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Komunikat ARiMR
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przypomina:
16 maja up ywa termin sk adania
wniosków o przyznanie p atno ci
bezpo rednich za 2016 rok.
Aby otrzyma dop aty b ezpo rednie
t r zeba w ype ni
w nios e k wra z z
za cznikami i z
go w Biurze
Powiatowym ARiMR. Wniosek mo na
osobi cie lub przez upowa nion
osob , wys
rejestrowan przesy
pocztow lub poczt elektroniczn .
K a dy ro lnik, który ubi ega si
o
przyznanie p atno ci bezpo rednich w
zesz ym roku, otrzyma z Agencji wst pnie
wype niony tzw. wniosek sperso nalizowany. Wniosek o przyznanie p atno ci
bezpo rednich za 2016 rok mo na pobra
tak e na stronie internetowej ARiMR
www.arimr.gov.pllub wypeni e-wniosek.
Wcze niejsze z enie wniosku pozwoli
na szybk jego ocen oraz da mo liwo
na poprawienie ewentualnych b dów w
terminie umo liw iaj cym przyznanie
atno ci bezpo rednich. Je li oka e si ,
e z ony wniosek jest niekompletny,
kierownik Biura Powiatowego ARiMR,
n iezw oc znie po jego otrzyma niu,
informuje rolnikao stwierdzonych brakach
oraz o skutkach ich nieusuni cia w
terminiedo 10 czerwca 2016 r.
W przypadku, gdy rolnik nie usunie braków
do 10 czerwca 2016 r., wniosek o
przyznanie p atno ci jest rozpatrywany w
zakresie, w jakim zosta prawid owo
wype niony.
Kto z y wniosek o przyznanie p atno ci
obszarowych za 2016 r. do 16 maja mo e
li czy na otrzym anie ic h w pe nej
w ysoko ci. Kto nie zd y z
kompletnego wniosku w tym terminie,
dzie mia jeszcze szanse zrobi to do 10
czerwca, ale wówczas za ka dy roboczy
dzie opó nienia nale ne p atno ci b
pomniejszane o 1%.
cd. na str. 2

Konsultacje projektu
Strategii Rozwoju
Gminy Pi tek
na lata 2015-2023
Wójt Gminy Pi tek serdecznie zaprasza
m ies zka ców g miny d o ud zia u w
konsultacjach spo ecznych
dotycz cych
projektu Strategii Rozwoju Gminy Pi tek na
lata 2015-2023.
Projekt Strategii nie ogranicza si tylko do
zada realizowanych bezpo rednio przez
Urz d Gminy, ale proponuje kierunki, które
stanowi wyzwania dla ca ej spo eczno ci
lokalnej, wszystkich instytucji i rodowisk
dzia aj cych na tereniegminy.
Przedstawiony Pa stwu projekt Strategiinie
jest typowym planem, który w sposób
szczegó owy okre la zadania, jakie maj by
wykonane w okre lonym terminie, lecz
jedynie wskazuje mo liwo ci i kierunki
dzia
sprzyjaj cych zrównowa onemu
oraz d ugotrwa emu rozwojowi. Strategia ma
na celu przede wszystkim u atwienie procesu
pozyskiwania rodków z bud etu UE w
nowej perspektywie finansowania 20142020, a tak e umo liwienie inwestorom
prywatnym i organizacjom pozarz dowym
ubieganie si o dofinansowanie na swoj
dzia alno lub rozwój.Przygotowany projekt
Strategii uwzgl dnia mo liwo ci wspó finansowania zada inwestycyjnych ze
rodków zewn trznych zgodnie z przygotow ywanym i regio nalnymi i krajo wymi
dokumentami programowymi na lata 2014 –
2020.
Przedmiot konsultacji:
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Pi tek na
lata 2015-2023 – zebranie uwag, propozycji i
opinii spo eczno ci lokalnej na temat
projektu. Termin konsultacji: od 22 kwietnia
do 27 maja 2016 r.
Projekt Strategii dost pny jest na stronie
internetowej www.gminapiatek.pl oraz w
Urz dzie Gmin y Pi tek.
cd. na str. 2

Z XV sesji Rady
Gminy Pi tek
rod 20 kwietnia odby a si XV sesja
Rady Gminy Pi tek. Po sta ych punktach
obrad Radni wys uchali Raportu o stanie
bezpiecze stwa na terenie Gminy Pi tek i
Powiatu
czyckiego, przedstawionego
przez P olicjantów z KPP w
czycy,
sprawozdaniaz dzia alno ci GOPS w Pi tku
za 2015 r. oraz sprawozdania z realizacji
programu wspó pracy G miny Pi tek z
organizacjami pozarz dowymi i innymi
podmiotami prowadz cymi dzia alno
po ytku publicznego za rok 2015.
one podcz as ses ji zapy ta nia i
interpelacje:
- kiedy b dzie naprawiona droga powiatowa
w Pokrzywnicy? - pro ba o napraw drogi
zostanie przekazana przez Radnych Powiatu
do ZDP w czycy.
- pro ba o usprawnienie funkcjonowania
NZOZ Sanitas maj ce na celu skrócenie
kolejek oczekuj cych na porady lekarskie zostan przeprowadzone rozmowy z kierownictwem tegoZak aduOpieki Zdrowotnej.
- przymuszenia w cicieli by ego zak adu w
Piekarach do zainstalowania koszy na mieci
- w tej sprawie Gmina przeprowadzi stosowne rozmowyz w cicielem.
- monit o zwrócenie si do Ko a W dkarskiego w Pi tku z pro
o pomoc przy
uporz dkowaniu stawów w Piekarach zostanie przeprowadzona w tym temacie
rozmowa z Prezesem Ko a.
- jak ukara tych, którym udowodniono
wyrzucanie mieci w Piekarach? - w tej
sprawie Urz d Gminy zwróci si do Rewiru
Dzielnicowych w Pi tku z pro
o podj cie
stosowanych dzia .
- pro ba o zwrócenie si do gospodarstwa
“Borland” z Borowa o posprz tanie terenu
przy stawie w Piekarachi odkopanie rowu- w
najbli sz ym cza sie do gospod arstwa
zostanie skierowane pismo w tejsprawie.
cd. na str. 2
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Komunikat ARiMR

Z XV sesji Rady Gminy Pi tek
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W 2016 roku na realizacj
atno ci
bezpo rednich zostanie przeznaczona
kwotaok. 3,4 mld euro.
Na jednym formularzu wniosku rolnicy
mog ubiega si o przyznanie ró nych
form pomocy.
Agencja przypomina, e rolnicy, którzy
posiadaj co najmniej 10 ha gruntów
ornych musz stosowa dywersyfikacj
upraw, a rolnicy posiadaj cy powy ej 15
hektarów gruntów ornych dodatkowo s
zobowi zani utrzymywa w gospodarstwie
obszary proekologiczne (EFA).
Wi cej informacji na stronie internetowej
www.arimr.gov.pl

Konsultacje projektu
Strategii Rozwoju
Gminy Pi tek
na lata 2015-2023
cd. ze str. 1
Forma konsultacji:
Uwagi zg asza mo na na przygotowanym
f orm u l a r zu , p o pr z e z ws k a z a ni e
konkretnych propozycji i zmian w tre ci
p roje k t u S t r a t e gi i , u z up e n i e
i
doprecy zowania zapisó w. For mularz
dost pny jest na stronie www.gminapiatek.pl, www.bi p.ugpiatek.pl oraz w
Urz dzie Gminy Pi tek.
Formularz nale y przes
w wersji
elektronicznej na adres:
ugpiatek@ugpiatek.pl lub z
osobi cie
w sekretariacie Urz du GminyPi tek.

Do ynki
Wojewódzkie 2016
w Pi tku
Zarz d Wojew ództwa
ódzkiego, po
rozstr z ygni ciu konku rsu ofe rt na
organizacj Do ynek Wojewódzkich w
roku 2016, w dniu 19 kwietnia 2016 r.
zadecydowa o przyj ciu oferty Gminy
Pi tek naorganizacj tegorocznego wi ta
plonów. Zgodnie w og oszeniem termin
organizacji Do ynek Wojewódzkich 2016
ustalono na 28 sierpnia 2016 r.
W imie niu gospodarzy tegorocznych
Do ynek Wojewódzkich - Gminy Pi tek,
za pras zam y z ainte re sowan y ch d o
wspó pracy przy organizacji tegorocznego
wi ta plonów w rodku Polski.

W maju zapraszamy na:
wi to Stra aka - Msza w.
godz. 9:00
11-15.05 - 8. Plener rze biarski
rodka Polski
14.05 - XXXVII Zlot do rodka
Polski
25.05 - Gminny Turniej Lekkoatletyczny do SP w Czernikowie
i Dzie Sportu do SP w Pi tku .
3.05
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Pytania i interpelacje - cd.:
- pro ba o napraw przepustu i za atanie
dziur w drodze powiatowej do Balkowa sprawa zostanie przekazana do ZDP w
czycy.
- kiedy b
atane dziury w drogach
gminnych? - prace rozpoczn si wówczas,
gdy b
ciwe warunki pogodowe.
- czy ZGKiM mo e uprz tn teren nale cy
do firmy Ullisse przy ulicy Szkolnej i wystawi
za torachunek w cicielowi? - w tej sprawie
wypowie si Radca Prawny. Nieruchomo ci
zaj si ju Inspektor Nadzoru Budowlanego
czycy.
- pro ba o czyszczenie rowów melioracyjnych przez Spó
Wodn tam, gdzie rolnicy
ac sk adki i przedstawienie harmonogramu prac na br. - Spó ka Wodna czy cie rowy
melioracyjne na tych terenach, gdzie
acone s sk adki, a harmonogram prac
powinien posiada ka dy so tys.
- kiedy Gmina pozyska budynek po by ej
weterynarii przy ul. owickiej? - w tej sprawie
nadal trwaj rozmowy ze Starostwem, ale
ostateczna decyzja nale y do Wojewody.
- dlaczego firma Tonsmeier nie prowadzi
odbioru wszystkich zu ytych opon? - firma
odbiera tylko te opony, które uj te zosta y w
specyfikacji przetargowej i zawartej umowie.
- kiedy b dzie naprawiony dojazd do ysej
Góry? - prace rozpoczn si pod koniec
kwietnia i potrwaj do ko ca maja.
- pro ba o uzupe nienie ubytków w drodze
szlakowej od trasy nr 703 do Bronikowa oraz
ce - ubytki b
uzupe nianew maju.
- czy planowany jest remont wietlicy w
Bielicach? - tak, je li Gmina pozyska na ten
cel rodki z funduszy unijnych.
- pro ba o przycink ga zi wierzby przy
pomniku w Janowicach - przycinka zostanie
wykonana w najbli szym czasie.
- czy b dzie utwardzona gruzem droga z
Janówka do Balkowa? - prace b
prowadzone w miar dost pno ci niezb dnego do przeprowadzenia robót sprz tu
ZGKiM.
- co si stanie z wp atami na fotowoltaik ,
je li b dzie ma o wniosków od mieszka ców

i Gmina nie przyst pi do realizacji projektu? Gmina b dzie realizowa a ten projekt wraz z
innymi samorz dami.
- pro ba o napraw drogi w Go lubiu Osadzie
- w pierwszej kolejno ci, przed remontem tej
drogi musizosta wykonany projekt.
Podczas XV sesji Rada Gminy Pi tek podj a
uchwa y wsprawie:
- przyj cia Regulaminu utrzymania czysto ci i
porz dku na terenieGminy Pi tek,
- okre lenia terminu, cz stotliwo ci i trybu
uiszcz ania op at za gospod arowan ie
odpadami komunalnymi,
- okre lenia wzoru deklaracji o wysoko ci
op at za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szczegó owego sposobu i zakresu wiadczenia us ug w zak resie o dbieran ia
odpadów komunalnych od w cicieli nieruchomo ci i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczon przez w ciciela
nieruchomo ci op at za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
- powo ania KomisjiStatutowej,
- przyj cia darowizny nieruchomo ci przez
Powiat
czycki narzecz Gminy Pi tek.

Forum Rolno –
Gospodarcze Powiatu
czyckiego
26 kwietnia w Pi tku odby o si spotkanie
W oj ci ec ha Zdz ia rs ki eg o - st ar o st y
czyckiego i Krzysztofa Lisieckiego – wójta
gminy Pi tek dotycz ce I Forum Rolno –
Gospodarczego Powiatu czyckiego, które
odb dzie si 5 czerwca podczas Dnia
Nowalijki w Pi tku.
Forum b dzie skierowane do rolników
(g ównie producentów warzyw), du ych firm,
przedsi biorców i przedstawicieli instytucji
oraz organizacji rolniczych.
Osoby zainteresowane udzia em w Forum
mog zg asza swój udzia w Wydziale
Rolnictwa i Ochrony rodowiska w Starostwie
Powiatowym w
czycy, pok. nr 10, tel. 24
3887209 lub na adres rolnictwo@leczyca.pl

Badania ankietowe dla prowadz cych
dzia alno rolnicz na terenach OSN
Informujemy, e w okresie od marca do
czerwca 2016 r. prowadzona b dzie na
zlecenie Krajowego Zarz du Gospodarki
Wod ne j ankie tyzacja prow ad z c ych
dzia a l no
ro lnicz
na o bs z arac h
szczegó lnie na ra onych na a zotany
pochodzenia rolniczego, z których odp yw
azotu ze róde rolniczych do wód nale y
ograniczy (tzw. OSIN).
Ankietyzacja prowadzona jest w celu
o pr a c o w an i a rap o r t u dla K om is j i
Europejskiej.
Ankiet
dzie mo na wype ni podczas
wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych
spotka w gminach, w których wyznaczono
OSN, jak równie poprzez stron www:
ankieta.azotany.mggp.com.pl
Wype niaj cAnkiet prowadz cy

dzia alno
rolnicz na OSN b
mieli
mo liwo
przedstawienia stanu realizacji
programów dzia
i w ten sposób mog mie
wp yw na kszta t programu jaki zostanie
opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mog by kluczowe dla
opracowania odpowiednich instrumentów
wspieraj cych podejmowanie w ciwych
dzia
w kolejnym cyklu raportowym.
Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o
celu i korzy ciach wynikaj cych z wypenienia
an k i e t y z n a j d uj
si
n a s tro n i e :
azotany.mggp.com.pl
Zapraszamy w szystkich prow adz cych
dzia alno
rolnicz na obszarach szczególnie nara onych do wype nienia ankiety i
kontaktu z ankieterami. Terminy spotka z
ankieterami zostan podane wkrótce.

Expresem
przez Gmin Pi tek
- trwaj prace przy budowie sk adowiska
odpadów w Piaskach Bankowych. Obszar
przysz ego sk adowiska zosta podniesionyo
1 m po nad rz dne te renu. Z wi zek
Mi dzygminny Bzura, do którego nale y
Gmina Pi tek, przygotowuje dokumentacj
przetargow na II etap budowy sk adowiska,
które b dzie s
o 20 samorz dom.
Zako czenie prac zwi zanych z budow
sk adowiska planowane jest na koniec 2017r.
- finalizuj si umowy pomi dzy w cicielami dzia ek pod tereny inwestycyjne w
ce i Bronikowie, a firm Jones Long
Lasalle, specjalizuj cej si w dziedzinie
obrotu nieruchomo ciami i zarz dzaniem
inwestycjami. 28 kwietnia rozpocznie si
podpisywanie umów. Mamy nadzieje na
interesuj ce inwestycje wtym rejonie.
- 2 ma ja obch odzimy
wi to Flagi
Rzeczpospolitej Polskiej, natomiast 3 maja
przypada 225. rocznica Konstytucji 3 Maja.
W zwi zku z majowymi wi tami apelujemyo
wywieszenie przed domami flag.
- Zjazd Gminny OSP wybra nowe w adze
Zarz du Gminnego ZOSP RP w Pi tku. W
sk ad Zarz du wchodz : Krzysztof Lisiecki Prezes, Bogus aw Foks - Wiceprezes, Józef
W ojt era - Wice prezes , Przem ys aw
wi tkiewicz - Komendant Gminny, Janina
Wejt- wi tkiewicz - Sekretarz, Andrzej
Majchrzak - Skarbnik, Kamil Fr tczak C onek Prezydium, B ej Balik - Cz onek
Prezydium oraz Cz onkowie: Grzegorz
uchowicz, Micha Kacprzak, S awomir
Kunowski, S awomir Rybus i Jan Kruszyniak.
Komisj rewizyjna tworz : Zygmunt Barylski
- Przewodnicz cy, Jerzy Kacprzak - Wiceprzewodnicz cy i Dominik Kacperski Sekretarz.
- Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM
informuje, e 27 kwietnia ruszy a 4 ods ona
IX edycji konkursu DZIA AJ LOKALNIE.
Program Dzia aj Lokalnie jest adresowany
do organizacji p ozarz dowych i grup
nieformalnych dzia aj cych na rzecz dobra
wspólnego na terenie gmin wiejskich
cych cz onkami Stowarzyszenia.
W ramach programu mo na pozyska granty
do 6000,00 z na projekty maj ce na celu
pobudzanie lokalnej aktywno ci.

500+ w Gminie Pi tek
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w
Pi tku informuje, e na dzie 27 kwietnia
2016 r zosta y przyj te 382 wnioski o
wiadczenie wychowawcze "rodzina 500+".
Elektronicznych wniosków wp yn o 18
w niosków, g ów nie prze z bankowo
elektroniczn oraz 1 wniosek przez e-puap.
Przyjmowanie wniosków przebiega bez
adnych problemów, brakuj ce dokumenty
przez osoby sk adaj ce wnioski zostaj
dostarczane na bie co.
Na dzie 27 kwietnia zosta o wydanych 356
decyzji. Pierwsza wyp ata wiadczenia
wychowawczego "rodzina 500+" w naszej
gminie nast pi a 27 kwietnia 2016 r. na kwot
290.616,07 z .
Cz
wniosków które wp yn po 20 kwietnia
2016r. b dzie rozpatrywana na bie co.

XIII
Mi dzyprzedszkolny
Festiwal Teatralny
Przez dwa dni - 14 i 15 kwietnia br. scena
GminnegoO rodka Kultury w Pi tku sta a si
aren popisów dla najm odszych aktorów przedszkolaków uczestnicz cych w XIII
Mi dzyprzedszkolnym Festiwalu Teatralnym. Podczas dwudniowych pokazów mali
arty ci z przedszkoli i oddziaów przedszkolnych w: Czernikowie, Górze w. Ma gorzaty,
czycy, odzi, S ugach i Pi tku pokazali
perfekcyjnie przygotowane przedstawienia.
Za ka dym razem schodz cych ze sceny
ma ych aktorów egna a burza braw. I trudno
si temu dziwi , poniewa zarówno kolorowe
dekoracje i stroje, a przede wszystkim
wyst py dzieci zas ugiwa y na podziw oraz
uznanie.
Ka dy dzie Festiwalu zako czy si
wr czeniem pami tkowych statuetek oraz
odkim pocz stunkiem.
Gratulujemy wszystkim ma ym aktorom uczestnikom Festiwalu, którzy pomimo
odego wieku doskonale poradzili sobie z
trudnym i rolam i oraz trem . Byli cie
wspaniali! Organizatorom grat ulujemy
pomys u!

Konsultacje nt.
regulacji Moszczenicy
W dniu 6 i 15 kwietnia br. w Urz dzie Gminy
Pi tek odby y si spotkania konsultacyjne
dotycz ce planowanych dzia
regulacyjnych rzeki Moszczenicy. Prace mia yby
by prowadzone na dwóch odcinkach
Moszczenicy: Pokrzywnica - Piekary i
Boguszyce - Borowiec. W spotkaniach udzia
wzi li przedstawiciele w adz Gminy Pi tek,
przeds tawiciel e WZM iUW w
odz i,
mieszka cy Gminy Pi tek oraz przedstawiciele firm opracowuj cych projekt dzia
regulacyjnych i raport oddzia ywa na
rodowisko.G ównym celem planowanych
prac jest zmniejszenie zagro enia powodziowego na terenie Gminy Pi tek. Po
przedstawieniu planowanych prac uczestnicz cy w spotkaniach mieszka cy zg aszali
swoje uwagi i wnioski, które dotyczy y m.in.:
1. Pozostawienia przejezdnego odcinka
pomi dzy mostem „Szkolnym” a Wspólnot
Pastwiskow – dojazd do pó uprawnych
mo liwy jest tam jedynie wzd
prawego
brzegu po istniej cejgrobli nadrzek .
2. Zgoda wybranych osób na przyj cie
urobku ziemnego z pog bienia rzeki na
swoje nieruchomo ci – 4 osoby fizyczne
zgosi y swoje zainteresowanie przyj ciem
mas ziemnych na swoje dzia ki.
3. Uwaga, i sprz t pog biaj cy powinien
by odpowiednio dobrany do warunków,
gdy niektóre odcinki rzeki mog by trudno
dost pne dla koparekz krótkimramieniem.
4. Pro ba do WZMiUW w odzi o zadbanie o
jazy (m.in. w Boguszycach), aby osoby
postronne nie mia y mo liwo ci regulowania
przep ywami rzecznymi.
5. Zasygnalizowano,i nie wszyscy korzystacy z wód rzeki stosuj si do zapisów
wydanych pozwole wodno-prawnych, st d
obserwowany latem brak wody.

Centrum Informacji
Natura 2000 zaprasza
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa zaprasza do skorzystania
z bezp atnych us ug Centrum Informacji
Natura 2000.
Celem CIN jest zapewnienie informacji
dotycz cych praw izasad obowi zuj cych na
terenach obj tych sieci Natura 2000,
wszystkim za interesowanym, zarówn o
osobom prywatnym, w adzom lokalnym,
instytucjom, jak i przedsi biorcom. Eksperci
udzielaj informacji na temat obszarów
wchodz cych w sk ad sieci Natura 2000,
infor muj o mo liwo ciach lokowan ia
inwestycji, pomagaj w rozwi zywaniu spraw
konfl iktowych , sporz dzaniu raportó w
rodowiskowych i ocen oddzia ywania na
rodowisko. Zespó specjalistów posiada
równie wiedz przyrodnicz i prawn ,
pomocn przy sporz dzaniu planów zada
ochronnych. Fundraiserzy in formuj
o
fundu szach zarówno unijnych, jak i
krajowych wspomagaj cych ró ne formy
dzia alno ci na terenach sieci Natura 2000.
Problemy mo na zg asza w nast puj cy
sposób:
• telefonicznie – tel. 12 631 57 31 (pon.-pt. w
godz. 9-15),
• za pomoc
formu larza n a stron ie
internetowej Centrum Inf ormacji Natura 2000

Konkurs grantowy
Po Stronie Natury
Ju po raz szósty ruszy konkurs grantowy
realizowany w ramach programu Po Stronie
Natury. Placówki o wiatowe, organizacje
pozarz dowe i organizatorzy programów
s p o e cz ny c h m o g
ubiega
si
o
dofinansowanie dzia
ekologicznych na
kwot nawet 10 tys. z otych. Organizatorami
konkursu s
ywiec Zdrój S.A. i Fundacja
Nasza Ziemia. Poprzez konkurs firma chce
zach ci do aktywno ci proekologicznych
oraz wesprze inicjatywy Polaków na rzecz
rodowiska naturalnego. Konkurs grantowy
jest nieod cznym elementem programu Po
Stronie Natury, którego celem jest edukacja
ekologiczna i zach cenie do bycia po stronie
natury ka dego dnia dzi ki codziennym,
drobnym dzia aniom na rzecz ochrony
rodowiska.
W tym roku zg oszenia nadsy
mo na na
projektyw dwóchkategoriach:
1. „Zapro natur do siebie” – dzia ania o
charakterze projektów badawczych, nauki
przez do wiadczenie, obserwacji przyrody.
2. „Ma e formy ochrony przyrody” – dzia ania
na rzecz po szanow ania
rodowiska,
czynno ci i inwestycje s
ce ochronie
przyrody na co dzie , w tym odpowiedzialna
turystyka, w ka dej, nawet niewielkiej skali
dzia ania.
Termin nadsy ania wniosków mija 31 maja
2016 r. Nast pnie pod koniec czerwca jury
wy oni i og osi laureatów konkursu, którzy do
kwietnia 2017 roku b
mogli zrealizowa
projekty.
Wi cej informacji na temat konkursu na
stronie www.gminapiatek.pl oraz na stronach
organizatora. Zapraszamy do udzia u
placówki o wiatowe i stowarzyszenia.
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W Pi tku odby si
fina Gminnych
obchodów 1050.
Rocznicy Chrztu
Polski
W cz w ar te k 1 4 k wi e t nia w sa li
widowiskowej Gminnego O rodka Kultury
w Pi tku odby a si uroczysta akademia
"Od
c hrztu P olska si zac z a"
zorganizowana w ramach Gminnych
Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.
Organiz atorem przedsi wzi cia by
Kom it et Orga n izacyj n y G min nyc h
Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski.
Uroczysto
rozpocz a multimedialna
opowie
"966-2016", która poprzez
a ni m o w a ne k a dry p r z yp o m n i a a
najwa niejsze wydarzenia z historii Polski.
Po prez entacji mia m iejsce fina
happeningu "Polska to ja! Chrzest Polski
966 - mój chrzest", podczas którego dzieci
wype ni y kontur Polski zdj ciami ze
swojego chrztu.
Publiczno gromkimi brawami nagrodzi a
odych aktorów ze Szko y Podstawowej
w Czernikowie, którzy na akademi
przygotowali inscenizacj Chrztu Polski.
Podczas uroczysto ci og oszono tak e
w yn ik i k on k u r s u p la s tyc z n e g o i
poetycki ego, a laureato m wr czono
dyplomy, wyró nienia i nagrody. Nie
zabrak o tak e wernisa u konkursowych
prac plastycznych.
Uroczysto zako czy koncert "Preludium
ycia" w wykonaniu ódzkiej Orkiestry
Filmowej.

6 grantów
dla Gminy Pi tek
W III edycjikonkursu"Grant na lepszy start".
sze grantów otrzyma y projekty z one
przez Stowarzyszenia i grupy nieformalne z
Gminy Pi tek. S to:
"Zróbmy rakowi wspak", "Co dla Konarzewa", "W duszy gra", "Stawiamy na rozwój i
integracj spo eczn ", "Bieg Nowalijkowy dla zdrowego i aktywnego trybu ycia
Biegiem po nowalijki", “Podniebny" tenis
sto owy". Max. wysoko grantu 5 tys. z .

8. Plener rze biarski
Tradycyjnie w po owie maja Wójt Gminy
Pi tek i Proboszcz Parafii w. Trójcy w Pi tku
zapraszaj na Plener rze biarski rodka
P olsk i . Teg oro c zna, ó s ma od s on a
plenerowej twórczo cirze biarskiej w rodku
Polski, odb dzie si w dniach 11- 15 maja na
terenie starejplebani wPi tku.
Swój udzia potwierdzili rze biarze: Andrzej
bowski (Pi tek), Zbigniew Szczepa ski
(Kutno), Jan Szyma ski (Kunto), Bogus aw
Migel (S awno) oraz debiutuj cy na Plenerze
rodka Polski - RomanKie b (Janikowo).
Od czwartku 12 maja, w godz. 10:00 -16:00,
plener b dzie otwarty dla zwiedzaj cych. Do
odwiedzenia pleneru zapraszamy m.in.
szko y. Rze biarze ch tnie opowiedz o
swojej twórczo ci.
Na zako czenie pleneru, w niedziel
15 maja, w godz. 9:00 - 14:00, zorganizowana zostanie wystawa prac plenerowych
oraz prezentacja i kiermasz rze b twórców
uczestnicz cych w plenerze. Zapraszamy
serdecznie.

Harmonogram
odbioru odpadów

Od 5 maja g osuj na
Podwórko NIVEA

W roku 2016 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych termin ach:
ODPADY KOMUNALNE:
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):
5 maja,2 i 30 czerwca, 28 lipca,
25 sierpnia, 22 wrze nia, 20 pa dziernika,
17 listopada, 15 grudnia.
OD PADY SELE KT YWNE - s zk o
(zielone worki):
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
odb dzie si w dniu 19 wrze nia 2016.

Zg oszona przezGmin Pi tek lokalizacja na
Podwórko NIVEA bierze udzia w ogólnopolskim konkursie.
K o nkurso w a ryw a li zacj a poleg a na
a ktywnym g oso waniu na zg o szon
lo kalizacj
za p o rednic twem strony:
www.nivea.pl/podw orko2016 b
przez
mobiln aplikacj .
C odz ienn ie ka dy mie s zkanie c ma
mo liwo
oddania jednego g osu, a im
wi cej g osów, tym wi ksza szansa na
wygran i wspóln zabaw .
Konkurs Podwórko NIVEA sk ada si z
dwóch etapów gosowania:
• Etap I od dnia 5maja 2016 r. do 2 czerwca r.
do godziny 23:59:59
•Etap II od dnia 3 czerwca 2016 r. do 30
czerwca 2016r. do godziny23:59:59
W ka dym etapie g osowania wy onionych
zostanie 20 Zwyci skich Lokalizacji.
W ygrana w kon kursi e zale y p rzede
wszystkim od wspólnego zaanga owania i
a ktywneg o g oso wania przez lo kaln
spo eczno .
Gor co zach camy mieszka ców naszej
gminy do udzia u w konkursie i aktywnego
osowania. Wspólnym dzia aniem mo emy
przyczyni si do powstania n owego
rodzinnego miejsca zabaw.

Ga zeta samorz dowa z rod ka Polski Informator Urz d u i Rady Gminy Pi tek
Wydawca: Urz d Gminy Pi tek
Ad res: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 1 6
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.p l
ugpiatek@ugpia tek.pl

Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 4

Mistrzowie powiatu
w koszykówce
W czwartek 14 kwietnia 2016 r. w Pi tku
odby y si Mistrzostwa Powiatu czyckiego
w Pi ceKoszykowej Dziewcz t i Ch opców.W
turnieju udzia wzi y gimnazja z:
czycy,
Topoli Królewskiej i Pi tku. Po zaci tej
rywalizacji i grze fair play podium wygl dao
nast puj co:
dziewcz ta:
I miejsce – Pi tek
II miejsce – czyca
III miejsce – Topola Królewska
ch opcy:
I miejsce – Pi tek
II miejsce – czyca
Uczniowie reprezentuj cy Gimnazjum w
Pi tku: Paulina Zacho rska, P atrycja
Olejniczak, Aleksandra Kubiak, Martyna
Kowalska, Anna Karbow iak, Katarzyna
Gawryszczak, Anna Roma ska, Jakub
Kowalski, Dawid Kominiak, Piotr Fr tczak,
Rafa Ga czy ski, Mateusz Zych, Adrian
Bu gaja k , Maks ym ilian K wiatk ows ki,
Stanis aw Piech. Opiekunem uczniów by p.
Krzysztof Korzewski.
Najlepsz zawodniczk zosta a Aleksandra
Kubiakz Pi tkuzdoby a 14 punktów.
Dziewcz ta i ch opcy z Pi tku awansowali do
turnieju rejonowego. Fundatorempucharów i
dyplomów by prezes LKS Malina Pi tek p.
Bogdan Urbanek.

ódzki Klub Karate
Kyokushin trenuje
w Pi tku
W Pi tku dzia
ódzki Klub Karate
Kyokushin Sekcja Pi tek. Treningi dla dzieci
i doros ych odbywaj si we wtorki oraz
czwartki w Gminnym O rodku Kultury o
godz. 18 00. Op ata wynosi 10 z /mc plus
50z rocznie za licencj zawodnicz .
Zdarza si e zawodnicy je
do odzi,
albo do Pi tku przyje
aj sensei z odzi
prowadz c treningi. Treningi prowadzone s
równie w lesie Witowskim, b
w sali
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Pi tku. Treningi prowadzi Instruktor Karate
Kyokush in. Aktualno ci
i wyd arzenia
dotycz ce klubu mo na ledzi na bie co
si na fejsbukowym profilu Klubu.

Nowy projekt OHP
OHP przyst puje do realizacji projektu
„OBUD
SWÓ J POTE NCJA ”, który
adresowany jest do m odzie y w wieku 1824lata nie ucz cej si i nie pracuj cej.
Cz
zaj
dzie realizowana równie dla
10 osób z
czycy i okolic. Projekt jest
finansowany z funduszy Unii Europejskiej –
uczestni cy nie ponosz adnych kosztów.
Szczeg ó ow e informa cje w Pu nkcie
Po rednictwa Pracy w czycy.

Sprzedam ziemi , ok. 2 ha
po on w Gminie Pi tek (Witów)
- tel. 509 915 735

