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Dotacje na
przydomowe
oczyszczalnie
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 w 2016
r o ku d o bu d o w y p r zy d om o w yc h
oczyszczalni cieków na terenie gminy
Pi tek.
Dotacja udzielana jest posiadaczom
nieruchomo ci tj. m.in. w cicielom,
wsp ó
cic ie lo m , u y t k own i ko m
wieczys tym , 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
w n io s e k, w r a z z n a s t p u j c ym i
dokumentami:
- tytu em prawnym do nieruchomo ci,
- zawiadomieniem starosty o przyj ciu
zg o szen ia b udo wy p rzyd om ow ej
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.
cd na str. 2

Z XIV sesji Rady Gminy Pi tek
rod 2 marca odby a si XIV sesja Rady
Gminy Pi tek. Po sta ych punktach obrad
Radni wys uchali informacji Wójta Gminy z
pracy mi dzy sesjami oraz z wykonania
uchwa Rady Gminy oraz informacji
Przewodnicz cych Komisji Rady Gminy z
pracy w okresie mi dzysesyjnym.
one podczas sesji pytania i interpelacje:
- czy stowarzyszenia b
mog y aplikowa
rodki zewn trzne? - tak, wszystkie
zarejestrowane stowarzyszenia b
mog y
ubiega si
rodki na realizacj projektów.
- czy droga z Janówka do Balkowa b dzie
doko czona? - tak, w miar posiadanych
rodków.
- czy Gmina mo e pozyska od w ciciela
kawa ek dzia ki w Go lubiu Osadzie z
przeznaczeniem go na budow placu
zabaw? - w tej sprawie trzeba b dzie
przeprowadzi rozmowy z Prezesem

Stadniny Koni w Walewicach.
- kiedy b dzie uaktualniony Statut Gminy? - w
celu przeprowadzenie prac nad aktualizacj
Statutu nale y powo Komisj Statutow .
- kiedy rozpocznie si atanie dziur w drogach
powiatowych? - do przeprowadzenia tych
prac niezb dne s odpowiednie warunki
atmosferyczne - wy sza temperatura.
- pro ba o napraw drogi gminnej w Witowie droga b dzie naprawiona w miar posiadanych rodków.
- czy istniej ce, prywatne hurtownie wiod cych gospodarzy w Gminie p ac podatki do
Urz du Gminy - tak p ac , wg. stawek
zale nych od wielko ci zg oszonej powierzchni, na której prowadzona jest dzia alno .
- kiedy Gmina przejmie budynek po by ej
lecznicy weterynaryjnej? - stosowne pisma w
tej sprawie zosta y skierowane do Starostwa
Powiatowego w
czycy.
cd. - str. 2
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Dotacje na
przydomowe
oczyszczalnie
cd. ze str. 1
Dotacja 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
kwietnia do 31 maja 2016 roku.
3. Inwestycj nale y wykona w terminie
do dnia 31 pa dziernika 2016 roku.
Regulamin udzielania dotacji oraz wniosek
mo na pobra i z
w Urz dzie Gminy
Pi tek (pok. 19 i 20, tel. 24 722 12 39 i 722
16 11) lub skorzysta z formularzy na
stronie www.gminapiatek.pl

Konsultacje spo eczne
W zwi zku z trwaj cym procesem
regulacji stanu prawnego niektórych
nieruchomo ci na terenie naszej gminy
zapraszam Pana So tysa, Rad So eck
oraz Mieszka ców miejscowo ci Pi tek na
spotkanie w dniu 3 kwietnia 2016 r.
(niedziela) o godz. 15:00 do sali
konferencyjnej Urz du Gminy Pi tek. W
czasie spotkania omówiony zostanie
sposób regulac ji stanu pr awnego
nieruchomo ci oraz korzy ci wynikaj ce z
tego procesu dla mieszka ców Pi tku.
W zwi zku z przyst pieniem do prac nad
„Raportem oddzia ywania na rodowisko
na potrzeby wykonania prac regulacyjnych
koryta rzeki Moszczenicy, odcinek od km
11+790 do km 15+036” w ramach zadania
pn. „Moszczenica - regulacja koryta rzeki
Moszczenicy wraz z redukcj spadku dna,
odcinek od km 0+000 do km 23+400” Wójt
Gminy Pi tek informuje, e w dniu
6 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej
Urz du Gminy Pi tek o godzinie 10:00
odb dzie si
spotkanie dotycz ce
omówienia proponowanych rozwi za
prac regulacyjnych.
Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w
spotkaniu mieszka ców i w cicieli
nieruchomo ci przylegaj cych do koryta
rzeki Moszczenicy, na odcinku od jazu w m.
Piekary do progu pi trz cego wod przy
ynie w m. Pokrzywnica, celem
zapoznania si z planowanymi rozwi zaniami. Na spotkaniu b dzie mo na
podzieli si swoimi opiniami na temat
planowanych do wykonania prac.
Opinie b dzie mo na równie przesy
mailowo: lawniczak.jacek@gmail.com, lub
pisemnie, poczta na adres: Aqua-Sun
Consulting ul. M. Jaroczy skiego 28/105
60-692 Pozna z dopiskiem „konsultacje
spo eczne – Moszczenica, m. Pi tek”
Planowane w ramach inwestycji dzia ania
umo liwi m.in. realizacj takich celów jak
zmniejszenie zagro enia powodziowego
terenów zurbanizowanych m. Pi tek, i
zapewnienie w ciwego funkcjonowania
budowli zwi zanych z rzek .
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Z XIV sesji Rady Gminy Pi tek
cd. ze str. 1
Zapytania i interpelacje Radnych:
- pro ba do Radnych o wykup terenów po
by ym zak adzie w Piekarach - brak rodków
nie pozwala na realizacj tego zamierzenia.
- czy firma Battle Arena w Piekarach p aci
podatki od dzia alno ci? - w Gminie Pi tek
firma ta nie p aci podatków.
- kiedy nast pi budowa odwodnienia ulic:
Senatorskiej i Ko cielnej? - ulica Senatorska
nale y do ZDW i w tej sprawie nale y
kierowa wszelkie zapytania. Natomiast
odwodnienie ulicy Ko cielnej wi e si z
uzyskaniem zgody w cicieli dzia ek na
budow nitki instalacji burzowej.
- kiedy b dzie naprawione ogrodzenie w
parku w Pi tku? - do odbudowy uszkodzone go fr ag me nt u og r odze nia pa rk u
nale oby przyst pi po zako czeniu
budowy ronda.
- kiedy b dzie naprawiana droga powiatowa
w Boguszycach? - stosowne pismo w tej
sprawie zosta o wys ane do Starostwa
Powiatowego w Zgierzu.
- czy b dzie og oszony przetarg na sprzeda
dzia ek w Balkowie po ni szej cenie? - o
ni szej cenie zadecyduje ponowna wycena
przez rzeczoznawc , poparta decyzj Rady
Gminy.
- kiedy rusz sprawy oznakowania przy
drogach? - prace zwi zane z dodatkowym
oznakowaniem trwaj . Pierwsze oznakowania umieszczono w Piekarach, Michaówce i Boguszycach. Urz d czeka na
kolejne zg oszenia, których mieli dokonywa
Radni i So tysi.
- co dalej z budynkiem besarabki przy ul.
owickiej w Pi tku? - w najbli szym czasie
odb dzie si tam wizja lokalna, po której
zapadn dalsze decyzje.
- co b dzie z pustostanem w budynku by ej
szko y podstawowej w Go lubiu? - w tej
sprawie zosta a za ona sprawa w S dzie.
- kiedy b dzie utwardzona droga na Dunaj? prace b
przeprowadzone wówczas, gdy
w bud ecie zostan na ten cel zabezpieczone rodki.
- czy Gmina posiada wiadomo ci na temat
upad ci firmy Open-Net? - Gmina nie

posiada oficjalnych informacji na ten temat.
Do Urz du trafiaj jedynie pisma od
wierzycieli i komornika dotycz ce ewentualnych p atno ci dla tej firmy.
- kiedy b
atane dziury na ul. Nowy wiat w
Pi tku? - równie w tym przypadku prace
mo na b dzie rozpocz , gdy b
odpowiednie warunki atmosferyczne.
- czy Wójt Gminy Pi tek spotka si z Wójtem
Gmi ny Daszyna w sprawie budowy
gazoci gu? - takie spotkanie zaplanowane
jest w najbli szym czasie.
- czy jest mo liwo
czasowego przesuni cia wiecenie lamp ulicznych przy drogach
gminnych? - tak mo liwo
przewiduje
umowa podpisana pomi dzy Gmin Pi tek a
firm Energa - O wietlenie. Bezkosztowo
mo na tak operacj wykona raz na trzy
lata. Je li by oby to robione cz ciej wówczas
za tak czynno przewidziana jest op ata.
Decyzj w tej sprawie podejmie Rada Gminy
Pi tek.
Podczas XIV sesji Rada Gminy Pi tek
podj a uchwa y w sprawie:
- nie wyra enia zgody na wyodr bnienie w
bud ecie gminy na rok 2017 rodków stanowi cych fundusz so ecki,
- ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby
punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezb dnych do ich potwierdzenia stosownych w drugim etapie
post powania rekrutacyjnego do przedszkola i oddzia u przedszkolnego, dla których
Gmina Pi tek jest organem prowadz cym,
- okre lenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkó podstawowych, dla których
Gmina Pi tek jest organem prowadz cym,
- okre lenia kryteriów rekrutacji do publicznego gimnazjum, dla którego Gmina
Pi tek jest organem prowadz cym,
- przyj cia programu opieki nad zwierz tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci zwierz t na terenie Gminy Pi tek w
2016 r.
- wyra enia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym na okres powy ej 3 lat
nieruchomo ci b
cej we w adaniu Gminy
Pi tek.

Z FaniMani organizacje spo eczne
zebra y ju ponad 100 000 z
Od chwili za enia serwisu FaniMani.pl, w
grudniu 2014 roku, warto
zebranych
darowizn wynios a 100 000 z otych. Jest to
no wa f or ma pom ocy or ganiz a cjo m
spo ecznym, w któr ka dy mo e si
zaanga owa - zupe nie za darmo.
Platforma umo liwia fundacjom, stowarzyszeniom i innym spo ecznym inicjatywom
zbieranie funduszy na wa ne cele przy okazji
zakupów w Internecie. Jest pierwszym i
jedynym tego typu serwisem w Polsce. W
przeciwie stwie do innych inicjatyw
fundraisingowych FaniMani.pl nie dzia a na
zasadzie wp at internautów - wspieranie
wybranej organizacji nic nie kosztuje.
Darowizny s cz ci warto ci e-zakupów
zrobionych u jednego z 800 Partnerów
FaniMani.pl.

Serwis utrzymuje si
bowiem dzi ki
wspó pracy ze sklepami internetowymi.
FaniMani.pl jest pierwszym i jedynym w
Polsce serwisem fundraisingowym, który
umo liwia pomaganie za darmo przy okazji
zakupów online.
Zach camy do wykorzystania informacji
przez organizacje spo eczne (ale tak e kluby
sportowe, wietlice, hufce harcerskie, szko y
czy OSP) dzia aj cych w gminie.
Wszystkie wa ne dla organizacji spo ecznych
info rm acje znajduj
si
n a st ro nie
fanimani.pl/zbieram.
Z tej formy wsparcia korzysta ju m.in.
Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie, które
sk ada serdeczne podzi kowania, za
przekazane przy okazji robienia e-zakupów
darowizny.

Expresem
przez Gmin Pi tek
- w marcu dyrektor CKP w Pi tku p. Leszek
Sobieraj przekaza 2 tony wie ej, marchwi
oraz 3 tony jab ek dla uczniów podstawówki
w Pi tku. Produkt ten przeznaczony by do
be zp at ne j dy s t r y buc j i . Ma r c he wk
obdarowano uczniów i rodziców szko y oraz
przedszkola.
- w sobot 5 marca w budynku OSP Pi tek
odby a si uroczysto
ods oni cia tablicy
pami tkowej po wi conej jednemu z
za ycieli stra y w Pi tku - panu Wojciechowi Zieli skiemu. Fundatorami tablicy by a
Rodzina.
- dobieg y ko ca prace zwi zane z wycink
drzew i krzaków przy drodze gminnej w
Witowie. Do usuni cia pozosta y jeszcze
pnie po wyci tych drzewach. Prace wykona
ZGKiM w Pi tku.
- trwaj prace zwi zane z usuwaniem
ubytków w gminnych drogach gruntowych.
Pracownicy robót interwencyjnych zasypuj
ubytki gruzem i szlak . W ostatnim czasie
prace wykonano w P ca wicach, Orenicach,
ubnicy, Micha ówce oraz w Pi tku na ulicy
Polnej i Bitwy nad Bzur .
- od kwietnia nast pi zmiana obsady i
godzin pracy wietlic internetowych
utworzonych w Gminie Pi tek w ramach
Projektu “Pod czeni-Niewykluczeni”. Od 1
kwietnia wietlice w Balkowie, Go lubiu i
Górkach P awskich b
czynne w godz.
12:00 - 20:00.
- terminy bezp atnych porad prawnych:
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 w
lokalu przy ul Stodolnianej 6 w Pi tku. W
tych samych dniach, w godz. 14:00-16:00
mo na zbada
uch.

Rodzina 500+
W zwi zku z wej ciem w ycie ustawy z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy pa stwa w
wychowywaniu dzieci, realizuj cej Program
“Rodzina 500+” Gminny O rodek Pomocy
Spo ecznej w Pi tku informuje:
- wnioski o ustalenie prawa do wiadczenia
wychowawczego 500+ s wydawane w
tutejszym O rodku Pomocy Spo ecznej przy
ul. owickiej 4; 99-120 Pi tek od dnia 21
marca 2016 r. – Dzia wiadcze Rodzinnych
pok. nr 3.
- wype nione wnioski o ustalenie prawa do
wiadczenia wychowawczego 500+ b
przyjmowane zgodnie z ustaw od dnia

1 kwietnia 2016 r.
Wnioski z one w okresie od 01.04.2016 do
dnia 01.07.2016 – uprawniaj do otrzymania
wiadczenia pieni nego z wyrównaniem od
miesi ca kwietnia 2016 r.
Bli sze informacje na temat Programu
"Rodzina 500+" mo na uzyska pod
numerem telefonu 24 722-10-64.
Druk wniosku o ustalenie prawa do
wiadczenia dost pny jest równie na stronie
www.gminapiatek.pl

W kwietniu kwalifikacja
wojskowa 2016
Informujemy, e zgodnie z Zarz dzeniem Nr
304/2015 Wojewody ódzkiego z dnia 16
grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia
wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej
w 2016 r. i Zarz dzeniem Nr 303/2015
Wojewody ódzkiego z dnia 16 grudnia 2015
r. w sprawie powo ania wojewódzkiej i
pow i atowy c h k o mi s j i l ek a r s ki c h
orzekaj cych o stopniu zdolno ci do czynnej
by wojskowej kwalifikacja wojskowa na
terenie Powiatu
czyckiego zostanie
przeprowadzona w okresie od dnia 1 kwietnia
2016 r. do dnia 21 kwietnia 2016 r. Na
podstawie wezwa Burmistrza i Wójtów,
osoby podlegaj ce kwalifikacji wojskowej
stawia si
przed Powiatow Komisj
Lekarsk , która orzeka
dzie w dni
robocze (tj. od poniedzia ku do pi tku za
wyj tkiem dni wi tecznych) w budynku:
Dom Kultury w czycy, Al. Jana Paw a II 11,
99-100 czyca w nast puj cych terminie:
Gmina Pi tek:
11 kwietnia 2016 r. – 12 kwietnia 2016 r.
Kobiety: 20 kwietnia 2016 r.
Do kwalifikacji wojskowej wzywani b
czy ni urodzeni w roku 1997 oraz w
latach 1992 – 1996, którzy nie posiadaj
okre lonej zdolno ci do czynnej s by
wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej b
równie wzywane kobiety urodzone w latach
1992 – 1997, które posiadaj kwalifikacje
przydatne do czynnej s by wojskowej, oraz
kobiety pobieraj ce nauk w celu uzyskania
tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub
akademickim 2015/2016 ko cz nauk w
szko ach lub uczelniach medycznych i
weterynaryjnych oraz na kierunkach
psychologicznych albo b
ce studentkami
lub absolwentkami tych szkó lub kierunków.
Osoby stawiaj ce si do kwalifikacji
wojskowej maj obowi zek posiada :
1. Dowód osobisty lub inny dokument
pozwalaj cy na ustalenie to samo ci,
2. Posiadan dokumentacj medyczn , w
tym wyniki bada
specjalistycznych
przeprowadzonych w okresie dwunastu
miesi cy przed dniem stawienia si do
kwalifikacji wojskowej,
3. Aktualn fotografi o wymiarach 3x4 cm
bez nakrycia g owy,
4. Dokumenty stwierdzaj ce poziom
wykszta cenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe.
WA NE!!!
Pomimo zniesienia powszechnego obowi zku odbywania zasadniczej s by
wojskowej obowi zek stawiennictwa do
kwalifikacji wojskowej pozostaje w mocy.
Osoba podlegaj ca kwalifikacji wojskowej,
która nie stawi a si do kwalifikacji wojskowej
przed wójtem lub burmistrzem, przed
ciw komisj lekarsk lub przed
wojskowym komendantem uzupe nie w
okre lonym terminie i miejscu albo odmawia
poddania si badaniom lekarskim, albo nie
p r z e d st a w i a d ok u m e n t ó w, k t ó r y ch
przedstawienie zosta o nakazane, podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolno ci.

Konkurs GOPS
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w
Pi tku zaprasza do udzia u w konkursie
plastycznym "Strach ma wielkie oczy mówimy STO P przemocy". Konkur s
organizowany jest przez Zespó Interdyscyplinarny w Pi tku i skierowany jest do
uczniów szkó podstawowych i gimnazjów.
Konkurs jest jednym z dzia
realizowanych
w ramach Programu Przeciwdzia ania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016.
Jego celem jest podnoszenie wiadomo ci
dzieci i m odzie y na temat negatywnych
konsekwencji wynikaj cych z wyst powania
przemocy, uwra liwienie dzieci, m odzie y i
doros ych na problem przemocy w rodzinie,
wzmacnianie pozytywnych wzorów ycia
rodzinnego oraz edukacyjna forma przekazu
jak rozwi zywa
asne problemy nie
stosuj c przemocy. Konkurs rozpoczyna
si 20 marca i potrwa do 20 kwietnia 2016r.
Szczegó y i regulamin konkursu dost pne w
s i e d z ib i e G O P S o r a z n a s t r o n i e
www.gminapiatek.pl

Zielono mi, czyli Dzie
Kobiet w Go lubiu
W sobot 12 marca wietlica wiejska w
Go lubiu go ci a uczestniczki i uczestników
organizowanych tu co roku spotka z okazji
Dnia Kobiet. Organizatorami wi ta Kobiet,
które w tym roku przebiega o pod has em
„zielono mi” byli: Fundacja Zielony Pi tek,
Wójt Gminy Pi tek oraz Gminny O rodek
Kultury w Pi tku. Po s owach powitania
yczenia dla wszystkich Pa
Krzysztof
Lisiecki – Wójt Gminy Pi tek, który wraz z
uczestnicz cymi w spotkaniu panami
obdarowa wszystkie Panie kwiatami.
Na przygotowany przez organizatorów
program artystyczny z
si : koncert w
wykonaniu m odych muzyków z Gminy
Pi t ek o ra z kon kur s z nag ro dami.
Rewelacyjn niespodziank , nagrodzon
gromkimi brawami by a piosenka w
brawurowym wykonaniu Pa z Fundacji
Zielony Pi tek.
Na zako czenie cz ci
artystycznej tradycyjnie wyst pi a p. Barbara
Garus z Fundacji Zielony Pi tek, która jak co
roku przeczyta a swój wiersz. Tym razem
jego strofy po wi cone by y bohaterkom
spotkania, czyli Kobietom.

TMPiO zaprasza
Jeste cie kreatywni, utalentowani? Chcieliby ci e za prezentow a si
szerszej
publiczno ci ? TMPiO, tworzone przez i dla
kreatywnych ludzi, w nie
rozpocz o
rekrutacj ! Wystarczy do Nas napisa tmpio@outlook.com
lub
zadzwoni
530 940 815.
Szukamy ludzi otwartych i ch tnych do
dzia ania. Takich jak Wy! Nie ma wi c na co
czeka ! Jeste my pewni, e wzbogacisz
nasze rodowisko swoj osob .
malarstwo, rysunek, gra na instrumencie,
fotografia, film, taniec, piew, sport, robótki
czne, modelarstwo, majsterkowanie,
kolekcjonerstwo, czytanie ksi ek, gry
komputerowe.
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Dotacje do instalacji
odnawialnych róde
energii

Festiwal talentów
W Czernikowie zagrali
w Szkole Podstawowej
o Puchar So tysa
W niedziel 28 lutego 2016 r. w Szkole
w Pi tku
Podstawowej w Czernikowie odby si

rod 16 marca w Szkole Podstawowej im.
Wójt Gminy informuje, e gmina Pi tek
rozpoczyna przygotowania do pozyskania Marsza ka Józefa Pi sudskiego odby si I
zewn trznych rodków finansowych na Szkolny Festiwal Talentów. Z uwag i
kolejn inwestycj proekologiczn – zainteresowaniem uczniowie klas I – III
instalacj na obiektach prywatnych ogniw wys uchali piosenek (w wykonaniu: Janka
fotowoltaicznych s
cych do produkcji Zapiska - kl. IIa, Darii Jó wiak - kl. IIIb, Mariki
uchowicz i Aleksandry Jatczak - kl. IIIb,
energii elektrycznej ze s ca, kolektorów
onecznych oraz pomp ciep a, a co za tym Dominiki Grzelak - kl. Vb, Natalii Grzelak - kl.
idzie umo liwienia mieszka com znacz- VIa), recytacji wiersza „Lokomotywa” przez
nego obni enia rachunków za pr d i ciep o Gabriel Ko odziejczyk - kl. Ia, gry na
przy jednoczesnej ochronie rodowiska. instrumentach (tr bka: Remigiusz Darmach
Poziom dofinansowania wynosi a do 85% kl. Vb, gitara – Eliza Gabryelczak kl. IIIa,
minus podatek vat. W przypadku zloka- skrzypce – Szymon Walczak kl. IIIa),
lizowania instalacji OZE (fotowoltaika, podziwiali taniec tercetu „Aza” w sk adzie:
solary) na dachach b
elewacji Aleksandra Adamiak, Anna Marsza kowska,
budynków mieszkalnych VAT wynosi 8 %. Zuzanna Marsza kowska - kl. IIb.
W przypadku zlokalizowania instalacji W ramach Festiwalu Talentów odby a si
OZE (solary, fotowoltaika) na dachach wystawa prac plastycznych Jonasza
budynków gospodarczych b
gruncie Sybilskiego z kl. IIIb oraz pokaz modeli
wykonanych przez Krzysztofa WasielewVAT wynosi 23 %.
W zwi zku z powy szym Wójt Gminy skiego z kl. Vb. To by a doskona a okazja
Pi tek zapr asza mieszka ców na zaprezentowania swoich pasji i zainteresowa . Trema by a ogromna, cho byli tak e
spotkania informacyjne, które odb
si
i uczniowie „zaprawieni” w wyst pach. Oni
w dniach:
czuli si na scenie jak przys owiowa ryba w
11.04 - OSP Janków - godz. 16:00
wodzie. Wszyscy uczniowie, któr zy
i UG Pi tek - godz. 18:00
zaprezentowali si
na scenie zostali
12.04 - SP w Czernikowie - godz. 16:00
nagrodzeni gromkimi brawami i s odk
i OSP Balków - godz. 18:00
niespodziank .
13.04 wietlica w Go lubiu - godz. 16:00
i UG Pi tek - godz. 18:00
Wi cej informacji nt. dotacji na stronie
www.gminapiatek.pl oraz w Urz dzie
Gminy Pi tek - pok. nr 20 lub pod nr.
Konkurs dla m odych sportowców: „B
tel. 24 722 16 11.
aktywny” rozstrzygni ty - I miejsce dla Szko y
Podstawowej w Czernikowie.
Konkurs trwa od 12.10.2015 do 04.03.2016 i
zwi zany by z ogólnopolskim turniejem
sprawno ci Szkolny Skills Challenge 2015, a
W roku 2016 odbiór mieci we wszystkich organizowanym przez Fundacj Marcina
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie Gortata MG13 oraz firm Roben, w ramach
prowadzony w nast puj cych terminach:
kampanii Ministerstwa Sportu i Turystyki
ODPADY KOMUNALNE:
„Stop zwolnieniom z WF-u”.
21 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 14 lipca, Szkolny Skills Challenge „Mierz wysoko” to
11 sierpnia, 8 wrze nia, 6 pa dziernika, projekt maj cy na celu pokazanie dzieciom,
3 listopada, 1 i 29 grudnia
e dzi ki codziennej gimnastyce, ucz szODPADY SELEKTYWNE - plastik ( te czaniu na szkolne zaj cia sportowe, ka de z
worki):
nich rozwija si sportowo, co w przysz ci
7 kwietnia, 5 maja, 2 i 30 czerwca, 28 lipca, mo e pot gowa osi ganie sukcesów i to nie
25 sierpnia, 22 wrze nia, 20 pa dziernika, tylko sportowych.
17 listopada, 15 grudnia.
ród wszystkich uczestników programu
O DPADY SE LEKT YWNE - sz k o Szkolny Skills Challenge "Mierz wysoko"
(zielone worki):
zosta y rozdane "Dzienniczki Aktywno ci
7 kwietnia, 5 maja, 2 i 30 czerwca, 28 lipca, Sportowej", w których zobowi zali si do
25 sierpnia, 22 wrze nia, 20 pa dziernika, wpisywania wszystkich swoich aktywno ci
17 listopada, 15 grudnia.
przez okres 5 tygodni wraz ze zdj ciami
Odbiór odpadów wielkogabarytowych prezentuj cymi ich aktywno sportow .
oraz elektro mieci - tzw. objazdówka Ogólnopolska akcja i „Konkurs dla m odych
odb dzie si w dniach 19 kwietnia 2016 sportowców: B
aktywny” okaza y si
oraz 19 wrze nia 2016.
wielkim sukcesem uczennicy i nauczycielki
ze Szko y Podstawowej w Czernikowie, które
zaj
y I miejsca:
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - Wiktoria Miko ajczyk – w kategorii „Ucze ”,
Informator Urz du i Rady Gminy Pi tek
voucher o warto ci 500 z
- p. Beata
Wydawca: Urz d Gminy Pi tek
Miko ajczyk – w kategorii „NauczycielAdres: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
Szko a”, voucher o warto ci 3000 z brutto na
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
zakup sprz tu sportowego potrzebnego do
ugpiatek@ugpia tek.pl
realizacji programu nauczania W-F w szkole
podstawowej.

Aktywni z Czernikowa

Harmonogram
odbioru odpadów

Gazeta sam orz dowa z rodka Polski - str. 4

I Turniej Tenisa Sto owego dla rodziców o
Puchar So tysa i Radnego Waldemara
Krysiaka. Pomys odawc
i g ównym
organizatorem by a p. Beata Miko ajczyk.
Nad ca ci imprezy czuwa a Dyrektor
szko y p. Agnieszka Bartczak. Organizacj
nagród zaj si p. Waldemar Krysiak. Wójt
Gminy Pi tek p. Krzysztof Lisiecki ufundowa
dla szko y rakietki do gry w tenisa.
Turniej odby si po raz pierwszy i cieszy si
du ym zainteresowaniem zarówno panów
oraz pa . Dopisali równie kibice, którzy
dopingowali nie tylko swoich rodziców.
wietnieniem imprezy by a Kapela
Witaszewiacy, której utwory zagrzewa y do
walki o ciekawe nagrody oraz puchary. W
czasie trwania turnieju odwiedzili nas: pose
Rzeczpospolitej Polskiej p. Marek Matuszewski, Prezes Towarzystwa Przyjació Pi tku i
Okolic p. Krzysztof Wójcik, Radna Gminy
Pi tek - p. Beata Gawryszczak.
Wyniki w kategorii Kobiet:
I miejsce - Beata Miko ajczyk, abokrzeki
II miejsce - Beata Gawryszczak, Balków
III miejsce - Magdalena Rogozi ska,
Mys ówka
Wyniki w kategorii M czyzn :
I - miejsce Tomasz Miko ajczyk, abokrzeki
II - miejsce Marcin Og oszka, Górki ubnickie
III miejsce - S awomir Rogozi ski, Mys ówka
Zwyci czyni w kategorii Kobiet - p. Beata
Miko ajczyk przekaza a swoj nagrod na
rzecz szko y. Dzi kujemy za ogromne
zainteresowanie turniejem, za mi o,
aktywnie, w duchu sportowym sp dzony
czas. Zapraszamy za rok!
SP w Czernikowie

Uczniowie z Pi tku
awansowali do fina u
wojewódzkiego
w tenisie sto owym
W czwartek 10 marca 2016 roku uczniowie
Szko y Podstawowej w Pi tku pod opiek
nauczyciela wychowania fizycznego pani
Aleksandry Raj wzi li udzia w pó finale
wojewódzkim Turnieju w Tenisie Sto owym o
Mistrzostwo Rejonu Szkó Podstawowych w
kategorii ch opców w Mazewie.
Do udzia u w zawodach zg osili si
mistrzowie i wicemistrzowie powiatu:
czyckiego, pabianickiego, podd bickiego i
zgierskiego.
Po gor cych zmaganiach uczniowie ze
Szko y Podstawowej im. Marsza ka j.
Pi sudskiego w Pi tku: Jakub Stró ewski
klasa Vb, Konrad Schultz klasa Vb, Pawe
Sokó klasa IVb zdobyli II miejsce i tym
samym awansowali do fina u wojewódzkiego. Turniejowi towarzyszy a sportowa
atmosfera. Uczniowie z wielkim zaanga owaniem i duchem walki podchodzili do ka dej
rozgrywki. Gratulujemy sukcesu naszym
odym sportowcom i yczymy kolejnych
sukcesów.

