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PI¥TEK maj 2016

W bie¿¹cym numerze: 12. Dzieñ Nowalijki w Pi¹tku, I Forum Rolno - Gospodarcze Powiatu
£êczyckiego, Naprawy dróg gminnych, Komputery od Wspólnoty Pastwiskowej, Nowy pomnik w
Janowicach, Zbiórka publiczna na modernizacjê bloku operacyjnego szpitala w £êczycy,
“Ciê¿kie” œmieci, Sukces najm³odszych mieszkañców gminy, LGD Polcentrum przystêpuje do
realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego, 37. Zlot do Œrodka Polski, Sport.

I Forum Rolno –
Gospodarcze Powiatu
£êczyckiego
Starostwo Powiatowe w £êczycy oraz Wójt
Gminy Pi¹tek zapraszaj¹ rolników i przedsiêbiorców rolnych na I Forum Rolno –
Gospodarcze Powiatu £êczyckiego.
Tematyka Forum : Mo¿liwoœci zwiêkszenia
zbytu p³odów rolnych ze szczególnym
uwzglê-dnieniem warzyw i owoców,
podnoszenie jakoœci plonu z
wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Forum odbêdzie siê 5 czerwca o godz.
13.00 w Gimnazjum, w Pi¹tku, ul. Szkolna 4.
Program:
13:00 - Otwarcie Forum, przywitanie goœci Pan Wojciech Zdziarski, Starosta Powiatu
£êczyckiego,
13:05 - Tworzenie oferty towarowej powiatu
³êczyckiego - prelegent pan Piotr Jab³oñski
przedstawiciel Starostwa Powiatowego w
£êczycy,
13:15 - Mo¿liwoœci uzyskania wsparcia i
zakres dzia³añ Regionalnego Biura
Województwa £ódzkiego w Brukseli Urzêdu
Marsza³kowskiego Województwa £ódzkiego - prelegent pan Marcin Podgórski,
Dyrektor Regionalnego Biura Województwa
£ódzkiego w Brukseli,
13:35 - Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spo¿ywcze jako jedna z
Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji
Województwa £ódzkiego - prelegent:
przedstawiciel Departamentu ds. Przedsiêbiorczoœci Urzêdu Marsza³kowskiego
Województwa £ódzkiego,
13:55 - Metody biologiczne w produkcji
warzyw wysokiej jakoœci, prelegent: pani
Ewa Szewczyk, G³ówny Specjalista ds.
Ogrodnictwa i Roœlin Okopowych w
£ódzkim Oœrodku Doradztwa Rolniczego z
s. w Bratoszewicach
14:15 Przerwa
cd. str. nr 2
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I Forum Rolno –
Gospodarcze Powiatu
£êczyckiego
cd. ze str. 1
Program Forum - ci¹g dalszy:
14:35 - Oferta £ódzkiego Rynku Hurtowego "Zjazdowa" S.A. , wspó³praca z
Klastrem ¯ywnoœci Wysokiej Jakoœci prelegent pan Karol Karolak, Wiceprezes
Zarz¹du £ódzkiego Rynku Hurtowego
„Zjazdowa” S.A.
14:55 Stosowanie nasion uszlachetnionych sposobem na lepszy plon, prelegent:
przedstawiciel KHBC sp. z o.o.
15:10 - Prezentacja firmy PNOS z O¿arowa
Mazowieckiego - Nowe odmiany warzyw prelegent - przedstawiciel firmy PNOS
15:25 Podsumowanie spotkania
Po ka¿dym panelu tematycznym dyskusja.
Partnerzy Forum: Urz¹d Marsza³kowski
Województwa £ódzkiego, £ódzki Oœrodek
Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach, Izba Rolnicza Województwa
£ódzkiego, Wójt Gminy Pi¹tek. W imieniu
organizatorów zapraszamy serdecznie.

Bieg Nowalijkowy dla zdrowego
i aktywnego
trybu ¿ycia
W dniu 16 maja 2016 r. rozpoczê³a siê
realizacja projektu pn. Bieg Nowalijkowy dla zdrowego i aktywnego trybu ¿ycia.
G³ównym realizatorem projektu jest grupa
nieformalna w sk³adzie: Tomasz Kucharczyk, Tomasz Lichota i Micha³ Stawiñski.
Przy realizacji wspó³pracujemy z
Towarzystwem Mi³oœników Pi¹tku i Okolic
oraz Urzêdem Gminy Pi¹tek.
Organizacja tego rodzaju inicjatywy nie
by³aby mo¿liwa bez dotacji, któr¹
otrzymaliœmy z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich w ramach projektu „Grant
na lepszy start”.
Najwa¿niejszymi celami projektu s¹:
promocja biegania jako zdrowej i prostej
formy aktywnego spêdzania wolnego
czasu; stworzenie podwalin pod budowê
szerokiej oferty sportowej; kszta³towanie
postaw prosportowych i prozdrowotnych
oraz ich rozwijanie wœród dzieci, m³odzie¿y
i osób doros³ych; uczestnictwo w ¿yciu
szerszej spo³ecznoœci lokalnej poprzez
organizowanie wspólnych dzia³añ
sportowych; kszta³towanie stosunków
miêdzyludzkich; promocja atrakcyjnych
miejsc rekreacyjnych w Pi¹tku.
Regulamin biegu oraz formularze
rejestracyjne dostêpne s¹ na stronie
internetowej www.gminapiatek.pl oraz na
fanpage projektu. Uczestników nale¿y
zg³aszaæ osobiœcie: Tomasz Kucharczyk,
elektronicznie pod adresem e-mail:
biegnowalijkowy@o2.pl b¹dŸ na fanpage
projektu https://www.facebook.com/
biegnowalijkowy/
Zapraszamy!
Organizatorzy Biegu Nowalijkowego
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Naprawy dróg
gminnych
W drugiej po³owie maja na terenie Gminy
Pi¹tek przeprowadzone zosta³y prace
zwi¹zane z napraw¹ dróg gminnych o
nawierzchni asfaltowej. szybkie i sprawne
przeprowadzenie prac umo¿liwi³y
sprzyjaj¹ce warunki pogodowe - brak
opadów i utrzymuj¹ca siê wysoka
temperatura powietrza. Do naprawy
zastosowano metodê polegaj¹c¹ na
natryskowym uzupe³nianiu ubytków emulsj¹
asfaltow¹ z gryzem. W sumie do napraw
zu¿yto 60 ton materia³u. Roboty kosztowa³y
oko³o 30 tys. z³. Na terenie gminy trwaj¹
jeszcze prace zwi¹zane z napraw¹ dróg
powiatowych.

Zakoñczy³ siê nabór
wniosków na
inwestycje
proekologiczne
Urz¹d Gminy Pi¹tek zakoñczy³ nabór
wniosków na budowê instalacji o charakterze
proekologicznym - ogniw fotowoltaicznych,
pomp ciep³a i solarów. W sumie wp³ynê³o 86
wniosków, w tym 16 na solary, 10 na pompy
ciep³a i 74 na instalacje fotowoltaiczne.
Z chwil¹ og³oszenia naboru, który planowany
jest na III kwarta³ 2016 roku, projekt ten
zostanie z³o¿ony do Urzêdu Marsza³kowskiego w £odzi. Gmina Pi¹tek pilotuje i
dofinansowuje ten projekt wraz z innymi
gminami, m.in. gmin¹ Bielawy, Nieborów,
£owicz. Przewidywana wysokoœæ dotacji w
tym projekcie - do 85 %. Reszta to wk³ad
w³asny osób zainteresowanych.

Komputery od
Wspólnoty
Pastwiskowej
Cz³onkowie Wspólnoty Pastwiskowej
"Moszczenica" w Pi¹tku wiedz¹, ¿e
najlepsz¹ inwestycj¹ jest inwestycja w
wykszta³cenie dzieci. W myœl tej zasady, w
pi¹tek 29 kwietnia przekazali do miejscowej
Szko³y Podstawowej im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego 3 nowe zestawy komputerowe
wraz z oprogramowaniem.
Przekazany sprzêt trafi³ do pracowni
komputerowej.
- Bardzo dziêkujemy Pañstwu za ofiarnoœæ i
hojnoœæ. Sprzêt w naszej pracowni
komputerowej nie jest ju¿ najnowszy.
Staramy siê prowadziæ jego wymianê,
poszukuj¹c przy tym wsparcia m.in. u ludzi
dobrego i hojnego serca, do których Pañstwo
nale¿ycie. Serdecznie dziêkujemy powiedzia³a p. Krystyna Grabowska,
dyrektor szko³y Podstawowej w Pi¹tku,
podczas uroczystej akademii z okazji
Uchwalenia Konstytucji 3 – Maja, w której
uczestniczyli przedstawiciele Zarz¹du
Wspólnoty Pastwiskowej „Moszczenica” w
Pi¹tku w osobach Prezesa – pani Anny
JóŸwiak i skarbnika, so³tysa Gminy Pi¹tek pana Józefa Stawiñskiego.

Zbiórka publiczna na
modernizacjê bloku
operacyjnego szpitala
w £êczycy
Trwa zbiórka publiczna na rzecz modernizacji
i budowy nowego bloku operacyjnego
Szpitala im. Œw. Faustyny Kowalskiej w
£êczycy. Zbiórkê koordynuje Stowarzyszenie
Powiatów i Gmin Ziemi £êczyckiej. Potrwa
ona do koñca roku.
Zbierane pieni¹dze nie wystarcz¹ na
realizacjê wielomilionowego projektu.
Wiêkszoœæ œrodków trzeba bêdzie pozyskaæ
z funduszy zewnêtrznych. Dzia³anie to
wska¿e na potrzebê spo³eczn¹ w inwestycjê,
która mo¿e uratowaæ ¿ycie wielu mieszkañcom naszego powiatu. Pan dyrektor Andrzej
Pietruszka wskazuj¹c na wagê tej inwestycji,
nawi¹za³ tak¿e do zbiórki publicznej, która
mia³a miejsce niemal 200 lat temu, gdy
powstawa³ pierwszy szpital w £êczycy. Wtedy
spo³ecznoœæ ³êczycka bardzo ofiarnie
w³¹czy³a siê w zbiórkê, dziêki czemu szpital w
£êczycy powsta³, jako jeden z pierwszych w
Polsce Centralnej. Dzisiejszy czas wymaga
podobnego zaanga¿owania.
Zbiórka na rzecz modernizacji i rozbudowy
bloku operacyjnego bêdzie prowadzona na
terenie wszystkich gmin Powiatu
£êczyckiego, w tym w mieœcie £êczyca oraz
w mieœcie i gminie Uniejów, zrzeszonej w
Stowarzyszeniu Powiatów i Gmin Ziemi
£êczyckiej.
Osoby, które chc¹ wp³aciæ dobrowoln¹
darowiznê na ten cel mog¹ tak¿e wp³acaæ
pieni¹dze na konto nr: 95 9263 0000 0668
9067 2061 0002.

Nowy pomnik
w Janowicach
Wiele wskazuje, ¿e prawdopodobnie jeszcze
w tym roku w Janowicach ods³oniêty zostanie
nowy pomnik pamiêci pomordowanym we
wrzeœniu 1939 roku.
Z inicjatyw¹ przebudowy pomnika wyst¹pi³y
rodziny osób zamordowanych w Janowicach
we wrzeœniu 1939 roku. Zosta³ opracowany
projekt nowego pomnika, który trafi³ do
konsultacji do £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego w £odzi - Oddzia³u Dziedzictwa
Kulturowego i Ochrony Pamiêci Narodowej.
Projekt zak³ada zast¹pienie dotychczasowej,
zamontowanej na g³azie tablicy form¹
przestrzenn¹ z czarnego kamienia, na której
umieszczone zostan¹ nazwiska zamordowanych mieszkañców Janowic.
Po wstêpnej akceptacji Oddzia³u
Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamiêci
Narodowej w £ódzkim Urzêdzie
Wojewódzkim i konsultacjach spo³ecznych
byæ mo¿e nowy pomnik zostanie ods³oniêty
jeszcze w tym roku, w rocznicê wydarzeñ z
1939 roku.
Koszty budowy nowego pomnika pokryj¹
inicjatorzy przedsiêwziêcia - rodziny
pomordowanych we wrzeœniu 1939 roku
mieszkañców Janowic.
Pomoc techniczn¹ przy realizacji
zadeklarowa³ równie¿ Urz¹d Gminy Pi¹tek.

Expresem
przez Gminê Pi¹tek
- zakoñczy³ siê nabór wniosków na
dofinansowanie do budowy przydomowych
oczyszczalni œcieków. W tym roku z³o¿ono 20
wniosków. Rada Gminy posiada uchwa³ê o
dofinansowaniu do ka¿dej przydomowej
oczyszczalni œcieków kwot¹ 3 tys. z³.
- zgodnie z decyzj¹ Zarz¹du Województwa
£ódzkiego 28 sierpnia 2016 r. w Pi¹tku
odbêd¹ siê Do¿ynki Wojewódzkie. W
imieniu gospodarza tegorocznych Do¿ynek
Wojewódzkich - Gminy Pi¹tek, zapraszamy
zainteresowanych do wspó³pracy przy
organizacji tegorocznego œwiêta plonów w
œrodku Polski.
- w dniu 6 maja w Urzêdzie Gminy odby³o siê
kolejne spotkanie z przedstawicielami
Zarz¹du Dróg Wojewódzkich w sprawie
budowy chodnika z Pi¹tku do Piekar. W
spotkaniu uczestniczy³ m.in. so³tys i radny p. Waldemar Borczyñski, który przedstawi³
nowe warianty i rozwi¹zania dla realizacji tej
inwestycji. Chodnik mia³by zostaæ wybudowany za rowem w pasie drogi nr 702.
- w œrodê 18 maja w Urzêdzie Gminy odby³o
siê spotkanie z przedstawicielami organizacji
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych w naszej
gminie. Tematem spotkania by³o omówienie
zakresu wspó³pracy przy organizacji Dnia
Nowalijki i Do¿ynek Wojewódzkich.
Przedstawiono równie¿ ofertê wspó³pracy z
organizacj¹ “Wsparcie lokalne. Ja-Ty-My” w
zakresie wzmocnienia aktywnoœci spo³ecznoœci lokalnych oraz pozyskania dotacji na
utworzenie nowych miejsc pracy.
- w dniach 18-20 maja w Konarzewie, na
terenie u¿yczonym przez Gminê Pi¹tek –
grupa nieformalna wraz z wolontariuszami
pracowa³a przy budowie altany. Dzia³ania te
odby³y siê w ramach projektu „Coœ dla
Konarzewa” dofinansowanego z programu
Grant na lepszy start, a realizowanego przez
grupê nieformaln¹ „Ch³opaki na start”, której
Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie
udzieli³o osobowoœci prawnej. Poprzez
zbudowanie altany i sto³u do gry w warcaby
wzbogacona bêdzie oferta wypoczynku na
œwie¿ym powietrzu, jak¹ daje ten teren.
- od 30 maja na terenie Gminy Pi¹tek
prowadz¹ prace inspektorzy odnawialnych
Ÿróde³ energii, którzy dokonuj¹ wizji lokalnej i
rozeznania w terenie w temacie mo¿liwoœci
monta¿u odnawialnych Ÿróde³ energii.
- dobieg³y koñca prace zwi¹zane z
przygotowaniem terenu pod przysz³e
sk³adowisko odpadów w Piaskach Bankowych. Po usuniêcie warstwy humusu teren
zosta³ podniesiony o 1 metr. Obecnie trwaj¹
prace przygotowawcze do II etapu budowy
sk³adowiska. W projekcie, którego zakoñczenie i oddanie do eksploatacji sk³adowiska
planuje siê na grudzieñ 2017 r, uczestniczy
20 samorz¹dów, w tym Gmina Pi¹tek.
- zakoñczy³ siê nabór wniosków na
usuwanie azbestu z terenu Gminy Pi¹tek. Na
zdjêcie i odbiór wczeœniej zdjêtego z dachów
azbestu chêæ wyrazi³o 45 gospodarstw.
Projekt dofinansowany jest przez WFOŒiGW
oraz Gminê Pi¹tek. Zakoñczenie projektu
planowane jest na 15.10.2016 r. Projekt nie
zak³ada dofinansowania budowy nowego
pokrycia dachowego.

“Ciê¿kie” œmieci?
W kilkunastu miejscach na terenie Gminy
Pi¹tek rozstawione s¹ kontenery, do których
mieszkañcy mog¹ wyrzucaæ posegregowane
odpady - papier, szko³o, plastikowe butelki
itp. Niestety okazuje siê ¿e nie wszyscy
wiedz¹, w jaki sposób z nich korzystaæ. W
Pi¹tku przy ul. Pokrzywnej, w Œladkowie
Rozlaz³ym i Jankowie wspomniane
kontenery ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem i wiele osób przywozi/przynosi tu
œmieci. I wszystko by³oby ok, gdyby nie
drobny szczegó³... a mianowicie pozostawienie odpadów przed kontenerem zamiast
umieszczenie ich wewn¹trz. Niby drobiazg,
ale uci¹¿liwy. Czy¿by odpady te by³y tak
ciê¿kie?
Pozostawione przy pojemniku œmieci s¹
rozwlekane po okolicy przez zwierzêta i wiatr
staj¹c siê w¹tpliw¹ ozdob¹ okolicy, której
usuwanie wymaga dodatkowych nak³adów
pracy. Dlatego te¿ Urz¹d Gminy Pi¹tek po raz
kolejny zwraca siê z apelem o wrzucanie
odpadów do kontenerów. To tak niewiele, a
na pewno wp³ynie na poprawê czystoœci w
naszej Gminie.

Zakoñczy³ siê wykup
dzia³ek pod inwestycje
Firma inwestycyjna zakoñczy³a wykup
dzia³ek przeznaczonych pod przysz³e
inwestycje pomiêdzy £êk¹ i Bronikowem.
Wszyscy w³aœciciele dzia³ek podpisali ju¿
przedwstêpne umowy sprzeda¿y. Pod
inwestycje przeznaczonych jest tu ³¹cznie 25
ha. Teraz Rada Gminy musi podj¹æ stosowne uchwa³y w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrêbu £êka i fragmentu obrêbu Broników
oraz w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Pi¹tek z uwagi na wiêksze zapotrzebowanie gruntu pod przysz³¹ inwestycjê.

Zag³osuj na
“Podwórko NIVEA”
Zg³oszona przez Gminê Pi¹tek lokalizacja na
Podwórko NIVEA bierze udzia³ w
ogólnopolskim konkursie. Konkursowa
rywalizacja polega na aktywnym g³osowaniu
na zg³oszon¹ lokalizacjê za poœrednictwem
strony: www.nivea.pl/podworko2016 b¹dŸ
przez mobiln¹ aplikacjê. Codziennie ka¿dy
mieszkaniec ma mo¿liwoœæ oddania jednego
g³osu, a im wiêcej g³osów, tym wiêksza
szansa na wygran¹ i wspóln¹ zabawê.
Przed nami II etap od dnia 3 czerwca 2016r.
do 30 czerwca 2016r. do godziny 23:59:59
W ka¿dym etapie g³osowania wy³onionych
zostanie 20 zwyciêskich lokalizacji.
Wygrana w konkursie zale¿y przede
wszystkim od wspólnego zaanga¿owania i
aktywnego g³osowania przez lokaln¹
spo³ecznoœæ. Gor¹co zachêcamy mieszkañców naszej gminy do udzia³u w konkursie
i aktywnego g³osowania. Wspólnym
dzia³aniem mo¿emy przyczyniæ siê do
powstania nowego rodzinnego miejsca
zabaw.

Sukces najm³odszych
mieszkañców gminy
Mi³o nam poinformowaæ, ¿e zespó³ „Malinki”
reprezentuj¹cy Gminne Przedszkole im.
Jana Paw³a II w Pi¹tku, w kolejnej czwartej
ju¿ edycji Festiwalu Piosenki „Rozœpiewane
Ekodzieciaki” zorganizowanego pod
patronatem Burmistrza G³owna przez Miejski
Oœrodek Kultury oraz Miejskie Przedszkole
Nr 1, 2 i 3 w G³ownie, po raz kolejny
wyœpiewa³ i wytañczy³ nagrodê. Tym razem
dzieci z Pi¹tku nie mia³y sobie równych w
kategorii „Najlepsza choreografia”.
W zmaganiach festiwalowych uczestniczy³o
13 zespo³ów przedszkolnych licz¹cych od 6
do 8 osób i reprezentuj¹cych przedszkola i
klasy „0” szkó³ podstawowych z £odzi,
Strykowa, G³owna, Zduñskiej Woli. Na
widowni zasiad³y dzieci z ka¿dej placówki
bior¹cej udzia³ w Festiwalu, g³oœno
dopinguj¹c swoje dru¿yny. Przedszkole z
Pi¹tku reprezentowa³a dru¿yna ,,Malinki” z
grupy V w sk³adzie: Aleksandra Stangreciak,
Marcelina Jaborska, Martyna Kiciak, Pola
Skopiak, Julia Urbanek, Wojtek Stró¿ewski i
Igor Kwiatkowski.
Festiwal sk³ada³ siê z trzech konkurencji tj.
wykonania piosenki o tematyce ekologicznej,
konkursu wiedzy na temat profilaktyki
uzale¿nieñ od na³ogów, w szczególnoœci
papierosów i alkoholu oraz zdrowego trybu
¿ycia, a tak¿e wykonania tematycznego
plakatu “Rosnê bezpiecznie i bez na³ogów”.
Celem imprezy z udzia³em najm³odszych
by³a promocja edukacji ekologicznej i
prozdrowotnej – zdrowego i aktywnego stylu
¿ycia. Gratulujemy naszym ma³ym artystom
brawurowego wykonania piosenki "Papierosom powiedz precz”, któr¹ napisa³a Pani
Anna Kêdyœ – rytmiczka pracuj¹ca w
pi¹tkowskim przedszkolu. Zwyciêzcy otrzymali medale, statuetkê i dyplom oraz nagrody
rzeczowe dla przedszkola.

LGD Polcentrum
przystêpuje do
realizacji Strategii
Rozwoju Lokalnego
Szanowni Pañstwo!
Informujemy, ¿e Lokalna Grupa Dzia³ania
POLCENTRUM przystêpuje do realizacji
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego
przez Spo³ecznoœæ naszych gmin: Dmosin,
G³owno, Miasto G³owno, Ozorków, Pi¹tek i
Stryków, w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014 - 2020.
Dziêkujemy mieszkañcom, bior¹cym udzia³ w
konsultacjach, wszystkim cz³onkom zespo³u
ds. opracowania LSR oraz naszym fanom.
Ju¿ przystêpujemy do pracy w celu
rozdysponowania ponad 7 000 000,00 z³ na
rozwój lokalny naszego terenu.
Zapraszamy równie¿ do odwiedzin na naszej
stronie internetowej, która zosta³a dla
Pañstwa przygotowana w nowej szacie www.polcentrum.pl.
Znajdziecie tu Pañstwo szereg aktualnych
informacji na temat dzia³añ podejmowanych
przez LGD Polcentrum, druki, ankiety oraz
Strategiê Rozwoju Lokalnego.
Gazeta samorz¹dowa z Œrodka Polski - str. 3

37. Zlot
do Œrodka Polski

Gminny Dzieñ Sportu
w Pi¹tku i Czernikowie

W sobotê 14 maja Pi¹tek goœci³ blisko 700
uczestników XXXVII Zlotu do Œrodka
Polski. Tu¿ po godzinie 9 uczestnicy zlotu
wyruszyli sprzed Urzêdu Gminy na piesze i
rowerowe trasy wiod¹ce po gminie Pi¹tek i
okolicy. Jednym z punktów wêdrówek po
gminie by³y m.in. odwiedziny na odbywaj¹cym siê w Pi¹tku Plenerze rzeŸbiarskim.
Podczas wêdrówki na zlotowiczów czeka³y
zadania do wykonania, za które dru¿yny
otrzymywa³y punkty. Powracaj¹cych z tras
wita³a na mecie zlotu kuchnia polowa
serwuj¹ca grochówkê. Po kilkukilometrowym marszu apetyt dopisywa³. Po
posi³ku na zlotowiczów czeka³y kolejne
atrakcje – m.in. spotkanie ze znanym
dziennikarzem, instruktorem survivalu –
Krzysztofem Petekiem oraz park linowy i
strzelnica.
Po podsumowani zdobytych przez
dru¿yny punktów przyszed³ czas na ostatni
punkt zlotu – og³oszenie wyników i
wrêczenie nagród, którymi tradycyjnie by³y
rzeŸby wykonane przez pana Andrzeja
Dêbowskiego. W kategorii przedszkoli
zwyciê¿y³a dru¿yna Gminnego Przedszkola im. Jana Paw³a II w Pi¹tku. Wœród
uczniów klas I – III szkó³ podstawowych
pierwsze miejsce zdoby³a Szko³a
Podstawowa nr 3 w £êczycy, natomiast w
kategorii uczniów Klas IV – VI zwyciêstwo
wywalczy³a dru¿yna Szko³y Podstawowej
w Daszynie. W grupie gimnazjalistów
wygra³a reprezentacja Gimnazjum im.
prof. Stefana Pieñkowskiego w Pi¹tku, a w
kategorii Open zwyciê¿y³a dru¿yna
TMPiO.

W œrodê 25 maja 2016 r. odby³ siê VI Gminny
Dzieñ Sportu Szkolnego w Szkole
Podstawowej im. Marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego w Pi¹tku oraz Szkole
Podstawowej w Czernikowie. W Pi¹tku
rywalizowali uczniowie klas IV-VI, a w
Czernikowie uczniowie klas 0- III
Imprezê rozpocz¹³ rozegrany na Orliku
Turniej w Pi³kê No¿n¹ pomiêdzy dru¿ynami
ze szkó³ podstawowych z Pi¹tku i
Czernikowie.
W ramach Dnia Sportu w podstawówce w
Pi¹tku odby³o siê równie¿ spotkanie z
policjantami z KPP w £êczycy poœwiêcone
tematyce agresji i przemocy.
W Pi¹tku m³odzi sportowcy rywalizowali w
nastêpuj¹cych konkurencjach: skoki przez
skakankê, przeci¹ganie liny, rzut pi³k¹ do
kosza, tenis sto³owy. W Czernikowie
natomiast wielu emocji dostarczy³y:
zje¿d¿alnia dmuchana, œcianka wspinaczkowa, dmuchany plac zabaw ze zje¿d¿alni¹,
bungee run, a tak¿e gigantyczne pi³karzyki.
Dziêki animatorom prowadz¹cym zabawy
odby³o siê równie¿ wiele niecodziennych
konkursów, takich jak: bieg w potrójnych
spodniach, skoki na dmuchanych rurach,
narty wieloosobowe, przeci¹ganie liny, biegi
w spódniczkach oraz taœma wieloosobowa.
Ca³e przedsiêwziêcie sfinansowane zosta³o
ze œrodków Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.

Harmonogram
odbioru odpadów
W roku 2016 odbiór œmieci we wszystkich
miejscowoœciach na terenie gminy bêdzie
prowadzony w nastêpuj¹cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
16 czerwca, 14 lipca, 11 sierpnia,
8 wrzeœnia, 6 paŸdziernika, 3 listopada,
1 i 29 grudnia
ODPADY SELEKTYWNE - plastik (¿ó³te
worki):
2 i 30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia,
22 wrzeœnia, 20 paŸdziernika,
17 listopada, 15 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE - szk³o
(zielone worki):
2 i 30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia,
22 wrzeœnia, 20 paŸdziernika,
17 listopada, 15 grudnia.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz elektroœmieci - tzw. objazdówka
odbêdzie siê w dniu 19 wrzeœnia 2016.
Gazeta samorz¹dowa z Œrodka Polski Informator Urzêdu i Rady Gminy Pi¹tek
Wydawca: Urz¹d Gminy Pi¹tek
Adres: Urz¹d Gminy Pi¹tek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
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8. Plener rzeŸbiarski
Œrodka Polski
Od 11 do 15 maja w Pi¹tku trwa³ 8. Plener
rzeŸbiarski Œrodka Polski. Przez niespe³na
piêæ dni rzeŸbiarze za pomoc¹ pi³
spalinowych, d³ut i innych narzêdzi ods³aniali
ukryte w pniach topolowego drewna
postacie. Efekty ich pracy mo¿na by³o
obejrzeæ w niedzielê na plenerowej wystawie
na terenie starej plebani. Praca panów:
Zbigniewa Szczepañskiego i Jana Szymañskiego przynios³a efekt w postaci muzykantów – klarnecisty i akordeonisty. Te dwie
rzeŸby stanowi¹ ozdobê placu ze scen¹ w
Konarzewie. Spod d³uta pana Andrzeja
Dêbowskiego wyfrunê³a oczywiœcie sowa.
Pan Bogus³aw Migel podczas tegorocznego
pleneru
dope³ni³ swoje trójpostaciowe
dzie³o, wykonuj¹c rzeŸbê Œw. Jana.
WyrzeŸbiona wczeœniej figura Matki Bo¿ej
wraz z tegorocznym Œw. Janem stan¹ u stóp
ukrzy¿owanego Chrystusa przy koœciele w
Ciechos³awicach. Z nie³atwym zadaniem
zmaga³ siê pan Roman Kie³b, który z
najgrubszego pnia topoli wyrzeŸbi³ piêkn¹ i
okaza³¹ figurê Œw. Floriana – patrona
stra¿aków. Ta rzeŸba stanê³a w Jankowie i
jest
ozdob¹ miejscowej stra¿nicy OSP.
Jak co roku plener sta³ siê te¿ miejscem zajêæ
plastycznych dla uczniów miejscowych szkó³.
Uczniowie mieli okazjê zapoznaæ siê z prac¹
rzeŸbiarzy, a nawet spróbowaæ si³ w tej
dziedzinie twórczoœci.
Serdecznie dziêkujemy rzeŸbiarzom za
udzia³ w tegorocznej edycji pleneru Œrodka
Polski i zapraszamy za rok.

Mistrzostwa
Powiatu £êczyckiego
w Pi³ce No¿nej
Dziewcz¹t
na Orliku w Pi¹tku
W Pi¹tku, w œrodê 25 maja 2016 r. odby³y siê
Mistrzostwa Powiatu £êczyckiego w Pi³ce
No¿nej Dziewcz¹t. W turnieju udzia³ wziê³y
dru¿yny reprezentuj¹ce gimnazja: Œwinice
Warckie, Nowy Gaj i Pi¹tek.
Mecze odbywa³y siê systemem ”ka¿dy z
ka¿dym.” Po wyrównanej, pasjonuj¹cej i
zaciêtej rywalizacji oraz grze fary-play
dru¿yny uplasowa³y siê nastêpuj¹cych
miejscach:
I miejsce –Œwinice Warckie
II miejsce – Pi¹tek
III miejsce – Nowy Gaj
Opiekunem uczennic Gimnazjum z Pi¹tku
by³a pani Ewa Topiñska.
Uczennice reprezentuj¹ce Gimnazjum z
Pi¹tku to:
Gawryszczak
Katarzyna,
Czerwiñska Natalia, Barylska Klaudia,
Michalak Paulina, Jatczak Patrycja, Jatczak
Kinga, Sad³owska Roksana, Mrowiñska
Daria, Czubalska Martyna, Anna Karbowiak,
Kubiak Sylwia, KaŸmierak Paulina.
Najlepsz¹ bramkark¹ zosta³a Anna
Karbowiak z Pi¹tku, a strzelcem Julia
Jaszczak ze Œwinic Warckich.
Fundatorem pucharów i statuetek by³ prezes
LKS Malina Pi¹tek p. Bogdan Urbanek.
Dziewczêtom
serdecznie gratulujemy i
¿yczymy kolejnych sukcesów!

III miejsce
w Coca-Cola Cup
W Œwinicach Warckich 27 kwietnia 2016r.
odby³ siê II etap 18 edycji Coca – Cola Cup
dziewcz¹t w pi³ce no¿nej. W turnieju udzia³
wziê³y nastêpuj¹ce gimnazja: Œwinice
Warckie, Ostrowy, £aniêta i Pi¹tek. Mecze
odbywa³y siê systemem ”ka¿dy z ka¿dym”.
Po wyrównanej, pasjonuj¹cej i zaciêtej walce
na wysokim poziomie do ostatniego gwizdka
sêdziego oraz grze fary-play dru¿yny
uplasowa³y siê nastêpuj¹cych miejscach:
I miejsce –Œwinice Warckie
II miejsce –Ostrowy
III miejsce – Pi¹tek
IV miejsce – £aniêta
Opiekunem uczennic Gimnazjum z Pi¹tku
by³a pani Ewa Topiñska. Uczennice
reprezentuj¹ce Gimnazjum z Pi¹tku to:
Gawryszczak
Katarzyna, Czerwiñska
Natalia, Barylska Klaudia, Michalak Paulina,
Jatczak Patrycja, Jatczak Kinga, Sad³owska
Roksana, Mrowiñska Daria, Czubalska
Martyna, Anna Karbowiak.

Sprzedam ziemiê, ok. 2 ha po³o¿on¹
w Gminie Pi¹tek (Witów)
- tel. 509 915 735
Sprzedam mieszkanie o pow. 25,4 m2
w Goœlubiu Osadzie tel. 603 779 337

