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Z obrad V sesji Rady Gminy Pi tek
rod 25 lutego odby a si V sesja Rady
G min y Pi tek. Po otwarciu obr ad,
stwierdzeniu quorum oraz przyj ciu
porz dku obrad Rada dokona a wyboru
sekretarza obrad i przyj a protokó z
ostatniej sesji. Nast pnie Wójt Gminy
przedstawi informacje z wykonania uchwa
Rady Gminy i pracy mi dzy sesjami.
Informacje z pracy komisji Rady Gminy w
okresie mi dzy sesjami przedstawili
Przewodnicz cy Komisji.
one podczas sesji interpelacje i zapytania radnych:
- czy Urz d Gminy wyst pi do w cicieli
posesji przy ul. Senatorskiej/Szkolnej o
uporz dkowanie terenu (D. Gor cy) - Urz d
Gminy ju wielokrotnie wyst powa do
cicieli tej posesji o uporz dkowanie
terenu oraz zabezpieczenie budynku,
którego stan techniczny stwarza zagro enie
dla bezpiecze stwa. Ponadto o stanie
budynku zosta powiadomiony Nadzór
Budowlany w czycy.
- czy wiadomo, kto chce wykupi tereny w
naszej strefie inwestycyjnej? (D. Gor cy) tereny te stanowi
asno prywatn , ale
Urz d Gminy posiada informacje, e jest
spore zainteresowanie tymi terenami.
- czy zako czony zosta proces wykupu
dzia ek pod budow
ównego Punktu Zasilania? (D. Gor cy) - Gmina jest w trakcie
negocjacji.
- czy Gmina jest zainteresowana wykupem
albo przej ciem zak adu w Piekarach? (D.
Gor cy) - na wykup Gmina nie posiada
rodków finansowych, a w obecnej sytuacji
prawnej nie mo e równie przej
tego
zak adu.
- czy Urz d Gminy dokona ogl dzin budynku
komunalnego przy ul. owickiej (D. Gor cy) poprzednio ustalono ju
e ogl dziny
budynku przeprowadzi komisja w sk adzie:
kierownik Zak adu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej, pracownik Urz du Gminy,
radni.

- czy wiadomo, kiedy b
prowadzone
prace regulacyjne na rzece Moszczenicy?
(D. Gor cy) - obecnie prowadzone s prace
nad studium i trwaj konsultacje spo eczne.
- czy Gmina rozwa a mo liwo likwidacji
"baraków" i przeniesienia mieszka ców do
nowego budynku lub ustawionych kontenerów? (D. Gor cy) - na chwil obecn Gmina
nie dysponuje terenem pod budow budynku
socjalnego lub ustawienie zabudowy kontenerowej. Brak równie rodków na ten cel.
- czy b dzie odnowiony rów melioracyjny
przy ul. Stodolnianej i zostan wymienione
zniszczone a urowe p yty wzmacniaj ce ten
rów? (T. Kucharczyk) - ZGKiM przeprowadzi
odmulenie rowu, udro nienie przepustów i
wymian zniszczonych p yt.
- czy mo na za
podliczniki energii
elektrycznej i poprawi jako ogrzewania
cz ci mieszkalnej w O rodku Zdrowia? (T.
Kucharczyk) - sprawa zostanie przekazana
do ZGKiM.
- pro ba o odkopanie i odkrzaczenie rowu w
miejscowo ci Jasionna (P. Zalewski) - prace
na rowach s i b
wykonywane w miar
posiadanych rodków i si osobowych.

- kiedy b dzie naprawiona droga pomi dzy
Su kowicami Pierwszymi i Drugimi i czy przy tej
drodze b
wyci te zakrzaczenia? (P. Zalewski)
- prace b
wykonane w miar posiadanych
rodków i zasobów pracowniczych.
- czy w Piekarach b dzie utwardzony teren pod
koszami wykorzystywanymi do selektywnej
zbiórki odpadów? (W. Borczy ski) - Gmina
utwardzi ten teren w okresie wakacyjnym.
- czy b dzie naprawiana droga powiatowa w
Boguszycach (W. Krysiak) - Gmina Pi tek
za da a od Gminy Zgierz natychmiastowej
naprawy tej drogi. Gmina Zgierz odpowiedzia a,
e obecnie droga ta jest pod zarz dem Powiatu
Zgierskiego i pismo dotycz ce naprawy drogi
przes a do Powiatu.
- czy podj te s dzia ania w sprawie o wietlenia
ulicy Kutnowskiej przez Piekary do Micha ówki?
(D. Jó wiak) - w miesi cu lutym odby o si
spotkanie w terenie, w którym uczestniczyli: pani
so tys, radny, wójt, pracownik Urz du i projektant
w sprawie o wietlenia tej cz ci drogi nr 702.
Przyst piono do prac nad sporz dzeniem
wst pnego projektu. Sprawa jest w toku.
cd. na str. 2
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Z obrad V sesji
cd. ze str. 1
Cd. pyta i interpelacji:
- czy to prawda, e Gmina sp aca
prywatnym osobom zad enia w spó dzielni mieszkaniowej (D. Jó wiak) - Gmina
nikomu nie sp aca a, ani nie sp aca adnych
zad
. Jedynie GOPS w ramach
obowi zuj cych przepisów przyznaje tzw.
dodatki mieszkaniowe.
- czy b dzie dobudowane o wietlenie
uliczne do ko ca chodnika przy ulicy
czyckiej (M.
urek) - wszystkie
ewentualne dobudowy o wietlenia i
uzupe nienia punktów o wietleniowych
realizowane podczas III etapu, do
którego Gmina przyst pi po ostatecznym
rozliczeniu i zako czeniu II etapu.
- pro ba o napraw drogi szlakowej z
ubnicy do ubnicy przez Strug (M.
Gabryelczak) - droga zostanie naprawiona
w miar posiadanych rodków.
- pro ba o ustalenie stanu prawnego
so tysówki w Pokrzywnicy (M. Gabryelczak)
- tematem tym zajmie si Radca Prawny
Urz du.
- czy b dzie odmulony rów melioracyjny
przy stawach w Sypinie (M. Gabryelczak) tak, w tej sprawie podj to ju ustalenia.
- kiedy rozpoczn si naprawy dróg
asfaltowych na terenie gminy (A. Matusiak) do przeprowadzenia napraw dróg o
nawierzchni asfaltowej wymagane s
odpowiednie warunki atmosferyczne
dlatego prace takie mo na rozpocz
najszybciej w miesi cu kwietniu.
- czy mo na poprawi estetyk koszy do
selektywnej zbiórki odpadów, które
ustawione s przy parku w Pi tku (A.
Matusiak) - w tej sprawie nale y zwróci si
do firmy wywo cej odpady.
Podczas V sesji Rady Gminy Pi tek podj te
zosta y uchwa y w sprawach:
- zasad i trybu post powania przy udzielaniu
dotacji celowej na realizacj zada z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej,
- wyboru metody ustalania op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysoko ci stawki tej op aty uchwa a zosta a podj ta w zwi zku ze
zmian obowi zuj cych przepisów. Stawki
za wywóz odpadów na terenie Gminy Pi tek
pozostaj na niezmienionym poziomie.
- ustalenia wysoko ci op at za korzystanie
ze wiadcze Gminnego Przedszkola im.
Jana Paw a II w Pi tku oraz oddzia u
przedszkolnego Szko y Podstawowej w
Czernikowie
- nie wyra enia zgody na wyodr bnienie
w bud ecie Gminy na rok 2016 rodków
stanowi cych fundusz so ecki.

Naczelnik Urz du Skarbowego
czycy zaprasza Pa stwa
na Dzie otwarty,
który odb dzie si w sobot
7 marca 2015 r.
w godz. 9:00 - 13:00
dzie mo na z
zeznanie
podatkowe papierowo lub
elektronicznie
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Czterech nowych
so tysów

Odbiór mieci
w roku 2015

W lutym na terenie Gminy Pi tek odbywa y
si wybory so eckie. Zgodnie z grafikiem
stanowi cym za cznik do Zarz dzenia
Wójta Gminy Pi tek nr 5 z dnia 28 stycznia
mieszka cy poszczególnych wsi wybierali
so tysów oraz cz onków rady so eckiej.
Dw udzie stu dziew i ciu so t ysó w z
trzydziestu trzech w naszej gminie,
wybranych zosta o na ponown kadencj .
Nowych so tysów wybrano w so ectwach
Rogaszyn, Piekary, Jasionna i Mys ówka.
Lista so ectw i so tysów Gminy Pi tek:
Balków - Beata Gawryszczak
Bielice - Mariola Kulawczyk
Boguszyce - Katarzyna Jó wiak
Czerników - Waldemar Krysiak
Go lub - Danuta Pi acik
Górki ubnickie - Wojciech Ka mierak
Górki P ca wskie - Karol Miszczak
Janowice - Dariusz Jó wiak
Janków-Or dki - Ilona Struszczak
Jasionna - Monika Matusiak
Konarzew - Stanis aw Garus
Krzyszkowice - Danuta Bia kowska
ka - Dariusz Kluska
ubnica - Barbara Garus
Mchowice - Pawe
aszczyk
Micha ówka - Bogdan Owczarek
Mys ówka - Paulina Antczak
Orenice - Wies aw Miko ajczyk
Piaski-Le ajna - Andrzej Wac awiak
ca wice - Leszek Kasi ski
Pi tek - Józef Stawi ski
Piekary - Waldemar Borczy ski
Pokrzywnica - Krzysztof W glewski
Rogaszyn - Sylwia Piechuta
Su kowice Pierwsze - Mariusz Kasica
Su kowice Drugie - Józef Ró alski
ladków Podle ny - Eugeniusz Adamski
ladków Rozlaz y - Jacek Witczak
Sypin-Borowiec - Marianna Dudka
Witów - W adys aw Go uchowski
ostowice - Henryk Le niewski
ostowice-Parcele - Rados aw Rosi ski
abokrzeki - Tadeusz G adysz
ród 33 so tysów w Gminie Pi tek nadal
dominuj panowie. Ro nie jednak liczba
kobiet so tysów, których po ostatnich
wyborach w Gminie Pi tek jest ju 11
(poprzednio 9)

W roku 2015 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
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):
18 marca,16 kwietnia, 13 maja,
3 czerwca, 1 i 29 lipca, 27 sierpnia,
25 wrze nia, 22 pa dziernika, 20 listopada,
18 grudnia.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
fir m
TÖNS MEIE R zgo dnie z w/w
harmonogramem zainteresowani przekazuj telefonicznie do Urz du Gminy Pi tek:
tel. 24 722-11-58 w. 24.
Odpady nale y wystawi w dniu wywozu
przed bram posesji o godzinie 7:00,
a je eli zabudowania znajduj si w
znacznej odleg ci od drogi, po której
jedzie pojazd specjalistyczny zbieraj cy
odpady, to nie dalej ni 15 m od jej osi.
Uwagi lub pytania mog by zg aszane
w siedzibie firmy lub pod numerem tel.:
TÖNSMEIER Centrum Sp. z o. o.
ul. koszy ska 127, 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24-254-29-87 - Logistyka
tel.: (+48) 24-254-29-86 - Biuro Obs ugi
Klienta

Ferie w GOK
w Pi tku
Podczas tegorocznych ferii zimowych
s z er eg a tr a kc ji d la n aj m o ds zyc h
mieszka ców Gminy Pi tek przygotowa
i przeprowadzi Gminny O rodek Kultury w
Pi tku. Podczas zaj
zorganizowanych
przez GOK odby y si m.in.: prelekcja
i war szt aty - nt . przeciwd zia a nia
niepo danym dzia aniom u dzieci
i m odzie y, spotkanie z policjantami, pokaz
w wykonaniu trenerów sekcji aikido, zaj cia
z twórcami.
Dzieci mog y obejrze te film "Pier cie
i ró a" oraz pe en magii i zaskakuj cych
efektów pokaz iluzjonisty Magart. Ferie
podsumowano na s odko podczas spotkania
z pysznym tortem.

Ministerstwo przydzieli
rodki na odbudow
mostów
Jak czytamy w Promesie skierowanej przez
Sekretarza Stanu - p. Stanis awa Huskowskiego z Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji do Wójta Gminy Pi tek - p.
Krzysztofa Lisieckiego, w ramach podzia u
rodków na usuwanie skutków kl sk
ywio owych, przewiduje si dofinansowanie
w 2015 roku na terenie Gminy Pi tek zada
pn.:
- odbudowa mostu elbetonowego na rzece
Strudze pomi dzy dzia kami drogowymi nr
140 i 147 w miejscowo ci Mchowice w km
0+448,55
- odbudowa mostu elbetonowego na rzece
Malinie pomi dzy dzia kami drogowymi nr
196 i 94 w miejscowo ci ka w km 0+242
- odbudowa przepustu na rzece Strudze
pomi dzy dzia kami drogowymi nr 193 i 334
w miejscowo ci Czerników w km 0+820.
Wysoko dotacji wyniesie 1 160 000,00 z
nie wi cej jednak ni 80% warto ci zadania
po udzieleniu zamówienia publicznego.
Za okazan bezinteresown pomoc w
przechowaniu i transporcie do szko y
owoców sk adamy gor ce
podzi kowanie Pa stwu Agnieszce
i Wojciechowi Urba skim z Balkowa
oraz Pa stwu Agnieszce
i Andrzejowi Palmowskim.
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Uczniowie Gimnazjum
im. prof. Stefana Pie kowskiego
w Pi tku

Expresem
przez Gmin Pi tek
- od 2 marca, po zimowej przerwie wznawia
dzia alno
Orlik w Pi tku. Z kompleksu
boisk b dzie mo na korzysta od poniedzia ku do pi tku w godz. 16:00 -21:00, a w
soboty i niedziele w godz. 10:00 - 20:00.
- dobieg y ko ca prace zwi zane z
adaptacj klasy po by ej szkole podstawowej
w Górkach P ca wskich na wietlic wiejsk .
Prace wykona ZGKiM w Pi tku. W
najbli szym czasie obiekt zostanie wyposaony w meble i przekazany b dzie do u ytku
dla mieszka ców. Kontynuowane s natomiast prace zwi zane z adaptacj pozostaych klas na cele mieszkaniowe. Koszt
inwestycji 284 937,15 z z czego kwota
176 895,00 z to dofinansowanie z LGD.
- dobiega ko ca 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.
Zako czy y si ju szkolenia z zakresu
obs ugi komputera, w których uczestniczy o
300 beneficjentów. Obecnie prowadzony jest
monta sprz tu uczestnikom Projektu.
Realizacja Projektu potrwa do ko ca marca
2015 r.
- ZGKiM kontynuuje prace przy odmulaniu
rowów melioracyjnych i przydro nych (przy
drogach gminnych). Natomiast pracownicy
robót interwencyjnych pracuj przy naprawie
gruntowych dróg gminnych.
- rozpocz si remont dwóch pomieszcze
wietlicy OSP w Balkowie. Odnowione
zostanie pomieszczenie na spotkania oraz
kuchnia. Inwestycja b dzie kosztowa a 72
361, 87 z z czego 47 064,64 z to dofinansowanie z LGD Polcentrum.
- w poniedzia ek 23 lutego Pi tek odwiedzi
kandydat na Prezydenta RP - Janusz Palikot.
Lider "Twojego Ruchu" spotka si z
mieszka cami na targowisku.
- w marcu zapraszamy do hal Mi dzynarodowych Targów ódzkich - ul. Skorupki,
gdzie odb
si nast puj ce imprezy
targowe: w dniach 5-6.03 - Targi Edukacyjne,
w dniach 13-15.03 - Targi Turystyczne "Na
styku kultur" oraz w dniach 26-28.03 - Targi
Film Wideo Foto.

Sprzedam mieszkanie o pow. 25,4 m
w miejscowo ci Go lub - Osada
tel. 603 779 337, 784 906 145

PODZI KOWANIE
Wszystkim, którzy wspierali
nas duchowo oraz
uczestniczyli w ostatniej
drodze

Jacka Kowalskiego
serdeczne podzi kowania
sk ada Rodzina
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Rolnik z komputerem,
czyli "e-Doradca ziemi
ódzkiej"
ódzki O rodek Doradztwa Rolniczego z
siedzib w Bratoszewicach uruchomi portal
"e-Doradca ziemi ódzkiej" w ramach
projektu pn. "e-Doradca ziemi ódzkiej"
w sp ó f in an so w an eg o p rze z Un i
Europejsk z Europejskiego Funduszu
R oz wo ju R eg io na ln e go w r a ma ch
Regionalnego Programu Operacyjnego
Wo j e w ó d z t w a
ódzkiego n a lata
2007–2013. Rolnicy z woj. ódzkiego mog
ju korzysta z pomocy doradców rolniczych
przez internet.
Projekt ma poprawi wspó prac rolników z
doradcami i zapewni im dost p do
informacji publicznej bez konieczno ci
dojazdu do najbli szego doradcy. Ma te
pomóc rolnikom w zarz dzaniu swoimi
gospodarstwami. Na portalu zainteresowani
znajd aplikacj do zarz dzania gospodarstwem rolnym, która umo liwia m.in.
ewidencjonowanie dzia ek i zarz dzanie
produkcj ro linn . U ytkownicy mog te
za pomoc wyszukiwarki znale
dane
kontaktowe doradców i szybciej wymienia
si z nimi informacjami. Mog te przesy
do ODR dokumenty sygnowane podpisem
elektronicznym i pobra schematy takich
dokumentów. Rolnicy mog tak e skorzysta z modu u kalkulatorów do obliczania
m.in. zawarto ci sk adników w nawozach
organicznych, obj to ci zbiorników na
nawozy p ynne, dawek st enia rodków
ochrony ro lin czy bilansu substancji
organicznych w glebie.
Na portalu znajduj si te najnowsze
notowania cen produktów rolnych oraz
rodków ochrony ro li n. Dodatkowo
funkcjonowa
dzie system ostrzegania o
zagro eniach za pomoc powiadomie sms.
E-us ugi s bezp atne.
Bez konieczno ci logowania u ytkownicy
maj dost p do aktualno ci, notowa ,
wyszukiwarki "znajd doradc " i informacji o
wystawach. Pozosta e us ugi dost pne s
po zarejestrowaniu si i zalogowaniu do
systemu.
W ramach projektu zbudowano sie
teleinformatyczn w dwóch oddzia ach
ODR, zakupiono serwery, komputery i
laptopy wraz z oprogramowaniem. Projekt
sfinansowany zosta ze rodków Regionaln ego Programu Operacyjnego
Województwa ódzkiego na lata 2007-2013
Ca kowita warto projektu: 1.999.266,60 z ,
Kwota dofinansowania z EFRR: 1.381.607 z
Portal dost pny pod adresem: www.lodredoradca.pl
Instrukcja obs ugi portalu
opublikowana zosta a m.in. na stronie
www.gminapiatek.pl
Je li masz pytania odno nie przemocy
domowej?
Potrzebna Ci porada prawna, pomoc w
tym zakresie. Wszelkich informacji
udziela Przewodnicz cy Zespo u w ka
rod
w godz. 15-16 w siedzibie
Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej
w Pi tku, ul. owicka 4, 99-120 Pi tek,
pokój nr 4.

Tablety dla biblioteki
w Pi tku
Znane s ju wyniki konkursu „Tablety w
Twojej Bibliotece”. Tablety trafi do 233
bibliotek, gdzie pomog mieszka com uczy
si , tworzy multimedialne tre ci i dzieli nimi
z innymi. W gronie Laureatów znalaz a si
m.in. Gminna Biblioteka Publiczna w Pi tku.
W konkursie wp yn o 651 wniosków. Oceni a
je 12-osobowa Komisja. Wiele wniosków
zosta o ocenionych bardzo dobrze – wynika z
nich, e biblioteki wszechstronnie wykorzyst u j
w sw o jej pr a cy n o wo cze sn e
technologie, a wiedza bibliotekarek
i bibliotekarzy o nowych narz dziach
i us ugach jest imponuj ca. Serdecznie
gratulujemy!

Nieruchomo ci
w Balkowie na sprzeda
Wójt Gminy Pi tek og asza przetarg ustny
nieograniczony na sprzeda nieruchomo ci
gruntowej po onej na terenie gminy Pi tek.
Przetarg odb dzie si w dniu 9 marca 2015r.
o godz. 11:00 w siedzibie Urz du Gminy
Pi tek przy ulicy Rynek 16 w sali
konferencyjnej. Przetarg dotyczy nieruchomo ci po onych w obr bie Balków,
gmina Pi tek.
1. O br b: Balków nr dzia ki 707/4,
powierzchnia 0,1423 ha, cena wywo awcza
37000,00 z , wadium 2000,00 z , uwagi: Brak
planu. Teren nieruchomo ci w kszta cie
prostok ta, nieutwardzony, nieogrodzony.
Nieruchomo
gruntowa zabudowana.
Powierzchnia zabudowy budynku 152,50m2.
Sposób korzystania plac z zabudowaniem.
2.Obr b: Balków, nr dzia ki 646/16,
powierzchnia 1,2900 ha, cena wywo awcza
19700,00 z , wadium 1000,00 z , uwagi: Brak
planu. Nieruchomo
gruntowa niezabudowana, dzia ka w obszarze zabudowy
siedliskowej, terenów zakrzewionych.
Sposób korzystania: teren le ny, wody
stoj ce. Przeznaczenie dotychczasowe.
3. Obr b: Balków, nr dzia ki 7 0 6 , p o w i e rzchnia 0,1450 ha, cena wywo awcza
24200,00 z , wadium 1500,00 z , uwagi:Brak
planu. Teren nieruchomo ci w kszta cie
pr osto k ta . Nieruchomo
gr untow a
niezabudowana, dzia ka w obszarze
zabudowy siedliskowej, zagrodowej. Sposób
korzystania: tereny rolne. Przeznaczenie
dotychczasowe.
Podane ceny s cenami brutto.
Nieruchomo ci s bez obci
i bez
zobowi za . Gr anic e z by wanej
nier uchomo ci nie b
w znawiane
geodezyjnie na koszt Urz du Gminy Pi tek.
Przyst pienie do przetargu oznacza, e
uczestnikowi znany jest stan prawny i
faktyczny nieruchomo ci oraz e przyjmuje
warunki przetargu bez zastrze
. Przetarg
dzie wa ny, je eli przynajmniej jeden
uczestnik zaoferuje co najmniej jedno
post pienie powy ej ceny wywo awczej.
Szczegó owe informacje dotycz ce przetargu
- www.bip.ugpiatek.pl, www.gminapiatek.pl
oraz w Urz dzie Gminy Pi tek - pok. nr 20, tel.
24 722 16 11. Zastrzega si prawo odwo ania
przetargu z uzasadnionej przyczyny.
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Powiatowe turnieje
pi ki no nej
W Pi tku dnia 19 lutego. odby y si
Mistrzostwa Powiatu LZS w Pi ce Halowej
Ch opców o Puchar Prezesa LKS MalinaPi tek. W ród ch opców udzia wzi y
nast puj ce gimnazja: Topola Królewska,
Grabów, Nowy Gaj, Pi tek, Witonia
Po zaci tej rywalizacji i grze fary-play
dru yny uplasowa y si na nast puj cych
miejscach:
I miejsce – Topola Królewska
II miejsce – Witonia
III miejsce – Grabów
IV miejsce – Pi tek
V miejsce – Nowy Gaj
Opiekunem uczniów Gimnazjum z Pi tku
by a pani Ewa Topi ska. Uczniowie
reprezentuj cy Gimnazjum z Pi tku to:
Sebastian Budner, Patryk Bu a, Micha
odarczyk, Piotr Gawryszczak, Hubert
Ga wryszcz ak, Ja kub Kowal ski,
Aleksander Urbanek, Kacper Kasica,
Kacper Banasiak, Damian Zawi lak.
Natomiast we wtorek 24 lutego w
Grabowie odby y si Mistrzostwa Powiatu
LZS w Pi ce Halowej Dziewcz t o Puchar
Starosty
czyckiego. W ród dziewcz t
udzia wzi y nast puj ce gimnazja:
Topola Królewska, Witonia ,Nowy Gaj
,Grabów, Pi tek. Po zaci tej rywalizacji i
grze fair-play dru yny uplasowa y si na
nast puj cych miejscach:
I miejsce – Grabów
II miejsce – Pi tek
III miejsce - Topola Królewska
IV miejsce – Nowy Gaj
V miejsce - Witonia
Opiekunem uczennic Gimnazjum z Pi tku
by a pani Ewa Topi ska. Uczennice
reprezentuj ce Gimnazjum z Pi tku to:
Zieli ska Agnieszka, Czerwi ska Natalia,
Olej niczak Patr ycja, G awryszczak
Katarzyna, Barylska Klaudia, Michalak
Paulina, Bagrowska Dominika, Karbowiak
Anna, Olejniczak Kamila. Najlepsz
bramkark turnieju zosta a Olejniczak
Patrycja z Pi tku.
W ka
trzeci
rod miesi ca
mieszka cy Gminy Pi tek mog
skorzysta z bezp atnych porad
pr a w ny c h z z ak r e su p ra wa
cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, karnego i podatkowego.
Porady udzielane b
w lokalu przy
ul. Stodolnianej 6/2 w godz. 13:00 15:00.
Terminy: 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.
Gazeta samorz dow a z rodka Polski Informator Urz du i Rady Gminy Pi tek
Wydawca: Urz d Gm iny Pi tek
Adres: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.p l
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 4

Puchar
Przewodnicz cej Rady
Gminy Pi tek
dla Orenic
W niedziel 22 lutego hala sportowa w
Pi tku by a aren 12. Turnieju Halowego Pi ki
No nej o Puchar Przewodnicz cej Rady
Gminy Pi tek. Do rozgrywek przyst pi o 8
zespo ów: Drinkersi, Komenda Powiatowa
Policji w
czycy, LKS Witonianka Witonia,
OSP Janków, OSP Janowice-Go lub,
Orenice, Oldboye i Torex-Janowice.
Po rozgrywkach grupowych w pó fina ach
rozegrano mecze:
Orenice – LKS Witonianka Witonia 2:2 – o
awansie do fina u zadecydowa y rzuty karne
w egzekwowaniu których skuteczniejsi byli
zawodnicy Orenic oraz Oldboye – JanowiceTorex, który zako czy si wynikiem 6:2.
W meczu o trzecie miejsce dru yna
Janowice-Torex pokona a LKS Witoniank
Witonia 2:1.
Niezwykle emocjonuj cy i trzymaj cy w
napi ciu do ostatniego gwizdka okaza si
mecz fina owy Oldboye - Orenice, który
zako czy si wynikiem 4:4. Rozstrzygni cie
i zwyci stwo w 12. Turnieju Halowym Pi ki
No nej o Puchar Przewodnicz cej Rady
Gminy Pi tek dla dru yny Orenic przynios y
dopiero rzuty karne.
Na zako czenie Turnieju dru yny otrzyma y z
k Przewodnicz cej Rady Gminy Pi tek - p.
Urszuli Kacperskiej, Wójta Gminy Pi tek - p.
Krzysztofa Lisieckiego i Prezesa LKS Malina
Pi tek - p. Bogdana Urbanka pami tkowe
dyplomy oraz puchary i statuetki.
Klasyfikacja ko cowa turnieju:
1. Orenice
2. Oldboye
3. Torex-Janowice
4. LKS Witonianka Witonia
5. OSP Janków
6. Drinkersi
7. Komenda Powiatowa Policji w czycy
8. OSP Janowice-Go lub
Najle pszym strzelcem turnieju okaza si
Rafa Serwaci ski (Orenice), a najlepszym
brakarzem zosta
odzim ierz Skopiak
(Oldb oye). Jak zawsze podczas rozgrywek
spor towy ch o rganizow anyc h w Pi tku
zawodnicy mogli liczy na doping licznej grupy
kibiców.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania
POLCENTRUM rusza z 3.edycj konkursu
"Dzia aj lokalnie".
Program Dzia aj Lokalnie jest adresowany
do organizacji pozarz dowych i grup
nieformalnych dzia aj cych na rzecz dobra
wspólnego na terenie gmin wiejskich
cych cz onkami Stowarzyszenia Bielawy, Domaniewice, G owno, Ozorków,
Pi tek, Stryków. W ramach programu mo na
pozyska granty o wysoko ci od 1500,00 z
do maksymalnie 6000,00 z na projekty
maj ce na celu pobudzanie lokalnej
aktywno ci. Nabór wniosków rusza 23
lutego i potrwa do 24 marca 2015 r. Wnioski
przyjmowanie za po rednictwem
generatora wniosków dost pnego pod
adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/
(link is external)

Rodzinny turniej
tenisa sto owego
rod 4 lutego 2015 r. w Szkole Podstawowej im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w
Pi tku odby si kolejny - 14 Rodzinny
Turniej Tenisa Sto owego o Puchar Przewodnicz cej Rady Gminy Pi tek. Zawodnicy
rywalizowali w kategoriach: dziewcz ta klas
IV-VI, ch opcy klas IV-VI, Gimnazjali ci i
Open. Natomiast rywalizacja o Puchar
Przewodnicz cej Rady Rodziców prowadzona by a w grupach: uczniowie klas I-III,
Rodzic - mama i Rodzic - tata.
W turnieju wzi o udzia 52 zawodników.
Podczas oficjalnego otwarcia turnieju p.
Gra yna Grzelak, podkre li a, e Ci wszyscy, którzy skorzystali z zaproszenia szko y,
na imprez rekreacyjno-sportow
ju
zwyci zcami, bo nie siedz w domach przed
komputerem, telewizorem tylko aktywnie
sp dzaj czas wolny w gronie znajomych,
przyjació .
W otwarciu imprezy uczestniczyli m.in.: p.
Urszula Kacperska - Przewodnicz ca Rady
Gminy Pi tek, p. Bogdan Urbanek - Prezes
LKS „Malina” Pi tek, Radny Gminy Pi tekp. Tomasz Kucharczyk - Wiceprezes LKS
„Malina” Pi tek, oraz p. Miros aw urek Przewodnicz cy Komisji O wiatowej Rady
Gminy Pi tek i nauczycielki wychowania
fizycznego - p. A. Raj i p. M. Wróblewska a
tak e liczna grupa sympatyków Rodzinnego
Turnieju Tenisa Sto owego.
Nad prawid owym przebiegiem turnieju
czuwali s dziowie – Piotr Go ek i Bartosz
Bartosik. Imprezie towarzyszy a niesamowita atmosfera i cho emocje si ga y
zenitu, ka dy pami ta o przestrzeganiu
zasad fair play. Zdobywcy pierwszego
miejsca otrzymali puchary i dyplomy oraz
nagrody rzeczowe ufundowane przez p.
Miros awa Jaworskiego z
ki,
wieloletniego Przyjaciela Szko y. Wyniki
Turnieju dost pne s na
www.gminapiatek.pl

Turniej o Puchar
Prezesa Maliny
Podczas ferii zimowych, w czwartek 5
lutego 2015 roku hala sportowa przy Szkole
Podstawowej im. Marsza ka Józefa
Pi sudskiego w Pi tku go ci a uczestników i
kibiców 15. Turnieju Pi ki Halowej
Dziewcz t i Ch opców klas IV-VI o Puchar
Prezesa LKS Malina Pi tek.
Mecze rozgrywane by y w systemie dwóch
grup "A i B”, ka dy trwa po 10 minut.
Wyniki turnieju:
ch opcy: I miejsce klasa VI b, II miejsce
klasa VI a, III miejsce klasa V c
dziewcz ta: I miejsce klasa V b, II miejsce
klasa VI b, III miejsce klasa VI a
Najlepszym strzelcem zosta
Adrian
Bartczak ucze klasy VIa oraz Daria
Mrowi ska uczennica klasy VI a.
Za zaj cie I miejsca dru yny otrzyma y
puchary i dyplomy. Równie najlepsi
strzelcy otrzymali statuetki i dyplomy.
Pozosta e miejsca zosta y uhonorowane
dyplomami.

