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Z obrad III i IV sesji Rady Gminy Pi tek
We wtorek 30 grudnia 2014 r. odby a si III
sesja Rady Gminy Pi tek. Po sta ych
punktach obrad Radni z yli zapytania i
interpelacje, które dotyczy y m.in.:
- terminu planowanej naprawy ogrodzenia
parku w Pi tku (D. Gor cy) - je li Rada
wygospodaruje w bud ecie na 2015 r. rodki,
to remont zostanie przeprowadzony w tym
roku.
- terminu budowy chodnika na ul. owickiej
przy parku i m o liwo ci do wietlenia
skrzy owania dróg 702 i 703 przy mo cie na
rzece Malinie (D. Gor cy) - w temacie
budowy chodnika Zarz dca drogi - ZDW
przeprowadzi ju przetarg na przygotowanie
dokumentacji projektowej i trwaj dalsze
prace. Natomiast w drugiej sprawie, to
Gmina Pi tek przeprowadzi rozmowy z firm
Energa O wietlenie.
- czy zosta y zg oszone zastrze enia w
sprawie budowy stacji paliw przy DINO (D.
Gor cy) - do chwili obecnej nikt nie z
pisemnego zastrze enia w tym temacie.
Gmina Pi tek wystosowa a w tej sprawie
pisma do instytucji wydaj cych pozwolenia
na budow tego typu obiektów. Stanowisko
Gminy w tej sprawie jest negatywne.
- terminu og oszenia przetargu na sprzeda
dzia ek w Balkowie (B. Gawryszczak) przetarg odb dzie si na pocz tku marca
2015 r.
- przeznaczenia rodków na wykonanie
nak adki na drodze powiatowej w Czernikowie (W. Krysiak) - w bud ecie na rok 2015 nie
zosta y zarezerwowane rodki na ten cel.
- pro ba o zaproszenie na sesj Rady Gminy
Pi tek zarz dcy drogi wojewódzkiej nr 702 w
celu omówienia planów zwi zanych z
przebudow tej drogi (W. Borczy ski) zaproszenie zostanie wys ane.
- informacji nt. podzia u rzek na samorz dowe, powiatowe i wojewódzkie (D. Jó wiak)
- Gmina nie posiada adnych informacji na
temat takiego podziau rzek.
Podczas III sesji Rady Gminy Pi tek podj to

uchwa yw sprawach:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pi tek na lata
2014 - 2019,
- dokonania zmianw bud ecie GminyPi tek,
- przyj cia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdzia ania Narkomanii dla Gminy
Pi tek na2015 rok.
Kolejna sesja Rady Gminy Pi tek mia a
miejsce w dniu 9 stycznia 2015 r. Po sta ych
punktach obrad na które sk ada si m.in.
p rzedsta wieni e in forma cji na temat
wykonania uchwa rady Gminy i pracy Wójta
w okresie mi dzysesyjnym Radni z yli
szereg pyta i interpelacji dotycz cych:
- wyja nienia sprawy za enia dodatkowej
lampy o wietleniowej przy jednej z posesji
mieszka ca abokrzek (A. Matusiak) sprawa b dzie rozpatrywana podczas
realizacji
III etapu budowy gminnego
wietlenia.
- dobudowy o wietlenia w ce, za parkiem
(A. Matusiak) - podobnie jakwy ej.
- przeprowadzenia rozmów w sprawie
do wietlenia skrzy owania dróg nr 702 i 703
przy mo cie na rzece Malinie (D. Gor cy) rozmowy b
przeprowadzone pod koniec
styczniabr.
- mo liwo ci zmiany godzin pracy Urz du
Gminy Pi tek (D. Gor cy) - sprawa zostanie
przedyskutowana na najbli szym spotkaniu
z pracownikami.
- czy Zarz d Dróg Powiatowych zajmie si
popraw stanu przystanku szkolnego w
Balkowie przy sklepie (B. Gawryszczak) ZDP mazaj si spraw wiosn 2015 r.
- k opotów z uzyskaniem orzeczenia o
stopniu niepe nosprawno ci dzieckaz Piekar
(W. Borczy ski) -spraw zajmuj si rodzice
wspierani przez Przedszkole i GOPS.
- przezn aczenia budyn ku po by ym
posterunku policji (ul. czycka) na GOK (W.
Borczy ski).
cd.na str. 2

14 tys. podczas fina u
WO P w Pi tku
W niedziel 11 stycznia w ca ej Polsce po raz 23
zagra a Wielka Orkiestra wi tecznej Pomocy,
tym razem dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddzia ach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki
medycznej seniorów”. 23. fina WO P odby si
równie w Pi tku. Miejscowy sztab WO P,
mieszcz cy si w Szkole Podstawowej w Pi tku
przygotowa szereg imprez towarzysz cych
fina owi. WO P zagra a równie w Szkole
Podstawowej w Czernikowie.
Od godziny 8:00 na ulicach Pi tku spotka
mo na by o kwestuj cych wolontariuszy z
kolorowymi puszkami orkiestry. Trzeba przyzna
e mieszka cy rodka Polski nie
owali
grosza i pomimo niesprzyjaj cej spacerom
pogody puszki szybko wype nia y si datkami.
Jako pierwsi na orkiestrowej scenie WO P w
Pi tku wyst pili uczestnicy rozgrywek w pi
no
uczniowie i ich rodzice. Natomiast o 14
rozpocz y si rozgrywki Ligi Halowej w Pi tku.
Tradycyjnie o godz. 15 oficjalnego otwarcia
fina u WO P dokona Wójt - p. Krzysztof
Lisiecki, który przedstawi miejscowy sztab
orkiestry oraz zaprosi wszystkich do wspólnej
zabawy.
Przygotowane na fina pokazy
rozpocz li druhowie z OSP Pi tek, którzy
zademonstrowali pokaz udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz nagrodzony
gromkimi brawami pokaz z u yciem specjalistycznego sprz tu wykorzystywanego m.in. przy
uwalnianiu ofiar wypadków.
cd. str.2

Gazeta samorz dowa z rodk a Polski - str. 1

Z obrad III i IV sesji
cd. ze str. 1
Istnieje mo liwo przeznaczenia budynku
po by ym posterunku na cele kulturalnowiatowe. Jednak w tej chwili Gmina
Pi tek nie dysponuje rodkami finansowymi
na przeprowadzenie remontu i adaptacji
budynku nawspomniany cel.
- przez kogo wybierany jest Komendant
Gminny OSP oraz kto finansuje jego
dzia alno
(D. Pasterski) - Komendanta
wybiera Zarz d Gminny OSP a jego
dzia ania finansuje Urz d Gminy.
- mo liwo ci podniesienia wyp aty dla
stra aków za wyjazdydo akcji(D. Pasterski)
- decyzj w tej sprawie podejmuje Rada.
Podczas sesji podj touchwa yw sprawach:
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej GminyPi tek na lata 2015-2020
- wsprawieuchwalenia bud etu narok 2015
-w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Pi tek na 2015 r.
- w sprawie zmiany Uchwa y okre lenia zasad
przyznawania i wysoko ci diet przys ugucych radnym Rady Gminy Pi tek za udzia w
pracach organu samorz dowego oraz zwrotu
kosztów podró y s bowych.
- wsp rawie zmiany Uchwa y powo ania sta ych
komisji Rady Gminy Pi tek i ich sk adów
osobowych oraz ustalaniazakresów dzia ania.
- w s pra w i e w y b o r u d e l eg a t ó w d o
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziem i
czyckiej.
- w sprawie reprezentowania Gminy Pi tek w
Zgro madzen iu Zwi zku M i dzyg minneg o
"Bzura"

14 tys. podczas fina u
WO P w Pi tku
cd. ze str. 1
Podczas, gdy w nowej hali sportowej
odbywa y si mecze Ligi Halowej w Pi tku
na scenie zlokalizowanej w Pilawie mia y
miejsce kolejne wyst py i pokazy. Jak
zawsze burz braw nagrodzony zosta
koncert w wykonaniu Orkiestry OSP Pi tek.
Wielu emocji dostarczy a aukcja gad etów
ofiarowanych WO P przez sponsorów.
Licytuj cy obrazy, zabawki, kubki i koszulki
WO P oraz wiele innych przedmiotów nie
szcz dzili grosza, aby sta si
cicielem
wybranego gad etu. Nie zabrak o tak e
wyst pów najm odszych artystów – dzieci z
Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku oraz
uczniów Pi tkowskiej podstawówki, którzy
podczas 23. fina u WO P przedstawili bajk
„Kot w butach” wystawion w j zyku
angielskim.
Blok programów artystycznych zako czy
wyst p wokalny gimnazjalistów, którzy
bawili publiczn o
znanymi u tworami
biesiad nymi. Za inte r esowa n i mogli
skorzysta porad dy uruj cego lekarza
Medycyny „Mi orz b” dla Seniorów. Na
strudzonych zabaw uczestników 23. fina u
czeka y kawiarenki oferuj ce pyszne ciasta,
n ap oj e , sa at ki i in n e s m a ko yk i .
Powodzeniem cieszy a si równie loteria
fantowa, w której ka dy los gwarantowa
wygran .
Tradycyjnie fina zako czy o „ wiate ko do
nieba”. Podczas 23. fina u WO P w Pi tku
zebrano kwot 14 tys. z .
Gazeta samorz dowa z rodka P olski - str. 2

Odbiór mieci w roku 2015
W przetargu wy onion a zosta a firma
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o.o. , która od
1 stycznia 2015 odbiera mieci od
mieszka ców Gminy Pi tek. Umowa na
odbiór mieci zosta podpisana na okres 12
miesi cy - tj. od 1 stycznia 2015 do 31
grudnia 2015 r. Decyzj Rady Gminy Pi tek
koszt odbioru mieci od 1 mieszka ca
wynosi 6 z za mieci segregowane i 10 z za
odpady niesegregowane - stawki na dzie
dzisiejszy.
T E R MIN Y OP AT Z A G OS P O D AROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z tre ci uchwa y nr XXIV/118/12
Rady Gminy Pi tek z dnia 17.12.2013 r. w
sprawie okre lenia terminu, cz stotliwo ci i
trybu uiszczania op at za gospodarowanie
odpadami komunalnymiUrz d Gminy Pi tek
informuje, i m iesi czn
op at
za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
nale y ui ci gotówk w kasie Urz du Gminy
Pi tek lub przelewem na rachunek bankowy
Gminy Pi tek o numerze 57 9029 1023 0300
0244 2003 0003 w terminach:
- za miesi c stycze – do 31 stycznia 2015;
- za miesi c luty - do 28 lutego 2015;
- za miesi c marzec - do 31 marca2015;
- za miesi c kwiecie - do 30 kwietnia 2015;
- za miesi c maj - do 31 maja 2015;
- za miesi c czerwiec - do 30 czerwca 2015;
- za miesi c lipiec do 31 lipca 2015;
- za miesi c sierpie – do 31 sierpnia 2015;
- za miesi c wrzesie – do 30 wrze nia
- za miesi c pa dziernik – do 31 pa dziernika 2015;
- za miesi c listopad – do 30 listopada 2015;
- za miesi c grudzie – do 31 grudnia d2015.
W roku 2015 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
29 stycznia, 26 lutego, 26 marca,
23 kwietnia, 21 maja, 18 czerwca,
16 lipca, 13 sierpnia, 10 wrze nia,
8 pa dziernika,5 listopada, 3 i 31 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE ( te worki):
22 stycznia, 18 lutego, 18 marca,
16 kwietnia, 13 maja, 3 czerwca,
1 i 29 lipca, 27 sierpnia, 25 wrze nia,
22 pa dziernika, 20 listopada, 18 grudnia.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzie w ka dy pi tek.

Zmiana godzin pracy
Urz du Gminy Pi tek
i GOPS-u
Na podstawie Zarz dzenia nr 2/2015 Wójta
Gminy Pi tek od 1 lutego 2015 r. zmianie
ulegaj godziny pracy Urz du Gminy Pi tek.
Urz d Gminy b dzie czynny:
poniedzia ek - wtorek w godz.7:00 - 15:00
roda w godz. 7:00- 16:00
czwartek w godz. 7:00 - 15:00
pi tek w godz. 7:00- 14:00
Zmianie ulegaj równie godziny pracy
GOPS w Pi tku. Od 1 lut ego GOPS pracuje
wgodz:
poniedzia ek - wtorek w godz.7:00 - 15:00
roda w godz. 7:00- 16:00
czwartek w godz. 7:00 - 15:00
pi tek w godz. 7:00- 14:00

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz
zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego, folii, opon odb dzie si w terminie
uzgodnionym z Urz dem Gminy Pi tek powiadomienie odr bnym komunikatem.
Uwaga: Do
tych worków mo na wk ada
wy cznie: butelki plastikowe po napojach i
chemii domowej, puszki po napojach i
konserwach oraz opakowania wielomateriaowe po sokach, napojach, mleku, opakowania z papieru lub tektury, gazety i
czasopisma, katalogi, prospekty, foldery,
papier szkolny i biurowy, ksi ki i zeszyty,
torebki papierowe, papier pakowy.
Uwa g a:
ci ciel e nieru cho mo c i
samodzielnie dostarczaj szk o (równie
pla s t i k) d o p u nkt ó w gn i a z d ow yc h
rozstawionych w 27 miejscach na terenie
gminy Pi tek.
W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika
twardego na odpady zmieszane w ciciele
otrzymuj worek koloru czarnego, który w
uzasadnionych przypadkach dostawiaj do
pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki
czarne b
dostarczane przez firm w dniu
odbioru odpadów lub b
dost pne w
Urz dzie Gminy Pi tek pokójnr 15.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
firm
TÖNS ME IER z god ni e z w / w
harmonogramem zainteresowani przekazuj telefonicznie do Urz du Gminy Pi tek:
tel. 24 722-11-58 w.24.
Wi ksze ilo ci jednorodnych odpadów
zebranych w sposób selektywny mo na
indywidualnie dostarc za do Sortowni
Odpadów Opakowaniowych pod adres:
TÖNSMEIER Centrum Sp.
z o.o. ul.
koszy ska 127, 99-300 Kutno.
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 specjali styczny zbieraj cy
odpady, tonie dalej ni 15 mod jej osi.
Uwagi lub pytania mog by zg aszane
wsiedzibiefirmy lubpod numerem tel.:
TÖNSMEIER Centrum Sp. zo. o.
ul. koszy ska 127, 99-300Kutno
tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka
tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obs ugi
Klienta

Informacja dla
uczestników projektu
Pod czeni-Niewykluczeni
Informujemy, e w celu przyjmowania i
obs ugi zg osze uczestników Projektu
„Pod czeni – Niewykluczeni. Dzia anie
przeciw wykluczeniu cyfrowemu” realizowanego przez Gmin Pi tek, dotycz cych
jako ci us ug, awarii lub potrzeby pomocy
technicznej funkcjonuje Biuro Obs ugi
Klienta. Zg osze mo na dokonywa :
- telefonicznie (od poniedzia ku do pi tku w
godz. 9:30 – 17:30, sobota 9:00 - 13:00)
telefon: 24 254 29 65, fax: 24 254 99 64
- za pomoc poczty elektronicznej (od
poniedzia ku do pi tku w godz. 9:30 – 17:30,
sobota 9:00- 13:00) na adrese-mail:
serwis@mpcnet.pl (link sendse-mail)

Expresem
przez Gmin Pi tek
- trwaj prace zwi zane z adaptacj klas po
by ej szkole podstawowej w Górkach
ca wskich na cele mieszkaniowe i wietlic wiejsk . Prace wykonuje ZGKiM w
Pi tku.W ostatnim czasie u ono chodnik z
polbruku oraz zainstalowano przydomow
oczyszczalni cieków, która obs y mieszka ców budynku i wietlic . Wewn trz budynkuprowadzone s prace wyko czeniowe.
- w nocy z soboty10 na niedziel 11 stycznia
nad obszarem Gminy Pi tek przesz a
wichura, która poczyni a wiele szkód. Ich
usuwaniem zaj li si druhowie z OSP Pi tek,
ZGKiM w Pi tku oraz pracownicy robót
interwenc yjnych. Uszkodzeniu uleg 1
budynek mieszkalny, budynki gospodarcze,
linie energetyczne, ogrodzenia. Powsta e
szkody szacowa a powo ana przez Wójta
Komisja.
- w jednostkachOSP odbywaj si zebrania
sprawozdawcze, podczas których druhowie
podsumowuj miniony rok i zak adaj plany
na rok 2015. Mo na nadmieni
e w
minionym roku najwi cej wyjazdów do
wszelkiego rodzaju zdarze , które mia y
miejsce na terenie powiatu
czyckiego
odnotowa a jednostka OSP Pi tek - 80, w
tym 48 to zdarzenia drogowe, 26 po ary i 6
pozosta e.
- krótka statystyka za rok 2014: urodzenia 41, zgony - 88 (w tym 43 USC Pi tek),
ma
stwa - 24 (w tym USC Pi tek 11). W
dniu 31grudnia w naszej gminie zameldowanych by o 6 221 osób, z czego 1 819 w
Pi tku.
- w grudniu rozstrzygni to przetarg na
wybór firmy odbieraj cej odpady od mieszka ców Gminy Pi tek. Do przetargu stan y
2 firmy:
- Remondis (528 768 z za odbiór mieci
przez okres 12 miesi cy)
- TÖNSMEIER Centrum Sp. (519 475,68 z
za odbiór mieciprzez okres 12 miesi cy).
Z firm TÖNSMEIER Centrum Sp. (dawniej
Ekoserwis) podpisana zosta a umowa na
okres 12 miesi cy - do 31.12.2015 r.) Na
sytczniowej sesji Radni zadecydowali o
niepodnoszeniustawki zawywóz mieci.
- trwa realizacja Projektu "Pod czeni Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu” Dzi ki projektowi 300
osób z gminy Pi tek otrzyma komputer wraz
z dost pem do internetu. Obecnie w
utworzonych na potrzeby projektu regionalnych centrach beneficjenci przechodz
szkolenia z zakresu obs ugi komputera,
korzystania z podstawowych aplikacji i
internetu. Prowadzony jest równie monta
sprz tu uczestnikom Projektu. Realizacja
Projektu potrwa do ko ca marca 2015 r.
- rolnik, który chce odzyska cz
pieni dzy wydanych na olej nap dowy
ywany do produkcji rolnej powinien
zbiera faktury VAT. W terminie od 1 lutego
2015 r. do 28 lutego 2015 r. nale y z
odpowiedni wniosek do wójta, w zale no ci
od miejsca po enia gruntów rolnych wraz z
fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowi cymi
dowód zakupu oleju nap dowego w okresie
od 1 sierpnia 2014 r. do 31stycznia2015 r.

Wybory so eckie
w Gminie Pi tek

Konsultacje w sprawie
regulacji Moszczenicy

Na podstawie Zarz dzenia Wójta Gminy
Pi tek nr 5/2015 z dn. 28 stycznia 2015 r. w
lutym 2015 r. w Gminie Pi tek przeprowadzone zostan
wybory so tys ów wg.
poni szego harmonogramu:
03.02.2015 r. –Witów –godz. 10:00
– u so tysa – W adys awGo uchowski
03.02.2015 r.
ka – godz. 11:00
– salaOSP Pi tek – Dariusz Kluska
03.02.2015 r. –Rogaszyn – godz.12:00
– u so tysa – Miros aw Miko ajczyk
03.02.2015 r. –Górki P awskie
– godz. 14:00 –u so tysa– Karol Miszczak
03.02.2015 r. – Pi tek – sala Urz du Gminy
Pi tek – godz.16:00 – Józef Stawi ski
04.02.2015 r. –W ostowice-Parcele
– godz. 10:00 - u so tysa - Rados aw Rosi ski
04.02.2015 r. –Stare Piaski-Le ajna
– godz. 12:00 – u so tysa –Andrzej Wac awiak
06.02.2015 r. –Konarzew – godz.9:00
– u so tysa – Stanis aw Garus
06.02.2015 r. –Piekary -godz.11:00
– u so tysa – Ewa Galanciak
06.02.2015 r. –Micha ówka – godz. 13:00
– u so tysa – Bogdan Owczarek
09.02.2015 r. –Janków-Or dki – godz. 11:00
– salaOSP Janków – Ilona Struszczak
10.02.2015 r. – Bielice – godz. 10:00 – sala
Urz du GminyPi tek – Mariola Kulawczyk
10.02.2015 r. –Orenice– godz. 12:00
– OSPOrenice– Wies aw Miko ajczyk
10.02.2015 r. –Janowice – godz. 13:00
– OSPJanowice-Go lub– Dariusz Jó wiak
10.02.2015 r. –Go lub –godz. 13:00
– OSPJanowice-Go lub– DanutaPi acik
10.02.2015 r. –Sypin-Borowiec
– godz. 13:00 –u so tysa- Marianna Dudka
11.02.2015 r. –W ostowice – godz. 10:00
– u so tysa – Henryk Le niewski
11.02.2015 r. –Górki ubnickie –godz. 10:00
– u so tysa –Wojciech Ka mier ak
11.02.2015 r. ladkówPodle ny
–godz. 1 2:00 – u so tysa – Eugeniusz Adamsk i
11.02.2015 r. –Su kowice Pierwsze
– godz. 13:00 –u so tysa– Mariusz Kasica
12.02.2015 r . –Jasionna– godz. 10:00
– u so tysa - Feliks Misztal
12.02.2015 r. –Su kowice Drugie
– godz. 12:00 –u so tysa– Józef Ró alski
14.02.2015 r. –P awice – godz.14:00
– u so tysa – Leszek Kasi ski
17.02.2015 r. ubnica –godz. 10:00
– u so tysa – Barbara Garus
17.02.2015 r. –Mchowice – godz.10:00
– u so tysa – Pawe aszczyk
17.02.2015 r. abokrzeki – godz. 11:00
– u so tysa – Tadeusz G adysz
17.02.2015 r. – Krzyszkowice – godz. 11:00
– u so tysa – Danuta Bia kowska
18.02.2015 r. –Mys ówka – godz.10:00
– u so tysa –Andrzej Olczak
18.02.2015 r. –Balków –godz. 12:00
– salaOSP Balków – Beata Gawryszczak
18.02.2015 r . –Czerników – godz.15:00
– u so tysa – Waldemar Krysiak
20.02.2015 r. –Boguszyce – godz. 12:00
– u so tysa – Katarzyna Jó wiak
20.02.2015 r. –Pokrzywnica – godz. 13:00
– u so tysa – Krzysztof W glewski
27.02.2015 r. ladkówRozlaz y
– godz. 13:00 –u so tysa– Jacek Witczak

W dniu 23 stycznia, o godz. 10.00, w Urz dzie
Gminy Pi tek odby y si ko nsultacje
spo eczne dotycz ce „Studium rozpoznania
potrzeb i zakresu prac utrzymaniowych i
regulacyjnych rzeki M oszczenicy”. Na
spotkanie zostali zaproszeni mieszka cy
gminy Pi tek: w ciciele gruntów wzd
rzeki, so tysi, osoby prowadz ce dzia alno
gospodarcz zwi zan z u ytkowaniem
wody. W konsultacjach uczestniczy o ok. 60
osób - m.in. z-ca dyrektora Zarz du Melioracji
i Urz dze Wodnych w odzi - pan Jaros aw
Sta czyk wraz z zespo em ZMiUW: p. Ann
Kuro , p. Jerzym liwkiewiczem, p. Adamem
Wójtowiczem, p. Kossud Leszkiem, p.
Ko odziejczykiem Krzysztofem, ze strony
Wykonawcy Studium: Arkadiuszem rodul i
Renat Bogda sk -Warmuz z firmy MGGP
S.A. oraz przedstawiciel ZDW w owiczu p.o.
dyrektora Krzysztof Foks.
Podczas spotkania przedstawiono kilka
wariantów planowanych prac na rzece
Moszczenicy. Wybrano wariantregulacji rzeki
na odcinku od M yna na grobli do jazu w
Piekarach. Regulacja ma po lega na
odmuleniu dna (o 60 cm) i za eniu kilku
progów na rzece. Dok adny projekt regulacji
dzie jeszcze konsultowany z mieszka cami. Mamy nadziej
e WZMiUW w odzi
szybko przyst pi do realizacji zadania.

Spotkanie z so tysami
W poniedzi a ek 26 styczni a w sali
konferencyjnej Urz du Gminy Pi tek odby o
si spotkanie z so tysami. Na spotkaniu
omówione zosta y nast puj ce sprawy:
- ustalenia harmonogramu zebra w sprawie
wyborów so tysów,
- inwestycji zrealizowanych przez Gmin w
roku 2014 oraz plan zada inwestycyjnych
na rok 2015.
- zmiany godzin pracy Urz du Gminy Pi tek,
- planu bezp atnych porad prawnych dla
mieszka ców Gminy
- dzia alno ci Gminnej Spó ki Wodnej w
Pi tku (zadania zrealizowane w 2014 roku i
plany na rok 2015).
So tysi poruszyli szereg spraw dotycz cych
m.in.: rozbudowy o wietlenia, naprawy dróg,
wycinkikrzaków oraz odmulania rzek i rowów.
Podatnicy podatku o d rodków tra nsportowych
obowi zani s corocznie sk ada deklaracj na
dany rok podatkowy w terminie do 15 lutego, a
je eli ob owi zek podatkowy powsta po tym dniu
– w te rminie 14 dni od dnia zaistnienia
okoliczno ci u zasadniaj cych powstanie tego
obowi zku. Ob owi zek podatkowy w za kresie
podatku od rodków transportowych ci y na
o sobac h fizycznych i prawnych b
cych
cicielami rodków transportowych.Powstaje
od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po
miesi cu, w którym rodek transportowy zosta
zarejestrowany na terytorium RP i wygasa z
ko cem miesi ca, w którym rodek transpo rtowy
zosta wyrejestrowa ny lub wyd ana zosta a
d ecyzja o czasowym wycofan iu z ruchu.
ciciele po jazdów obowi zani s wp aca
podatek od rodków tran sportowych – bez
wezwania – w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15
wrze nia ka dego roku.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 3

Konkurs "Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne"

Nauka p ywania na
basenie w Ozorkowie

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pa stwowa
Inspekc ja Prac y, Kasa Rolniczego
Ubezpie czenia Spo ecz nego i inne
instytucje dzia aj ce na rzecz poprawy
bezpiecze stwa pracy w gospodarstwach
rolnych. Celem Konkursu jest promocja
zasad o chrony zdrowia i yc ia w
rodowisku pracy rolnika oraz popularyzowanie przyjazn ych i bezpiecznych
gospodarstw rolnych dla w cicieli i
czonków ich rodzin.
W konkursie mog bra udzia rolnicy
prowadz cy indywidualn dzia alno
rolnicz , ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z w cicieli).
Komisje konkursowe oceni m. in. takie
elementy gospodarstwa jak:
ad i porz dek w obr bie podwórza,
zabudowa i stanowisk pracy,
· stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i u ywanych
drabin oraz in stalacj i i urz d ze
elektrycznych,
· wypos a enie maszyn i urz dze
ywanych w gospodarstwie w os ony
ruchomych cz ci, podpory i inne
zabezpieczenia przed wypadkami,
· stan techniczny maszyn i urz dze
stosowanych w gospodarstwie,
· stosowanie, stan i jako
rodków
ochrony osobistej i inne.
Regulamin oraz formularz zg oszenia do
Konkurs u s
d ost pne na stronie
internetowej KRUS: www.krus.gov.pl oraz
w jednostkach organizacyjnych Kasy.
Termin nadsy ania zg osze mija 31 marca
2015 roku. W imieniu organizatorów
serdecznie zapraszamy do udzia u w tym
konkursie.

Raz w miesi cu w godzinach 15.45 – 18.00,
blisko czterdziestoosobowa grupa uczniów z
klas II – VI pod opiek pa : W. Grabarek, A.
Osieckiej i A. Raj uczestnicz w kolejnych
zaj ciach nauki p ywania w roku szkolnym
2014/2015. Pod bacznym okiem instruktora
ucz si i doskonal technik
ywack .
Du
przyjemno
uczn iom sprawiaj
swobodne zabawy i gry w wodzie. Korzystaj
ze zje
a lni ora z in n ych a tr ak cji
znajduj cych si w p ywalni dbaj c przy tym o
bezpiecze stwo swoje i innych.
Gmina Pi tek pokrywa koszty dojazdu na
basen wOzorkowie.
HARMONOGRAM WYJAZDÓW NA BASEN
W OZ ORK OWI E w ro k u szk o lny m
2014/201 5 przez uczni ów ze Szko y
Podstawowej w Pi tku:
• 27.03.2014 r. wyjazd godz. 15.40
• 23.04.2014 r. wyjazd godz. 15.40
• 14.05.2015 r. wyjazd godz. 15.40
• 11.06.2015 r. wyjazd godz. 15.40

Luty na sportowo
Szko a Podstawowa w Pi tku zaprasza
podczas ferii zimowych na:
- 14 Rodzinny Turniej Tenisa Sto owego o
Puchar Przewodnicz cej Rady Gminy
Pi tek, który odb dzie si 4 lutego 2015 r.
od godz.10:00 na holu I pi tra w Szkole
Podstawowej im. Mars za ka Józefa
Pi sudskiego w Pi tku. Zapisy w dniu w
dniu rozgrywek od godziny 9:30.
-Turniej Pi ki No nej dziewcz t i ch opców
klas IV-VI o Puchar Prezesa Klubu LKS
,,Malina” Pi tek, który odb dzie si 5
lutego 2015 r. od godziny 10:00 na hali
sportowej przy Szkole Podstawowej im.
Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Pi tku.
Natomiast w niedziel 22 lutego o godz.
10:00 zapraszamy do hali sportowej na
Turniej Halowej Pi ki No nej o Puchar
Przewodnicz cej Rady Gminy Pi tek.
Ga zeta samorz dowa z rod ka Polski Informato r Urz d u i Rady Gminy Pi tek
Wydawca: Urz d Gminy Pi tek
Ad res: Urz d Gminy P i tek, Rynek 1 6
tel. 24 722 11 58, 24 7 22 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
Gazeta samorz dowa z rodkaPolski - str. 4

W ka
trzeci rod miesi ca mieszka cy
Gm i n y P i t ek m o g
s k or z y s t a z
bezp atnych porad prawnych z zakresu
praw a cywilnego, rodzin nego, gospo darczego, karnego i podatkowego.
Porady udzielane b
w lokalu przy ul.
Stodolnianej 6/2 w godz. 13:00 - 15:00.
Terminy: 18 luty, 18 marca, 15 kwietnia, 20
maja, 17 czerwca, 15 lipca, 19 sierpnia, 16
wrze nia, 21 pa dziernika, 18 listopada i 16
grudnia. Szczegó owe informacje - tel. 519
592 669.

LKS Malina Pi tek
zwyci zc VIII Turnieju
Pi ki Siatkowej
czyzn im.
Czes awa Lichoty
W niedziel 25 stycznia 2015 r. w hali
sportowej w Pi tku odby si VIII Turniej Pi ki
Siatkowej M czyzn im. Czes awa Lichoty o
Puchar Wójta Gminy Pi tek. Wzi o w nim
udzia osiem dru yn z powiatu czyckiego i
kutnowskiego.
Po emo cjonuj cych i trzymaj cych w
napi ciu mecza ch rozg rywanych przy
gromkim dopingu kibiców i sympatyków
siatkówki, w finale spotka y si dru yny:
ska Amatorska ReprezentacjaSiatkówki z
czycy oraz LKS Malina Pi tek. Zwyci stwo
w y walc z y a dru yna M aliny P i tek .
Klasyfikacja turnieju:
1.LKS Malina Pi tek
2 . M sk a Ama tor ska Repreze ntacja
Siatkówki z czycy
3. GKS Bedlno
4. LKS VictoriaGrabów
5. Nauczycielei Drinkersi
7.Resovia Pi tek
8. ZSMR Pi tek
Najlepszym atakuj cym turnieju zosta
K rzysztof Wiade rek (LK S Malina), a
n ajlepsz ym roz grywaj cym W ojciech
Wodzi ski (MARS czyca).

Sukces m odego
klarnecisty
z Balkowa
Dwunastoletni Adrian Palmowski z Balkowa, ucze 6 klasy SP im. Marsza ka Józefa
Pi sudskiego w Pi tku pomimo m odego
wieku ma na swoim koncie w iele
muzycznych sukcesów. Jest Laureatem I
nagrody w grupie klarnetu w V Regionalnych Muzycznych Prezentacjach Najm odszych Klarnecistów i Saksofonistów, które
odbyy si 20 listopada 2014r. w Pa stwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu.
Po sukcesie na etapie makroregionalnym w
Przes uchaniach organizowanych przez
Centrum Edukacji Artystycznej dla szkó
muzycznych z woj. ódzkiego, lubuskiego
oraz wielkopolskiego, które odby y si w
Sieradzu w dniu 2 grudnia 2014 r. Adrian
zakwalifikowa si do etapu ogólnopolskiego. Podczas Przes ucha Ogólnopolskich organizowanych przez Centrum
Edukacji Artystycznej w Radomiu zdoby III
miejsce. By najm odszym klarnecist
przes ucha , które odby y si 13-15 stycznia
2015r. Przygotowa go prof. Jerzy
zak.

oto dla uczniów
podstawówki
W pi tek 16 stycznia 2015 r. uczniowie
Szko y Podstawowej im. Marsza ka Józefa
Pi suds kiego w Pi tku, pod opiek
nauczyciela wychowania fizycznego p.
A l ek s a n d ry R a j , w z i l i u d z i a w
Dru ynowych Zawodach w Tenisie Sto owym o Mistrzostwo Powiatu
czyckiego
Szkó Podstawowych w kategorii ch opców
w Mazewie.
W turnieju uczestniczyli zawodnicy z pi ciu
szkó podstawowych powiatu czyckiego:
SP Daszyna, SP Mazew, SP Kadzid owa,
SP Witonia oraz nasza szko a Po gor cych
zmaganiach i wyrównanej grze Jakub
Budner z klasy VI a i Mateusz Bartosiak z
klasy VI b wywalczyli I miejsce. Ch opcy
zakwalifikowali si do kolejnego etapu
zawodów rejonowych, które odb
si
tak e w Mazewie.
- Gratulujemy sukcesu naszym m odym
sportowcom uwielbiaj cym tenis sto owy.
„Có trening czyni mistrza", a nasi ch opcy
trenuj codziennie na szkolnych korytarzach - maj ku temu ogromne mo liwo ci
- podkre la pani dyrektor K. Grabowska.
owa podzi kowania pani Dyrektor kieruje
do Rodziców - p. Piotra Bartosiaka oraz p.
P aw a B ud n e r a , k tó rz y z a p ewn il i
zawodnikomtransport na miejsce zawodów.

