uczestniczy o prawie 20 tysi cy osób.
W tym roku planowane jest wsparcie w ró nej
formie co najmniej 96 inicjatyw lokalnych w
województwie. Projekt jest
wspó finansowany jest ze rodków Programu
FIO realizowanego przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej.

Expresem
przez Gmin Pi tek
- ZGKiM w Pi tku prowadzi prace zwi zane
z usuwaniem nadmiernej ilo ci drzew i
krzewów przy drodze gminnej w Witowie.
Zabiegi te maj na celu polepszenie
warunków komunikacyjnych.
- pracownicy robót interwencyjnych
zajmuj si uzupe nianiem ubytków w
gminnych drogach o nawierzchni gruntowej i
szlakowej. W ostatnim czasie takich
uzupe nie
dokonano w Or enicach,
Piekarach i Jankowie. Pracownicy prowadz
te przycink ga zi drzew rosn cych przy
ulicach w Pi tku.
- w okresie ferii zimowych pracownicy robót
interwencyjnych przygotowali sal dla grupy
Biedronki w Gminnym Przedszkolu im. Jana
Paw a II w Pi tku.
- w dniach od 26 do 28 lutego odby y si w
Hali Expo w odzi XXII Targi - Regiony
Turystyczne NA STYKU KULTUR. Jak co
roku na targach zaprezentowa a si równie
Gmina Pi tek, która wystawia a si na
stoisku wraz z Centralnym
ukiem
Turystycznym. W tegorocznej ofercie
znalaz a si m.in. prezentacja walorów i
atrakcji turystycznych gminy oraz imprez
organizowanych w rodku Polski.
- w zwi zku z prowadzeniem kontroli
spe niania obowi zku nauki przez m odzie
w wieku 16 – 18 lat Samorz dowa
Administracja Placówek O wiatowych w
Pi tku prosi rodziców, którzy dotychczas nie
dope nili obowi zku poinformowania do
jakiej szko y ucz szczaj Pa stwa dzieci
urodzone w latach 1998, 1999 i 2000. Nale y
zg osi si do siedziby SAPO przy ul.
Szkolnej 1 w Pi tku (budynek Szko y
Podstawowej, III pi tro) najpó niej do 25
marca 2016 r. w godzinach od 7.00 do 15.00
- Naczelnik Urz du Skarbowego w czycy
uprzejmie informuje, o zmianie obs ugi
kasowej urz du. Do tej pory petenci mogli
dokonywa wp at na konto Urz du
Skarbowego w czycy w kasie banku PKO,
natomiast od dnia 1 marca br. punkt ten
zosta przeniesiony do Banku Spó dzielczego Ziemi czyckiej w czycy mieszcz cego si przy ulicy Marii Konopnickiej 12.
Ponadto, w czyckiej skarbówce odb
si
Dni Otwarte w dniu 16 kwietnia br. (sobota)
od godziny 9:00 do godziny 13:00.
Natomiast w dniach 28 i 29 kwietnia br.
(czwartek i pi tek) urz d b dzie czynny do
godziny 18:00.
czycy odby si XVI Regionalny Pokaz
Potraw Ziemi czyckiej. Motywem przewodnim tegorocznego pokazu by o Ptactwo na
naszym stole. Swoje potrawy przedstawi o
19 zespo ów. Gmin Pi tek reprezentowa y
dwa zespo y: Stowarzyszenie Kobiet w
Konarzewie oraz ZSMR w Pi tku które,
otrzyma o trzeci nagrod . Gratulujemy!
przypominamy, e od pa dziernika
ubieg ego roku wznowi a dzia alno
Okr gowa Stacja Kontroli Pojazdów w
Pi tku, mieszcz ca si przy ulicy Kutnowskiej 19
Stacja czynna jest od poniedzia ku do pi tku
w godzinach 8.00 - 15.00, w czwartki od 8.00
18.00. Serdecznie zapraszamy.

Informacja Zarz du
Dróg Wojewódzkich
Zarz d Dróg Wojewódzkich w odzi, na
podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, Dz. U. z 2007 nr 19 póz.
115 zgodnie z art. 22 „sprawuje nieodp atny
trwa y zarz d gruntami w pasie drogowym".
Celem jednoznacznego wyznaczenia w
terenie dzia ek gruntowych wchodz cych w
sk ad pasa drogowego, Wojewódzkie Biuro
Geodezji w odzi na granicy pasa drogowego
umieszcza betonowe znaki graniczne.
Pomalowane na kolor jaskrawo zielony,
posiadaj napis „pas drogowy". Wymiary
znaków granicznych gwarantuj doskona
widoczno ich po enia.
W ostatnim czasie nasili o si zjawisko
celowego niszczenia znaków granicznych
przez w cicieli gruntów przyleg ych do drogi
oraz zaorywania granicy pasa drogowego.
Jest to tym bardziej bulwersuj ce, e
ciciele gruntów przyleg ych do drogi mieli
okazane granice i podpisywali stosowne
protoko y graniczne. Zgodnie z zapisami
art.39 ust.1 pkt. 8 stanowi to naruszenie
przepisów ustawy o drogach publicznych i na
podstawie art. 40 ust. 12 cytowanej ustawy
podlega karze pieni nej za zaj cie pasa
drogi bez zezwolenia zarz dcy drogi.
Ponadto, na podstawie ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
Dz.U. z 2010 nr 193 póz. 1287 w art. 15
stwierdza: Znaki geodezyjne, urz dzenia
zabezpieczaj ce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaj ochronie. W ciciel
lub inna osoba w adaj ca nieruchomo ci na
której znajduj
si znaki geodezyj ne,
urz dzenia zabezpieczaj ce te znaki oraz
budowle triangulacyjne, s obowi zani:
1)nie dokonywa czynno ci powoduj cych
ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie; Art. 38.: W ciciele lub inne osoby
adaj ce nieruchomo ciami (gruntami) s
obowi zane do ochrony znaków granicznych. Art. 48.1. Kto:
3) wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urz dzenia
zabezpieczaj ce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a tak e nie zawiadamia
c i wyc h organów o z nisz c zeni u,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków
geodezyjnych, gr awi m etry czny ch lub
m agnetyc znyc h, u rz dze
zab ezpi eczaj cych te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny.
Ustawa z dnia 06.06.1997r. kodeks karny,
Dz.U. z 1997r. nr 88 póz. 553 z pó n. zm., w
art. 277 stwierdza: Kto znaki graniczne
niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub
czyni niewidocznymi albo fa szywie wystawia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2.
Zarz dca drogi, od sprawcy zniszcze ,
dzi e dochodzi kosztów odtworzenia
znaków granicznych, gdy jest to przest pstwo cigane z oskar enia publicznego.
Zarz d Dróg Wojewódzkich w odzi nasili
kontrol przestrzegania porz dku prawnego,
a stwierdzone przypadki dewastacji b
kierowane do organów w ciwych do
cigania przest pstw.
Dyrektor ZDW w odzi
Miros aw Szychowski

TMPiO uczci o pami
nierzy wykl tych
W dniu 28 lutego w 171 miastach w Polsce
oraz kilku miejscach za granic odby y si
"Biegi Pami ci
nierzy Wykl tych - Tropem
Wilczym". Z inicjatywy Towarzys twa
Mi ników Pi tku i Okolic do grona tych
miejscowo ci do czy równie Pi tek. Ide
wydarzenia by o oddanie ho du
nierzom
polskiego podziemia antykomunistycznego i
antysowieckiego dzia aj cego w latach 1944
-1963 jak równie popularyzacja wiedzy na
ten temat. Na starcie stan o 24 biegaczy,
którzy mieli do pokonania dystans 1963
metry. D ugo trasy to odniesienie do roku, w
którym zgin ostatni z
nierzy Wykl tych
Józef Franczak ps. "Lalek".
Rywalizacja toczy a si w trzech kategoriach.
Zwyci zcy uhonorowani zostali medalami
ufundowanymi przez TMPiO oraz nagrodami
rzeczowymi przekazanymi przez ódzki
Oddzia Instytutu Pami ci Narodowej i
Senatora RP Przemys awa B aszczyka.
Organizatorzy dzi kuj sponsorom nagród
oraz wszystkim, którzy przyczynili si do
przygotowania i sprawnego przeprowadzenia uroczysto ci. Cieszy i napawa dum ,
e równie
rodku Polski potrafimy czci
pami
Narodowych Bohaterów. TMPiO
zaprasza ju dzi na nast pn edycj biegu.

Zapisy dzieci
do przedszkola
Drodzy Rodzice, w dniu 26 lutego zako czy
si pierwszy etap naboru dzieci do Gminnego
Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku na rok
szkolny 2016/2017. Pierwszy etap dotyczy
dzieci obecnie ucz szczaj cych do
przedszkola, które od wrze nia 2016 r. b
kontynuowa edukacj w tej placówce.
Od dnia 29 lutego Gminne Przedszkole im.
Jana Paw a II w Pi tku rozpocz y si zapisy
nowych dzieci, które przyjd do przedszkola
po raz pierwszy. Zapisy potrwaj do 23 marca
2016 r. Do przedszkola zapisujemy dzieci
urodzone od 01.01.2013 do 31.12.2010 r.
Szczegó owe Zasady rekrutacji w Gminnym
Przedszkolu w Pi tku prowadzonym przez
Gmin Pi tek w roku szkolnym 2016/2017
oraz gotowe druki potrzebne do dokonania
zapisu dziecka zamieszczone s na stronie
internetowej przedszkola - www.przedszkolepi a tek.p l, w zak adce "N abó r do
przedszkola. Szczegó owe informacje na
temat zapisów uzyska mo na codziennie w
kancelarii przedszkola oraz pod nr tel.
24 722 10 67.
Godziny pracy wietlic internetowych
utworzonych w ramach realizacji
Projektu “pod czeni - Niewykluczeni.
Dzi a a ni e p rz eci w wy klu cze ni u
cyfrowemu”
- Janowice- Go lub w godz. 12:00 - 16:00
- Balków w godz. 15:00 - 19:00
- Górki P awskie w godz. 14:00 - 18:00
Pozosta
wietlice mieszcz ce si
w placówkach o wiatowych czynne s
w godzinach pracy szkó .
Zapraszamy!
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 3

Orlik zaprasza po
zimowej przerwie
Od 1 marca br. wznowione zostaj po
zimowej przerwie zaj cia na Orliku w
Pi tku. Animatorami obiektu pozostaj - p.
ej Smyczy ski i Artur Andrzejczak.
W bie cym roku Orlik b dzie czynny do
ko ca listopada, od poniedzia ku do pi tku
w godz. 16:00-21:00, a w soboty i niedziele
od godz. 12:00 do 20:00.
Przypominamy, e w godzinach porannych od poniedzia ku do pi tku z obiektu
korzystaj uczniowie placówek o wiatowych funkcjonuj cych na terenie naszej
gminy.

Bezp atna pomoc
prawna
W zwi zku z wej ciem w ycie z dniem 1
stycznia 2016 r. ustawy z dnia 5 sierpnia
2015r. o nieodp atnej pomocy prawnej
oraz edukacji prawnej informujemy, e na
terenie Powiatu
czyckiego powsta y
dwa punkty nieodp atnej pomocy prawnej,
które zlokalizowane zosta y w siedzibie
Zespo u Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w czycy przy ul. Kaliskiej 13
w pokoju nr 112 ( tel. 885-10-60-60).
Tak jak w latach poprzednich w Pi tku przy
ul. Stodolnianej 6 s udzielane bezp atne
porady prawne w rody: 16.03, 20.04,
18.05, 15.06, 20.07, 17.08, 21.09, 19.10,
16.11 i 21.12. Bezp atne porady prawne s
udzielane w godz. 13:00-15:00.

Harmonogram
odbioru odpadów
W roku 2016 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
24 marca, 21 kwietnia, 19 maja,
16 czerwca, 14 lipca, 11 sierpnia, 8
wrze nia, 6 pa dziernika, 3 listopada,
1 i 29 grudnia
ODPADY SELEKTYWNE - plastik ( te
worki):
10 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 i 30
czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 22
wrze nia, 20 pa dziernika, 17 listopada,
15 grudnia.
O DPADY SE LEKT YWNE - sz k o
(zielone worki):
10 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 i 30
czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia, 22
wrze nia, 20 pa dziernika, 17 listopada,
15 grudnia.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz elektro mieci - tzw. objazdówka w
dniach 19.04.2016 oraz 19.09.2016.
Gaze ta 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. 2 4 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl
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XIII Turniej Halowy
Pi ki No nej o Puchar
Przewodnicz cej Rady
Gminy Pi tek
W niedziel 14 lutego w Pi tku odby si XIII
Turniej Halowy Pi ki No nej o Puchar
Przewodnicz cej Rady Gminy Pi tek.
Zawody rozpocz a p. Urszula Kacperska –
Przewodnicz ca Rady Gminy Pi tek, która
powita a wszystkich uczestników i yczy a
emocjonuj cych rozgrywek i dobrej zabawy.
Do rozgrywek przyst pi o 8 zespo ów: Filter
Service Zgierz, Komendy Powiatowej Policji
czycy, Maliniarze, OSP Janków, OSP
Janowice-Go lub, O ldboye, P omie
Orenice i Torex Janowice. Mecze rozgrywane
by y w dwóch grupach. Ka de spotkanie
trwa o 15 minut. Po emocjonuj cych i
trzymaj cych w napi ciu do ko cowego
gwizdka meczach w turnieju zwyci
a
dru yna Filter Service ze Zgierza.
Klasyfikacja ko cowa:
1. Filter Service Zgierz
2. Torex Janowice
3. Maliniarze
4. OSP Go ub-Janowice
5. KPP
czyca
6. P omie Orenice
7. OSP Janków
8. Oldboye
Najlepszym bramkarzem turnieju zosta
Kamil Paluchowski (Maliniarze), a królem
strzelców, zdobywca 13 bramek – Patryk
Pietrasiak (Filter Service ) Wszystkie uczestnicz ce dru yny otrzyma y pami tkowe
dyplomy, a zwyci zcy puchary i statuetki.

Dotacje na tworzenie
nowych miejsc opieki
nad dzie mi do lat 3
Sprawny system opieki nad dzie mi jest
warunkiem uwolnienia zasobów pracy
zaanga owanych w opiek . Dzia ania w tym
zakresie s jednym z priorytetów Unii
Europejskiej oraz jej krajów cz onkowskich.
Do roku 2020 Ministerstwo rodziny, Pracy i
Polityki Spo ecznej zak ada obj cie opiek
instytucjonaln co najmniej 33% dzieci w
wieku poni ej 3 lat.
Znaczna liczba gmin z województwa
ódzkiego nie ma mo liwo ci zapewnienia
swoim najm odszym mieszka com wysokiej
jako ci opieki. Jej brak przek ada si na
problemy osób zajmuj cych si dzie mi i
ogranicza mo liwo ich powrotu na rynek
pracy.
Wychodz c naprzeciw zdefiniowanym
problemom i zadaniom Urz d Marsza kowski
Województwa ódzkiego w kwietniu 2016
roku organizuje nabór wniosków w ramach
Dzia ania X.1 „Powrót na rynek pracy osób
sprawuj cych opiek nad dzie mi w wieku do
lat 3" Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
ódzkiego. Oferowane
wsparcie dotyczy dzia
wspieraj cych i
atwiaj cych powrót na rynek pracy osobom
sprawuj cym opiek nad dzie mi w wieku do
lat 3.
Wi cej na stronie www.gminapiatek.pl

Sponsor dla
najm odszych
zawodników Maliny
W poniedzia ek 22 lutego 2016 r., w Urz dzie
Gminy Pi tek, odby o si spotkanie Wójta
Krzysztofa Lisieckiego z panem Mateuszem
Olejniczakiem, dyrektorem generalnym firmy
Buttimer oraz przedstawicielami klubu LKS
Malina Pi tek (B.Urbanek-prezes, T.
Kucharczyk-wiceprezes oraz trener zespo u A.Andrzejczak rocznik 2004 i m odsi). Celem
spotkania by a finalizacja umowy sponsorskiej firmy Buttimer dla najm odszego
rocznika pi tkowskiego klubu. W ramach
u m o w y z a w o dn i c y n a sz e g o k lu b u
wyst puj cy w rozgrywkach ZPN w
kategorii D2 M odzik grupa II otrzymaj
komplet strojów meczowych, dresów, butów
z logotypem firmy. Pomoc finansowa dla
klubu pozwoli zorganizowa zawodnikom
tak e szereg interesuj cych inicjatyw
propaguj cych pi
no
, a w okresie
letnim zgrupowanie pi karskie.
Zawodnicy LKS Malina Pi tek 2004 rund
wiosenn zaczn
ju w nowych strojach
(termin rozpocz cia - 2.04.). Zapraszamy na
mecze!!! Wi cej informacji o pozyskanym
przez Wójta Gminy sponsorze dla najm odszych pi karzy Maliny Pi tek na stronie
www.gminapiatek.pl

Rodzinny Turniej
Tenisa Sto owego
o Puchar
Przewodnicz cej Rady
Gminy Pi tek
We wtorek 16 lutego w Szkole Podstawowej
im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Pi tku
odby si XV Rodzinny Turniej Tenisa
Sto owego o Puchar Przewodnicz cej Rady
Gminy Pi tek w kategoriach: uczniów klas IV
- VI - dziewcz t i ch opców, Gimnazjali ci i
Open oraz o Puchar Przewodnicz cej Rady
Rodziców w kategoriach: uczniów klas I – III,
Rodzic - mama i Rodzic - tata. W otwarciu
imprezy uczestniczyli: Przewodnicz ca Rady
Gminy Pi tek - Urszula Kacperska, Prezes
LKS „Malina” Pi tek - Bogdan Urbanek.
Imprez otworzy a dyrektor szko y - p.
Krystyna Grabowska, witaj c przyby ych,
podzi kowa a za przybycie bardzo licznej
grupy uczniów, rodziców, sympatyków tenisa
sto owego apeluj c o dobr zabaw zgodnie
z zasadami fair play. Pani przewodnicz ca
Rady Gminy dokona a oficjalnego otwarcia
15 Rodzinnego Turnieju Tenisa Sto owego
ycz c udanej zabawy.
Organizacyjnie miejsce turnieju przygotowali
pra cownic y niepedagogi czni szko y.
o dycze, ow oce ufundowa a Rada
Rodziców, za soki - Gminna Spó dzielnia
„Samopomoc Ch opska” z Ozorkowa, za
sami uczestnicy zadbali o dobry nastrój i
wspania zabaw .
W turnieju uczestniczy o 43 zawodników i
os oby towarzys z ce .
Wy n i k i w
poszczególnych kategoriach publikowane s
na stronie www.gminapiatek.pl.

