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Najserdeczniejsze
yczenia dla Pani
adys awy
W dniu 4 wrze nia 2015 r. Pani W adys awa
Fr tczak z Mchowic
obchodzi a 100
urodziny. Z tej okazji w sobot 5 wrze nia w
domu rodzinnym pani W adys awy odby a si
rodzinna uroczysto , która na cze
dostojnej Jubilatki skupi a a pi pokole .
Podczas uroczysto ci pani W adys awa nie
kry a wzruszenia i rado ci z odwiedzin,
otrzymanych ycze
i powinszowa .
Gratulacje i yczenia dalszych, d ugich lat w
zdrowiu dostojnej Jubilatce z yli równie
przedstawiciele w adz samorz dowych
Gminy Pi tek - Wójt Krzysztof Lisiecki wraz z
Przewodnicz
Rady i pracownikami
Urz du Gminy Pi tek.
yczenia, kwiaty
i dodatek finansowy pani W adys awa
otrzyma a równie od KRUSu.
Po z eniu ycze i wr czeniu kwiatów
wszyscy uczestnicy uroczysto ci tradycyjn
lampk szampana wznie li toast 200 lat.

Plon niesiemy, plon...

W niedziel , 30 sierpnia w Gminie Pi tek
uroczy cie obchodzono tradycyjne wi to
Plonów. Gminno-Parafialne uroczysto ci
do ynkowe rozpocz a Msza w. w ko ciele
pw. Matki Bo ej askawej w Ciechos awicach, któr w intencji rolników odprawi
ksi dz dziekan Stanis aw Poniatowski.
Delegacje poszczególnych so ectw z
yu
stóp o tarza pi kne wie ce do ynkowe, kosze
warzyw i owoców oraz dorodne chleby
upieczone z m ki pochodz cej z ziarna z
tegorocznych niw. S owa uznania i
gratulacje kierujemy do so ectw, które po raz
kolejny wykaza y si niezwyk
pomys owo ci i precyzj wykonanych wie ców.
Do ynkowe wie ce jak zawsze zachwyca y
kunsztem wykonania, bogactwem barw
i wyszukanym kszta tem.
ówny wieniec do ynkowy w tym roku
przygotowa y so ectwa Janków-Or dki oraz
Rogaszyn. Urszula wi tczak z Or dek i
ej Balik z Jankowa, starostowie
tegorocznych do ynek, wspominaj c o
wyj tkowych trudno ciach, z jakimi przysz o
w tym roku boryka si rolnikom z Gminy

Pi tek (d ugotrwa a susza, nawa nica i
gradobicie), przekazali na r ce Ksi dza
Dziekana i Wójta Gminy dorodny do ynkowy
bochen chleba, prosz c o sprawiedliwy jego
podzia .
ród uczestników rolniczego wi ta w
Ciechos awicach obecni byli Parlamentarzy ci, Radni Powiatu
czyckiego, Radni
G m i ny Pi t ek , S o t y s i o r az w ie lu
mieszka ców naszej gminy.
Opraw muzyczn uroczysto ci zapewni a
kapela ludowa z owicza.
Uroczyste nab o
stw o do ynkowe
zako czy a procesja eucharystyczna wokó
ciechos awickiego sanktuarium or az
tradycyjne dzielenie do ynkowych chlebów.
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Z obrad IX sesji Rady Gminy Piatek
rod 26 sierpnia odby a si IX sesja
Rady Gminy Pi tek. Po sta ych punktach
obrad Radni zapoznali si z opiniami o
zg oszonych kandydatach na awników, w
zakresie spe niania wymogów okre lonych
w ustawie “Prawo o ustroju s dów
powszechnych”.
one interpelacje i zapytania Radnych:
- czy Gmina planuje zakup agregatu
pr dotwórczego dla Urz du Gminy (D.
Gor cy) - Gmina rozwa a mo liwo
zakupu agregatu, jednak obecnie nie ma na
ten cel rodków.
- na jakim etapie jest przebudowa ulic
Zgierskiej i owickiej wraz z budow ronda
(D. Gor cy) - ca y czas prowadzone s
rozmowy w sprawie uzgodnie , wyznaczenia objazdów itp. spraw. Ostatnie spotkanie
z udzia em przedstawicieli Gminy Pi tek w
tej sprawie mia o miejsce 28 sierpnia br.
(Harmonogram prac: 2016 r. - przygotowanie dokumentacji, 2017 r. - pocz tek
inwestycji, 2018 r. plan. zako czenie).
- czy jest zainteresowanie terenami inwestycyjnymi w Gminie Pi tek (D. Gor cy) zainteresowanie jest, lecz niestety ko czy
si na ogó na rozmowach wst pnych.
- jakie jest wykorzystanie wietlic wiejskich
(D. Gor cy) - w 3 wietlicach wiejskich
funkcjonuj punkty internetowe i prowadzone s zaj cie dla dzieci. W okresie
wakacyjnym w wietlicach dodatkowo
ustawione by y sto y do tenisa sto owego.
Opiekunki wietlic podj y te próby prowadzenia zaj rekreacyjnych na powietrzu. W
wietlicach odbywaj si te ró nego
rodzaju szkolenia, imprezy, spotkania i
zebrania stowarzysze , KGW.
- w którym miejscu w gminie zlokalizowana
dzie farma fotowoltaiczna i kiedy zacznie
swoj dzia alno
(D. Jó wiak) - farma
powstanie w Konarzewie. Obecnie trwaj
ostatnie uzgodnienia i zbieranie pozwole
na budow .
- pro ba do Radnych Powiatowych
dotycz ca ustawienia drogowskazu do
Balkowa przy ulicy Literackiej ( B.
Gawryszczak) - sprawa zostanie skierowana do Zarz du Dróg Powiatowych.
- pro ba o wykoszenie skweru przy parku w
Balkowie, w miejscu tablicy informacyjnej i
sto u na odpoczynek dla korzystaj cych ze
szlaku rowerowego (B. Gawryszczak) prace zostan wykonane w najbli szym
czasie.
- co Gmina mo e powiedzie w sprawie
prywatnej szko y j zykowej, która jest
prowadzona w podstawówce w Pi tku (B.
Gawryszczak) - Gmina nie ma informacji na
ten temat.
- pro ba o usuni cie powalonych konarów
drzew przy drodze powiatowej w Konarzewie (P. Budner)
- sprawa zostanie
skierowana do ZDP w czycy.
- pro ba o usuni cie konarów powalonych
drzew w Pokrzywnicy (M. Gabryelczak) sprawa zostanie skierowana do ZDP.
- czy kontrolowane jest zastawianie rzek
przez osoby do tego nieuprawnione (M.
Gabryelczak) - wszelkie nieprawid owo ci
zwi zane z zastawianiem rzek nale y
kierowa do ZMiUW w czycy i na Policj .
- pro ba o wyprostowanie lamp o wietlenia
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drogowego po nawa nicy (W. Borczy ski) sprawa zostanie zg oszona do firmy Energa
wietlenie.
- po ostatnim huraganie przerzedzony zosta
drzewostan w parku w Pi tku. Czy
planowane s nasadzenia (W. Borczy ski) tak, nasadzenia s planowane. Potrzebna
jest jednak zgoda konserwatora zabytków i
rodki na zakup drzewek.
- czy jest przestrzegane wykorzystanie
zgodnie z prawem pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzek przez
prywatne osoby (W. Borczy ski) - osoby,
które chc czerpa wod z rzek musz
uzyska stosowne pozwolenie wodnoprawne ze Starostwa w
czycy.
- jakie s prowadzone dzia ania w sprawie
usuwanie barszczu sosnowskiego (U. Kacperska) - po zg oszeniu barszcz jest
usuwany przez pracowników robót interwencyjnych. Ro lin mo na te usuwa
samodzielnie z zachowaniem zasad bezpiecze stwa.
- komu zg asza dewastacj wiaduktów
znajduj cych si w pasie autostrady A1 (U.
Kacperska) - w pierwszej kolejno ci Policji, a
nast pnie do GDDKiA. Mo na te do firmy
GRAWIL, która stacjonuje przy w le Pi tek
i zajmuje si utrzymaniem tego odcinka
autostrady.
- kiedy b dzie robiony odcinek drogi
pomi dzy Oreniczkami, a ys Gór (A.
Matusiak) - prace rozpoczn si w z chwil
wygospodarowania rodków na ten cel.
- czy jest przygotowywane na terenie Gminy
Pi tek miejsce na sk adowanie gruzu (B.
Gawryszczak) - Gmina Pi tek prowadzi
rozmowy ze Starostwem Powiatowym w
czycy na temat przej cia dzia ki pod takie
sk adowisko.
- czy s przewidziane w bud ecie rodki na
odbudow produkcji rolnej (D. Jó wiak) rodki takie mo e przekaza Ministerstwo
Rolnictwa poprzez ARiMR.
Podj te podczas IX sesji uchwa y dotyczy y:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pi tek na lata
2015 - 2020,
- dokonania zmian w bud ecie Gminy
Pi tek,
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
czyckiemu w 2015 r. - dofinansowanie do
remontu dróg powiatowych kwot 70 000 z ,
- uchylenia Uchwa y Nr VII/28/2015 Rady
Gminy Pi tek z dnia 27 maja 2015 r. w
sprawie obowi zkowego tygodniowego
wymiaru godzin zaj
dydaktycznych
prowadzonych przez niektórych nauczycieli
- zmiany uchwa y w sprawie wyboru metody
ustalania op aty za gospodarowanie
odpadami
komunalnymi oraz ustalenia
wysoko ci stawki tej op aty - wi cej na temat
nowych stawek w osobnym artykule,
- okre lenia przystanków komunikacyjnych
oraz warunków i zasad korzystania z
przystanków komunikacyjnych, których
cicielem lub zarz dzaj cym jest
Gmina Pi tek.
Obrady IX sesji Rady Gminy Pi tek
zako czy a dyskusja podczas której
om aw ia no n ajw a nie js ze t em at y i
zagadnienia dotycz ce funkcjonowania
Gminy Pi tek.

We wrze niu kolejna
zbiórka odpadów
wielkogabarytowych
Wó jt G mi n y Pi t ek i nf or m uj e,
e
15 wrze nia na terenie Gminy Pi tek
odb dzie si bezp atna zbiórka odpadów
wielkogabarytowych wysegregowanych z
odpadów komunalnych pochodz cych z
gospodarstw domowych.
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.),
3. ramy okienne,
4. meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw
sztucznych),
5. sprz t sportowy (rowery, narty, sanki,
sprz t do wicze , itp.),
6. wózki i chodziki dzieci ce,
7. zabawki du ych rozmiarów,
8. du e odpady plastikowe (doniczki,
skrzynki, czyste wiaderka, itp.)
9. 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. )
10. opony od samochodów osobowych
(max. do wysoko ci 120cm),
11. 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

Expresem
przez Gmin Pi tek
- dobiegaj ko ca prace przy budowie
mostu na rzece Malinie w ce. W ostatnim
czasie dokonano wylewki betonowej na
ycie g ównej mostu i na przyczó kach.
Zako czone zosta o umacnianie koryta rzeki
w obr bie mostu oraz równanie terenu wokó
inwestycji. Prowadzone s przygotowania do
enia nak adki asfaltowej na mo cie oraz
monta u barier ochronnych. Koszt budowy
mostu wynosi blisko 500 tys. z z czego 80%,
to dotacja ze rodków rz dowych przeznaczonych na odbudow obiektów zniszczonych przez powód w 2013 roku. Planowany
termin oddania mostu do u ytku, to koniec
pa dziernika 2015 r.
- odby si przetarg na wy onienie wykonawcy budowy przepustu pomi dzy
Boguszycami i Czernikowiem. Do przetargu
zg osi y si 3 firmy. Wygra a firma EKOMEL z
kwot 155 240,03 z brutto. Prace rozpoczn
si w II po owie wrze nia br. Inwestycja w
80% dofinansowana b dzie ze rodków
rz dowych przeznaczonych na odbudow
obiektów zniszczonych przez powód w
2013 roku.
- zako czy y si wakacyjne remonty w
placówkach o wiatowych prowadzonych
przez Gmin Pi tek. W wakacje odnawiano
sale lekcyjne, naprawiano sprz t szkolny.
Najwi kszy zakres prac wykonano w hali
sportowej Pilawa. Prace wykonali pracownicy robót publicznych.
- ZGKiM w Pi tku podczas sezonu letniego
wykona znaczn liczb nowych przy czy
wodoci gowych. Pracownicy Zak adu
wykaszali tereny zielone, czy cili rowy i
przepusty, usuwali skutki nawa nicy oraz
naprawiali budynki komunalne, m.in. przy ul.
Pokrzywnej, gdzie zamontowano 3 toalety.
- przy Szkole Podstawowej w Czernikowie
trwaj prace zwi zane z budow si owni pod
chmurk . Zamontowano ju pierwsze
przyrz dy do treningów, które ciesz si
du ym zainteresowaniem mieszka ców.
Si ownia pod chmurk powstaje w ramach
realizacji projektu z 9 edycji Dzia aj Lokalnie .
- terminy bezp atnych porad prawnych:
16 wrze nia, 21 pa dziernika,
18 listopada i 16 grudnia.
Szczegó owe informacje
- tel. 519 592 669 - ul. Stodolniana 6/2 w
godz. 13:00- 15:00.

Og oszenia
Kupi od 0,03 do 0,5 ha gruntu rolnego.
Mo e by
ka lub nieu ytek (mo e by o
nieregularnym kszta cie).
Tel. 664 943 013
Nauka malowania i rysunku.
Przygotowania do liceów plastycznych i
ASP. Tel. 509 915 735
Sprzedam mieszkanie o pow. 25,4 m2
w miejscowo ci Go lub - Osada
tel. 603 779 337, 784 906 145
Portrety maluj ze zdj i na ywo dzieci i doro li. Tel. 509 915 735

Nowy inwestor
poszukuje spawaczy
Firma Buttimer Polska Sp. z o.o., która
zakupi a nieruchomo ci w Pi tku przy ulicy
czyckiej, w zwi zku z zamiarem rozpocz cia dzia alno ci poszukuje do pracy
spawaczy z uprawnieniami.
Osoby zainteresowane prac proszone s o
zg aszanie si do Urz du Gminy Pi tek - pok.
nr 1 w celu uzyskania szczegó owych
informacji na temat zatrudnienia.

Niska frekwencja
w referendum
W niedziel
6 wrz e nia odby o si
Referendum Ogólnokrajowe, w którym
Polacy odpowiadali na trzy pytania. Lokale
wyborcze czynne by y od godz. 6 do 22. Na
terenie Gminy Pi tek frekwencja wynios a
4,48%.
Procentowe wyniki udzielonych odpowiedzi:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za
wprowadzeniem jednomandatowych okr gów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej?” - TAK - 73,3%
Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za
utrzymaniem dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z bud etu
pa stwa?” - TAK -16,4%
Pytanie trzecie: „Czy jest
Pani/Pan za
wp row adzeniem zasady ogólnej
rozstrzygania w tpliwo ci co do wyk adni
przepisów prawa podatkowego na korzy
podatnika?” - TAK - 96,9%

W Czernikowie - nowy
rok szkolny z nowym
dyrektorem
Ponad dwumiesi czny okres wakacyjny
ostatecznie dobieg ko ca. Dzi , dzieci i
odzie powróci y do szkó na rozpocz cie
nowego roku nauki. W ród nich byli równie
uczniowie Szko y Podstawowej w Czernikowie, dla których inauguracja roku
szkolnego 2015/2016 mia a szczególny
charakter. 1 wrze nia uczniowie tej szko y
po egnali odchodz cego na emerytur
wieloletniego dyrektora - pana Mariusza
Paw owskiego i powitali nowego dyrektora pani Agnieszk Bartczak. W uroczysto ci
uczestniczy m.in. Wójt Gminy Pi tek Krzysztof Lisiecki, który odchodz cemu
dyrektorowi z
serdecznie podzi kowania za lata pracy na rzecz o wiaty w
Gminie Pi tek, a nowej pani dyrektor yczy
wytrwa ci i sukcesów na powierzonym
stanowisku.
Tradycyjnym akcentem inauguracji nowego
r oku szkolnego w podstaw ówce w
Czernikowie by o obdarowanie rozpoczynacych nauk w tej szkole pierwszoklasistów
f la ga m i na r o do w ym i . Te n e le m en t
w yc ho w a ni a w d u ch u p a t r io t yzm u
kultywowany jest w placówce od wielu lat.
Dzieci z nale ytym szacunkiem przyj y flagi
i obieca y, e z dum
je wywiesza
przed swoimi domami na ka de wi to
narodowe.

Pismo Ko a
owieckiego
“My liwiec”
W pi mie skierowanym przez Zarz d Ko a
"My liwiec" do Wójta Gminy Pi tek czytamy:
"W celu unikni cia szkód w uprawach
rolniczych we wsiach Balków i Go lub Ko o
owiec kie "My liwi ec" w War szaw ie
odgrodzi o we w asnym zakresie pola rolników
na d ugo ci ok. 4 km. W zwi zku z tym w
porozumieniu z so tysem wsi Balków Pani
Beat Gawryszczak zosta o zwo ane w dniu
01 lipca br. o godz. 19-tej w sali OSP zebranie
rolników. Celem spotkania z rolnikami by o
poinformowanie o konieczno ci wykaszania
opryskiwania pasa gruntu pod
pastuchem o szeroko ci 0,50-0,80 m wzd
asnych upraw. Zainteresowanie rolników
by o znikome, przyby y 4 osoby z Balkowa i 2
osoby z Go lubia mimo informowania
rolników przez Pani So tys osobi cie lub
telefonicznie, a tylko 3 rolników podj o si
wykoszenia chwastów.
Z uwagi na brak wspó pracy w cicieli
gruntów z Ko em w razie ewentualnych szkód
wyrz dzonych przez dzikie zwierz ta Ko o nie
dzie ponosi o odpowiedzialno ci.”

Zmiany w
wiadczeniach
rodzinnych
Od 1 listopada 2015 roku zmieniaj si
wysoko ci wiadcze rodzinnych oraz
kryterium uprawniaj ce do przyznawania
wiadcze rodzinnych. Gminny O rodek
Pomocy Spo ecznej w Pi tku informuje od
20 sierpnia 2015 roku s wydawane i
przyjmowane wnioski o wiadczenia z
funduszu alimentacyjnego i wnioski o
ustalenie prawa do zasi ku rodzinnego oraz
przys uguj cych do niego dodatków na okres
zasi kowy 2015/ 2016.
Szczegó owe informacje mo na uzyska w
GOPS lub pod dzwoni c pod numer telefonu
24 722-10-64.

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:
8 pa dziernika, 5 listopada, 3 i 31 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE ( te worki):
25 wrze nia, 22 pa dziernika, 20 listopada,
18 grudnia.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
f ir m
T ÖN SM EI ER z g od n ie 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.
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We wrze niu
zapraszamy na...

II Edycja Turnieju
Streetbasket Orlik Pi tek

12.09 - "WRZESIE 1939 - zachowaj w
pami ci" w programie: 13.00 - rajd
rowerowy "Szlakiem Bitwy nad Bzur ".
zbiórka uczestników rajdu rowerowego
przed Urz dem Gminy w Pi tku, 16.30 powrót grup na met rajdu w parku im.
Tadeusza Ko ciuszki w Pi tku, zwiedzanie
okoliczno ciowej wystawy, posi ek, 17.00 wieczornica patriotyczna - koncert
piosenek i pie ni, 19.00 - przemarsz z
pochodniami pod pomnik Krzy .
obchodów 76
13.09. - uroczysto
rocznicy Bitwy nad Bzur . W programie: godz. 12:00 - Msza w.; godz. 13:00 pr zema rsz Komp ani Ho nor ow ej i
uczestników uroczysto ci pod pomnik
Bohaterów Bitwy nad Bzur ; uroczysto
pod pomnikiem: hymn, wyst pienie Wójta
Gminy Pi tek, przemówienia, Apel
poleg ych, salwa honorowa, z enie
kw iatów pod pomnikiem, defilada
pododdzia u. Kompani honorow wystawia Wielkopolska Szko a Podoficerska
Wojsk L dowych im. gen. bryg. Franciszka
Seweryna W ada w Poznaniu.
13.09 - Gminne Zawody SportowoPo arniecze. Godz. 15:30 - stadion LKS
Malina Pi tek,
18-20.09 - IV rodkowopolski Rajd Rowerowy po Centralnym uku Turystycznym
na trasie Pi tek - Solca Ma a - Uniejów czyca. Start o godz. 15:00 sprzed
Urz du Gminy Pi tek.
19.09. - XL Raj Szlakiem Walk nad Bzur .
Start o godz. 13:00 z ZSMR w Pi tku.
20.09. - Nawiedzenie symboli wiatowych
Dni M odzie y w Dekanacie Pi tkowskim godz. 19.30, Rynek w Pi tku. W programie
peregrynacji: powitanie symboli i procesja
do ko cio
w. Trójcy, 20:00 - Msza w.,
21:00 - Apel, 21:45 - czuwanie nocne,
poniedzia ek 21 wrze nia - 7:30 po egnanie symboli DM przed ko cio em
w. Trójcy
26.09 - XV Wy cigi Rowerowe Jedziemy
ladami Mieczys awa Nowickiego - Witów
k. le niczówki, start pierwszego wy cigu
godz. 11:00,
26.09 - Powiatowe Zawody SportowoPo arnicze - godz. 10:00, stadion LKS
Malina Pi tek.

W sobot 29 sierpnia w Pi tku odby a si II
Edycja Turnieju Streetbasket Orlik Pi tek.
Do zmaga przyst pi o 5 ekip: RBolers
czyca, Wzór, Minione Andrzeje, Cocojumbo i Global Ellite. Pierwsze miejsce zaj a
dru yna o nazwie "Wzór", II miejsce Cocojumbo, III miejsce Minione Andrzeje, IV
Rbolers czyca i V Global Ellite.
Za miejsca na podium wygrani otrzymali
Puchary i nagrody, natomiast ekipa Global
Elitte zdoby a Pi
do koszykówki za
najlepsz skuteczno w konkurencji rzutów
za 3 punkty. Wszystkie nagrody zgarn y
dru yny z Pi tku i okolic. Wida rezultaty gry
na "naszym" Boisku Orlik 2012.

Godziny pracy
wietlic internetowych
Informujemy, e od wrze nia br.
wietlice internetowe w Górkach
awskich i Go lubiu, utworzone w
ramach projektu "Pod czeni Niewykluczeni. Dzia anie przeciw
wykluczeniu cyfrowemu" b
czynne w godzinach 11 - 19.
Godziny pracy pozosta ych wietlic
pozostaj bez zmian.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski Informator Urz du i Rady Gminy Pi tek
Wydawca: Ur z d Gminy Pi tek
Adr es: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 72 2 10 77
E-m ail:promo cja@ugpiatek.pl
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 4

W Balkowie podsumowali
“Co w trawie piszczy.
NATURA 2000”
W niedziel 16 sierpnia 2015
roku w
Balkowie
odby o si
sp otkan ie
podsumowuj ce projekt "Co w trawie
piszczy! NATURA 2000". Projekt ten
przeznaczony by dla dzieci i to w nie dla
nich Grupa teatralna "T" z Torunia
przygotowa a interaktywne przedstawienie
"Jak wytresowa smoka". Gry, zabawy,
ta ce pod chmurk porwa y w wir nie tylko
najm odszych uczestników spotkania ale
równie rodziców. Zabawa by a przednia.
Po dwugodzinnych harcach z animatorem
dzieci, rodzice oraz zaproszeni go cie
przenie li si na sal widowiskow w
stra nicy OSP. Pose Marek Matuszewski
oraz Radna Powiatowa - Monika Kilaraszczyk pogratulowali super pomys u i
yczyli kolejnych udanych inicjatyw na rzecz
spo ecze stwa.
To wyj tkowe popo udnie u wietni równie
Zespó Witaszewiacy oraz chór Ma gorzaki.
By o co dla duszy oraz co dla cia a - panie
popisa y si kunsztem kulinarnym serwuj c
pyszne ciasta oraz sa atki i tradycyjne
wyroby w dliniarskie. Grupa Razem dla
Balkowa ma nadziej
e Wszyscy sp dzili
czas weso o i aktywnie.
Beata Gawryszczak

Zaproszenie na
konsultacje
Szanowni Pa stwo, Liderzy obszaru dzia ania
LGD „POLCENTRUM”, przedstawiciele
sektora spo ecznego, gospodarczego oraz
publicznego. Serdecznie zapraszamy na
spotkanie konsultacyjne, dotycz ce budowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru
dzia ania Stowarzyszenia LGD „POLCENTRUM” Na spotkaniu b dzie przeprowadzana analiza mocnych i s abych stron
naszych gmin, szans i zagro
jakie niesie
wdra anie nowej LSR. Efektem spotka
zdefiniowane problemy, potrzeby oraz kierunki ich rozwi za za pomoc min. rodków
EFR na rzecz ROW w ramach PROW na lata
2014-2020. Spotkanie odb dzie si w sali
konferencyjnej Urz du Gminy Pi tek w
czwartek 17 wrze nia o godz. 10:00 :

II turniej Night Cup
w Pi tku
W sobot 22 sierpnia 2015 na Orliku w Pi tku
odby a si II edycja wakacyjnego turnieju
"Night Cup". Zawody rozpocz ly sie o
godzinie 19:00, a do rywalizacji przyst pi o 7
dry yn - Orenice, Oldboye, Iskra Góra w.
Ma gorzaty, Struga Go lub, wi ci Pi tek,
OSP Janków, Drinkersi, które zosta y
podzielone na dwie grupy. Pierwszego
miejsca broni a dry yna Orenice, która tak e i
teraz okaza a si bezkonkurencyjna. Drugie
miejsca zaj
zespó Oldboye, a na
najni szym stopniu podium uplasowa a si
Iskra Góra w. Ma gorzaty.
Ko cowa klasyfikacja turnieju:
1.Orenice
2.Oldboye
3.Iskra Góra w. Ma gorzaty
4.OSP Janków
5. wi ci Pi tek
6.Struga Go lub
7.Drinkersi

Nabór do sekcji pi ki
no nej Szko y
Mistrzostwa
Sportowego
Renomowana Szko a Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego w odzi
wraz z Ludowym Klubem Sportowym Malina
Pi tek og asza nabór do sekcji pi ki no nej
ch opców z roczników: 2005, 2006, 2007 i
2008.
Wszelkie informacje dotycz ce naboru
ch opców do sekcji pi karskiej zostan
przekazane po uroczystym rozpocz ciu
nowego roku szkolnego 2015/2016 w Szkole
Podstawowej w Pi tku oraz pod nr telefonu
663-558-373.
Serdecznie zapraszam Piotr Wasiak Trener
UEFA C.
Samorz dowa Administracja Placówek
wiatowych w Pi tku zaprasza
Rodziców do zapoznania si z nowym
rozk adem jazdy autobusów szkolnych,
który obowi zuje w roku szkolnym
2015/2016. Rozk ad publikowany jest na
www.gminapiatek.pl zak adka O wiata/
Auto busy szkolne.

Nie b dzie mostu
Z powodu zbyt wysokich da finansowych
cicieli gruntów znajduj cych si w
siedztwie planowanego do odbudowy
mostu na rzece Strudze w drodze pomi dzy
Mys ówk i Mchowicami, Gmina Pi tek
odst pi a od realizacji tej inwestycji.
Przypominamy, e Gmina pozyska a na ten
cel dotacj w wysoko ci 80% kosztów ze
rodków rz dowych przeznaczonych na
odbudow obiektów zniszczonych przez
powód w 2013 roku oraz dofinansowanie z
Urz du Marsza kowskiego w odzi na
budow drogi dojazdowej do mostu. Szkoda,
strac na tym tylko mieszka cy.

