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Cyknij w recykling
W wielu domach znajduj si stare lub
niesprawne sprz ty elektryczne czy
elektroniczne które „mog ” jeszcze si
kiedy przyda - telefon, z którego „mo e”
jeszcze kiedy zadzwonimy lub archaiczny
telewizor, który mieli my zawie znajomym
na dzia . Czas p ynie, a wszystkie te
urz dzenia le nie u ywane, starzej si i
niszczej , staj c si ekektro mieciami.
Zach
do pozbycia si takich w nie
sprz tów, w sposób zgodny z prawem, jest
konkurs Cyknij w Recykling – akcja
organizowana przez Europejsk Platform
Recyklingu, a realizowana przez Fundacj
Odzyskaj rodowisko.
Konkurs zako czy si 25 listopada 2015 r.
Aby wzi
w nim udzia , trzeba najpierw
zrobi sobie w domu czy mieszkaniu jedno
zdj cie ze sprz tem, który chcemy wyrzuci np. zdj cie osoby rozmawiaj cej przez
telefon, u ywaj cej suszarki do w osów itp. –
analogicznie w zale no ci od tego, co
chcemy wyrzuci ). Nast pnie naszego
elektro miecia nale y przekaza do
uprawnionego punktu odbioru (na przyk ad
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych czy do firmy zbieraj cej
elektryczne mieci) i tam zrobi drugie
zdj cie w momencie przekazywania
urz dzenia. Oba zdj cia nale y wys a
poprzez formularz zg oszeniowy znajduj cy
si na stronie:
odzyskajsrodowisko.pl/cyknij-w-recykling/
Organizatorzy Konkursu licz na kreatywne
podej cie do tematu (np. ciekawa charakteryzacja osób b
cych na zdj ciach), a
jury b dzie ocenia zg oszone prace pod
tem jako ci zdj
(ostro , kadrowanie,
jasno
itp.), sposobu prezentacji Punktu
Odbioru (w miar prezentuj cym wygl d
Punktu), a tak e walory artystyczne –
oryginalno , pomys owo
i poczucie
humoru. Na zwyci zców czekaj atrakcyjne
nagrody – bony upominkowe na zakup
sprz tu fotograficznego.

Z obrad X sesji Rady Gminy Pi tek
W czwartek 15 pa dziernika odby a si X
sesja rady Gminy Pi tek. Po sta ych punktach
obrad Radni zapoznani zostali z informacjami
na temat przeprowadzonej analizy o wiadcze maj tkowych za 2013 i 2014 r. Wójt
Gminy z
sprawozdania z wykonania
uchwa rady i pracy w okresie mi dzysesyjnym, a Przewodnicz cy Komisji przedstawili sprawozdania z pracy poszczególnych
Komisji Rady Gminy.
one podczas sesji interpelacje i zapytania
radnych:
- czy zosta y poczynione kroki w zwi zku z
przeniesieniem Gminnego O rodka Kultury i
Gminnej Biblioteki (Waldemar Borczy ski) Radni jednog nie podj li decyzj w sprawie
przeniesienia Gminnej Biblioteki do internatu
przy Zespole Szkó Mechanizacji Rolnictwa, a
do pomieszcze dotychczas zajmowanych
przez bibliotek ma zosta przeniesiony
GOK. Przeprowadzka ob dzie si do ko ca
grudnia br.
- czy na terenie gminy, w miejscowo ciach o
rozproszonej zabudowie zostan umieszczone tabliczki wskazuj ce numery poszczególnych posesji (Waldemar Borczy ski) tabliczki takie b
montowane na terenie
gminy po okre leniu ich tre ci i miejsca
monta u wskazanego przez zespó w
sk adzie: So tys, Radny i Pracownik Urz du
Gminy.
- czy Urz d otrzyma od Starostwa Powiatowego w
czycy odpowied w sprawie
przej cia przez Gmin Pi tek budynku po
by ej weterynarii (Waldemar Borczy ski) Starostwo wyst pi o do Wojewody ódzkiego
o pozwolenie na przekazania tego budynku.
Do tej pory nie wp yn a jeszcze odpowied .
- pro ba o wykoszenie poboczy i wyci cie
krzaków przy drodze gminnej w Jasionnej
(Piotr Zalewski) - prace zostan wykonane w
najbli szym czasie.
- kiedy b dzie uzupe nione ogrodzenie w
Parku w Pi tku (Daniel Gor cy) - w chwili
obecnej Gmina nie posiada rodków finanso-

wych na wykonanie tych prac.
- pro ba o uporz dkowanie terenu posesji
przy ulicy Szkolnej (Daniel Gor cy) - jest to
teren prywatny. Gmina ju wielokrotnie
zwraca a si
daniem uporz dkowanie
terenu do w ciciela. Niestety firma b
ca
cicielem nie odpowiada na wezwania.
Sprawa zostanie skierowana do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
- kiedy zostanie naprawiona droga gruntowa
z Janowic do Balkowa (Beata Gawryszczak) droga zostanie naprawiona w miar
posiadania przez Gmin rodków na ten cel.
- co powoduje do
cz ste wy czenia
wietlenia ulicznego w centrum Pi tku
(Anna Matusiak) - Gmina nie dokonuje
celowych wy cze . Prawdopodobnie przyczyn jest obci enie przestarza ej technologicznie sieci energetycznej, któr nale oby
wymieni .
- czy za plakaty i banery wyborcze wieszane
na ogrodzeniu placu targowego s pobierane
op aty (Anna Matusiak) - op aty nie s
pobierane, poniewa ani komitety wyborcze,
ani osoby prywatne nie dokonuj takich
zg osze . Cz
banerów dotycz ca na
przyk ad szkó czy te
rodków szkoleniowych umieszczana jest bezp atnie.
- czy Zwi zek Mi dzygminny mo e stara
si
rodki na budow dróg (Anna Matusiak)
- tak, mo e. Nale y tylko przygotowa
odpowiedni projekt.
- czy w zwi zku ze spotkaniem wszystkich
Wójtów oraz Starosty Powiatu
czyckiego
by poruszany temat zwi zany z susz ?
(Anna Matusiak) - wszyscy wójtowie oraz
Starosta w sprawie suszy wysy aj pisma do
odpowiednich organów pa stwowych.
Podj te podczas X sesji Rady Gminy Pi tek
uchwa y dotyczy y:
- w sprawie wyboru awników do S du
rejonowego w czycy na kadencj w latach
2016-2019 - awnikiem jednog nie wybrana
zosta a pani Joanna Przybylak.
cd. na str. 2
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 1

Z obrad X sesji Rady
Gminy Pi tek
cd. ze str. 1
Uchwa y podj te podczas X sesji Rady
Gminy Pi tek:
-w sprawie przyj cia Strategii Rozwi zywania Problemów Spo ecznych w Gminie
Pi tek na lata 2015-2020;
- w sprawie dokonania zmian w uchwale
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pi tek na lata 2015-2020;
- w sprawie dokonania zmian w bud ecie
Gminy Pi tek.
Sesj zako czy a dyskusja na tematy
dotycz ce bie cych spraw Gminy.

Spotkanie z
organizacjami
pozarz dowymi
W czwartek 1 pa dziernika 2015 r. w sali
Gminnego O rodka Kultury w Pi tku
odby o si spotkanie przedstawicieli
organizacji pozarz dowych, dyrektorów
placówek o wiatowych, jednostek OSP,
GOKu, pracowników Urz du Gminy i
radnych Gminy Pi tek. Na zaproszenie
Wójta i Przewodnicz cej Rady Gminy
P i t e k o d p o w ie d z i a a w i ks z o
przedstawicieli dzia aj cych na terenie
Gminy Pi tek stowarzysze , organizacji i
fundacji. Wiod cym tematem spotkania
by a wspó praca organizacji pozarz dowych z Gminnym O rodkiem Kultury.
Dominuj cym problemem zg aszanym
podczas spotkania, w zakresie wspó pracy
z GOK-iem, by y problemy lokalowe.
Przedstawiciele organizacji wskazywali na
brak pomieszcze dla swojej dzia alno ci,
organizowania spotka , wystaw itp. GOK w
Pi tku funkcjonuje w budynku stra nicy
OSP Pi tek. Specyfika obiektu (dwie du e
sale i dwa mniejsze pomieszczenia) w
po czeniu z prowadzon przez jednostk
dzia alno ci stwarza okre lone warunki
do funkcjonowania placówki kulturalnej. Na
chwil obecn Gmina nie dysponuje
m o liw o c i am i z m i a n y wa r u n k ó w
lokalowych GOKu. Nie oznacza to jednak,
e temat ten zostanie zamkni ty.
Po szu kiw an ie mo liw o ci z m i an y
warunków lokalowych GOKu, które
poprawi yby komfort wspó pracy tej
placówki z organizacjami pozarz dowymi
kontynuowane.
Podczas spotkania Wójt Gminy zwróci si
równie z pro
o zg aszanie terminów
imprez i uroczysto ci organizowanych
przez poszczególne organizacje pozarz dowe. Zg oszenia te wykorzystane
zostan przy opracowywaniu gminnego
kalendarza imprez maj cego na celu m.in.
skoordynowanie terminów organizowanych na t erenie G min y imprez i
uroczysto ci.
Organizacjom przypominamy o zg aszaniu
terminów planowanych imprez i uroczystoci do dn ia 2 0 lis t o pa da dr o g
elektroniczn
na maila:
promocja@ugpiatek.pl lub do Urz du
Gminy Pi tek, pok. nr 13.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 2

Policjanci zadbali o
bezpiecze stwo
przedszkolaków
W poniedzia ek 5 pa dziernika dzieci z
Gminnego Przedszkola im. Jana Paw a II w
Pi tku odwiedzili policjanci z Rewiru
Dzielnicowych w Pi tku Komendy Powiatowej Policji w czycy – Kierownik Rewiru
st. aspirant Sebastian Kieliszek, starszy
aspirant ukasz Bednarski oraz sier ant
Kamil Miko ajczyk.
Do tej wizyty dzieci przygotowywa y si od
kilku dni poprzez zaj cia na temat
zachowania bezpiecze stwa nie tylko w
pr zedszkolu ale tak e w ogr odzie
przedszkolnym i w drodze do przedszkola.
Przedszkolaki serdecznie powita y go ci i z
zainteresowaniem wys ucha y ciekawej
pogadanki nt. bezpiecze stwa i pracy
policjantów. Oprócz zasady bezpiecznego
poruszania si
po drodze, panowie
policjanci zwrócili tak e nasz uwag na
zasady ograniczonego zaufania w stosunku
do obcych. Jak zwykle szczególnym
zainteresowaniem w ród dzieci cieszy a si
pr e z en ta cja w yp osa en ia ka de go
policjanta. Dodatkow
atrakcj by o
ogl danie policyjnego radiowozu. Na
zako czenie spotkania policjanci wr czyli
dzieciom odblaskowe breloczki oraz s odkie
lizaki, a dzieci podzi kowa y za wszystkie
rady.

Zielony Pi tek na
czyckim Hubertusie
W sobot 3 pa dziernika w czycy odby y
si uroczysto ci Dnia w. Huberta. Podczas
odbywaj cego si na Placu T. Ko ciuszki
festynu towarzysz cemu powiatowym
obchodom wi ta my liwych nie zabrak o
a kce nt u p i t ko ws kie go . W gr o n ie
wystaw có w wyró nia o si
stoisko
wystawione przez Fundacj
"Zielony
Pi tek". Ró norodne i barwne wyroby
twórców z Gminy Pi tek, materia y
dotycz ce dzia alno ci Fundacji oraz
gad ety reklamowe gminy rodka Polski
zach ca y do zatrzymania si przy stoisku
przygotowanym przez p. Teres Maciejak i
p. Barbar Garus. Doskona ym magnesem
przyci gaj cym uczestników festynu by a
równie degustacja wybornego pasztetu
staropolskiego z sarniny, który w konkursie
na pasztet królewski otrzyma wyró nienie
oraz innych da kuchni regionalnej. Na
festynie stoisko gastronomiczne przygotowa o tak e Centrum Kszta cenia
Praktycznego w Pi tku. CKP tak e zg osi o
do konkursu danie - "Pasztet ze z otej rybki",
który zaj III miejsce.

OG OSZENIE
Poszukuj do wynaj cia niewielki
pokój na okres od listopada 2015
do lutego 2016 roku.
tel. 509 915 735
* * *

Gruz, ziemi przyjm tel. 604 597 769

Informacje o
oszacowanych stratach w
gospodarstwach rolnych
W dniu 29 pa dziernika 2015 r. zosta y
przekazane przez Komisj ds. szacowania
strat w gospodarstwach rolnych, celem
weryfikacji, do ódzkiego Urz du Wojewódzkiego zbiorcze protoko y:
1. z oszacowania szkód w rodkach obrotowych gospodarstw rolnych po wyst pieniu
niekorzystnego zjawiska atmosferycznego –
susza;
2. z oszacowania szkód w rodkach
obrotowych gospodarstw rolnych po wyst pieniu niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – grad;
3. z oszacowania szkód w budynkach i
innych rodkach trwa ych gospodarstw
rolnych po wyst pieniu niekorzystnego
zjawiska atmosferycznego – huragan.
- straty suszowe zosta y wyliczone w 496
gospodarstwach na ogóln kwot oszacowanych szkód wynosz
7 333 059,00z , straty gradowe zosta y wyliczone w 340
gospodarstwach na ogóln kwot oszacowanych szkód wynosz
15 200 180,00z ,
-straty spowodowane huraganem zosta y
wyliczone w 16 gospodarstwach na ogóln
kwot oszacowanych szkód wynosz
1 050 086,00z .
Informacje dotycz ce dzia
Wojewody w
sprawach kredytów preferencyjnych z
dop at ARiMR b
przekazywane
mieszka com za po rednictwem so tysów
oraz strony internetowej Urz du Gminy
Pi tek.
Wójt Gminy Pi tek, maj c na uwadze
rozmiar oszacowanych strat, zwróci si do
Ministra Rolnictwa o przywrócenie dzia
realizowanych w latach ubieg ych przez
ARIMR w ramach dzia ania 126 "Przywracanie potencja u produkcji rolnej
zniszczonego w wyniku wyst pienia kl sk
ywio owych oraz wprowadzenie odpowiednich dzia
zapobiegawczych"
obj tego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z
2013r., poz. 877).

Za kasztany
kupi paczki
dla potrzebuj cych
Po raz pierwszy w Gimnazjum im. prof.
Stefana Pie kowskiego w Pi tku przeprowadzona zosta a akcja zbierania kasztanów,
która cieszy a si ogromnym zainteresowaniem w ród uczniów, rodziców i
nauczycieli. By a to wspólna inicjatywa
wolontariatu szkolnego i Samorz du
Uczniowskiego. Kasztany zbierano do
punktu skupuj cego je na cele lecznicze.
Pieni dze uzyskane ze zbiórki kasztanów
gimnazjali ci przeznacz na przygotowanie
paczek wi tecznych dla potrzebuj cych z
naszego rodowiska.
Podczas akcji zebrano 485 kg kasztanów, za
które uczniowie otrzymali 194 z ote.
Dodatkowe rodki umo liwi przygotowanie
wi kszej ilo ci paczek. W im ieniu
gi m n azja list ów ba r dzo d z i kuje my
wszystkim, którzy w czyli si w t akcj .

Expresem
przez Gmin Pi tek
- zako czone zosta y prace zwi zane z
budow mostu na rzece Malinie w ce oraz
przepustu na rzece Strudze pomi dzy
Czernikowem i Boguszycami. Po dokonaniu
odbiorów technicznych w/w obiekty zosta y
oddane do u ytku.
- dobiegaj ko ca prace zwi zane z
modernizacj drogi powiatowej w Czernikowie, gdzie na odcinku ok. 1000 metrów
ona zosta a nowa nak adka asfaltowa
oraz czyszczone s rowy. Gmina Pi tek
dofinansowa a realizacj tego zadania
kwot 70 tys. z .
- pracownicy robót publicznych wykonywali
w ostatnim czasie prace porz dkowe na
terenie Gminy oraz malowali pomieszczenia
w gimnazjum i GOPS, dokonali napraw
zapadaj cych si chodników w Pi tku oraz
usuwali zakrzaczenia przy drogach
gminnych. U yli tak e z kostki brukowej
doj cia do kapliczek w Go lubiu, Jasionnej i
ubnicy. Ponadto pracowali przy malowaniu
barier ochronnych na mostach w Witowie,
Sypinie i Go lubiu. Uporz dkowali te tereny
przy w/w i innych mostach na terenie gminy.
- Okr gowa Stacja Kontroli Pojazdów w
Pi tku ul. Kutnowska 19 w znowi a
dzia alno z dniem 19 pa dziernika 2015 r.
Stacja czynna jest od poniedzia ku do
pi tku w godzinach 8:00 - 15:00
czwartki od 8:00 18:00
Serdecznie zapraszamy w cicieli samochodów na przegl dy.
- wietlice internetowe w Górkach P awskich i Go lubiu, utworzone w ramach
projektu "Pod czeni - Niewykluczeni.
Dzia anie przeciw wykluczeniu cyfrowemu"
czynne w godzinach 14 - 18. Godziny
pracy pozosta ych wietlic pozostaj bez
zmian.

Odbiór mieci
w 2015 roku
W roku 2015 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
5 listopada, 3 i 31 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE ( te worki):
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.

OG OSZENIE
Profesjonalne lekcje rysunku i
malarstwa - tak e przygotowanie do
egzaminów na uczelnie artystyczne.
Portrety maluj - na ywo i ze zdj .
tel. 509 915 735

II przetarg ustny na sprzeda dzia ek
pozosta ych po budowie autostrady
Starosta
czycki, wykonuj cy zadanie z
zakresu administracji rz dowej og asza II
przetarg ustny nieograniczony na sprzeda
nieruchomo ci rolnych
Skarbu Pa stwa
(pozosta ych po budowie autostrady)
po onych na terenie gminy Pi tek powiat
czycki (resztówki pozosta e po budowie
autostrady).
1) Obr b Witów – dz. nr 169/2 o pow.0,0803
ha. Teren niezabudowany.
Kw.LD1Y/00051280/1.
Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy. Zgodnie ze studium
uwarunkowa i kierunków
zagospodarowania dla Gminy Pi tek, dzia ki po one s
na terenach rolniczych.
Przetarg odb dzie si w dniu 11 grudnia
2015 r. o godzinie 9:00 w budynku Wydzia u
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomo ciami Starostwa Powiatowego w
czycyAleje Jana Paw a II 1a pokój nr 5.
Cena wywo awcza – 850,00 z (osiemset
pi dziesi t)
Warunkiem udzia u w przetargu jest wp ata
wadium wniesiona w pieni dzu w wysoko ci
10% ceny tj. 90,00 z (z otych
dziewi dziesi t) na konto Starostwa
Powiatowego w
czycy BS Podd bice
Oddzia Góra wi tej Ma gorzaty Filia w
czycy Nr 54 9263 0000 0600 7753 2006
0101, do dnia 7 grudnia 2015 r.
Post pienie – o wysoko ci post pienia
decyduj uczestnicy przetargu, z tym
e
post pienie nie mo e wynosi mniej ni 1%
ceny wywo awczej.
2) Obr b Witów – dz. nr 182/6 i nr 182/10 o
cz n e j p o w. 1 , 3 4 5 1 h a
Te r e n
niezabudowany. Kw.LD1Y/00051280/1.
Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy. Zgodnie ze studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania dla Gminy Pi tek, dzia ki po one s na
terenach rolniczych.
Przetarg odb dzie si w dniu 11 grudnia 2015
r. o godzinie 9:30 w budynku Wydzia u

Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomo ciami Starostwa Powiatowego w
czycyAleje Jana Paw a II 1a pokój nr 5.
Cena wywo awcza 13 850,00 z (trzyna cie
osiemset pi dziesi t). Warunkiem udzia u w
przetargu jest wp ata wadium wniesiona w
pieni dzu w wysoko ci 10% ceny tj. 1 390,00
(jeden tysi c trzysta dziewi dziesi t) na
konto Starostwa Powiatowego w czycy BS
Podd bice Oddzia Góra w. Ma gorzaty Filia
czycy Nr 54 9263 0000 0600 7753 2006
0101, do dnia 7 grudnia 2015 r.
Post pienie – o wysoko ci post pienia
decyduj uczestnicy przetargu, z tym e
post pienie nie mo e wynosi mniej ni 1%
ceny wywo awczej.
3) Obr b Bielice - dz. nr 145/3 o pow.0,1698
ha - Teren zalesiony, niezabudowany. Kw.
LD1Y/00020189/7.
Brak miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy.
Zgodnie ze studium
uwarunkowa i
kierunków zagospodarowania dla Gminy
Pi tek, dzia ka po ona jest na terenach
ob iek t ów pr od ukcyjn ych, sk ad ów i
magazynów.
Przetarg odb dzie si w dniu 11 grudnia 2015
r. o godzinie 10:00 w budynku Wydzia u
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomo ciami Starostwa Powiatowego
czycyAleje Jana Paw a II 1a pokój nr 5.
Cena wywo awcza – 2 000,00 z (dwa tysi ce)
Warunkiem udzia u w przetargu jest wp ata
wadium wniesiona w pieni dzu w wysoko ci
10% ceny tj. 200,00 z (z otych dwie cie ) na
konto Starostwa Powiatowego w czycy BS
Podd bice Oddzia Góra wi tej Ma gorzaty
Filia w czycy Nr 54 9263 0000 0600 7753
2006 0101, do dnia 7 grudnia 2015 r.
Szczegó owych informacji w sprawie
og oszonego przetargu, udziela Wydzia
Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomo ciami Starostwa Powiatowego w
czycy –
czyca Aleje Jana Paw a II 1a,
pokój nr 1. Telefon 24 388 7204.

Wybory parlamentarne w Gminie Pi tek
Pa stwowa Komisja Wyborcza podaje
oficjalne wyni ki wyborów do Sej mu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, które odby y si w
dniu 25 pa dziernika 2015 r.
W Gminie Pi tek na 5 098 uprawnionych do
osowania w wyborach wzi o udzia 2 235
mieszka ców co przeka da si na 43,84 %
f r e k w e n c j . We w s z ys t k i ch p i c i u
O bw odow ych Komi sjach Wyborczych
osowanie przebiega o sprawnie i bez
zak óce .
Lista pos ów wybranych w okr gu nr 11:
Tomasz RZYMKOWSKI - Komitet Wyborczy
Wyborców "Kukiz'15"
Wi t o l d WA S Z C Z YK O W SK I - Ko m i t e t
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
Piotr POLAK - Komitet Wyborczy Prawo i
Sprawiedliwo
Grzegorz SCHREIBER - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwo
Marek MATUSZEWSKI - Komitet Wyborczy

Prawo i Sprawiedliwo
Beata MATEUSIAK-PIELUCHA - Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo
Tadeusz WO NIAK - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwo
ukasz RZEPECKI - Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwo
Pawe BEJDA - Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe
Cezary TOMCZYK - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
Agnieszka HANAJCZYK - Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP
Artur DUNIN - Komitet Wyborczy Platforma
Obywatelska RP
Senatorem wybranym w okr gu nr 25 zosta
Przemys aw B ASZCZYK
Szczegó owe informacje dotycz ce m.in.
liczby g osów jakie otrzyma y komitety
wyborcze oraz poszczególni kandydaci
dost pne s na stronie
www.parlament2015.pkw.gov.pl
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Wy cigi psich
zaprz gów
Witów sta si
rodkowopolskim sercem
zawodów psich zaprz gów. Ju od kilku lat
w listopadzie odbywaj si tu ró nej rangi
wy cigi psich zaprz gów. W tym roku do
Witowa po raz kolejny zjad z ca ej Polski
mi nicy tego sportu. W dniach od 6 do 8
listopada na duktach witowskiego lasu
rozegrane zostan kolejne zawody
Pucharu Polski.
Wszystkich sympatyków czworono nych
zawodników oraz maszerów zapraszamy
na zawody w sobot 7 listopada - start
pierwszego wy cigu o godz. 11:00 oraz w
niedziel 8 listopada - pierwszy start o
godz. 9:00. Ponadto w sobot o godz.
15:00 organizatorzy zaplanowali biegi dla
dzieci. Zapraszamy!

Narodowe wi to
Niepodleg ci
rod 11 listopada zapraszamy
wszystkich mieszka ców Gminy Pi tek do
udzia u w uroczysto ciach obchodów
Narodowego wi ta Niepodleg ci.
O godz. 9:00 w ko ciele parafialnym
odprawiona b dzie Msza w. w intencji
Ojczyzny. Po nabo
stwie uczestnicy
uroczysto ci przejd pod pomnik Krzy
przy ul. owickiej, gdzie z one zostan
kwiaty. Uroczysto ci zako czy okoliczno ciowe przedstawienie na scenie
GOK w wykonaniu przedszkolaków.
Zapraszamy i apelujemy o wywieszenie
tego dnia flag narodowych.

Zaproszenie do si owni
w Czernikowie
oneczna pogoda sprzyja sp dzaniu
czasu na wie ym powietrzu. Warto wi c
skorzysta z zaproszenia do skorzystania
z „Si owni pod chmurk ” dzia aj cej na
terenie Szko y Podstawowej w
Czernikowie, której powstanie dofinansowane zosta o ze rodków Programu
„ D zi a a j L o k a l n i e I X ”
Pol sk oAmer yka skiej Fundacji Wolno ci
realizowanego przez Akademi Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz O rodek Dzia aj
Lo ka l ni e – s t ow ar z ys z e ni e LG D
POLCENTRUM.
Inicjatorzy pomys u – grupa „Czerników i
Mys ówka razem ” stworzona przez
so tysów so ectw: Czerników – p. Waldemara Krysiaka i Mys ówki –p. Paulin
A nt cz a k, wr az zn a uc zyc ie la m i
podstawówki w Czernikowie zach caj do
wspólnego i aktywnego wypoczynku! Bez
wzgl du na pogod mo na dba o cia o i
ducha oraz urod !!!
Gazeta samo rz dowa z rodka Polski Info rmator Urz du i Rady 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 72 2 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
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wiadczenia rodzinne
Od 1 listopada 2015 roku zmieni y si
wysoko ci wiadcze rodzinnych oraz
kryterium uprawniaj ce do przyznawania
wiadcze rodzinnych. Gminny O rodek
Pomocy Spo ecznej w Pi tku informuje, e
wydawane i przyjmowane s wnioski o
wiadczenia z funduszu alimentacyjnego i
wnioski o ustalenie prawa do zasi ku
rodzinnego oraz przys uguj cych do niego
dodatków na okres zasi kowy 2015/ 2016.
Wype niony wniosek wraz z za czon
dokumentacj mo na sk ada w tutejszym
rodku pomocy spo ecznej w pokoju nr 1.
Do wniosku nale y do czy :
- za wiadczenie o dochodach z urz du
skarbowego za rok 2014 wszystkich
cz onków rodziny powy ej 18 roku ycia,
- za wiadczenie o wysoko ci sk adek na
ubezpieczenie zdrowotne za rok 2014,
- nakaz p atniczy za rok 2014 w przypadku
osób posiadaj cych gospodarstwo rolne,
- za wiadczenie ze szko y ponadgimnazjalnej w przypadku, gdy dziecko ucz szcza
do szko y ponadgimnazjalnej,
-za wiadczenie z internatu potwierdzaj cego
zamieszkiwanie dziecka w internacie w
przypadku, gdy dziecko zamieszkuje w
internacie,
- za wiadczenie z innej gminy w przypadku,
gdy który z rodziców jest zameldowany na
terenie innej gminy.
Do wniosku o wiadczenie z funduszu
alimentacyjnego nale y do czy oprócz
wymienionych wy ej dokumentów:
- za wiadczenie od komornika o bezskuteczno ci egzekucji wiadcze alimentacyjnych za rok 2014 oraz egzekucj za ostatnie
dwa miesi ce.
Bli sze informacje mo na uzyska w GOPS
w Pi tku lub pod
numerem telefonu
24 722-10-64.

Na sportowo
14 pa dziernika w podstawówce w Pi tku
odby si "Dzie Nauczyciela na sportowo".
Nauczyciele w-fu: Aleksandra Raj i Magdalena Wróblewska zorganizowa y Turniej Pi ki
cznej "Nauczyciele-Uczniowie".
Mecze trwa y 3 razy po 10 minut.
Fantastyczna, sportowa atmosfera i doping
ze strony kibiców towarzyszy turniejowi.
Nauczyciele i uczniowie z ogromnym
zaanga owaniem walczyli i zdobywali
kolejne punkty.
Po zako czonych rozgrywkach
wicedyrektor Anna Przybylak wr czy a dyplomy. I
miejsce zdobyli uczniowie, a nauczyciele
zas one II. Turniej potwierdzi e nie tylko
nauka, ale i sport jest wa nym elementem
zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Po raz
kolejny udowodniono te
e sport czy
pokolenia. W dru ynie nauczycieli zagra y
panie: Regina Bednarek, Bo ena Szymczak,
Agnieszka Adamiak, Arleta Osiecka,
Aleksandra Kacprzak, Monika Garus,
Agnieszka Wujcik-Psiurska, Magdalena
Wróblewska i Aleksandra Raj.Dru yna
uczniów to: Mateusz Olejniczak, Mateusz
Dro dzyk, Mateusz Burzy ski, Patryk
Ga zka, Bart omiej Matusiak, Kamila
Sta czak, Adrian Bartczak, Konrad Karolak i
Damian Bi kowski.

Przedszkolny k cik
wymiany ksi ek
Bezpo rednie obcowanie z ksi
rozbudza
u dziecka zainteresowania, rozwija
wyobra ni , wzbogaca zasób s ów i
wiadomo ci, motywuje do nauki czytania
oraz pisania. Ponadto, ilustracje zawarte w
ksi kach zach caj wychowanków do
opowiadania, kszta tuj percepcj wzrokow
oraz rozwijaj my lenie przyczynowoskutkowe. Maj c na uwadze, korzy ci
yn ce z czytania ksi ek, w Gminnym
Przedszkolu im. Jana Paw a II zosta
zorga nizowan y „ Pr zedszkolny k cik
wymiany ksi ek”.
Przed rozpocz ciem akcji w ka dej grupie
przedszkolnej wychowawczynie przeprowadzi y pogadank na temat szanowania
ksi ek. Do ko ca pa dziernika przedszkolne k ciki wymiany ksi ek pojawi y si
w ka dej grupie, w miejscu ogólnie
dost pnym zarówno dla dzieci, jak i ich
rodziców. Celem stworzenia przedszkolnej
biblioteczki jest zach cenie rodziców do
codziennego czytania swoim dzieciom oraz
zainspirowanie ich do wspólnych zabaw w
oparciu o przeczytany tekst.
Przedszkole serdecznie zaprasza do
wspó pracy przy rozbudowie k cika wymiany
ksi ek!. Je li posiadacie Pa stwo ksi ki,
których nie czytaj ju wasze dzieci, to
zach camy, aby przekaza je obecnym i
przysz ym przedszkolakom.

Skills Challenge 2015
w Czernikowie
W poniedzia ek 12 pa dziernika w Szkole
Podstawowej w Czernikowie odby si
Szkolny Fina Skills Challenge 2015 „Mierz
wysoko". Projekt jest organizowany przez
Fundacj Marcina Gortata MG13 wspólnie z
Ministerstwem Sportu i Turystyki. Celem akcji
jest zach cenie uczniów do aktywniejszego
uczestnictwa w podnoszeniu sprawno ci
fizycznej oraz wzmocnienie pozycji wychowania fizycznego i sportu w hierarchii
warto ci rodowiska szkolnego. Szkolny
Skills Challenge „Mierz wysoko" jest projektem maj cym na celu pokazanie dzieciom,
e dzi ki ucz szczaniu na szkolne zaj cia
sportowe, ka de z nich rozwija si sportowo,
co w przysz ci mo e pot gowa osi ganiem sukcesów i to nie tylko sportowych.
W Szkolnym Finale uczestniczy a grupa
uczniów, klas IV-VI, wybranych przez
nauczycielk wychowania fizycznego pani
Beat Miko ajczyk. Uczniowie musieli
pokona na czas specjalnie przygotowany tor
przeszkód, którego poszczególnymi elementami by y zadania zwi zane z dyscyplinami
sportowymi najcz ciej uprawianymi w
szkole. Test sprawdza równie ogóln
sprawno fizyczn uczniów. W ród uczniów
zosta a wy oniona najlepsza trójka: III miejsce
– Anna Leszczak, klasa VI; II miejsce – Igor
Miko ajczyk, klasa V; I miejsce – Nikodem
Kwapisz, klasa V. Zwyci zca otrzyma
pa mi t kow y p ucha r, a tym sam ym
zakwalifikowa si do kolejnego etapu.
Wszyscy uczestnicy Fina u otrzymali karty
pami tkowe z autografem Marcina Gortata.

