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Symbole DM
w Pi tku
W niedziel 20 wrze nia, o godz. 19:30, z
Bia ego Boru w województwie zachodniopomorskim przyby y do Pi tku symbole
wiatowych Dni M odzie y. Uroczysto
powitania Krzy
wiatowych Dni M odzie y
oraz ikony Matki Bo ej odby a si na Rynku w
Pi tku, w obecno ci Ksi dza Biskupa
Andrzeja Franciszka Dziuby, Ksi dza
Biskupa Seniora Alojzego Orszulika,
Ksi dza Dziekana Stanis awa Poniatowskiego, ksi y dekanatu pi tkowskiego oraz
duchowie stwa z owicza,
czycy i
okolicznych parafii, przedstawicieli w adz
samorz dowych Gminy Pi tek, stra y
po arnych oraz licznej grupy mieszka ców
Pi tku i okolic.
Po krótkiej modlitwie na Rynku procesja z
Symbolami przesz a do ko cio a p.w. w.
Trójcy. Punktem kulminacyjnym uroczysto ci
by a Msza w. Na koniec nabo
stwa
zosta od piewany Apel Jasnogórski. Po nim
nast pi o ca onocne czuwanie. Ka dy z
uczestników uroczysto ci móg odda cze
Krzy owi i Ikonie.

Uroczysto ci 76. rocznicy Bitwy nad Bzur

Uroczysto ci 76. rocznicy Bitwy nad Bzur w
Pi tku odby y si w dniach 12-13 wrze nia. W
sobot odby si rajd rowerowy "Szlakiem
Bitwy nad Bzur " oraz wieczornica patriotyczna z koncertem piosenki i pie ni
zorganizowane przez Towarzystwo Mi ników Pi tku i Okolic, Stowarzyszenie Kobiet
Geometrycznego rodka Polski i Urz d
Gminy Pi tek.
Natomiast w niedziel 13 wrze nia mia a
miejsce uroczysto
pod pomnikiem 14
Wlkp. Dywizji Piechoty. wi to rozpocz
przemarsz pocztów sztandarowych na czele z
orkiestr OSP Pi tek do ko cio a p.w. w.
Trójcy, gdzie w intencji
nierzy Wrze nia
1939 roku, uroczyst Msz
w. odprawi
ksi dz dziekan Stanis aw Poniatowski.
Po nabo
stwie uczestnicy uroczysto ci
wraz z Pododdzia em Honorowym, wystawionym przez
Szko
Podoficersk Wojsk
dowych im. gen. bryg. Franciszka
Seweryna W ada w Poznaniu, przemaszerowali pod Pomnik 14 Wlkp. Dywizji Piechoty
przy ul. Kutnowskiej.

Druga cz
niedzielnych uroczysto ci
rozpocz a si odegraniem hymnu pa stwowego i wci gni ciem flagi pa stwowej na
maszt. Uroczysto pod pomnikiem 14 Wlkp.
Dywizji Piechoty poprowadzi p. Dariusz
Struszczak, dyrektor GOK w Pi tku.
Wójt Gminy - Krzysztof Lisiecki powita
przyby ych na wrze niowe wi to go ci.
ród przyby ych na obchody znale li si :
delegacje Wojska,
delegacja Stowarzyszenia Weteranów i Przyjació 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Poznaniu,
delegacja Policji i OSP, Radni Powiatu
czyckiego i Gminy Pi tek, delegacje ze
szkó podstawowych i ponadpodstawowych,
gimnazjum, przedszkola i zak adów pracy,
delegacja TMPiO oraz li czna grupa
mieszka ców Gminy Pi tek.
Po apelu poleg ych i salwie honorowej
delegacje z
y kwiaty pod pomnikiem. T
cz
uroczysto ci zako czy a, nagrodzona
gromkimi barwami defilada Pododdzia u
Honorowego Wielkopolskiej Szko y Podoficerskiej Wojsk L dowych w Poznaniu.
Gazeta sam orz dowa z rodka P olski - str. 1

W Czernikowie inwestycje dla
du ych i ma ych
W ostatnim czasie Czerników wzbogaci
si o dwie nowe instalacje, które powsta y z
my
o du ych i ma ych mieszka cach
Czernikowa i okolic. Pierwsza z instalacji,
to si ownia pod chmurk , która powsta a w
ramach realizacji projektu z 9 edycji Dzia aj
lokalnie. Si ownia powsta a z inicjatywy
so tysów - Pauliny Antczak Waldemara
Krysiaka i ma charakter ogólnodost pny.
Co warto podkre li jest to pierwszy tego
typu obiekt w naszej gminie. "Wio larz",
zestaw "Wahad o+twister" czy „Prostownik
pleców z awk ” posiadaj
atesty
gwarantuj ce bezpiecze stwo i ciesz si
du ym zainteresowaniem zar ówno
najm odszych, jak i starszych mieszka ców.
Kolejna zrealizowana w Czernikowie
inwestycja to nowy plac zabaw dla dzieci
wraz z wyposa eniem oddzia u przedszkolnego zlokalizowanego w miejscowej
szkole podstawowej. Inwestycja kosztowaa blisko 55 tys. z i w ca
ci
dofinansowana zosta a z rodków unijnych
w ramach realizacji projektu “Oddzia
przedszkolny gwarancj
pomy lnego
startu szkolnego”.

Informacja dla
rolników, którzy
yli wnioski
dotycz ce suszy
Do pomocy finansowej dla rolników, w
gminie Pi tek, którzy ponie li straty w
wyniku tegorocznej suszy zakwalifikowa o
si 86 osób na ogóln liczb
onych
wniosków wynosz
518 gospodarstw.
Dla porównania w gminie Witonia zakwalifikowa o si 65 osób na 280 z onych
wniosków, w gminie Góra w. Ma gorzaty
50 osób na 450 z onych wniosków, w
gminie Bielawy 71 osób na 299 z onych
wniosków, w gminie czyca 230 osób na
645 z onych wniosków. Wyliczenie
pr oce nto weg o obn i enia d ochod u
spowodowanego przez susz , komisje
dokonuj na podstawie arkuszy kalkulacyjnych opracowanych przez Wojewod
przy udziale Wojewódzkiego O rodka
Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
Zakres upraw, które komisje mog
kwalifikowa do suszy na terenie Gminy
okre lony jest dla ka dej Gminy przez
,,Monitoring Suszy” prowadzony przez
IUNG Pu awy na zlecenie Rz du.
Rolnicy, którzy zostali poszkodowani
kl sk gradobicia, huraganu, a tak e
rolnicy, których straty nie przekroczy y
pr oce nto weg o obn i enia d ochod u
spowodowanego przez susz w 2015 r.
w produkcji ro linnej i zwierz cej poziomu
30% b
mogli ubiega si o kredyty
preferencyjne po weryfikacji wniosków
przez pracowników merytorycznych
Wojewody ódzkiego.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 2

Druhowie OSP
rywalizowali w Pi tku

Ekologiczne ciep o w
ZSMR w Pi tku

W wrze niu Pi tek dwukrotnie sta si aren
Zawodów Sportowo-Po arniczych OSP. W
niedziel 13 wrze nia na stadionie LKS
Malina Pi tek odby y si Gminne Zawody
Sportowo-Po arnicze. Do rywalizacji
stan o 6 dru yn reprezentuj cych jednostki
OSP dzia aj ce na terenie Gminy Pi tek:
Balków, Janków, Janowice-Go lub, Orenice, Pi tek oraz Kobieca Dru yna Po arnicza OSP Pi tek. Druhny i druhowie
rywalizowali w wiczeniu bojowym oraz
sztafecie po arniczej 7x50 metrów z
przeszkodami. Zwyci
a dru yna z OSP
Balków oraz
ska dru yna OSP Pi tek.
Po raz drugi na zawodach w Pi tku druhowie
spotkali si w sobot sobot 26 wrze nia na
Powiatowych Zawodach Sportowo-Po arniczych. Druhny i druhowie ochotnicy z
jednostek OSP powiatu
czyckiego
rywalizowali w sztafecie 7×50 m z
przeszkodami i „bojówce”. Udzia wzi o 9
dru yn m skich i 4 dru yny
skie. Gmin
Pi tek reprezentowa a zwyci ska dru yna
Gminnych Zawodów Sportowo-Po arniczych - OSP Balków, gospodarze zawodów OSP Pi tek oraz
ska dru yna OSP
Pi tek. Jako pierwsze rywalizacj rozpocz y dziewcz ta z jednostek OSP czyca,
Pi tek, Stemplew i Besiekiery. Po sztafecie
prowadzi y druhny z OSP Pi tek z czasem
67 s. Po paniach sztafet rozpocz li
druhowie z jednostek OSP Siedlec, Janków
(Gmina
czyca), Góra w. Ma gorzaty,
Pi tek, Piaski, Balków, Witonia, Koryta i
Stara Sobótka. Najlepsi w sztafecie okazali
si stra acy z Siedlca z czasem 59,7 s.
Druga cz
zawodów, to widowiskowa
„bojówka”. Ponownie jako pierwsze rywalizacj rozpocz
skie dru yny. Panie
udowodni y, e zmagania ze stra ackimi
pompami i w ami nie s im obce. W tej
konkurencji równie najlepsze by y druhny z
OSP Pi tek, które tym samym wywalczy y
pierwsze miejsce w klasyfikacji ko cowej.
Tak e W kategorii m skiej zwyci
a
dru yna z Pi tku, która zwyci stwem w
"bojówce" zapewni a sobie miejsce na
najwy szym stopniu podium oraz udzia w
zawodach wojewódzkich.

W pi tek 11 wrze nia w Zespole Szkó
Mec han izacji Rolni ctwa i C entr um
Kszta cenia Praktycznego w Pi tku odby a
si Konferencja zamkni cia projektu pn.
„Uporz dkowanie gospodarki cieplnej wraz
z modernizacj
ród a ciep a w Zespole
Szkó Mechanizacji Rolnictwa i Centrum
Kszta cenia Praktycznego w Pi tku”.
Wydarzenie towarzyszy o obchodom Dnia
Patrona Zespo u Szkó im. Bohaterów Walk
nad Bzur w Pi tku.
Powiat
czycki, jako Beneficjent pomocy
przyznanej w ramach umowy o dofinansowanie z Zarz dem Województwa ódzkiego, w lipcu zako czy realizacj zakresu
rzeczowego robót. Projekt realizowany by w
ra ma ch Reg io na ln eg o P rog ram u
Operacyjnego Województwa ódzkiego. W
ramach dzia
zak ada monta 48
k o l e k t o r ó w s o n e cz n y c h , b u d o w
nowoczesnej kot owni na biomas wraz z
magazynem opa u. Ca kowita warto
projektu wynios a 4 572546,83 z , przy
dofinansowaniu zewn trznemu si gacemu kwoty 3 326 180,69 z .

Policja w trosce
o bezpiecze stwo
Wraz z ko cem wakacji do szko y wrócili
policjanci, którzy w ramach inicjatywy „Bezpieczna droga do szko y” spotykaj si z
uczniami klas pierwszych. We wrze niu
Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Pi tku st. asp. Sebastian Kieliszek odwiedzi
miejscow podstawówk , gdzie spotka si z
pierwszakami. W trakcie pogadanki przypomnia dzieciom mi dzy innymi zasady
bezpiecze stwa w ruchu drogowym. Na
pami tk spotkania uczniowie otrzymali
odblaski. Policjanci przypominaj
e od 31
sierpnia 2014 r. ka dy pieszy, który porusza
si po zmierzchu po drodze poza obszarem
zabudow anym, mus i mie
odb lask
umieszczony w sposób widoczny dla
kieruj cych. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.

Wybory parlamentarne
Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminie Pi tek w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz dzonych na dzie 25 pa dziernika 2015 r.
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 - Zespó
Szkó Mechanizacji Rolnictwa w Pi tku
ul. Kutnowska 19; Granice obwodu
osowania: Pi tek, Piekary,
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 - Hala
sportowa w Pi tku - ul. Szkolna 1; Granice obwodu: Bielice, Broników,
ka,
Orenice, Jasionna, Stare Piaski, Le ajna,
Su kowice Pierwsze, Su kowice Drugie,
Krzyszkowice, Konarzew, B onie, Witów,
Pokrzywnica, M ynów.
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Szko a Podstawowa w Czernikowie;
Granice obwodu: Górki ubnickie, ubnica,
Mc howice,
abokrzeki, Bogus zyce,
Czerników, Mys ówka, Sypin, Borowiec,
ladków Podle ny, ladków Rozlaz y.
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 Remiza Ochotniczej Stra y Po arnej w
Go lubiu; Granice obwodu: Balków, Go lub,
Go lub - Osada, Janowice, Janówek,
Micha ówka.
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 Remiza Ochotniczej Stra y Po arnej w
Jan ko wie ; G ra nice ob wod u: G ó rki
awskie, Janków, Or dki, P awice,
awice - Parcele, Rogaszyn, W ostowice,
ostowice - Parcele.
Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych nr
2 i 5 s dostosowane do potrzeb osób
niepe nosprawnych uprawnionych do
udzia u w wyborach oraz wyznaczone do
celów g osowania korespondencyjnego.
Szczegó owe informacje nt. wyborów
parlamentarnych publikowane s na stronie
http://parlament2015.pkw.gov.pl oraz na
stronie www.bip.ugpiatek.pl w zak adce
Wybory do Sejmu i Senatu 2015.

Expresem
przez Gmin Pi tek
- dobiegaj ko ca prace zwi zane z
budow mostu na rzece Malinie w ce. W
chwili obecnej prowadzone sa prace
wyko czeniowe zwi zane m.in. z umacnianiem nasypów i rowów odwadniaj cych,
mocowaniem barier. Na mo cie u ona jest
ju nawierzchnia asfaltowa, po której mo na
ju przemieszcza si z brzegu na brzeg.
Planowany termin oddania mostu do u ytku,
po wszystkich odbiorach - koniec pa dziernika 2015 r. Roboty wykonuje firma JAWAL z
Kielc. 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.
- rozpocz y si prace przy budowie
przepustu na rzece Strudze pomi dzy
Czernikowem i Boguszycami. Wykonawc
tej inwestycji jest firma EKOMEL z Podd bic.
Dotychczas zdemontowano star przepra, oczyszczono koryto rzeki i u ono w nim
rur przepustow . Trwaj prace przy
u t w a r d z a n iu n a w i e r z c h n i .
K o s zt
przedsi wzi cia 155 240,03 z brutto.
Inwestycja w 80% dofinansowana b dzie ze
rodków rz dowych przeznaczonych na
odbudow obiektów zniszczonych przez
powód w 2013 roku.
- w sobot 19 wrze nia z Pi tku, a
dok adnie spod pomnika 14 Wlkp. Dywizji
Piechoty wystartowali uczestnicy XL Rajdu
Szlakiem Walk nad Bzur . Podczas rajdu nie
brakowa o elementów patriotycznych i
rywalizacji zespo owej. Wszyscy wietnie si
bawili na wie ym powietrzu. Zako czenie
rajdu odby o si na zamku królewskim w
czycy. Pami tkowe dyplomy i nagrody
wr czali przedstawiciele w adz samorz dowych. Impreza, organizowana przez
Oddzia PTTK Ziemi czyckiej, odby a si
przy wsparciu ze strony samorz dów
lokalnych.
- pracownicy robót publicznych w
ostatnim czasie wykonywali szereg prac
porz dkowych na terenie gminy. Zajmowali
si m.in. wykaszaniem rowów, usuwaniem
przydro nych zakrzacze , napraw dróg
gruntowych, malowaniem barier ochronnych
przy mostach. Wykonywali równie prace
remontowe w gimnazjum, w sali lekcyjnej
przeznaczonej na ekopracowni .

Dzia aj ce na terenie
Gminy Pi tek
Szko a J zyków Obcych KLEKS
zaprasza uczniów na dodatkowe,
odp atne zaj cia z j zyka
angielskiego prowadzone na
terenie Gimnazjum w Pi tku.
Zaj cia w pi tki, w grupach
min. 8 osobowych.
Szko a zapewnia wszystkie
potrzebne do nauki materia y.
Pocz tek zaj 9.10.2015.
Szczegó owe informacje i zapisy
tel. 514 023 888

Kupuj c w internecie
mo esz wspiera
organizacje non-profit
Serwis internetowy fanimani.pl umo liwia
organizacjom non-profit zbieranie darowizn
przy okazji zakupów w internecie. Ka da
osoba, która kupuje w internecie korzystaj c
z FaniMani.pl, mo e wskaza organizacj ,
która otrzyma cz
warto ci jej zakupów.
Internauta za zakupy p aci tyle, co zawsze.
Portal jest bezp atny dla WSZYSTKICH
organizacji oraz dla u ytkowników.
Osoba, która aktywnie wspiera wybran
inicjatyw w ten sposób, w ci gu roku
pozyskuje rednio darowizn w kwocie
83,45 z
atwo policzy
e je li uda si
zaanga owa np. 100 osób - mo na w ci gu
roku zebra dodatkowe 8345 z .
Z serwisu FaniMani.pl korzysta obecnie
1400 organizacji pozarz dowych z ca ej
Polski, a do projektu przy czy o si ponad
700 sklepów internetowych, w tym wiele
znanych marek.
Szczegó owe informacje na temat dzia ania
serwisu mog Pa stwo uzyska na stronie
fanimani.pl. Mo na równie napisa na
adres info@fanimani.pl lub skontaktowa
si z nami pod numerem telefonu 61 670 50
70.
Rejestracja organizacji odbywa si na
stronie https://fanimani.pl/zbieram/ i trwa
oko o 5 minut. Zasady korzystania z serwisu
okre laj regulaminy dost pne na stronie
podczas rejestracji.

Akcja sprz tania
wiata pod has em
“Wyprawa - poprawa”
W pi tek 18 wrze nia 2015 r. uczniowie
Szko y Podstawowej w Czernikowie wzi li
czynny udzia w finale 22 Kampanii
„Sprz tanie wiata 2015” podczas imprezy
plenerowej „Po egnanie lata” w lesie w
Witowie. Tegoroczna akcja „Sprz tnie
wiata – Polska” ruszy a pod has em
„Wyprawa – poprawa”. W ramach tej edycji
kampanii zwrócona zosta a uwaga na rol ,
jak ka dy z nas mo e odegra w tworzeniu i
funkcjonowaniu systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi i utrzymania
czysto ci w gminie. Ka dy przedstawiciel
spo eczno ci lok alnej ma za równ o
obowi zki, jak i prawa.Jednym z nich jest
prawo do tego, aby rozwi zane zosta y
problemy takie jak np. dzikie wysypiska,
mieci zalegaj cych w rowach, niski stopie
segregacji surowców wtórnych.
Jak co roku równie
odzie gimnazjum
podj a ogólnopolskie wyzwanie i wraz z
opiekunami ruszy a sprz ta
wiat.
Gimnazjali ci sprz tali teren wokó szko y,
park i rejon cmentarza. Akcja u wiadomi a
uczniom konieczno dbania o rodowisko.
Dzi ki dzia aniom dzieci i m odzie y z
naszego otoczenia znik o wiele mieci.
Niestety znale li si tacy, którzy nie docenili
trudu najm odszych. Na terenie naszej
gminy po raz kolejny pojawi y si dzikie
wysypiska mieci. Tak e worki z odpadami
podrzucane na przystanki autobusowe nie
nale niestety do rzadko ci. Wstyd!!!

Wojskowi tury ci
odwiedzili Pi tek
W dniach od 6 do 12 wrze nia 2015 r. odby si
XLIV Centralny Zlot Turystów Wojska
Polskiego "Ziemia ódzka 2015" z baz w
Centralnym O rodku Sportu w Spale.
Organizatorami imprezy byli Klub Dowództwa
Generalnego Rodzajów Si Zbrojnych i
Oddzia Wojskowy PTTK. W rod 9 i w
czwartek 10 wrze nia 5 grup wojskowych
turystów (ponad 250 osób) zwiedzanie
Powiatu czyckiego rozpocz o od wizyty w
Pi tku. W Pi tku go cie obejrzeli m.in. pomnik
14 Wlkp. Dywizji Piechoty, ko ció w. Trójcy
oraz kapliczk w. Jana Paw a II. Na pami tk
pobytu ka dy z uczestników zlotu otrzyma
Certyfikat pobytu w Geometrycznym rodku
Polski. Go cie otrzymali równie pocztówki,
mapy i inne materia y promocyjne. Patronat
nad Zlotem obj Witold St pie Marsza ek
Województwa ódzkiego.

Spotkanie
konsultacyjne
z LGD Polcentrum
W czwartek 17 wrze nia, w sali konferencyjnej Urz du Gminy Pi tek odby o si
spotkanie konsultacyjne, dotycz ce budowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru
dzia ania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Dzia ania „POLCENTRUM” tj. Gmin: Dmosin,
owno, Miasto G owno, Ozorków , Pi tek
oraz Stryków, które poprowadzi a p. Aneta
Królikowska - Prezes LGD Polcentrum. Wzi li
w nim udzia przedstawiciele sektora
spo ecznego, gospodarczego, publicznego i
adz samorz dowych naszej gminy.
W trakcie spotkania przeprowadzana zosta a
analiza mocnych i s abych stron naszej gmin,
szanse i zagro enia jakie niesie wdra anie
nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Efektem
spotka
zdefiniowane problemy, potrzeby
oraz kierunki ich rozwi za za pomoc min.
rodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w
r amac h PRO W na lat a 2014 -20 20.
Uwzgl dnione zostan równie w opracowywanej strategii LGD Polcentrum.

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):
22 pa dziernika, 20 listopada, 18 grudnia.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
f ir m
T ÖN SM EI ER zg 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.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 3

Podium dla uczniów
z Pi tku
W sobot 8 wrze nia uczniowie Szko y
Podstawowej im. Marsza ka Józefa
Pi sudskiego w Pi tku pod opiek
nauczyciela wychowania fizycznego
Aleksandry Raj wzi li udzia w II Etapie
Turnieju „ ódzkie gra w R czn ", który
odby si w Kutnie.
D o t u r n i e j u p r z y s t p i y: S z ko a
Podstawowa nr 1 w Kutnie, Szko a
Podstawowa w Bielawach oraz Szko a
Podstawowa w Pi tku. Mecze rozgrywano
2 razy po 10 minut. Sportowa atmosfera i
gra fair play towarzyszy a turniejowi.
Uczniowie Szko y Podstawowej w Pi tku
wywalczyli II miejsce. Gratulujemy!

Mikrofon dla ka dego
Dom Kultury w
czycy zaprasza
wszystkich ch tnych do udzia u w
otwartym przegl dzie wokalnym "Mikrofon
dla ka dego". Dla osób z terenu Gminy
Pi tek zainteresowanych udzia em w
przegl dzie, zapisy do dnia 15 pa dziernika 2015 r. prowadzi Gminny O rodek
Kultury w Pi tku. Serdecznie zapraszamy.

Mistrzostwa Powiatu w
Indywidualnych
Biegach Prze ajowych
W poniedzia ek 28 wrze nia 2015 r. nad
Zalewem Miejskim w
czycy odby y si
Mistrzostwa Powiatu w Indywidualnych
Biegach Prze ajowych. W imprezie
startowali uczniowie szkó : podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w kategorii dziewcz t i ch opców.
Z Gminy Pi tek wystartowa a dru yna
Zespo u Szkó Mechanizacji Rolnictwa.
W kategorii uczennic szkó ponadgimnazjlanych II miejsce zdoby a Karolina
Ulatowska, a III - Katarzyna Kubiak.
Gratulujemy!

Seminarium
w sprawie rzek
Wojewódzki Zarz d Melioracji i Urz dze
Wodnych w odzi zorganizowa
rod
23 wrze nia 2015 r. seminarium nt. “mapy
zagro enia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego w wietle zagospodarowania przestrzennego gmin województwa
ódzkiego. W seminarium udzia wzieli
m.in. Wójt Krzysztof Lisiecki i pracownik
Urz du Gminy Pi tek Krzysztof Menes,
którzy poruszyli sprawy zwi zane z
zamulaniem rzek przep ywaj cych przez
obszar Gminy Pi tek.

Gazeta samorz dowa z rodka Polski Informa tor Urz du i Rady Gminy Pi te k
Wydawca: Urz d Gminy Pi tek
Adres: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
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15. raz pojechali ladami Mieczys awa Nowickiego
W sobot 26 wrze nia w witowskim lesie, w
Gminie Pi tek odby y si XV M odzie owe
Mistrzostwa Powiatu
czyckiego w
Wy cigach Rowerowych "Jedziemy ladami
Mieczys awa Nowickiego". Do rywalizacji
stan y dru yny szkó podstawowych w Czernikowie, Daszynie, Mazewie i Pi tku oraz
gimnazja w Daszynie i Pi tku. Typowo
jesienna aura nie przeszkodzi a w zawodach,
a zaci ta rywalizacja i gor cy doping
rozgrzewa y zawodników i publiczno .
Uroczystego otwarcia Mistrzostw dokona ich
patron - Mieczys aw Nowicki wraz ze
St a r ost
czycki m - Wojc iec he m
Zdziarskim i Wójtem Gminy Pi tek Krzysztofem Lisieckim. I zacz o si ... Jako
pierwsze na linii startu stan y uczennice klas
czwartych szkó podstawowych. Podniesiona przez pana Mieczys awa Nowickiego
chor giewka startowa i dziewcz ta wyruszy y na tras . Jako pierwsza na mecie
zjawi a si Julka Gamrowska z pi tkowskiej
podstawówki. Niesamowite emocje i gor cy
doping publiczno ci towarzyszy y ka demu z
w y c i gó w. Tra dycyj ni e M i strzo stw a
zako czy wy cig kategorii Open, w którym
na le nej trasie rywalizowali zaproszeni
go cie, rodzice uczniów bior cych udzia w
zawodach, a tak e uczniowie. Ten wy cig
wygra Krzysztof Sta czak. Po pe nych
sportowych emocji wy cigach przyszed czas
na dekoracj zwyci zców poszczególnych
kategorii wiekowych oraz klasyfikacji
dru ynowych. Zdobywcy miejsc na podium
poszczególnych kategoriach otrzymali

medale i dyplomy oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez sponsorów i organizatorów imprezy - Starostwo Powiatowe w
czycy, Gmin Pi tek, LKS Malina Pi tek,
Pa stwa Teres i Mieczys awa Nowickich.
Szko y za zaj cie I, II i III miejsca otrzyma y
puchary i dyplomy. Najbardziej cenione w
tych wy cigach nagrody otrzymali zwyci scy
poszczególnych kategorii - klas IV, V, VI i
gimnazjów. Tradycyjne “Sowy na rowerze”,
wykonane przez miejscowych twórców Teres Maciejak i Andrzeja D bowskiego w
tym roku pow drowa y do szkó podstawowych w Czernikowie (I miejsce w kat. klas
IV), Mazewie (I miejsce w kat. klas V) i Pi tku
((I miejsce w kat. klas VI) oraz do Gimnazjum
w Pi tku (I miejsce w kat. gimnazja).
W klasyfikacji ko cowej szkó zwyci
a
Szko a Podstawowa w Pi tku. Drugie
miejsce zaj a podstawówka z Mazewa, a
trzecie - szko a z Czernikowa. Natomiast w
kategorii gimnazjów zwyci
Pi tek, a
drugie zaj a Daszyna.
Po raz kolejny na najwy szym stopniu
podium stan
tak e pan Mieczys aw
Nowicki, który wraz z ma onk otrzyma
podzi kowania od Starosty
czyckiego Wojciecha Zdziarskiego i Wójta Gminy Pi tek
- Krzysztofa Lisieckiego za patronowanie
imprezie oraz wspieranie rozwoju sportu w
regionie.
Jak zawsze Mistrzostwa zako czy o spotkanie przy ognisku. Po sportowych
emocjach apetyt dopisywa , a pieczone nad
ogniskiem kie baski smakowa y wyj tkowo.

Rodzinne igrzyska
na Orliku

Rowerami po UKu

W niedziel 27 wrze nia 2015 r. w Pi tku
odby y si "Rodzinne Igrzyska na Orliku". Do
zmaga w grach i zabawach przyst pi o 6
rodzinnych teamów. Rodziny rywalizowa y w
5-ciu konkurencjach: sztafeta z przeszkodami
w parach, wy cigi w workach, rzut kaloszem
do celu, rodzinne strza y do bramki oraz rzuty
do kosza. Zwyci
a rodzina Gamrowskich.
Na drugim stopniu podium stan a dru yna
rodziny Kucharczyków, a na trzecim - rodzina
Wieczorków. Tu za podium znalaz a si :
rodzina Sta czyków (IV) oraz ex aequo
rodziny Lichotów i Smyczy skich (V miejsce).
Miejsca na podium uhonorowano medalami,
dyplomami i nagrodami, a poza podium
dyplomami i nagrodami.
Po zako czeniu rodzinnych zmaga dla
najm odszych ch opców i dziewczyn przeprowadzona zosta a gra "Turbokozaka" w dwóch
kategoriach wiekowych 9-11 lat i 12-13 lat
(strza y na bramk : sam na sam, rzuty karne,
karny w ciemno, odbij poprzeczk , rzuty
ro ne, strza z po owy, onglerka). Dzieci za
miejsca na podium otrzyma y nagrody
rzeczowe.
Podczas igrzysk mo na by o równie obejrze
wystaw rysunków “Stop przemocy”.
Organizatorzy dzi kuj wszystkim uczestnikom za wspóln zabaw i zdrow rywalizacj .
Osobne podzi kowania kieruj do wszystkich,
którzy wsparli i pomogli przy organizacji
Rodzinnych Igrzyska na Orliku.

Kilka minut po pi tnastej 18 wrze nia 2015 r.,
z Rynku w Pi tku, a dok adnie spod
Geometrycznego rodka Polski wystartowali
uczestnicy IV
rodkowopolskiego Rajdu
Rowerowego po Centralnym uku Turystycznym. Po za atwieniu wszelkich formalno ci,
ostemplowaniu ksi eczek turystycznych i
powitani u uczestnik ów Rajdu przez
Krzysztofa Lisieckiego – Wójta Gminy Pi tek,
grupa cyklistów przesz a pod Geometryczny
rodek Polski, sk d po zrobieniu pami tkowego zdj cia tury ci wyruszyli na pierwszy
45-kilometrowy etap z Pi tku do wioski
india skiej Tatanka w Solcy Ma ej. Na
pami tk
pobytu w Pi tku ka dy z
uczestników Rajdu otrzyma Certyfikat
potwierdzaj cy pobyt w Geometrycznym
rodku Polski, pocztówki oraz map
turystyczn Gminy Pi tek.
Organizatorem IV rodkowopolskiego Rajdu
Rowerowego po Centralnym uku Turystycznym, który potrwa do niedzieli 20 wrze nia
by a Lokalna Organizacja Turystyczna
„Centralny uk Turystyczny”.
W dniach 7-8 listopada br. wraz z
Klubem Przyjació Wilków i Psów
Pó nocy Wataha
zapraszamy do Witowa
na kolejn ods on
Wy cigów Psich Zaprz gów
Pucharu Polski.
Szczegó y - wkrótce na plakatach i
stronie www.gminapiatek.pl

