W bie cym numerze: 102 urodziny Pani Jadwigi Budner z Konarzewa, XXIV fina WO P, M odzie
spotka a si z radnymi Gminy, Harmonogram wywozu odpadów w roku 2016, Wystawa
scenografii, Informacja dla rolników dotycz ca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
paliwa, Spotkanie w Jankowie, II Bieg Sylwestrowy, Andrzejkowy Koncert Charytatywny,
Spotkanie przedszkolaków z Miko ajem, yczenia wi teczne.

Mieszka com Gminy Pi tek
oraz ich go ciom
yczenia radosnych i pogodnych
wi t Bo ego Narodzenia,
zdrowia i wszelkiej pomy lno ci,
odpoczynku w gronie Rodziny
oraz spe nienia wszystkich marze
i samych dobrych dni
w Nowym 2016 Roku
sk adaj
Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Pi tek
Urszula Kacperska - Przewodnicz ca Rady Gminy,
Radni Gminy Pi tek VII kadencji,
Renata Lepalczyk - Sekretarz Gminy
wraz z Pracownikami Urz du Gminy Pi tek

102 urodziny Pani Jadwigi Budner z Konarzewa
Sto dwa lata, to czas, który dla wi kszo ci z nas - zw aszcza na pocz tku
drogi yciowej - wydaje si nie do osi gni cia… To czas, w którym zebra
mo na mnóstwo cennych do wiadcze i m dro ci, prze
wspania e
chwile szcz cia i niezmiernej rado ci.
Wierz
e dla Pani bliskich s one ród em drogocennych rad
i wskazówek, a dla ca ej spo eczno ci naszej Gminy - pozostaj
nieocenionym dziedzictwem.
Ciesz si
e Pani oraz ca a Pani rodzina dajecie nam wszystkim
wiadectwo zgodnego ycia w rodzinnej harmonii, mi ci i poszanowaniu.
Z okazji 102 rocznicy urodzin sk adam najserdeczniejsze gratulacje
i gor ce yczenia zdrowia, pomy lno ci, mi ci bliskich i wielu nast pnych
lat szcz liwego i pogodnego ycia.
Krzysztof Lisiecki - Wójt Gminy Pi tek
Gazeta sam orz dowa z rodka P olski - str. 1

XXIV fina WO P
w Pi tku
„Mierzymy wysoko! Na zakup urz dze
medycznych dla oddzia ów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów” .
Sztab w Szkole Podstawowej im. Marsza ka
Józefa Pi sudskiego w Pi tku. Razem z nami
graj tak e w Szkole Podstawowej w
Czernikowie
PROGRAM IMPREZY:
Od 8.00 – ZBIERAMY PIENI DZE DO
PUSZEK WO P
NOWA HALA SPORTOWA:
13:00 – 15:00 – Rozgrywki w pi
no
ch opców klas IV – VI
15:00 – OTWARCIE IMPREZY PRZEZ
WÓJTA GMINY PI TEK
Od 15:00 – Kawiarenka: ciasta, gor ce/
zimne napoje, gor ce/zimne przek ski, inne
smako yki, „W Spi arni u Babci” – tutaj
mo esz kupi przetwory z domowej spi arni
Od 15:00 – Aleja Lokalnych Artystów oraz
Wystawka – Kup, Zamie , Wymie !!!
15:20 – pokaz udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej w wykonaniu OSP Pi tek
16:00 – 19:30 – Rozgrywki w pi
no
dla WO P
SALA SPORTOWA - PILAWA:
od 15:00 - Kawiarenka – ciasta, gor ce i
zimne napoje oraz
inne smako yki,
16:00 – Koncert Orkiestry D tej OSP Pi tek
17:00 - Charytatywna aukcja WO P
17:30 - Wyst py przedszkolaków
17:50 - Charytatywna aukcja WO P
18:20 – Wyst py uczniów ze Szko y
Podstawowej w Pi tku
18:50 - Charytatywna aukcja WO P
19:00 - Pokaz Ta ca Towarzyskiego
uczennicy Gimnazjum w Pi tku
19:30 - Charytatywna aukcja WO P
20:00
WIATE KO DO NIEBA
W
RODKU POLSKI (przed szko )
W tym roku „Mierzymy wysoko! Na zakup
urz dze medycznych dla oddzia ów
pediatrycznych oraz dla zapewnienia
godnej opieki medycznej seniorów” .
cie z nami, nie ujcie grosza
Razem z nami graj : Gmina Pi tek, Gminne
Przedszkole im. Jana Paw a II w Pi tku,
Gimnazjum im. prof. Stefana. Pie kowskiego w Pi tku, ZSMR i CKP w Pi tku,
Ludowy Klub Sportowy „Malina” Pi tek,
Z a k a d G o s p o da r k i Ko m u n a l n e j i
Mieszkaniowej w Pi tku, TMPiO oraz wielu
innych ludzi o gor cych i szczodrych
sercach
ZA PRASZAMY DO WSPÓL NEGO
GRANIA…

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
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 2

odzie spotka a si
z Radnymi Gminy
W ramach projektu „Partycypacyjny bud et
gminy Pi tek”, w Gimnazjum im. prof.
Stefana Pie kowskiego odby o si spotkanie
od zie y ze szko y pod st awo wej,
gimnazjum oraz Zespo u Szkó Mechanizacji
Rolnictwa z samorz dowcami naszej gminy.
W spotkaniu wzi li udzia panowie Radni:
Waldemar Borczy ski, Dariusz Jó wiak,
Tomasz Kucharczyk i Pawe Budner;
pr z e ds taw ic i el e S to war z ys z eni a
wiatowego „Edukator” w odzi: p. Bo ena
Zaj c – prezes zarz du i p. Jan Krzywa ski –
sekretarz zarz du; p. Dyrektor gimnazjum –
Wies awa Michalak; p. Dyrektor szko y
podstawowej oraz radna powiatu – Krystyna
Gr abowska; p. Wicedyrektor szko y
podstawowej – Anna Przybylak, a tak e
opiekunowie projektu: p. Maria Sobieraj, p.
Dominika Starzy ska, p. Anna Nalewajska,
p. Ewa Garus i p. Wioletta Czarnecka.
Radni opowiedzieli uczniom o pracy
samorz dowca, o realizowanych w naszej
gminie projektach oraz o planowanych w
najbli szym czasie przedsi wzi ciach.
odzie z du ym zainteresowaniem
wys ucha a wszystkich informacji i wzi a
udzia w dyskusji.

Na terenie Gminy Pi tek znajduje si oko o
30 miejsc, w których ustawione s
ogólnodost pne pojemniki na szk o (zielony
- typu dzwon) i na tworzywa sztuczne (z
siatki ocynkowanej).
Lokalizacja pojemników
- Pi tek - ulice:
owicka, Szkolna,
P o k r z y w n a , R y n e k , K o n a r s k i e go ,
Kutnowska ZSMR, Kutnowska - sklep p.
Roma ski, owicka (targowica), Literacka
(przy cmentarzu), Su kowska (przy DINO)
Piekary - OSP, Górki P awskie - sklep,
Go lub-Osada, Go lub OSP, Balków sklep, Czerników - szko a,
ladków
Rozlaz y - zlewnia, Pokrzywnica - sklep,
Konarzew - sklep, Witów - sklep, Jasionna dawna SKR, Janków - remiza OSP, Bielice
(k. p. B. Szczepaniaka), Piaski (k. p. P.
Z ale wsk ieg o) , Sy p in ( ro zdr o e ),
Pokrzywnica (k. p. Walczyk), Mys ówka
(rozdro e na Dunaj).
UWAGA !!! Butelki typu PET, przed
w rzu ceni em do kosza pro simy
zgniata !!!

Urz d Gminy Pi tek zwraca si do
mieszka ców z apelem o wrzucanie
odpadów do pojemników, a nie
pozostawianie ich w workach, kartonach lub luzem przed pojemnikami.

Harmonogram
wywozu odpadów
w roku 2016
W roku 2016 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
28 stycznia, 25 lutego, 24 marca,
21 kwietnia, 19 maja, 16 czerwca, 14 lipca,
11 sierpnia, 8 wrze nia, 6 pa dziernika,
3 listopada, 1 i 29 grudnia
te worki):
14 stycznia, 11 lutego, 10 marca,
7 kwietnia, 5 maja, 2 i 30 czerwca, 28 lipca,
25 sierpnia, 22 wrze nia, 20 pa dziernika,
17 listopada, 15 grudnia.

ODPADY SEL EKTYWN E - plastik (

ODPADY SEL EKTYWNE -szk o (zielone worki) :

14 stycznia, 11 lutego, 10 marca,
7 kwietnia, 5 maja, 2 i 30 czerwca, 28 lipca,
25 sierpnia, 22 wrze nia, 20 pa dziernika,
17 listopada, 15 grudnia.
Odbiór odpadów z zabudowy wielorodzinnej: co tydzie , w ka dy pi tek.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych
oraz zu ytego sprz tu elektrycznego
i elektronicznego tzw. objazdówka w
dniach 19.04.2016 oraz 19.09.2016.
Uwaga: Do
tych worków mo na wk ada
wy cznie butelki plastikowe po napojach i
chemii domowej, puszki po napojach i
konserwach oraz opakowania wielomateriaowe po sokach, napojach, mleku,
opakowania z papieru lub tektury, gazety i
czasopisma, katalogi, prospekty, foldery,
papier szkolny i biurowy, ksi ki i zeszyty,
torebki papierowe, papier pakowy.
Uwaga: Zielone worki przeznaczone s na
szk o zbierane u ród a.
W ciciele
nieruchomo ci mog samodzielnie dostarcza szk o (równie plastik) do punktów
gniazdowych rozstawionych w 30 miejscach
na terenie gminy Pi tek.
W zabudowie jednorodzinnej do pojemnika
twardego na odpady zmieszane w ciciele
otrzymuj worek koloru czarnego, który w
uzasadnionych przypadkach dostawiaj do
pojemnika w dniu odbioru odpadów. Worki
czarne b
dostarczane przez firm w dniu
odbioru odpadów lub b
dost pne w
Urz dzie Gminy Pi tek pokój nr 15.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
firm TONSMEIER zgodnie z w/w harmonogramem zainteresowani przekazuj telefonicznie do Urz du Gminy Pi tek: tel. 24 72211-58 w. 24.
Wi ksze ilo ci jednorodnych odpadów
zebranych w sposób selektywny mo na
indywidualnie dostarcza do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów w Pi tku przy
ul. owickiej (przy placu targowym) czynnym
w ka dy pi tek w godzinach od 7:00 do
1 5 :0 0 lu b do S or to w n i O dp a d ów
Opakowaniowych: TONSMEIER Centrum
Sp. z o.o. ul.
koszy ska 127 w Kutnie.
Odpady nale y wystawi w dniu wywozu
przed bram posesji o godzinie 7:00, a je eli
zabudowanie znajduje si w znacznej
odleg ci od drogi po, której jedzie pojazd
specjalistyczny zbieraj cy odpady to nie
dalej ni 15 m od jej osi.

Expresem
przez Gmin Pi tek
- Zwi zek Mi dzygminny BZURA, do
którego nale y Gmina Pi tek i 20 innych
samorz dów, rozpocz prace zwi zane z
budow sk adowiska odpadów w Piaskach
Bankowych. W ramach pierwszego etapu
budowy nast pi podniesienie terenu o 1
metr, na którym powstan kolejne instalacje.
Planowany termin zako czenia
prac grudzie 2017. Planowany koszt budowy
sk adowiska - ok. 70 mln z .
- trwaj prace przy czyszczeniu naszych
rzek polegaj ce na wykaszaniu, hakowaniu i
cz ciowym odmulaniu ich koryt. Równocze nie geodeci z 4 firm dokonuj ustalenia
linii brzegowej rzeki Moszczenicy na odcinku
od Pokrzywnicy do Piekar, która pozwoli na
odmulenie i uformowanie koryta rzeki w
latach nast pnych.
- pracownicy robót publicznych w ostatnim czasie dokonali pomalowania pomieszcze wietlicy wiejskiej w Jankowie oraz
uzupe niali ubytki w nawierzchni dróg
gruntowych przebiegaj cych przez nasz
gmin .
- ZGKiM w Pi tku w zwi zku ze sprzyjaj cymi warunkami atmosferycznymi czy ci
rowy, usuwa przydro ne krzaki, dokonuje
przy czy wodoci gowych oraz prowadzi
prace porz dkowe wokó stacji uzdatniania
wody w Pi tku i oczyszczalni cieków.
- d oko nan o ro zli c zen ia wnios ków
onych przez mieszka ców gminy o
dofinansowanie do budowy przydomowych
oczyszczalni cieków. Gmina Pi tek przeznaczy a na ten cel w tegorocznym bud ecie
100 tys. z . Rozliczono 13 wniosków.
Wysoko dofinansowania do pojedynczego
gospodarstwa, ustalona uchwa
Rady
Gminy Pi tek, wynosi 3 tys. z . Zadanie to
dzie kontynuowane w przysz ym roku oraz
w latach nast pnych. Zach camy mieszka ców do wzi cia udzia u w tym projekcie.

Wystawa scenografii
filmowych
GOK w Pi tku, Muzeum Kinematografii w
odzi i Studio Filmowe „KADR” w Warszawie
byli organizatorami wystawy scenografii
filmowej Bogdana Sölle - wydarzenia
kulturalnego, które mia o miejsce w
poniedzia ek 7 grudnia w sali widowiskowej
GOKu w Pi tku.
Go ciem honorowym by p. Bogdan Sölle cz onek Polskiej Akademii Filmowej, który
uraczy uczestników wydarzenia barwn
opowie ci na temat pracy scenografa
filmowego. Efekty pracy Pana Bogdana
widzowie mog obejrze w wielu produkcjach
filmowych - m.in. takich jak: "Przepraszam,
czy tu bij ?", "Wierna rzeka", "Aktorzy
prowincjonalni", "Kanclerz", "Komediantka",
"Przy bice i kaptury", “Ch opi”, "Kariera
Nikosia Dyzmy".
Po wernisa u odby a si projekcja filmu w re .
Agnies zki Holl and pt. „Aktorzy
prowincjonalni”, którego sceny rozgrywa y si
m.in. w dawnym kinie w Pi tku. Spotkanie
zako czy a prezentacja publikacji „Zapiski
scenografa” autorstwa Bogdana Sölle.

Kupuj c on-line
mo esz wesprze
Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie od 7
lat prowadzi dzia ania na rzecz poprawy
warunków ycia i pracy kobiet, podnoszenia
ich statusu spo ecznego, wiedzy i
fachowo ci oraz dzia ania na rzecz rozwoju
kulturalnego dzieci i m odzie y. Podejmuje
inicjatywy w zakresie rozwoju ycia
kulturalnego nie tylko swojej miejscowo ci,
ale tak e Gminy Pi tek. Od grudnia
Stowarzyszenie mo e wesprze ka dy, kto
kupuje w internecie - nie p ac c ani grosza
wi cej ni wynosi warto
dokonanych
zakupów. Umo liwia to serwis FaniMani.pl,
w którym Stowarzyszenie Kobiet w
Konarzewie za
o swój profil. Je li
internauta robi cy zakupy online b dzie
chcia wesprze organizacj , wystarczy, e
wejdzie na stron www.konarzew.com,
kliknie “Wspieram”, wybierze sklep i zrobi
zakupy jak zwykle. Okre lony procent
warto ci zakupów trafi do organizacji
wybranej przez u ytkownika.
- Osoba, która aktywnie wspiera organizacj
pr zy okazji zakupów u par tner ów
FaniMani.pl, w ci gu roku przekazuje
rednio 83,45 z . Dla porównania: jeden
podatnik przekazuje poprzez 1% rednio 42
rocznie. To naprawd proste rozwi zanie,
a korzystanie z niego jest zupe nie
darmowe, zarówno dla nas, jak i dla osób
robi cych zakupy - mówi Teresa Sokó ,
prezes Stowarzyszenia.
Si serwisu s drobne darowizny, które
razem tworz du kwot . Obecnie ponad
18 mln Polaków robi zakupy w sklepach
internetowych, zatem serwis, dzi ki któremu
mo na przy okazji pomóc wybranej
organizacji, jest szans dla wielu inicjatyw
non-profit. Stowarzyszenie Kobiet w
Konarzewie realizowa o wiele projektów.
Poprzez realizacj projektów, Stowarzyszenie stara si te promowa swoj
miejscowo oraz Gmin Pi tek, rozwija
ycie kulturalne. Pieni dze z darowizn w
ca ci przekazywane s na cele statutowe
Stowarzyszenia.
w serwisie traktujemy
- Nasz obecno
jako dodatkowy sposób zbierania darowizn
na realizowanie wa nych celów. Gor co
zach camy do wspierania nas przy okazji
ka dych zakupów w internecie, a pierwszym
darczy com serdecznie dzi kujemy podsumowuje Teresa Sokó .
Komunikat Wójta Gminy Pi tek
Uprzejmie informuj
e Urz d Gminy
Pi tek w dniu 24 grudnia 2015 r.
(czwartek - Wigilia) b dzie nieczynny w
zamian za dzie 26 grudnia 2015 r.
(ustawowo nale ny odbiór godzin). W tym
dniu nieczynne b
równie jednostki
organiz acyjne gminy - tj. GOPS,
Biblioteka i GOK w Pi tku. W razie pilnej
potrzeby skorzystania z us ug Urz du
Stanu Cywilnego (zgon) prosimy o
kontakt telefoniczny pod jeden z ni ej
wymienionych numerów telefo-nicznych:
604 52 21 30, 604 26 00 04, 662 00 40 31.
Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dla rolników
dotycz ca zwrotu
podatku akcyzowego
zawartego w cenie
oleju nap dowego
Ka dy rolnik, który chce odzyska cz
pieni dzy wydanych na olej nap dowy
ywany do produkcji rolnej powinien zbiera
faktury VAT.
- W terminie od 1 lutego 2016 r. do 28 lutego
odpowiedni wniosek do
2016 r. nale y z
wójta, w zale no ci od miejsca po enia
gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich
kopiami) stanowi cymi dowód zakupu oleju
nap dowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do
31 stycznia 2016 r.
- W terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31
odpowiedni
sierpnia 2016 r. nale y z
wniosek do wójta, w zale no ci od miejsca
po enia gruntów rolnych wraz z fakturami
VAT (lub ich kopiami) stanowi cymi dowód
zakupu oleju nap dowego w okresie od 1
lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach
limitu zwrotu podatku okre lonego na 2016 r.
Druki wniosków o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju nap dowego
zu ywanego do produkcji rolnej dost pne s w
Urz dzie Gminy Pi tek. Zwrot podatku w 2016
r. wynosi
dzie 86,00 z x ilo ha u ytków
rolnych.
Pieni dze wyp acane b
przelewem na
rachunek bankowy podany we wniosku:
W I terminie 1-30 kwietnia 2016 r.
W II terminie 1-31 pa dziernika 2016 r.

Spotkanie w Jankowie
W sobot 12 grudnia w sali OSP w Jankowie
odby o si spotkanie wigilijne przygotowane
przez panie z KGW w Jankowie. Wigilijne
spotkania organizowane s
p r ze z
przedsi biorcze panie z KGW w Jankowie
ównie z my o najstarszych mieszka cach
so ectwa, którzy w okresie wi tecznym
szczególnie oczekuj nastrojowych spotka w
gronie przyjació i znajomych. Wraz z liczn
grup seniorów - mieszka ców pó nocnej
cz ci Gminy Pi tek, w spotkaniu w Jankowie
wzi li udzia przedstawiciele w adz samorz dowych Gminy Pi tek, dyrektorzy placówek
wiatowych, kulturalnych i zak adów pracy,
duchowie stwo parafii Pi tek, mieszka cy,
druhowie z miejscowej OSP oraz dzieci, które
pod kierunkiem mam przygotowa y i wystawi y
pi kne jase ka. Na spotkaniu, które przebiega o w ciep ej, mi ej, rodzinnej atmosferze nie
zabrak o równie pocz stunku z tradycyjnymi
wi tecznymi potrawami, które we w asnym
zakresie przygotowa y panie z KGW Janków.
Przypominamy! Mieszka cy Gminy Pi tek,
którzy maj obawy co do szczelno ci
instalacji kominowych w swoich domach
mog zwróci si do druhów z Pi tku z
pro
o dokonanie pomiaru st enia tlenku
gla. Badanie takie zostanie wykonane
bezp atnie. Zg oszenia prosimy kierowa
bezpo rednio do druhów lub do Urz du
Gminy Pi tek - telefony: OSP - 24 722 10 08
lub Urz d Gminy - 24 722 11 23.
Gazeta sam orz dowa z rodka Polski - str. 3

GOK zorganizowa
przedszkolakom
spotkanie
ze w. Miko ajem
Tegoroczne spotkanie przedszkolaków z
Pi tku ze w. Miko ajem odby o si w
poniedzia ek 7 grudnia, w sali widowiskowej Gminnego O rodka Kultury. Wzi y
w nim udzia dzieci ze wszystkich grup.
Przedszkolaki powita p. Dariusz Struszczak, dyrektor GOKu, a wraz z nim na
scenie pojawi a si roz piewana Mikoajka, która wspólnie z przyby ym na
hulajnodze (z powodu braku niegu)
Miko ajem poprowadzi a pe ne zabaw,
piosenek i konkursów spotkanie.
Po radosnej zabawie przysz a najbardziej
oczekiwana przez dzieci chwila wr czanie przez w. Miko aja prezentów.
Przedszkolaki z rado ci odbiera y
prezenty i pozowa y wraz ze
w.
Miko ajem do pami tkowych zdj .

II Bieg Sylwestrowy
W imieniu organizatorów zapraszamy
wszystki ch c h t nyc h na II BIEG
SYLWESTROWY, który odb dzie si 31
grudnia 2015r. Start o godzinie 9:00 przy
Zespole Szkó Mechanizacji Rolnictwa w
Pi tku. Dystans liczy 5 km, meta na " ysej
Górze". Na zako czenie ognisko.
Zapraszamy !!!

XII sesja rady Gminy Pi tek
rod 30 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urz du Gminy Pi tek oddzie si
XII Sesj Rady Gminy
Pi tek. W proponowanym porz dku
obrad m.in.:
- podj cie uchwa w sprawach:
dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pi tek na lata 2015 – 2020, dokonania
zmian w bud ecie Gminy Pi tek,
przyj cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdzia ania
Narkomanii dla Gminy Pi tek na 2016
rok, przyj cia Programu Wspierania
Rodziny dla Gminy Pi tek na lata 2016
– 20 1 8 , w y r a e n ia z g o dy na
wydzier awienie w trybie bezprzetargowym na okres powy ej 3 lat
nieruchomo ci stanowi cych w asno
gminy Pi tek - dzia ka nr 875 obr b
Pi tek i dzia ka nr 857/2 obr b Pi tek)
Pocz tek obrad o godz. 9:00
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 4

Przed wi teczne
warsztaty plastyczne dla
dzieci i rodziców
Grudzie to czas przygotowa do magicznych
wi t Bo ego Narodzenia. W tej pi knej
atmosferze w grupie „Brykaj ce tygryski”
Gminnego Przedszkola w Pi tku odby y si
warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców.
Rodzice przybyli z u miechem, g owami pe nymi
pomys ów i zapa em do pracy, a dzieci
niezmiernie cieszy y si z tej niecodziennej
sytuacji, kiedy to mog y sp dzi czas z rodzicami
w przedszkolu. W efekcie wspólnych warsztatów
powsta y bajecznie kolorowe i niepowtarzalne
kartki wi teczne. Wychowawca grupy p.
Agnieszka B aszczyk serdecznie dzi kuje
Paniom: Agnieszce Czarneckiej, Ewie Garus,
Annie Gawryszczak,
Monice Majkowskiej,
Anecie Nowakowskiej oraz Karolinie Miko ajczyk
za przyj cie zaproszenia, po wi cony czas,
kreatywno i zaanga owanie.

Zebrali ponad 2,5 tony
makulatury
Dyrektor Szko y Podstawowej im. Marsza ka
Józefa Pi sudskiego wraz z nauczycielami –
koordynatorkami przedsi wzi cia: p. M.
Tomczyk i p. M. Skowron sk adaj ogromne
owa podzi kowania dla ca ej spo eczno ci
szkolnej i lokalnej za zaanga owanie w
zbiórce surowców wtórnych, która odbywa a
si w pi tek 27 listopada 2015 r.
Dzi ki ogromnemu zaanga owaniu uczniów,
rodziców i przyjació szko y zebrano 2564,00 kg
makulatury, 137,80 kg puszek aluminiowych i
4,32 kg puszek z elaza i stali na ogóln
kwot 526,72 z . Rodzice przekazali uzyskane
pieni dze na konto Rady Rodziców z
przeznaczeniem na potrzeby szko y.
W tym roku szkolnym ponownie inicjatyw w
zbiórce przej li Rodzice dzieci z klasy: I b –
pa stwo Wioletta i Tomasz Sobi scy. Rodzice
przyj li surowce wtórne przy szkole, za adowali,
zawie li u yczonym przez p. Jaros awa Walczaka
rodkiem transportu do punktu skupu w Kutnie - Serdecznie dzi kujemy zaanga owanym
rodzic om, babciom, przyjacio om szko y
w s p i e r a j c y m d z i a a n i a e ko l o g i c zn e ,
p ra co w n i ko m ob s u g i, p ra c ow n i ko m
interwencyjnym, panu Wójtowi, nauczycielom, a
przede wszystkim uczniom - dzi kuje za udzia w
akcji p. Krystyna Grabowska, dyrektor szko y.
Wyniki w zbiórce makulatury:
Klasy:
I miejsce – klasa IIII c – 753,00 kg
II miejsce – klasa II a – 508,10 kg
III miejsce – klasa IV b – 284,60 kg
Indywidualnie:
I miejsce – GarusAdrian – 578,10 kg (IV b)
II miejsce – Bartczak Krystian – 375,10 kg (II a)
III miejsce – Wójcik Maciej – 113,40 kg (VI a)
Wyniki w zbiórce puszek aluminiowych:
Klasy:
I miejsce – klasa II a – 20,25 kg
II miejsce – klasa I b – 18,15 kg
III miejsce – klasa VI a – 16,55 kg
Gratulujemy! Kolejna zbiórka surowców wtórnych
ju wiosn 2016 roku.

Sportowe Miko ajki
w Pi tku
W poniedzia ek 7 grudnia w Szkole Podstawowej w Pi tku odby si Miko ajkowy
Turniej Pi ki R cznej "Nauczyciele Uczniowie" oraz Miko ajkowy Turniej Pi ki
No nej ch opców klas IV-VI i Pi ki R cznej
dziewcz t klas IV-VI. Turniej zorganizowa a
nauczycielka wychowania fizycznego Aleksandra Raj.
Otwarcia turnieju dokona a dyrektor szko y Krystyna Grabowska wraz z Prezesem LKS
Malina Pi tek - Bogdanem Urbankiem.
Tu rniej "N auczyciel e - Ucz niow ie"
zako czy si zwyci stwem uczniów, a
nauczyciele po raz kolejny musieli
zadowoli si drugim miejscem.
W rozgrywkach ch opców w pi
no
i
dziewcz t w pi
czn mecze trwa y
ka dy po 10 minut z podzia em na dwie
grupy: Fina owe mecze rozegra y klasy IVb,
VIa i VIb.
W kategorii ch opców:
I miejsce klasa VIb
II miejsce klasa VIa
III miejsce klasa IVb
W kategorii dziewcz t:
I miejsce klasa VIa
II miejsce klasa Vb
III miejsce klasa Va
Rozgrywki przebiega y w mi ej, sportowej
atmosferze oraz grze fair play. Na trybunach
koledzy i kole anki kibicowali swoim
z e s p o o m k la s o w y m p o d o p i e k
nauczycieli. Po zako czonym turnieju
dyrektor szko y - Krystyna Grabowska
wr czy a dyplomy oraz z
a gratulacje
wygranym. Na koniec zaprosi a wszystkich
na kolejne rozgrywki na nast pny rok.

Andrzejkowy Koncert
Charytatywny
W poniedzia ek 30 listopada w sali
widowiskowej GOK-u ow Pi tku dby si
Andrzejkowy Koncert Charytatywny na
rzecz potrzebuj cych z naszej gminy. Dla
ludzi o wielkich sercach, którzy hojnie
wspomogli akcj
wi teczna paczka” ,
za piewa chór z Gimnazjum im. prof.
Stefana Pie kowskiego oraz zagra koncert
kwartet fortepianowy ódzkiej Orkiestry
Filmowej.
Przy muzyce i s odkim pocz stunku liczne
grono przyby ych mi o sp dzi o andrzejkowy wieczór. Podczas kwestowania
zebrano 810 z . Za przybycie i ofiarno
dzi kuj organizatorzy GOK-u i Gimnazjum
im. prof. Stefana Pie kowskiego.

