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Jednog

ne absolutorium dla Wójta Gminy Pi tek

rod 29 czerwca odby a si XVII sesja
Rady Gminy Pi tek. Po sta ych punktach
obrad p. Krzysztof Lisiecki, Wójt Gminy
przedstawi sprawozdanie z wykonania
uchwa Rady Gminy oraz pracy w okresie
mi dzysesyjnym. Sprawozdania z pracy w
okresie
mi dzy sesjami z yli równie
Przewodnicz cy Komisji Rady Gminy.
one zapytania i interpelacje radnych:
- pro ba o zg oszenie uzupe nienia asfaltem

ubytków na wyremontowanym przepu cie w
drodze nr 703, na ul. Kutnowskiej - w tej
sprawie zostanie skierowane do ZDW w
owiczu odpowiednie pismo,
- pro ba o usuni cie zwisaj cych ga zi na
drodze wewn trznej Wspólnoty pastwiskowej - po ogl dzinach i rozmowie z Zarz dem
Wspólnoty ga zie zostan usuni te,
- co dalej z budynkiem po by ej mleczarni
przy ul. Pokrzywnej, czy obj ty jest on opiek

W sobot 25 czerwca w Sali konferencyjnej Urz du Gminy Pi tek odby a si uroczysto
otych Godów. W 2016 roku Jubileusz 50-lecia ma
stwa obchodz Pa stwo: Marianna i
Czes aw Flisiakowie, Wies awa i Edward Florczakowie, Teresa i W odzimierz Góralowie,
Alina i Stanis aw J drzejewscy, Janina i Kazimierz Michalakowie, Wac awa i W adys aw
atakowie, Halina i Edward Stajudowie oraz Henryka i Józef St pniakowie.
Po odnowieniu z onej pó wieku temu przysi gi ma
skiej p. Krzysztof Lisiecki – Wójt
Gminy Pi tek odznaczy dostojnych Jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta RP.
Uroczysto zako czy a symboliczna lampka szampana i yczenia, które wraz z kwiatami
Jubilaci otrzymali od w adz samorz dowych gminy oraz rodzin i znajomych. Dostojnym
Jubilatom sk adamy serdeczne yczenia zdrowia, rado ci oraz spe nienia wszystkich
marze i kolejnych wspólnie prze ytych lat.

konserwatora zabytków? - budynek nale y do
prywatnych w cicieli i nie figuruje w
rejestrze zabytków u konserwatora.
- pro ba prezesów Stowarzysze o pomoc
dzia u ksi gowo ci Urz du Gminy w
rozliczaniu wniosków unijnych - pomoc taka
zostanie udzielona,
- sprawa wystosowania do mieszka ców
apelu o zamykanie lub wi zanie psów - do
so tysów zostanie wys ane pismo z przypomnieniem o obowi zkach w cicieli psów,
- pro ba o dowiezienie szlaki i zasypanie dziur
w drodze Su kowice Pierwsze - Su kowice
Drugie - w miar posiadanych rodków ubytki
zostan uzupe nione,
- czy Gmina Pi tek posiada uchwa zwalniaod podatku firmy inwestuj ce na jej
terenie? - by a taka uchwa a, która obowi zywa a do 1.01.2014.
- kiedy uregulowana zostanie sprawa uporz dkowania terenu przy ul. Szkonej? - w tej
sprawie odby o si spotkanie zorganizowane
przez Nadzór Budowlany w czycy, jednak
nie przyby na nie w ciciel dzia ki. Ostateczna rozprawa w tej sprawie odb dzie si 6
lipca br. w czycy,
- pro ba o usuni cie zakrzacze przy drodze
gminnej z Janowic w kierunku drogi nr 703 w stosownym czasie krzaki zostan usuni te,
- pro ba o zabezpieczenie od góry s upków
drogowych przy sklepie na ul. Kutnowskiej stosowne pismo zostanie przekazane
zarz dcy drogi nr 702,
- wyst pienie do Powiatu o uzupe nienie
ubytków w drodze powiatowej z Balkowa do
Kter - Radni powiatowi przeka
spraw do
Starostwa.
- wnioski o zabezpieczenie w przysz orocznym bud ecie rodków na klimatyzacj w
budynku Urz du Gminy oraz budow
przydomowej oczyszczalni cieków przy
Szkole Podstawowej w Czernikowie - wnioski
zostan uwzgl dnione przy opracowywaniu
bud etu,
cd. str. 2
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I Forum RolnoGospodarcze Powiatu
czyckiego
W niedziel 5 czerwca w Pi tku odby o si
I Forum Rolno-Gospodarcze Powiatu
czyckiego. Miejsce Forum nie by o
przypadkowe. Gmina Pi tek s ynie w kraju
z produkcji najwy szej jako ci nowalijek.
To w nie z okolic Geometrycznego
rodka Polski trafiaj na nasze sto y
pierwsze, najsmaczniejsze nowalijki.
Producenci dominuj cych w gminie upraw
nowalijek maj w Pi tku swoje wi to Dzie Nowalijki. Przy okazji tego wi ta
Pi tek sta si równie miejscem I Forum
Rolno-Gospodarczego skierowanego w
ównej mierze do producentów warzyw.
Na wydarzenie to zaproszeni zostali
przede wszystkim rolnicy – producenci
warzyw z terenu powiatu czyckiego.
Wydarzenie otworzyli – pan Wojciech
Zdziarski – Starosta Powiatu czyckiego
oraz pan Krzysztof Lisiecki – Wójt Gminy
Pi tek.
Szereg prezentacji i prelekcji
rozpocz o wyst pienie pana Piotra
Jab skiego ze Starostwa Powiatowego
czycy po wi cone pr oce som
stworzenia oferty towarowej powiatu
czyckiego. O mo liwo ciach uzyskania
wsp ar cia i zakr esach d zia
Regionalnego Biura Urz du Marsza kowskiego Województwa ódzkiego w
Brukseli – mówi pan Marcin Podgórski,
Dyrektor Regionalnego Biura Województwa ódzkiego w Brukseli.
Du ym zainteresowaniem s uchaczy
cieszy o si tak e wyst pienie przedstawiciela Departamentu ds. Przedsi biorczo ci Urz du Marsza kowskiego Województwa ódzkiego na temat innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa rolnospo ywczego, jako jednej z Regionalnych
Inteligentnych Specjalizacji Województwa
ódzkiego.
Uczestnicy I Forum Rolno-Gospodarczego
Powiatu
czyckiego wys uchali m.in.
prezentacji na temat: metod biologicznych
w produkcji warzyw wysokiej jako ci prelegent: pani Ewa Szewczyk, G ówny
Specjalista ds. Ogrodnictwa i Ro lin
Okopowych w ódzkim O rodku Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach,
oferty ódzkiego Rynku Hurtowego
"Zjazdowa" S.A. i wspó pracy z Klastrem
ywno ci Wysokiej Jako ci przedstawionej przez pana Karola Karolaka,
Wiceprezesa Zarz du ódzkiego Rynku
Hurtowego „Zjazdowa” S.A., stosowania
nasion uszlachetnionych jak sposobu na
lepszy plon wraz z prezentacj oferty
firmy PNOS z O arowa Mazowieckiego
oraz innych.
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Bezpieczne wakacje
Mimo braku oficjalnych statystyk dotycz cych wypadków dzieci przy pracy w
gospodar stwach rolnych obser wacja
rodowiska wiejskiego prowadzi do wniosku,
e ich liczba jest zdecydowanie mniejsza ni
kilkana cie lat temu. Obserwujemy, e
rolnicy rzadziej anga uj dzieci do pomocy
przy pracach rolniczych, a powierzane
najm odszym czynno ci s adekwatne do ich
wieku i mo liwo ci.
Na czas wzmo onych prac w gospodarstwie
dzieciom organizuje si opiek osób
starszych. Pozytywny wp yw na bezpiecze stwo pracy i ycia mieszka ców wsi
maj równie zmiany w polskim rolnictwie,
dzi ki którym w znacz cy sposób zmniejszy
si udzia prac wykonywanych r cznie a
spr z t stosow any w r olnictwie jest
nowoczesny i posiada wysoki standard
bezpiecze stwa.
W gospodarstwach rolnych wyst puj liczne
zagro enia dla ycia i zdrowia osób, które w
nim pracuj i mieszkaj . Cz owiek styka si
tam z wieloma szkodliwymi czynnikami:
fizycznymi (jest nara ony na przejechanie,
uderzenie przez maszyny i urz dzenia
ce w ruchu, kontakt z du ymi
zwierz tami), biologicznymi (nara enie na
zaka enie chorobami odzwierz cymi),
chemicznymi (zatrucie rodkami ochrony
ro lin, nawozami i paliwami). Szczególnie
niebezpiecznie jest latem. Podczas prac
niwnych dochodzi do wielu gro nych
wypadków, z udzia em kombajnów, pras do
omy i siana, przyczep transportowych,
których ofiarami s równie dzieci. O tej
porze roku wi kszo
dzieci rolników
przebywa w miejscu zamieszkania. Cz sto
towarzysz im kuzyni przyje
aj cy na letni
wypoczynek do dziadków, bab , cio i
wujków. Ciekawo
i ch
poznania
otoczenia powoduj
e pozostaj c bez
opieki osób doros ych, mog znale si w
niebezpiecznych miejscach lub robi rzeczy,
których nie powinny.
Cz sto zdarza si te
e dzieci s
anga owane do prac rolniczych. Nale y
jednak pami ta
e nadmierne obci anie
prac lub pozostawienie dzieci bez opieki
k o cz y si
g r o n y m i w y p a d k a mi ,
powoduj cymi negatywne i nieodwracalne
konsekwencje dla zdrowia oraz rozwoju
fizycznego i psychicznego dzieci. M ody
cz owiek, który po wi ca du o czasu na
prace w gospodarstwie rolnym, ma mniejsze
mo liwo ci zdobycia dobrego wykszta cenia, rozwijania w asnych zainteresowa ,
nawi zania szerszych kontaktów.
KRUS na terenie województwa ódzkiego
organizuje wiele dzia
skierowanych do
dzieci, które maj na celu u wiadomienie
jakie zagro enia czyhaj w gospodarstwach
rolnych. Pogadanki w szko ach i konkursy
realizowane by y na terenie ca ego powiatu
czyckiego. Wzi li w nich udzia m.in.
uczniowie szkó z naszej gminy. Jednym z
takich dzia
jest cykliczny konkurs
plastyczny pn. „Bezpiecznie na wsi”.
Tegoroczny tytu „Niebezpieczne atrakcje w
wakacje!” dotyczy szczególnego okresu w
roku, gdy dochodzi do nasilonych prac w
gospodarstwie rolnym.
KRUS

Absolutorium dla
Wójta Gminy Pi tek
cd. ze str. 1
Podj te podczas XVII sesji Rady Gminy
Pi tek uchwa y dotyczy y:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
bud etu Gminy Pi tek za 2015 r.,
- udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
Pi tek - absolutorium Rada udzieli a
jednog nie,
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pi tek na lata
2016 - 2021,
- dokonania zmian w bud ecie Gminy Pi tek,
- n adania statutu Samorz dowej
Administracji Placówek O wiatowych w
Pi tku.
Obrady zako czy a dyskusja na tematy
dotycz ce bie cych spraw w Gminie.

Wójt nagrodzi
najlepszych uczniów
W pi tek 24 czerwca w ca ej Polsce dla
uczniów nadszed ugo wyczekiwany dzie
zako czenia roku szkolnego. W szko ach
zabrzmia ostatni dzwonek i odby y si
uroczysto ci zako czenia roku szkolnego
2015/2016. Jak co roku w puli nagród dla
uczniów znalaz y si nagrody ufundowane
przez Wójta Gminy Pi tek - Krzysztofa
Lisieckiego. Tegoroczne nagrody Wójta
Gminy Pi tek za wzorowe zachowanie i
wybitne osi gni cia w nauce otrzymali:
1. Dominika Grzelak - klasa V b, SP w Pi tku,
2. Alicja Walczak - klasa VI b, SP w Pi tku,
3. Wiktoria Raj - klasa Via, SP w Pi tku,
4. Martyna Maria Kubiak - klasa V, Szko a
Podstawowa w Czernikowie,
5. Adrian Czerwi ski - klasa IIIc, Gimnazjum
w Pi tku,
6. Julia Palmowska - klasa IIIa, Gimnazjum
w Pi tku,
7. Julia Leszczak - klasa IIIa, Gimnazjum w
Pi tku.
Uczniom gratulujemy i yczymy kolejnych
sukcesów w nauce oraz udanego i
bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.

rodki na zakup
sprz tu dla OSP Pi tek
W dniu 1 lipca 2016 r. Wójt Gminy Pi tek Krzysztof Lisiecki podpisa z Marsza kiem
Woje w ód ztw a
ó dzki eg o Wit o lde m
St pniem umow w sprawie udzielenia z
bud etu województwa ódzkiego na rok 2016
pomocy finansowej jednostkom samorz du
terytorialnego województwa ódzkiego z
przeznaczeniem na dofinansowanie zada
w zakresie zakupu sprz tu s
cego
ochronie ycia, zdrowia, mienia lub
rodowis ka pr zed po arem, kl sk
y wi o ow
lu b i nn ym mie js co wy m
zagro eniem dla jednostek OSP. Na
realizacj tego zadania Województwo
ódzkie przeka e Gminie Pi tek kwot
15 000,00 z . Przekazane rodki otrzyma
jednostka OSP Pi tek nale ca do KSRG.

Expresem
przez Gmin Pi tek
- w sobot 4 czerwca przed budynkiem OSP
w Pi tku ju po raz kolejny odby si festyn z
okazji Dnia Dziecka. Stra acy przygotowali
moc atrakcji dla wszystkich - gry, zabawy
i konkursy. By y te
odko ci i grill
przygotowany przez Stowarzyszenie Kobiet
Geometrycznego
rodka Polski. Na
zako czenie imprezy stra acy stworzyli dla
dzieciaków „k piel z piany". Natomiast o
godz. 17 w Gminnej Bibliotece Publicznej
rozpocz a si pe na atrakcji Noc Bibliotek.
- w sobot 25 czerwca 2016 r. odby a si "IIga edycja Rodzinnych Igrzysk na Orliku". Do
zmaga w grach i zabawach przyst pi o 6
rodzinnych dru yn, które rywalizowa y w 6ciu konkurencjach. Igrzyska wygra a dru yna
rodziny Wosieckich. Po zako czeniu rodzinnych zmaga , rozegrano mecz, rodzice
kontra dzieci.
- w niedziel 26 czerwca w Konarzewie
odby si festyn na powitanie lata.
Organizatorzy - Stowarzyszenie Kobiet w
Konarzewie, przygotowali szereg atrakcji i
konku rsów oraz mec z pi ki no nej
Samorz dowcy Gminy Pi tek - dru yna
Konarzewa. Mecz zako czy si zwyci stwem Samorz dowców 3:2. Niestety
popo udniowy deszcz negatywnie wp yn na
dalszy przebieg imprezy. Pod namiotami
r ozst r zygn i t o je dyni e kon kur s na
najpi kniejszy wianek i konkurs plastyczny
dla dzieci. Jak informuj organizatorzy
pozosta e atrakcje, które z powodu deszczu
zosta y odwo ane odb
si przy okazji
planowanego we wrze niu festynu na
podsumowanie projektu "Grant na lepszy
start".
- w dniach 1-3 lipca Zagroda edukacyjna
"Plantacja wikliny" pa stwa Teresy i
Eugeniusza Maciejaków po raz kolejny
go ci a uczestników Pleneru z wiklin . Ju
od 13 lat w pierwszy weekend lipca
Konarzew staje si stolic wikliniarstwa. Na
plener co roku przybywaj pasjonaci wikliny
nie tylko z kraju, ale równie z ca ej europy,
którzy na prowadzonych przez pani Teres
Maciejak warsztatach zg biaj trudn
sztuk wyplotu, poznaj metody wyplatania,
obowi zuj ce trendy wiklinowej mody oraz
tajniki uprawy wikliny.
- Medica i NZOZ Alamed w Pi tku zapraszaj
w pi tek 22 lipca 2016 r. (parking przed
NZOZ Alamed - Pi tek, ul. Stodolniana 6/2)
na bezp atne badania mammograficzne
kobiety w wieku 50-69 lat, które w ci gu
ostatnich 2 lat nie wykonywa y bezp atnego
badania.
Rejestracja telefoniczna - 42 254 64 10 lub
517 54 40 04. Do rejestracji telefonicznej
nale y przygotowa nr Pesel i nr telefonu.

Sprzedam ziemi , ok. 2 ha po on
w Gminie Pi tek (Witów)
- tel. 509 915 735
* * *
Udzielam lekcji malarstwa i rysunku
dla wszystkich grup wiekowych,
przygotowanie do szkó i studiów
plastycznych - tel. 509 915 735

12 dzie Nowalijki w Pi tku
W niedziel 5 czerwca w Pi tku odby si
festyn z okazji
12. Dnia Nowalijki.
Sponsorem g ównym tegorocznej ods ony
imprezy promuj cej uprawiane w rejonie
Pi tku nowalijki by a Grupa Energa . Patronat
nad imprez po raz kolejny obj a firma
Prymat.
Pomi mo skr omnego bu d e tu, który
zrekompensowa o ogromne zaanga owanie
organizatorów w przygotowanie, impreza
nale a do udanych.
Po uroczystym
otwarciu festynu dokonanym przez p.
Krzysztofa Lisieckiego - Wójta Gminy Pi tek i
p. Urszul Kacpersk - Przewodnicz
Rady Gminy, w obecno ci Starosty
czyckiego, Parlamentarzystów oraz
zaproszonych go ci og oszono konkursy - na
najwi ksz kapust i najwi kszego kalafiora
oraz konkurs kulinarny „Czary mary kalafiora
pe ne gary”. Nagrody w tych konkursach
ufundowali: Wójt i Rada Gminy Pi tek,
Starostwo Powiatowe w
czycy, Bank
Spó dzielczy Ziemi
czyckiej. Do puli
nagród do czyli si równie tegoroczni
wystawcy.

Blok programów rozrywkowych rozpocz li
najm odsi arty ci z Gminy Pi tek – dzieci z
Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II w
Pi tku.
Chwil pó niej najm odsi mogli
obejrze program „Urodziny Baby Jagi. Tu
po godz. 16 w parku im. Tadeusza Ko ciuszki
wystartowa Bieg Nowalijkowy - dla
zdrowego i aktywnego trybu ycia.
Na uczestników festynu czeka o wiele
atrakcji. Swoje wyroby prezentowali m.in.
twórcy ludowi z regionu owickiego, Kutna i
Pi tku. Wielu emocji dostarczy a loteria
fantowa przygotowana przez Fundacj
Zielony Pi tek. Zach
do udzia u w
losowaniu by a gwarancja wygranej ka dego
losu. Podczas tegorocznego Dnia Nowalijki
bogato zaprezentowa y si Stowarzyszenia i
Ko a Gospody Wiejskich. Na stoiskach
Stowarzyszenia "Razem dla Balkowa" ,
Fundacji "Zielony Pi tek", KGW z Jankowa,
Stowarzyszenia Kobiet Geometrycznego
rodka Polski z Pi tku, Stowarzyszenia
Kobiet w Konarzewie, Zespo u Szkó
M ec ha n iz a cj i R ol ni ct w a w Pi t ku ,
Stowarzyszenia Janowice – Go lub oraz
Towarzystwo Mi ników Pi tku i Okolic
mo na by o spróbowa wielu specja ów
regionalnej kuchni.

Po raz kolejny hitem okaza a si potrawa z
odej kapusty serwowana tym razem przez
Stowarzyszenie Kobiet Geometrycznego
rodka Polski.
Nie zabrak o tak e prezentacji sprz tu
rolniczego oraz maszyn i urz dze do
piel gnacji terenów zielonych. Na dzieci
cz e ka p la c z ab a w z d mu c ha n ym i
zje
alniami i trampolin oraz kucyk.
Podczas festynu prowadzona by a publiczna
zbiórka na rzecz modernizacji i budowy
nowego bloku operacyjnego Szpitala im. w.
Faustyny Kowalskiej w
czycy. Zebrano
3 050,58 z .
Na scenie uczestników
festynu bawili:
parodysta Stan Tutaj, Orkiestra D ta OSP
Pi tek, Gronickie dziewczyny oraz zespó
Max Live. Wiersz o gminie, który stanowi
zapowied przygotowywanego dzi ki dotacji z
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, w ramach
projektu „Grant na lepszy start” tomiku poezji,
zaprezentowa a publiczno ci autorka - pani
Barbara Garus z ubnicy.
Wyniki konkursu na najwi ksz kapust :
1 miejsce – Miros aw Jaworski – kapusta o
wadze 11 kg, 2 miejsce – Dariusz Banasiak –
9,5 kg, 3 miejsce - Agnieszka Stencel – 8,9 kg
Wyniki konkursu na najwi kszego
kalafiora: 1 miejsce – Marzena Adamiak –
kalafior o obwodzie 77 cm, 2 miejsce – Zofia
Kominiak – 74,5 cm, 3 miejsce Patryk Tracz –
74 cm.

Wyniki konkursu kulinarnego – nagrodzone
potrawy:1 miejsce: Rolada szpinakowokalafiorowa i kalafior w cie cie pomidorowym
z sals truskawkow (SKG P i TMPiO). 2
miejsce: Pasztet z kalafiora i placuszki z
kalafiora ze schabem z urawin w sosie
musztardowym (SK w Konarzewie), 3 miejsce
– Nadziewany kurczak na poduszce z piure
kalafiorowego – Stowarzyszenie Janowice Go lub, 4 miejsce – Roladki kalafiorowe, 5
miejsce – Zapiekanka nie tylko z kalafiora, 6
miejsce Kalafior nadziewany i kotleciki z
kalafiora.
Organizatorzy - Wójt i Rada Gminy Pi tek
sk adaj serdeczne podzi kowania:
sponsorowi g ównemu imprezy - Grupie
ENERGA, wystawcom, twórcom, fundatorom
nagród i uczestnikom oraz wszystkim, którzy
przyczynili si do organizacji i przeprowadzenia festynu 12. Dnia Nowalijki w Pi tku.
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Zwyci yli w Mini
Playback

XI Festyn szkolny
w Czernikowie

Ju po raz szósty, 8 czerwca 2016 r odby
si konkurs ,,Mini Playback”, organizowany przez przedszkole w Popowie G owie skim, któremu patronuje Wójt Gminy
owno Pan Marek Jó wiak. W imprezie
wzi y udzia dzieci z przedszkoli w:
kolicach, Lubiankowie, Niesu kowie i
Popowie G owie skim, a tak e w roli
debiutanta Gminne Przedszkole im. Jana
Paw a II w Pi tku.
odzi wykonawcy mieli za zadanie wcieli
si w rol swojego ulubionego piosenkarza
lub piosenkarki i zaprezentowa wybrany
utwór. Publiczno
by a zachwycona
wyst pami. Podziwiali m ode talenty,
odwag i umiej tno ci taneczne „ma ych
gwiazd”. W ród wykonawców na przedszkolnej scenie pojawili si m.in. Shakira,
Zbigniew Wodecki, Zespó Akcent,
Katarzyna Sobczyk, Andrzej Rosiewicz i
inni. Ka dy uczestnik konkursu bardzo
solidnie przygotowa swój wyst p.
Wzorowy makija , nienaganna stylizacja,
a tak e solidnie przygotowana choreografia stanowi y pi kn ca
i niezwykle
trudne zadanie dla Jury, które d ugo
obradowa o by wybra najlepszych.
Po przerw ie konkursowej zosta y
og oszone wyniki: I miejsce otrzyma o
Przedszkole im. Jana Paw a II w Pi tku,
które reprezentowa y dzieci z grupy
,,Biedronki”: Pola Skopiak jako Katarzyna
Sobczyk oraz Oliwia Wodzy ska, Martyna
Kiciak, Julia Urbanek i Marcelina
Jaborska.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy,
ksi ki oraz koszulki z logo festiwalu. A
nasze przedszkole pi kn statuetk .
Gratulujemy naszym wykonawc i ich
rodzicom.

W dniu 18 czerwca 2016 r. w uroczej
kwiatowo - wiosennej scenerii w Szkole
Podstawowej w Czernikowie odby si XI
Festyn Szkolny. Celem festynu by a
rekreacja, integracja oraz relaks rodzinny na
wie ym powietrzu. Na uczestników imprezy
czeka a moc wra
. W programie pojawi y
si mi dzy innymi: wyst py zespo ów
ludowych - "Witaszewiacy” oraz "G sty
Ko uch Kurzu”, pokaz nowoczesnych
motocykli, ogl danie panoramy Czernikowa
z podno nika wozu stra ackiego OSP
Pi tek, malowanie twarzy. Nauczycielki
wspólnie z rodzicami przygotowa y stoisko ze
odkimi wypiekami. Dla najm odszych
zapew niono dmu ch an
zje
a ln i ,
trampolin , karuzel i samochodziki oraz
ró norodne konkursy sportowe.

Harmonogram
odbioru odpadów
W roku 2016 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
14 lipca, 11 sierpnia, 8 wrze nia, 6
pa dziernika, 3 listopada, 1 i 29 grudnia
ODPADY SELEKTYWNE - plastik ( te
worki):
28 lipca, 25 sierpnia, 22 wrze nia,
20 pa dziernika, 17 listopada, 15 grudnia.
O DPADY SELEKT YWNE - sz k o
(zielone worki):
28 lipca, 25 sierpnia, 22 wrze nia,
20 pa dziernika, 17 listopada, 15 grudnia.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz elektro mieci - tzw. objazdówka
odb dzie si w dniu 19 wrze nia 2016.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski Informator Urz du i Ra dy Gminy Pi tek
Wy dawca: Urz d Gmin y Pi tek
Adres: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ug piatek@ugpiatek.pl

Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 4

Wyj tkowym wydarzeniem by o uhonorowanie specjalnym dyplomem i pami tkow
koszulk "Najlepszy Przyjaciel Szko y”
So tysa wsi Czerników oraz Radnego Gminy
Pi tek Pana Waldemara Krysiaka.
Wszyscy uczestnicy
festynu mogli
spróbowa "wojskowej grochówki” prosto z
kuchni polowej, a tak e pysznej kie baski
asnor cznie upieczonej przy ognisku.
Imprez
wietni wyst p zespo u "Aris” i
zabawa taneczna.
Podczas festynu mieli my zaszczyt podj
wielu znamienitych go ci. Byli to mi dzy
innymi: Pan Krzysztof Lisiecki – Wójt Gminy
Pi tek, Pani Urszula Kacperska - Przewodnicz ca Rady Gminy Pi tek, Pan Miros aw
urek - Przewodnicz cy Komisji O wiaty
Gminy Pi tek, Radni Gminy Pi tek: Pan
Micha Frankiewicz, Pan Dariusz Jó wiak,
Pan Piotr Zalewski, Pan Dominik Pasterski,
Pan Tomasz Kucharczyk oraz Pan Pawe
Michalak. Nie zabrak o równie przedstawicieli lokalnych fundacji i stowarzysze .
Go cili my Pani Prezes, a tak e cz onkinie
Fundacji Zielony Pi tek – Pani Teres
Maciejak, Pani Barbar Garus oraz Pani
Ilon Struszczak, Pani Prezes Stowarzyszenia Go lub – Janowice Mariann
Sieradzk , jak równie Panie ze Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie.
Szkolny festyn by równie miejscem
zako czenia akcji Towarzystwa Mi ników
Pi tku i Okolic pod has em „Chod na rower”.
Cudowna atmosfera i radosny nastrój
towarzyszy wszystkim do samego ko ca.
Nad stron organizacyjn festynu czuwa o
ca e Grono Pedagogiczne oraz Pani Dyrektor
Agnieszka Bartczak.
Organizatorzy festynu sk adaj serdeczne
podzi kowania Ochotniczej Stra y Po arnej
w Pi tku za udost pnienie wozu stra ackiego i jego obs ug podczas festynu.

Bieg Nowalijkowy dla zdrowego i
aktywnego trybu ycia
W niedziel 5 czerwca 2016 r. w pi tkowskim
parku odby si bieg zrealizowany w ramach
projektu pn. Bieg Nowalijkowy - dla zdrowego
i aktywnego trybu ycia. Realizatorem
projektu by a grupa nieformalna w sk adzie:
Tomasz Kucharczyk, Tomasz Lichota i Micha
Stawi ski, która przy realizacji zadania
wspó pracowa a z Towarzystwem Mi ników Pi tku i Okolic oraz Urz dem Gminy
Pi tek. Projekt dofinansowano w ramach
dotacji, któr otrzymano z Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich z projektu pn. „Grant
na lepszy start".
W biegu udzia wzi o 100 biegaczy w
ró nych kategoriach wiekowych. Biegacze
rywalizowali na dystansach 1000 m (m odsi)
oraz 5000 m. Ka dy z uczestników otrzyma
w pakiecie koszulk , wod oraz posi ek, a na
mecie czeka na niego okoliczno ciowy
medal.
WYNIKI BIEGU NOWALIJKOWEGO:
Szko y podstawowe (1000 m):
Dziewczynki: I miejsce - Anna Pi kowska, II
miejsce - Maja Rogalska, III miejsce - Beata
Herezi ska
Ch opcy: I miejsce - Piotr Bu a, II miejsce Bartosz Pietrzak, III miejsce - Patryk Ga zka
Gimnazja (1000 m):
Dziewczyny: I miejsce - Daria Pietrzak, II
miejsce - D esikaAleksandrowicz, III miejsce
- WeronikaAleksandrowicz
Ch opcy: I miejsce - Krzysztof Zdo czyk, II
miejsce - Rafa Ga czy ski, III miejsce - Piotr
Sokó
Szko y ponadgimnazjalne (5000 m):
I miejsce w kategorii kobiet - Karolina
Ulatowska (22:34 min) I miejsce w kategorii
panów - Marcin Ga czy ski (18:18 min), II
miejsce - Mateusz Kaczmarek (18:53 min).
Kategoria 19+:
Kobiety: I miejsce - Emila Walczak (22:19
min), II miejsce - Katarzyna Dzie a (24:28
min), III miejsce - Katarzyna Wojtalczyk
czy ni: I miejsce - Konrad Kosecki (19:54
min), II miejsce - Ireneusz Mazurek, III
miejsce - ukasz Góralczyk.
Przyznane zosta y ponadto nast puj ce
nagrody: Ma gorzata Kucharczyk jedyna
uczestniczka w kategorii nordic walking.
Rafa Czubalski najlepszy biegacz w ród III
klas SP oraz Martyna Kubiak kolejna
biegaczka w kategorii szkó podstawowych.
Organizatorzy Biegu Nowalijkowego serdecznie dzi kuj wszystkim uczestnikom i
pragniemy poinformowa
jeste my ju na
dobrej drodze by zorganizowa amatorski
klub biegacza w naszej gminie.

