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Gmina Pi tek gospodarzem Do ynek Wojewódzkich 2016
Po godzinie 21:00 wyst pi a gwiazda
wieczoru - zespó De Mono.
W sobot 10 wrze nia 2016 r. grupa w
sk adzie: Zespó piewaczy "Krzy anówek"
oraz grupa wie cowa z Górek P awskich i
ostowic wzi a udzia w Konkursie na
Najpi kniejszy Wieniec Do ynkowy o
Nagrod Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Nasza delegacja zaprezentowa a
t r a d y cy jn y w ie n i e c d o y n ko w y z
elementami religijnymi i kwiatowymi.
Wieniec ten zosta uhonorowany dyplomem
wr czonym przez Par Prezydenck .
Natomiast w niedziel 11 wrze nia grupa
wie cowa wzi a udzia we Mszy wi tej
w Kaplicy Polowej AK z po wi ceniem
wie ców do ynkowych oraz uczestniczy a
w Ceremoniale Do ynkowym na stadionie
Centralnego O rodka Sportu w Spale.
Na zako czenie uroczysto ci grupa
wie cowa wzi a udzia w promocji stoiska
Województwa ódzkiego w Miasteczku
Regionów.
W niedziele 28 sierpnia w Pi tku odby y si
Do ynki Wojewódzkie. Uroczysto przyci gn a wielu go ci i widzów. Obchody
do ynkowe rozpocz a w po udnie uroczysta
Msz
w., któr odprawi J.E. Ks. Biskup
Wojciech Osial.
Po nabo
stwie g os
zabrali gospodarze do ynek, m.in. Wójt
Gminy Pi tek Krzysztof Lisiecki i Marsza ek
Województwa ódzkiego Witold St pie ,
którzy skierowali do rolników s owa
podzi kowania za tegoroczne plony, wdzi czno ci i uznania za wykonywan prac .
Starostami do ynek byli: Wies awa Michalak
i Karol Miszczak - mieszka cy Gminy Pi tek,
a g ówny wieniec do ynkowy wykona y
so ectwa: Górki P awskie i W ostowice.
Oficjaln cz
uroczysto ci do ynkowych
zako czy o tradycyjnie dzielenie chleba
upieczonego z m ki pochodz cej z
tegorocznych plonów, którym zostali
pocz stowani uczestnicy uroczysto ci oraz
og oszenie wyników i wr czenie nagród
laureatom konkursu "Z ota Grusza".

Po zako czeniu oficjalnej cz ci do ynek
wojewódzkich w Pi tku pe ni ycia t tni do
pó nych godzin popo udniowych towarzysz cy imprezie festyn. Kolorowe i pachn ce
stoiska regionalne, na których zaprezentowa y si miasta, gminy i powiaty z ca ego
województwa ódzkiego, firmy, placówki
wiatowe, stowarzyszenia, Ko a Gospody
oraz twór cy cieszy y si
ogromnym
zainteresowaniem zwiedzaj cych.
Na najm odszych czeka y liczne atrakcje w
weso ym miasteczku oraz stoiska z
zaba wkami . Pun kt y g astr onom iczne
serwowa y ró norodne dania gor ce oraz
ciesz ce si najwi kszym wzi ciem ze
wzgl du na upaln pogod – zimne napoje.
Nie zabrak o tak e wystawców maszyn
rolniczych i samochodów.
Na do ynkowej scenie królowa a muzyka
ludowa. Wyst pi y m.in.: Zespó Pie ni i Ta ca
Kalina, T cza, Siemienice, Krzy anówek,
Zespó Pie ni i Ta ca Ziemi Kutnowskiej,
Szewcowianki, Wojszycanki.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 1

Uroczysto

77. rocznicy Bitwy nad Bzur

Uroczysto ci 77. rocznicy Bitwy nad Bzur
w Pi tku odby y si w niedziel 11 wrze nia
2016 r.
wi to rozpocz
przemarsz
pocztów sztandarowych i uczestników
uroczysto ci 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 L 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 podniesieniem flagi
pa stwowej na maszt. Uroczysto
pod
pomnikiem 14 Wlkp. Dywizji Piechoty

Grant so ecki dla
Górek P
wskich
W dniu 31 sier pnia 2016 Zarz d
Województwa ódzkiego przyj uchwa w
sprawie udzielenia z bud etu Województwa
ódzkiego na rok 2016 pomocy finansowej
jednostkom samorz du terytorialnego
województwa ódzkiego w formie dotacji
celowej, przeznaczonej na dofinansowanie
zada
asnych gminy w zakresie realizacji
ma ych projektów lokalnych realizowanych
na terenach wiejskich tzw. grantów
so eckich.
ród gmin, które otrzyma y pomoc
finansow jest Gmina Pi tek, która
otrzyma a grant so ecki na realizacj
projektu "Rekreacja i sport przy wietlicy
wiejskiej w Górkach P awskich" w
wysoko ci 5 tys. z . W ramach realizacji
projektu na terenie przy wietlicy w Górkach
wskich powstanie boisko do gry w pi
siatkow oraz zamontowane zostan
tablice do koszykówki. W miejscu tym
organizowane b
rozgrywki sportowe
oraz imprezy integracyjno-rekreacyjne dla
mieszka ców.
Gazeta sam orz dowa z rodka Polski - str. 2

poprowadzi p. Krzysztof Korzewski z
Gimnazjum w Pi tku. Wójt Gminy - Krzysztof
Lisiecki powita przyby ych na wrze niowe
wi to go ci. W ród przyby ych na obchody
znale li si m.in: delegacje Wojska, delegacja
Stowarzyszenia Weteranów i Przyjació 14
Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Poznaniu,
przedstawiciele Wojewody ódzkiego, Pos ów
i Senatorów, delegacja Policji i OSP, Radni
Powiatu
czyckiego i Gminy Pi tek,
delegacje ze szkó podstawow ych i
ponadpodstawowych, gimnazjum, przedszkola i zak adów pracy, delegacje stowarzysze oraz liczna grupa mieszka ców
Gminy Pi tek.
Po apelu pami ci i salwie honorowej delegacje
y wi zanki kwiatów pod pomnikiem.
Uroczysto zako czy a defilada pododdzia u
honorowego wystawionego przez Szko
Podoficersk Wojsk L dowych im. gen. bryg.
Franciszka Seweryna W ada w Poznaniu.

Wsparcie ARR dla
niektórych
producentów
warzyw i owoców
Urz d Gminy Pi tek informuj
e we
wrze niu 2016 r. na stronie internetowej
Agencji Rynku Rolnego ukaza si
komunikat pod nazw : "Dalsze wsparcie
Agencji Rynku Rolnego dla producentów
niektórych owoców i warzyw w zwi zku z
kontynuacj zakazu ich przywozu z UE do
Rosji”.
Wobec powy szego producenci niektórych
o wo c ó w i w ar zy w z ai nt e r eso w a ni
dzia aniami ARR mog
na bie co
monitorowa dzia ania Agencji Rynku
Rolnego na str onie internetowej –
h t t p : / / w w w . a r r . g o v. p l / w s p a r c i e rynkowe/embargo-rosyjskie
Przypominamy, e rolnicy z terenu Gminy
Pi tek obs ugiwani s przez: Oddzia
Terenowy Agencji Rynku Rolnego w odzi,
mieszcz cy si przy ul. Wróblewskiego 18 w
odzi.
tel. (42) 685-52-18 fax (42) 685-52-24.

Nowy pomnik
w Janowicach

W sobot 10 wrze nia w Janowicach odby a
si uroczysto
ods oni cia i po wi cenia
nowego pomnika Pami ci Mieszka ców
Janowic rozstrzelanych w dniu 10 IX 1939 r.
przez agresorów, zbrodniarzy z 30 D.P.
Wehrmachtu III Rzeszy Niemieckiej.
Przyby ych na uroczysto go ci, mieszka ców i uczestników XII Rajdu Rowerowego
Szlakiem Bitwy nad Bzur powita Dariusz
Jó wiak, so tys Janowic. Wst p do
uroczysto ci przedstawi p. Bogdan
Mardofel, który w swoim wyst pieniu
przybli
uczestnikom histori tragicznych
wydarze , które mia y miejsce w Janowicach
przed 77 laty oraz histori pomnika w
Janowicach. Nast pnie Msz w. w intencji
rozstrzelanych mieszka ców Janowic
odprawi Ks. Dziekan Stanis aw Poniatowski.
Po nabo
stwie rozpocz a si uroczysto
ods oni cia i po wi cenia nowego pomnika
ufundowanego przez potomków rozstrzelanych 10 wrze nia 1939 roku mieszka ców
Janowic. Uczniowie I Liceum Ogólnokszta cego PUL im. 37
czyckiego Pu ku
Piechoty w Kutnie z asysty honorowej
uroczysto ci wystawili wart przy pomniku.
Po podniesieniu flagi na maszt i odegraniu
hymnu dokonano ods oni cia i po wi cenia
pomnika. Za przygotowanie uroczysto ci
oraz udzia w niej s owa podzi kowania
p. Krzysztof Lisiecki – Wójt Gminy
Pi tek. Oficjaln cz
uroczysto ci
zako czy o z enie kwiatów pod pomnikiem
oraz defilada pododdzia u asysty honorowej
z I Liceum Ogólnokszta cego PUL im. 37
czyckiego Pu ku Piechoty w Kutnie.

Centrum Kszta cenia Praktycznego
w Kutnie zaprasza na szkolenia
fryzjerskie dla osób bezrobotnych.
Cena kursu od jednej osoby 1500 z .

Organizator zapewnia materia y
szkoleniowe oraz dost p do
nowoczesnej bazy dydaktycznej.
Zako czeniem kursu jest
wewn trzny egzamin teoretyczny
i praktyczny. Szczegó y na stronie
www.gminapiatek.pl

Expresem
przez Gmin Pi tek
- Zarz d Dróg Powiatowych w
czycy
prowadzi budow zatoczki przystankowej w
Balkowie (przy sk lepie). W r amach
prowadzonych prac w okolicy przystanku
powstanie odcinek chodnika i jego
odwodnienie. Jednocze nie ZDP dokona
odmulenia rowów w celu odprowadzenia
wody w tym miejscu. Wszystkie materia y
budowlane przeznaczone do realizacji tego
zadania przekazuje Gmina Pi tek.
- w Go lubiu (na placu przy by ej szkole)
powstaje nowy plac zabaw. rodki na zakup
wyposa enia tego miejsca pozyska a grupa
nieformalna w ramach programu Dzia aj
Lokalnie poprzez Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Dzia ania Polcentrum. Prace
monta owe i naprawcze wykonuj pracownicy robót publicznych i ZGKiM w Pi tku.
- w zwi zku z otrzymaniem przez Gmin
Pi tek grantu so eckiego na placu przy
wietlicy Wiejskiej w Górkach P awskich
trwaj prace zwi zane z budow boiska do
siatkówki pla owej oraz monta em tablic do
koszykówki. Prace wykonuj pracownicy
robót publicznych oraz ZGKiM w Pi tku.
- w ostatnim czasie pracownicy robót
publicznych usun li zaro la i zakrzaczenia
przy wi kszo ci gminnych mostów i dróg.
Prace s kontynuowane.
czycki zawiadamia o wy o- Starosta
eniu w dniach od 26.09.2016 do 14.10.2016
r., w godzinach od 09.00 - 13.00 projektu
operatu opisowo-kartograficznego obr bu:
Pi tek,
ka w jednostce ewidencyjnej
Pi tek oraz
Krzyszkowice, Piekary w
jednostce ewidencyjnej Pi tek. Projekty
dost pne s w
w Wydziale Geodezji,
Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomo ciamiAleje Jana Paw a II la , pokój nr 5.
Z apelem o pomoc dla pogorzelców ze
ladkowa Rozlaz ego zwracaj si do
mieszka ców Gminy Pi tek Wójt
Krzysztof Lisiecki i Radny Pawe
Michalak. W po arze rodzina straci a
budynki gospodarcze, maszyny rolnicze
oraz tegoroczne plony. Pilnie potrzebne
: s oma, siano, zbo e i pasza dla krów.
Osoby chc ce pomóc proszone s o
kontakt z Urz dem Gminy Pi tek, panem
Paw em Michalakiem - tel. 721 341 551
lub z pani Katarzyn Barylak - tel.
606 219 054

Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Kutnie
na podstawie stosownych
przepisów zakaza
do odwo ania handlu
ywymi zwierz tami
na terenie targowiska w Pi tku.
Oddam w dobre r ce ma e, urocze psiaki
- tel. 509 915 735
* * *
Udzielam lekcji malarstwa i rysunku dla
wszystkich grup wiekowych,
przygotowanie do szkó i studiów
plastycznych - tel. 509 915 735

Mapa zagro
bezpiecze stwa
Krajowa mapa zagro
bezpiecze stwa
opiera si o informacje skatalogowane w
trzech p aszczyznach:
- informacje gromadzone w policyjnych
systemach informatycznych,
- informacje pozyskiwane od spo ecze stwa w trakcie:
- bezpo rednich kontaktów z obywatelami,
z przedstawicielami samorz du terytorialnego, organizacji pozarz dowych itp.; w
trakcie realizowanych debat spo ecznych
po wi conych bezpiecze stwu publicznemu oraz informacje pozyskiwane od
obywateli (internautów) z wykorzystaniem
platformy wymiany informacji.
Informacje prezentowane na mapach
uwzgl dniaj zarówno wybrane kategorie
przest pstw i wykrocze , jak i zagro enia,
które w subiektywnym odczuciu mieszka ców negatywnie wp ywaj na ich
poczucie bezpiecze stwa. Strona nie s y
do zg aszania potrzeby pilnej interwencji
Policji. W tego typu przypadkach nale y
korzysta z numerów alarmowych 112,
997.Policja prosi o odpowiedzialne
korzystanie z aplikacji! Ka de naniesione
na map zagro enie wywo a odpowiedni
reakcj Policji. Strona dost pna jest pod
adresem: www. lodzka.policja.gov.pl

Sk adanie wniosków
o zasi ki rodzinne
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w
Pi tku informuje, e zgodnie z ustaw z
dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze
zm.) od dnia 1 listopada 2016 r. rozpocznie
si nowy okres zasi kowy (2016/2017),
przyznawania i wyp acania wiadcze
rodzinnych. Okres zasi kowy obejmuje
miesi ce od 11.2016 r. do 10. 2017 r.
Druki wniosków or az informacje o
dokumentach, które nale y za czy do
wniosku w celu uzyskania wiadcze
rodzinnych b dzie mo na uzyska
od 1
wrze nia 2016 r. w Gminnym O rodku
Pomocy Spo ecznej w Pi tku ul owicka 4,
(Dzia wiadcze Rodzinnych, pokój nr 3;
tel. 24 722-10-64)
Wype nione, kompletne wnioski wraz
za czonymi dokumentami mo na sk ada
od dnia 1 wrze nia 2016 r. w Gminnym
rodku Pomocy Spo ecznej w Pi tku w
Dziale wiadcze Rodzinnych - pokój nr 3.
Wni oskodawcy, pobieraj cy zasi ki
rodzinne w obecnym okresie zasi kowym tj.
2015/2016, których dzieci ucz szczaj lub
ucz szcza od wrze nia 2016 r. do
szkó ponadgimnazjalnych zobowi zani s
dostarczy aktualne za wiadczenie ze
szko y o kontynuowaniu nauki w roku
szkolnym 2016/2017 w nieprzekraczalnym
terminie do 10 wrze nia 2016 r.
WA NE!
Aby zachowa ci
wyp at zasi ku
rodzinnego i dodatków do zasi ku oraz
specjalnego zasi ku opieku czego wniosek
w sprawie ustalenia uprawnie do ww.
wiadcze na okres zasi kowy 2016/2017
nale y z
do dnia 30 pa dziernika 2016.

Z XIX sesji
rod 31 sierpnia odby a si XIX sesja
Rady Gminy Pi tek. Zg oszone podczas
obrad pytania i interpelacje Radnych:
- czy rozwa ane jest zatrudnienie tzw.
“stopki” na przej ciu na ul. Senatorskiej w
celu poprawy bezpiecze stwa dzieci id cych do szkó ? - temat b dzie rozpatrzony.
- pro ba o napraw placu zabaw przy
osiedlu Konarskiego - naprawa zostanie
wykonana. Powodem opó nienia by ugi
czas oczekiwania na dostaw elementów
zamiennych do zabawek.
- czy mo na powtórzy instalacj wystawy
plenerowej na Rynku w Pi tku w zwi zku z
uroczysto ciami wrze niowymi? - wyraono zgod na ponown ekspozycj .
- czy by y prowadzone rozmowy z firm
Ulisse nt. zabezpieczenia budynku przy ul.
Senatorskiej/Szkolnej? - w siedzibie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
czycy
odby o si spotkanie, w którym uczestniczy
Wójt Gminy Pi tek, Inspektor Nadzoru
Budowlanego i przedstawiciel firmy Ulisse.
Firma zobowi za a si do rozbiórki budynku
do ko ca br.
- czy w bie cym roku na terenie Gminy
Pi tek b
czyszczone rzeki - na Moszczenicy i Malinie prowadzona jest wycinka
krzaków, koszenie brzegów i hakowanie.
Wójt Gminy Pi tek nieustannie zabiega o
odmulenie odcinka Maliny: M yn na Grobli Pi tek - Piekary. Równolegle prowadzone
prace przygotowawcze do odmulania i
budowy progów na ca ym odcinku
Moszczenicy w granicach Gminy Pi tek.
- pro ba o przygotowanie kolejnego pisma
w sprawie wymarzni cia upraw i strat
spowodowanych susz
do Ministra
Rolnictwa - pismo b dzie wys ane.
- czy Gmi na Pi tek wyst pi a do
stosownego ministerstwa w sprawie
finansowania utrzymania bezdomnych
psów w schronisku? - obecnie Ustawa
nak ada na gminy obowi zek utrzymania
bezpa skich psów w schroniskach. Na
spotkaniach z parlamentarzystami Wójt
porusza ten temat i apeluje o wprowadzenie
czipowania wszystkich psów.
Podj te podczas XIX sesji Rady Gminy
Pi tek uchwa y dotyczy y:
- dokonania zmian w uchwale Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Pi tek na lata
2016 - 2021,
- dokonania zmian w bud ecie Gminy
Pi tek,
- okre lenia maksymalnej wysoko ci
por cze udzielanych przez Wójta Gminy
Pi tek w roku bud etowym 2016,
- Statutu Gminy Pi tek,
- przyj cia Strategii Rozwoju Gminy Pi tek
na lata 2015 - 2023,
- wyra enia zgody na przyst pienie Gminy
do projektu „Czyste powietrze - monta
instalacji proekologicznych w Gminie
Bielawy, Nieborów, owicz, Pi tek”,
- przyznania pomocy rzeczowej Powiatowi
czyckiemu na 2016 rok na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Powiatu pn.
„Budowa zatoczki autobusowej wraz z
chodnikiem przy przystanku PKS w m.
Balków” na podstawie umowy pomi dzy
jednostkami samorz du terytorialnego.
Gazeta sam orz dowa z rodka Polski - str. 3

Szko a J zyków
Obcych Kleks
zaprasza

W Witowie po raz 16. pojechali ladami
Mieczys awa Nowickiego

Dzia aj ca na terenie Gminy Pi tek Szko a
zyków Obcych KLEKS zaprasza
uczniów szko y podstawowej i gimnazjum
na dodatkowe, odp atne zaj cia z j zyka
angielskiego prowadzone na terenie
szko y. Zaj cia odbywaj si w grupach 8 12 osobowych.
Szko a zapewnia materia y potrzebne do
nauki. Op ata za jedne zaj cia (45 minut) 15,00z . Serdecznie zapraszamy!
info/zapisy: 514 023 888

W sobot 24 wrze nia w malowniczym lesie
witowskim - gmina Pi tek odby y si po raz
kolejny M odzie owe Mistrzostwa Powiatu
czyckiego w Wy cigach Rowerowych
„Jedziemy ladami Mieczys awa Nowickiego”. By a to ju 16. ods ona tych zawodów.
Ciep a, s oneczna pogoda sprzyja a
zawodnikom, którzy rywalizowali na trasie
wiod cej le nymi drogami. W tym roku na
starcie stan o ponad 130 zawodników ze
szkó podstawowych i gimnazjów powiatu
czyckiego.
Zdobywcy miejsc na podium w poszcze-

Kobiety postawi y
na integracj

Turniej Streetbasket
Orlik Pi tek

Stowarzyszenie Kobiet Geometrycznego
rodka Polski zako czy o realizacj
projektu “Stawiamy na rozwój i integracj ” w ramach “Grantu na lepszy start”
wspó finansowanego z PO FIO 2014 2020 poprzez operatora - Stowarzyszenie
LGD Polcentrum. W ramach projektu
panie zorganizowa y szkolenia z zakresu
podstawowej obs ugi komputera i
korzystania z Internetu, w których uczestniczy y cz onkinie SKG P. Realizacja
projektu umo liwi a równie zakup
podstawowego sprz tu komputerowego
dla dalszej dzia alno ci Stowarzyszenia laptopa, drukarki i rzutnika.
Podczas spotkania podsumowuj cego,
które odby o si w niedziel 25 wrze nia
omówiono realizacj poszczególnych
etapów projektu oraz wr czono wszystkim jego uczestniczkom podzi kowania i
dyplomy.
- Dzi kujemy wszystkim Paniom za udzia
w projekcie, a dyrekcji Gimnazjum w
Pi tku za u yczenie na realizacj szkole
sali komputerowej. S owa podzi kowania
kieruj równie do LGD Polcentrum, które
o wsparciem i pomoc podczas
realizacji naszego projektu - mówi Zofia
Kominiak, Prezes Stowarzyszenia Kobiet
w Pi tku.

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:
6 pa dziernika, 3 listopada, 1 i 29 grudnia
ODPADY SELEKTYWNE - plastik ( te
worki):
20 pa dziernika, 17 listopada, 15 grudnia.
O DPADY SE LEKT YWNE - sz k o
(zielone worki):
20 pa dziernika, 17 listopada, 15 grudnia.
Gaze ta samorz dowa z rodka Polski Informator Urz du i Rady Gminy Pi tek
Wydawca: Urz d Gminy Pi tek
Adres: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16
tel. 2 4 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
ugpiatek@ugpiatek.pl
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 4

W sobot 17 wrze nia w Pi tku odby a si III
Edycja Turnieju Streetbasket Orlik Pi tek.
Do zmaga przyst pi o 6 ekip: Jackers, Nie
mam poj cia (z czycy), Stringersi, Krótka
Nazwa, Coco Jumbo i J dro Ciemno ci.
Poziom gry w tej edycji by bardzo
wyrównany i dru yny musia y "walczy " do
ostatnich minut, aby zaj
jak najlepsz
pozycj w stawce.
- Zagrali my systemem "ka dy z ka dym",
wi c zwyci zców wy oni a najwi ksza liczba
zdobytych punktów - komentuje turniej
ej Smyczy ski, animator Orlika w
Pi tku.
Pierwsze miejsce zaj a dru yna o nazwie
Stringersi, II miejsce J dro Ciemno ci,
III miejsce Nie mam poj cia z
czycy, IV
miejsce Jackers, V miejsce Krótka Nazwa i
VI miejsce Coco Jumbo. Za miejsca na
po dium w yg ra ni otr zymal i med ale
i szampany, natomiast ekipa Coco Jumbo
zdoby a Pi
do koszykówki za najlepsz
skuteczno
w konkurencji rzutów za
3 punkty.

Klub Przyjació Wilków
i Psów Pó nocy
oraz Urz d Gminy Pi tek
serdecznie zapraszaj
w dniach 22-23 pa dziernika
do Witowa na wy cigi
psich zaprz gów.
Szczegó owe informacje
na plakatach

Najbli sze mecze
juniorów Maliny
Kolejka nr 5 - sobota 2016.10.01
MKP Boruta Zgierz - LKS Malina Pi tek
Kolejka nr 6 - sobota 2016.10.08
GKS Bedlno - LKS Malina Pi tek
Kolejka nr 7 - sobota 2016.10.15
LKS Malina Pi tek - KS D BROWICE
Kolejka nr 8 - sobota 2016.10.22
ókniarz Zgierz - LKS Malina Pi tek
Kolejka nr 9 - sobota 2016.10.29
LKS Malina Pi tek - Victoria Grabów

gólnych kategoriach otrzymali medale i
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i organizatorów
imprezy sportowej (Starostwo Powiatowe w
czycy, Gmina Pi tek, LKS Malina Pi tek).
Nagrody i puchary otrzyma y tak e szko y.
Nie zabrak o równie tradycyjnych pucharów
w postaci sowy siedz cej na rowerze,
ufundowanych przez Gmin Pi tek, którymi
nagrodzono zwyci zców w poszczególnych
kategoriach klas IV, V, VI i gimnazjów oraz
kategorii OPEN.
Zawody zako czy o wspólne ognisko.

W Konarzewie odby
si rodzinny turniej gry
w warcaby
W ramach realizacji projektu pn. „Co dla
Konarzewa” realizowanego przez grup
nieformaln "Ch opaki na start" odby si
rodzinny turniej gry w warcaby. Od maja
grupa nieformalna wraz z wolontariuszami
uporz dkowa a i utwardzi a teren, a
specjalistyczna firma wybudowa a altan .
Powsta tak e drewniany stó do gry w
warcaby, jako wyposa enie altany. Przez
okres letni wszyscy mogli korzysta z tego
miejsca i trenowa na onie natury, w tym
jak e urokliwym miejscu do wrze niowego
turnieju.
W niedziel 18 wrze nia od godz. 13.00
r ozpo cz y si
rozgr yw ki w dwó ch
kategoriach wiekowych – do 15 lat i powy ej.
O 14.00 nast pi o oficjalne otwarcie turnieju.
ród przyby ych go ci by Pan Wójt
Krzysztof Lisiecki i Pan Krzysztof Kaczmarek
- re yser i aktor, który wyst pi w repertuarze
Marka Grechuty. Swoje 5 minut mia y tak e
dzieci, które pi knie recytowa y wiersze.
Nast pnie og oszone zosta y wyniki turnieju.
Zwyci zcy w kat. do 15 lat:
- I miejsce - Piotr Sakiewa
- II miejsce - Roksana Stuchlak
- III miejsce - Robert Stuchlak
Zwyci zcy w kat. powy ej 15 lat:
- I miejsce - Marian Sakiewa
- II miejsce - Pawe Budner
- III miejsce - Agnieszka Góra
Ka dy otrzyma pami tkowy puchar. Na
koniec mo na by o ogrza si przy ognisku i
zje pieczonego ziemniaczka.
- Wszystkim dzi kujemy za udzia w
ro dzi nn ym t urn i e j u , a z wyc i z com
gratulujemy. Zach camy mieszka ców do
wypoczywania na naszym terenie podsumowuje wydarzenie Teresa Sokó ,
Prezes Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie.
Wszystkie dzia ania zrealizowano w ramach
projektu GRANT NA LEPSZY START 2016
wspó finansowanego ze rodków Funduszu
Inicjatyw Obywatelskich realizowanego
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki
Spo ecznej
i r odków Samor z du
Wo je w ó d zt w a
ó d z ki e go , o pe r a t o r
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia ania
POLCENTRUM.

