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Z obrad VI sesji Rady Gminy Pi tek
rod 25 marca odby a si VI sesja Rady
G min y Pi tek. Po otwarc iu 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. Radni wys uchali
te sprawozdania GOPS za rok 2014.
one podczas sesji interpelacje i zapytania radnych:
- kto jest odpowiedzialny za napraw
skrzy owania drogi 702 i 703 w obr bie
Rynku w Pi tku? (W. Borczy ski) - jest to tzw.
fragment drogi "niczyjej". W ostatnim czasie
jednak napraw tego miejsca zajmuje si
ZDW w owiczu.
- kiedy rozpocznie si budowa drogi na ul.
Polnej i Bitwy nad Bzur w Pi tku? (W.
Borczy ski) - Urz d Gminy przygotuje
studium wykonalno ci tej inwestycji, które
jesieni przedstawi do konsultacji spo .
- pro ba o skierowanie pisma do Nadzoru
Budowlanego w
czycy w sprawie fatalnego stanu komina i budynków w Piekarach
stwarzaj cych zagro enie dla okolicznych
mieszka ców (W. Borczy ski) - pismo takie
zostanie wystosowane.
- kto odpowiada za dzikie wysypisko mieci
przy stawie w Piekarach? (W. Borczy ski) za mieci sk adowane w nieodpowiednim
miejscu odpowiada w ciciel terenu.
- jakie s szanse budowy kanalizacji przy ul.
Senatorskiej i owickiej w Pi tku? (W.
Borczy ski) - taka decyzja le y w gestii Rady
Gminy i mo e by zrealizowana w miar
posiadanych rodków.
- kto odpowiada za ba agan na dzia ce przy
ul. Szkolnej (D. Gor cy) - za ba agan na tej
dzia ce odpowiada w ciciel - firma ULiSSE,
do której ju wielokrotnie kierowane by y
pisma z daniem uporz dkowania terenu.

- czy to prawda, e g ówny inwestor wycofa
si z terenów inwestycyjnych w
ce? (D.
Gor cy) - rozmowy na temat dzia ek
przeznaczonych pod inwestycje prowadzi
kilku inwestorów. Trudno okre li , który z
nich jest g ównym. Zainteresowanie tymi
terenami jest spore, ale dzia ki stanowi
asno rolników.
- czy mo na wod opadow odprowadzi do
studzienek kanalizacyjnych na ul. Ko cielnej? (D. Gor cy) - nie mo na. Jest to
zabronione ze wzgl du na charakter naszej
oczyszczalni. Trzeba wykona osobn
kanalizacj burzow .
- czy rodzice dziecka z przedszkola, któremu
zosta przydzielony osobny nauczyciel
zgromadzili potrzebne dokumenty celem
dofinansowania tego nauczyciela przez
MEN? (D. Gor cy) - jeszcze nie.
- pro ba o powiadomienie radnych w sprawie
równiarki do dróg, kiedy b dzie przebywa a
na naszym terenie (B. Gawryszczak) - o

pobycie równiarki na terenie gminy i ewentualnych potrzebach w zakresie jej u ycia byli
powiadamiani so tysi na zebraniu ogólnym.
- kiedy b dzie równana droga do k w Balkowie?
(B. Gawryszczak) - podczas kolejnego pobytu
równiarki na terenie gminy.
- pro ba o podj cie dzia ania w zwalczaniu
kretów w przedszkolnym "Tajemniczym Ogrodzie" na osiedlu Konarskiego (T. Kucharczyk) zastosowane zostan dopuszczalne metody
walki z kretami, które s pod ochron .
- przypomnienie o popraw bezpiecze stwa na
ul. Stodolnianej i Konarskiego w obr bie osiedla
(T. Kucharczyk) - po uzgodnieniach zrezygnowano z ustawienia znaku "Droga osiedlowa".
Wprowadzone zostan ograniczenia pr dko ci.
- na jaki cel zosta y przeznaczone rodki
niewykorzystane przez GKRPA (T. Kucharczyk) na bie ce potrzeby GOPS.
- kto jest w cicielem drogi pomi dzy
abokrzekami i Koloni Moraków? (M. Frankiewicz) - droga nale y do Góry w. Ma gorzaty

Gazeta samorz dowa z rodka P olski - str. 1

Z obrad VI sesji
cd. ze str. 1
- pro ba o napraw przepustu w drodze
gminnej w ubnicy (M. Frankiewicz) ZGKiM dokona oceny przepustu i dokona
stosownych napraw.
- kiedy b dzie oczyszczony rów w Konarzewie? (P. Budner) - zadanie to nale y do
Gminnej Spó ki Wodnej.
- czy Gmina nie mog aby wykupi terenów w
Piekarach celem przeznaczenia ich pod
inwestycje oraz dokona rozbiórki budynków w celu pozyskania gruzu na drogi ? (W.
Borczy ski) - sprzeda
tych terenów
zajmuje si komornik. Na chwil obecn nie
prowadzi on licytacji, a Gmina nie dysponuje
rodkami na wykup terenu.
- czy b dzie czyszczony rów w Pokrzywnicy? (M. Gabryelczak) - zadanie to nale y do
Gminnej Spó ki Wodnej.
- kto naprawi dziury przy wje dzie do posesji
bloku przy ul. Rynek? (M. urek) - naprawa
wjazdu nale y do w ciciela dzia ki.
- kto odpowiedzialny jest za napraw drogi
od abokrzek do Morakowa (W. Krysiak) droga ta nale y do ZDP w czycy.
- czy b dzie równana droga od Czernikowa
do budowanego mostu na rzece Strudze
(W. Krysiak) - droga b dzie naprawiana je li
wszystkie procedury zwi zane z budow
tego mostu zostan zako czone pomy lnie.
Podczas VI sesji rady Gminy Pi tek podj to
uchwa y w sprawach:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pi tek na lata
2015-2020.
- dokonania zmian w bud ecie Gminy
Pi tek,
- przyj cia programu opieki nad zwierz tami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno ci zwierz t na terenie Gminy Pi tek w
2015 r.
- przyj cia zmian Statutu Zwi zku Mi dzygminnego "Bzura".

Konferencja na
zako czenie Projektu
W pi tek 27 marca w sali konferencyjnej
Urz du Gminy Pi tek odby a si konferencja
na zako czenie Projektu "Pod czeni Niewykluczeni. Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu. Wzi li w niej udzia radni,
so tysi, dyrektorzy placówek o wiatowych,
kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy oraz mieszka cy.
Po powitaniu uczestników przez Wójta
Gminy Pi tek, zespó roboczy Projektu
przedstawi zakres zrealizowanych w
ramach Projektu prac oraz osi gni te
rezultaty i wska niki - m.in. przedstawiono
wybudowan w Projekcie infrastruktur sieci
LTE z dwoma masztami, powsta
wietlice
internetowe - tzw. Regionalne Punkty
Ko o rd y nu j c e, w k tó ry c h w s z y s c y
mieszka cy naszej Gminy mog korzysta z
bezp at nego do st pu do In ter netu.
Omówiono tak e problemy, na jakie
natrafiono przy realizacji Projektu, w ramach
którego 300 mieszka ców otrzyma o
darmowe komputery i bezp atny dost p do
Internetu na
okres pi ciu lat trwa ci
projektu.
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Zbiórki odpadów
wielkogabarytowych
na terenie Gminy
Pi tek w 2015 roku
Wójt Gminy Pi tek informuje, e na terenie
gminy Pi tek odb
si bezp atne zbiórki
odpadów wielkogabarytowych wysegregowanych z odpadów komunalnych pochodz cych z gospodarstw domowych w nast puj cych terminach:
07 kwietnia 2015; 29 czerwca 2015;
15 wrze nia 2015 i 16 grudnia 2015 r.
Szczegó owa lista odpadów odbieranych w
trakcie zbiórki znajduje si poni ej. Odpady
inne ni wymienione w wykazie nie b
odbierane. Odpady nale y wystawi
bezpo rednio przed swoje posesje tak, aby
nie utrudnia y ruchu pojazdów i pieszych,
najpó niej do godziny 7:00 w dniu zbiórki.
Odpady wystawione po tym terminie nie
odbierane.
Wykaz zbieranych odpadów wielkogabarytowych – wszelkiego rodzaju odpady, które
ze wzgl du na du e rozmiary lub wag nie
mieszcz si do pojemnika na odpady
niesegregowane
1. meble domowe (sto y, szafy, krzes a, sofy,
wersalki, fotele, itp.),
2. elementy wyposa enia mieszka (dywany, wyk adziny, materace, ko dry, pierzyny,
poduszki, walizki, torby podró ne, lampy i
yrandole bez arówek, obudowy sprz tu
elektronicznego, itp.),ramy okienne,
3. meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw
sztucznych) i sprz t sportowy (rowery, narty,
sanki, sprz t do wicze , itp.),
4. wózki i chodziki dzieci ce oraz zabawki
du ych rozmiarów,
5. du e odpady plastikowe (doniczki,
skrzynki, czyste wiaderka, itp.)
6.. zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny
AGD, RTV
(urz dzenia gospodarstwa
domowego, miksery, elazka, roboty
kuchenne, wiertarki, wkr tarki, pi y, maszyny
do szycia, kosiarki do trawy, inne narz dzia
do spawania, nitowania, lutowania, gi cia,
pi owania, ci cia, skr cania itp. ), opony od
samochodów osobowych (max. do wysokoci 120cm),
7. folie tunelowe czyste z one w paczki.
Podczas zbiórki nie b
odbierane
1. odpady niebezpieczne (farby, lakiery,
kleje, oleje, smary, rodki ochrony ro lin itp.
oraz opakowania po tych odpadach),
2. odpady ogrodowe (ga zie, li cie, trawa,
itp.),
3. odpady budowlane (deski drewniane,
belki, panele, drzwi, grzejniki, p ytki, rury,
rolety, itp.),
4. odpady remontowe (gruz budowlany, wata
szklana, itp.),
5. cz ci samochodowe (zderzaki, lusterka
samochodowe, ko paki, itp.),
6. zu yte opony od maszyn rolniczych
i innych ni samochodowych,
7. folie po sianokiszonce i sznurki rolnicze,
8. styropian.
W przypadku jakichkolwiek w tpliwo ci co
do mo liwo ci wystawienia odpadu prosi si
o kontakt do Urz du Gminy Pi tek, pod
numerem tel. 24 722-12-39 lub 24 722-1158 w. 24

Odbiór mieci
w roku 2015
W roku 2015 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
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):
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
TÖ NS MEIER 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

Punkt konsultacyjny
GOPS w Pi tku zaprasza do skorzystania z
bezp atnej porady specjalisty - terapeuty ds.
uzale nie - pe ni cego dy ur w Punkcie
Konsultacyjnym przy ul. Stodolnianej 6, gdzie
mo na uzyska informacje i porady w
zakresie przeciwdzia ania uzale nieniom i
przemocy w rodzinie. Punkt czynny jest dwa
razy w miesi cu, w godzinach od 14:00 do
19:00 wed ug poni szego harmonogramu:
14 kwietnia, 28 kwietnia, 12 maja, 26 maja,
9 czerwca, 23 czerwca
Bli sze informacje pod numerem telefonu
24 722 13 64, 24 722 10 64 od poniedzia ku
do pi tku w godzinach 7:00 – 14:00, b
w GOPS w Pi tku.
Je eli jeste mieszka cem Gminy Pi tek oraz:
- chcesz sprawdzi , czy Twoje picie alkoholu
jest bezpieczne,
- chcesz si przekona , czy nie przesadzasz
z u ywaniem Internetu, gier komputerowych, za ywaniem narkotyków, leków
nasennych lub innych rodków chemicznych
zmieniaj cych nastrój,
- masz wiadomo , i jeste cz owiekiem
uzale nionym, ale sam nie potrafisz da
sobie rady z na ogiem w tym zachowa
abstynencji,
- potrzebujesz porady lub pomocy, poniewa
osoba Ci bliska stosuje wobec Ciebie
przemoc w jakiejkolwiek formie, lub/i jest
uzale niona od alkoholu lub innych rodków
chemicznych zmieniaj cych nastrój,
- uwa asz, e sam sta
si bardziej
agresywny wobec osób Ci bliskich – mo liwe,
e stajesz si sprawc przemocy w rodzinie i
chcesz to zmieni ,- potrzebujesz wsparcia po
odbytym leczeniu odwykowym,
-b
masz inne problemy, z którymi nie
mo esz si sam upora
SKORZYSTAJ Z OFEROWANEJ POMOCY!

Expresem
przez Gmin Pi tek
-dobieg y ko ca prace zwi zane z remontami wietlic w Balkowie i Górkach
awskich. Prace wykona ZGKiM w
Pi tku.
- trwaj prace nad projektami na mosty w
ce na rzece Malinie i w drodze Czerników
- Boguszyce na rzece Strudze. Gotowy jest
projekt mostu pomi dzy Mys ówk i Mchowicami na rz. Strudze. Je li wszystkie prace
zwi zane z przygotowaniami przebiegn
sprawnie, to mosty zostan wybudowane w
2015 r. z 80% dotacj z Ministerstwa.
- w dniach od 13 do 15 marca odby y si w
Hali Expo w odzi XXI Targi - Regiony
Turystyczne NA STYKU KULTUR. Jak co
roku na targach zaprezentowa a si równie
Gmina Pi tek, której przedstawiciele
w y st a wi al i s i
na s t oi s k u Z a g ró d
edukacyjnych.
- w pi tek 27 marca w odzi odby o si
spotkanie wójtów, burmistrzów i prezydentów z Zarz dem Województwa ódzkiego w
sprawie podzia
rodków unijnych na lata
2014-2020. Wnioski na pierwsze projekty
dzie mo na sk ada pó
jesieni br.
ladkowie Podle nym odby o si
spotkanie Wójta Gminy Pi tek i Wójta Gminy
Ozorków w sprawie wspólnej budowy drogi w
ramach tzw. schetynówek. Podczas
spotkania zadecydowano o przygotowaniu
wspólnego projektu tej inwestycji.
- Zarz d Dróg Wojewódzkich planuje
remont drogi nr 702 od Pi tku do Zgierza. Do
Gminy Pi tek przys ano wst pne plany
remontu. Gmina Pi tek wraz z mieszka cami
ul. Zgierskiej w Pi tku, Krzyszkowic i
Konarzewa b dzie wnioskowa o wybudowanie chodnika od Pi tku do Krzyszkowic.
- na terenie Gminy zamontowano w
ostatnim czasie na wolnostoj cych s upach
dwa nowe boci ce, na których umieszczono
gniazda bo ków zdj te ze spróchnia ych
drzew przeznaczonych do wycinki.
- ZGKiM w Pi tku oraz pracownicy robót
interwencyjnych przeprowadzili w ostatnim
czasie wycink krzaków przy drogach i
rowach melioracyjnych. Uzupe niano
równie szlak na drogach gminnych
utwardzonych tym materia em.
- w sobot 28 marca w Urz dzie Gminy
Pi tek odby si Nadzwyczajny Krajowy
Zjazd Delegatów Polskiego Zwi zku Sportu
Psich Zaprz gów. W czasie obrad delegaci z
klubów zaprz gowych z ca ej Polski wy onili
Komisj Rewizyjn , Komisj Dyscyplinarn , i
Najwy sz Komisj Odwo awcz . Prezes
Zwi zku - p. Damian Reszka wraz z
cz onkami zarz du podzi kowali Panu
Krzysztofowi Lisieckiemu za
ca okszta t
wspó pracy z Gmin Pi tek i wsparcie dla
Zwi zku .
- P u n k t I n f o rm ac y j n y F u n d u s z y
Europejskich zaprasza w poniedzia ek 13
kwietnia 2015 r. w godz. 9:00 - 13:00 do
Urz du Gminy Pi tek - ul. Rynek 16 na
bezp atne konsultacje w ramach Mobilnego
Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji
projektów dofinansowywanych z Funduszy
Europejskich. Szczegó owe informacje i
z g o s z e n ia : w w w. r p o . lo d z k i e . p l ,
LPILowicz@lodzkie.pl, tel. 46 837 72 29

Kwalifikacja wojskowa
2015

Konkurs
STOP PRZEMOCY

Informujemy, e zgodnie z Zarz dzeniem Nr
4/2015 Wojewody ódzkiego z dnia 08
stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia
wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej
w 2015 r. i Zarz dzeniem Nr 5/2015
Wojewody ódzkiego z dnia 08 stycznia
2015 r. w sprawie powo ania wojewódzkiej i
powiatowych komisji lekarskich orzekacych o stopniu zdolno ci do czynnej s by
wojskowej kwalifikacja wojskowa na terenie
Powiatu
czyckiego zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 2 kwietnia 2015
r. do dnia 22 kwietnia 2015 r.
Na podstawie wezwania Wójta, mieszka cy
Gminy Pi tek podlegaj cy 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 Domu Kultury w czycy, Al. Jana
P a w a I I 11 , 9 9 - 1 0 0
c z yc a w
nast puj cych terminach:
czy ni: 10.04 – 13.04
Kobiety: 21.04
Do kwalifikacji wojskowej wzywani b
czy ni urodzeni w roku 1996 oraz w
latach 1991 – 1995, którzy nie posiadaj
okre lonej zdolno ci do czynnej s by
wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej b
równie wzywane kobiety urodzone w latach
1991 – 1996, 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 2014/2015
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 :
- Dowód osobisty lub inny dokument
pozwalaj cy na ustalenie to samo ci,
- Posiadan dokumentacj medyczn , w tym
wyniki bada specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesi cy
przed dniem stawienia si do kwalifikacji
wojskowej,
- Aktualn fotografi o wymiarach 3x4 cm
bez nakrycia g owy,
- Dokumenty stwierdzaj ce poziom
wykszta cenia lub pobieranie nauki oraz
posiadane kwalifikacje zawodowe.
WA NE !!!
Pomimo zniesienia powszechnego
obowi zku odbywania zasadniczej
by wojskow ej obow i z ek
stawiennictwa do Kwalifikacji Wojskowej
pozostaje w mocy i niedostosowanie si
do niego grozi sankcjami administracyjnymi i karnymi.

Zespó interdyscyplinarny w Pi tku zaprasza
dzieci i m odzie do udzia u w konkursie
plastycznym "Smutna twarz, smutne oczy,
dziecko wo a - STOP PRZEMOCY". Konkurs
jest jednym z dzia
realizowanych w
r am ach P r ogr a mu P r zeciw dzia an ia
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016.
Uczestnikami konkursu mog by wy cznie
uczniowie szkó podstawowych i gimnazjów z
Gminy Pi tek. Konkurs rozpoczyna si 20
marca i potrwa do 20 kwietnia 2015 r.
Szczegó y i regulamin konkursu na stronie
www.gminapiatek.pl

miechnij si !!!
Genera owi wojsk rodzi si wnuk. Wysy a
wi c podw adnego aby zobaczy to dziecko.
Po powrocie genera si pyta:
- Jaki jest ten dzieciak?
- Podobny do pana genera a.
- Czyli jaki?
- Ma y, ysy i ci gle si drze.

Spotkanie z so tysami
W poniedzia ek 23 marca 2015 r. w sali
konferencyjnej Urz du Gminy Pi tek odby o
si spotkanie z so tysami. Spotkanie
rozpocz to od podzi kowania ust puj cym
so tysom. S owa podzi kowania wraz z
kwiatami, dyplomami i upominkami otrzymali:
p. Ewa Galanciak - Piekary, p. Miros aw
Miko ajczyk - Rogaszyn, p. Feliks Misztal Jasionna, p. Andrzej Olczak - Mys ówka. Wójt
Gminy Pi tek wr czy równie dyplomy,
kwiaty i upominki obchodz cym jubileusz 20lecia pe nienia funkcji so tysa - panu Jackowi
Witczakowi ladków Rozlaz y i panu
Stanis awowi G arusowi - Konar zew.
Przedstawiono równie nowych so tysów: p.
Waldemara Borczy skiego - Piekary, p.
Sylwi Piechut - Rogaszyn, p. Monik
Matusiak - Jasionna i p. Paulin Antczak Mys ówka. Nowowybrani so tysi otrzymali
kalendarze oraz znaczki z herbem gminy.
Podczas spotkania omówiono sprawy
zwi zane z zarz dzaniem ryzykiem powodziowym na terenie Gminy Pi tek, wyborami
prezydenckimi oraz wyborami do Izby
Rolniczej. Dyskutowano tak e na temat
problemu bezpa skich psów i podorywania
dróg. Przedstawiono te plany remontu drogi
wojewódzkiej nr 702.
W spotkaniu z so tysami uczestniczy równie
nowy Kierownik rewiru dzielnicowych w
Pi tku p. Sebastian Kieliszek.

Festiwal teatralny
Ju po raz XII Gminne Przedszkole im. Jana
Paw a II w Pi tku by o organizatorem
Mi dzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego. Przez 2 dni festiwalowe (19- 20 marca)
na scenie Gminnego O rodka Kultury w
Pi tku wyst pi o 6 przedszkolnych grup
teatralnych z Góry w. Ma gorzaty, czycy,
ug i Pi tku.
Wszystkim spektaklom towarzyszy a odpowiednia sceneria oraz oprawa muzyczna.
Grupy teatralne zachwyci y kostiumami,
rekwizytami, uk adami tanecznymi. wietnie
przygotowane przedstawienia zosta y
odegrane przez przedszkolaki w niezmiernie
barwny, weso y i profesjonalny sposób. Za
swoje teatralne popisy aktorzy nagradzani
byli zas onymi gromkimi brawami. Festiwal
nie mia charakteru konkursu. Wszyscy jego
uczestnicy otrzymali pami tkowe statuetki
oraz dyplomy.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 3

Konkurs fotograficzny
dla Rodziców
W imieniu organizatora - Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II w Pi tku
serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci
do udzia u w konkursie fotograficznym pt.
„Przyroda wokó nas”.
Przedmiotem fotografii powinny by
krajobrazy, zwierz ta, ro linno , zjawiska
przyrodnicze i urokliwe miejsca naszej
gminy. Prace sk adamy do 10 kwietnia u
wychowawców grup. ZAPRASZAMY !!!!!
Regulamin konkursu fotograficznego pt.
„Przyroda wokó nas” dost pny jest na
stronie internetowej przedszkola.

Dzie Kobiet
pod kapeluszem
W sobot 7 marca w go cinnych progach
wietlicy Wiejskiej w Go lubiu odby o si
coroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet.
Organizatorami wi ta by a Fundacja
Zielony Pi tek oraz Wójt Gminy Pi tek. W
my l tegorocznego has a przewodniego
wi ta Kobiet w Go lubiu – „Dam by ”
Panie mia y za zadnie zabra ze sob
nakrycie g owy – najlepiej kapelusz.
Pomys spotka si z ogromnym odzewem
ze strony uczestniczek spotkania, które w
sobo tnie po po ud nie wys t p i y w
kapeluszach i innych bajecznych nakryciach g owy. W ród wszystkich Pa
rozlosowano nagrody ufundowane przez
p. Krzysztofa Lisieckiego, Wójta Gminy
Pi tek. Z okazji Dnia Kobiet wszystkie
Panie otrzyma y równie
yczenia oraz
kwiatki. Natomiast Wiceprezes Fundacji
Zielony Pi tek – p. Barbara Garus
obdarowa a wszystkie Panie kolorowymi
filcowymi kotylionami.
Organizatorzy - Panie z Fundacji Zielony
Pi tek zadba y te o wyborn opraw
muzyczn wi ta, któr zapewni a Kapela
Witaszewiacy oraz Zespó Ma gorzaki z
Góry w. Ma gorzaty. Panie bawi a tak e
zaproszona przez Wójta Gminy –
Orkiestra OSP Pi tek.
W ka
trzeci
rod miesi ca
mieszka cy Gminy Pi tek mog
skorzysta z bezp atnych porad
p r a wn y ch 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: 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 dowa z rodka Polski Informator Urz du i Rady Gminy Pi tek
Wydawc a: Urz d Gminy Pi tek
Adres: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16
tel. 24 72 2 11 58, 24 722 10 77
E-mail:p romocja@ ugpiatek.pl
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 4

Konsultacje do
projektów Planów
Zarz dzania Ryzykiem
Powodziowym
Szanowni Mieszka cy
Gminy Pi tek
Wójt Gminy Pi tek informuje, e mieszka cy
Gminy Pi tek mog sk ada uwagi do
projektów Planów Zarz dzania Ryzykiem
Powodziowym w ramach konsultacji
spo ecznych prowadzonych przez Krajowy
Zarz d Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Z pe
wersj dokumentów mog si
Pa stwo zapozna na stronie internetowej
www.powodz.gov.pl Uwagi do Planów
mo na sk ada do 22 czerwca 2015 r.
W listopadzie 2007 roku wesz a w ycie
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i
Rady w sprawie oceny ryzyka powodziowego
i zarz dzania nim, tzw. Dyrektywa Powodziowa (Dyrektywa 2007/60/WE). Wszystkie
kraje cz onkowskie Unii Europejskiej, w tym
Polska, zosta y zobligowane do planowania
dzia
z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Do ko ca 2015 roku Polska
powinna opracowa plany zarz dzania
ryzykiem powodziowym (PZRP).
Gmina Pi tek uj ta jest w PROJEKCIE
PL A NU Z A RZ D ZAN I A RY Z YK IE M
POWODZI OWYM D LA REGION U
WODNEGO
R O D K O W E J WI S Y.
W powy szym dokumencie miejscowo
Pi tek we Wst pnej Ocenie Ryzyka
Powodziowego okre lona jest jako obszar
nara ony na niebezpiecze stwo powodzi.
Natomiast obszar zagro enia powodziowego
ustanowiony zosta tylko dla Pradoliny Bzury.
W dniu 16 pa dziernika 2014 roku Wójt
Gminy Pi tek wniós na pi mie uwagi do
O pracowanyc h Planów Z arz dzania
Ryzykiem Powodziowym dla Obszarów
Dorzeczy i Regionów Wodnych w przedmiocie bezwzgl dnego uj cia rzek Moszczenicy i Maliny jako rzek generuj cych
wysokie zagro enie powodziowe w gminie
Pi tek. Poddanie przedmiotowych Planów
pod konsultacje spo eczne daje mo liwo
formalnego wypowiedzenia si mieszka ców gminy Pi tek w temacie uj cia w
Planach miejscowo ci Pi tek jako obszaru
wysokiego zagro enia powodziowego oraz
okre lenia dzia
maj cych temu zapobiec.
Dyrektywa Powodziowa zak ada aktualizacj
wszystkich dokumentów planistycznych
co 6 lat.
Maj c na uwadze, i celem planów
zarz dzania ryzykiem powodziowym jest
ograniczenie potencjalnych negatywnych
skutków powodzi dla ycia i zdrowia ludzi,
rodowiska, dziedzictwa kulturowego
oraz dzia alno ci gospodarczej, poprzez
realizacj wybranych dzia
cych
minimalizac ji zid entyfikow anych
zagro
, zwracam si do Radnych
Gminy Pi tek, So tysów oraz wszystkich
mi eszka c ów o czyn ny u dzia w
konsultacjach oraz o wnoszenie uwag
i wniosków do planów.
Wójt Gminy Pi tek
/-/ mgr Krzysztof Lisiecki

Awans gimnazjalistek
z Pi tku do II etapu
Coca-Cola Cup
We wtorek 24 marca w ychlinie odby si I
etap rozgrywek Coca – Cola Cup. W ród
dziewcz t w rozgrywkach udzia wzi y
dru yny reprezentuj ce: Zespó Szkó nr 1 w
ychlinie, Publiczne Gimnazjum – Stary
Waliszew, Gimnazjum Bielawy i Gimnazjum
Pi tek. Po zaci tej rywalizacji i grze fair-play
reprezentacje dziewcz t uplasowa y si
nast puj cych miejscach:
I miejsce – Pi tek (9 punktów)
II miejsce – Bielawy (4punkty)
III miejsce – ychlin (4 punkty)
IV miejsce – Waliszew
Gimnazjalistki z Pi tku pod opiek
nauczycielki wychowania fizycznego pani
Ewy Topi skiej z max. ilo ci punktów
awansowa y do etapu II Coca- Cola Cup.
Uczennice reprezentuj ce Gimnazjum z
Pi tku to: Zieli ska Agnieszka, Fr tczak
Paulina, Olejniczak Patrycja, Gawryszczak
Katarzyna, Czerwi ska Natalia, Barylska
Klaudia, Michalak Paulina, Olejniczak
Kamila, Bagrowska Dominika, Karbowiak
Anna.

Turniej wiosny
W sobot 28 marca w hali sportowej w
Pi tku odby si Turniej Wiosny Pi ki
Siatkowej M czyzn o Puchar Prezesa
Banku Spó dzielczego w
czycy. Do
rozgrywek przyst pi y 4 dru yny.
Po emocjonuj cych spotkaniach Turniej
zako czy a zwyci stwem dru yna KW PSP
odzi. Drugie miejsce wywalczy a
dru yna LKS Malina Pi tek, trzecie Dru yna Rodzinna z Kutna, a czwarte MARS czyca.
Najlepszym zawodnikiem Turnieju zosta
Piotr D ubaa z KW PSP w odzi. Najlepsi
zawodnicy poszczególnych dru yn:
Kuleczka Rados aw - MARS czyca
Budzy ski ukasz - Dru yna Rodzinna z
Kutno, Paszak Maksymilian KW PSP ód ,
Pieczewski Pawe - LKS Malina Pi tek.
Dru yny i wyró nieni zawodnicy otrzymali
pami tkowe dyplomy i puchary.

II miejsce Gimnazjum
We wtorek 17 marca 2015 r. odby y si
Mistrzostwa Powiatu w Pi ce Koszykowej
Dziewcz t i Ch opców w, którym wzi y
udzia Gimnazja z czycy i Pi tku. W ró d
dziewcz t i ch opców wygra o Gimnazjum z
czyc y, Gimnazjum z Pi tk u m usia o
zadowoli si II miejscem. Opiekunem
uczniów Gimnaz jum z P i tku by pan
K r z y s z t o f K o r z e w s k i . U c z n i ow i e
reprezentuj cy Gimnazjum z Pi tk u to:
O l ej ni c zak P a try c j a, Gaw ry sz cz a k
Katarzyna, Zachorska Paulina, Roma ska
Anna, Osiecka Weronika, Kasi ska Wi ktoria,
Ko wals ka Marty na, Michalak Pa ulina,
Ka rbow iak Anna, K ubia k Al eksandra,
Ga brye lcza k M icha , Bo reck i Hu bert ,
Bryszewski Dawid, Roma ski Piotr, Wielec
Dawid, Bu a Patryk, Ko odziejczak Tomasz,
St aciw a u kas z, G awry szcz ak Piotr,
Olejniczak Ire neusz, Piech Stanis aw.

