
Unieważnienie dowodów

Po trzech miesiącach dowód traci ważność
Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  przypadku 
zmiany danych zamieszczanych w dowodzie osobistym, 
dokument  ten  jest  unieważniany  z  urzędu  po  upływie 
trzech  miesięcy  (a  w  przypadku  obywateli  polskich 
przebywających  za  granicą  –  po  upływie  czterech 
miesięcy)  od  dnia  dokonania  zmiany  lub  doręczenia 
ostatecznej  decyzji  administracyjnej  lub prawomocnego 
orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od 
dnia  sporządzenia  aktu  małżeństwa  stwierdzającego 
zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego 
przed  konsulem lub  organem zagranicznym -  od  dnia 
doręczenia odpisu aktu małżeństwa. 
Jednocześnie  osoby  zamieszkałe  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są złożyć wniosek 
o  wydanie  nowego  dowodu  osobistego  w terminie  14 
dni ,  zaś osoby zamieszkałe poza granicami kraju – w 
terminie 3 miesięcy od dnia, w którym nastąpiła zmiana 
danych  lub  doręczenia  dokumentów  potwierdzających 
dokonanie takiej zmiany. 
Ponadto dowód osobisty jest unieważniany: 
a. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub 
z  dniem przekazania  przez  osobę  trzecią  znalezionego 
dowodu osobistego; 
b.  z  dniem  utraty  obywatelstwa  polskiego  przez  jego 
posiadacza; 
c. z dniem zgonu jego posiadacza; 
d.  z  dniem  odbioru  dowodu  osobistego  wydanego  w 
miejsce poprzedniego, 
e. z dniem upływu ważności dowodu osobistego. 
Powyższe  wynika  z  przepisów  ustawy  z  dnia  3 
października  2008  r.  o  zmianie  ustawy  o  ewidencji 
ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych 
ustaw  (Dz.  U.  z  2008  r.  Nr  195,  poz.  1198. 
uszczegółowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia  6  lutego  2009  r.  w  sprawie  wzoru  dowodu 
osobistego  oraz  trybu  postępowania  w  sprawach 
wydawania  dowodów  osobistych,  ich  unieważniania, 
wymiany,  zwrotu lub  utraty (Dz.  U.  z  2009  r.  Nr  47, 
poz.384). 

Dwa tysiące na mieszkańca

Gmina Piaski - 24 miejsce w Wielkopolsce, 11 wśród 
gmin wiejskich i 2 w powiecie gostyńskim
Gmina Piaski zajęła 24 miejsce w zakresie pozyskiwania 
środków  unijnych  w  rankingu  „Europejska  Gmina  – 
Europejskie  Miasto”,  opublikowanym  przez  Gazetę 

Prawną.  Wśród  226  gmin  w  Wielkopolsce  miejsce  w 
pierwszej  trzydziestce  można  uznać  za  spory  sukces. 
Zgodnie  z  rankingiem,  po  przeliczeniu  pozyskanych 
środków  unijnych  na  jednego  mieszkańca,  samorząd 
gminny pozyskał 2113 zł na jednego mieszkańca. Dało to 
jednocześnie 11 miejsce wśród gmin wiejskich i drugie w 
powiecie gostyńskim. W rankingu wzięte pod uwagę były 
wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są 
zarówno  władze  samorządowe,  jak  i  przedsiębiorstwa, 
rolnicy  i  organizacje  społeczne.  Dane  pochodzą  z 
dokumentacji  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego, 
Polskiej  Agencji  Rozwoju  Przedsiębiorczości  oraz 
Agencji  Modernizacji  i  Restrukturyzacji  Rolnictwa  i 
obejmują umowy podpisane do połowy kwietnia 2010 r. 
(bez  programów  przedakcesyjnych).  Pominięte  zostały 
niektóre  ogólnopolskie  projekty  drogowe,  które  trudno 
przyporządkować  poszczególnym  jednostkom 
samorządowym. Jeszcze  w ubiegłej  edycji  gmina Piaski 
zajmowała 156 miejsce.  

Śpiewać każdy może

14 listopada w sali GOK Piaski
Zapraszamy  dzieci  i  młodzież  -  uczniów  szkół  gminy 
Piaski do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wokalnego 
ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE. Eliminacje  Gminne odbędą 
się  w  dniu  14  listopada  br.  o  godz.  17.00  w  sali 
widowiskowej GOK Piaski. 
Aby wziąć udział  w eliminacjach przygotuj  płytę  Audio 
CD lub kasetę magnetofonową z podkładem muzycznym 
piosenki,  którą  chcesz  zaśpiewać,  wypełnij  kartę 
zgłoszenia  i  dostarcz  do  Gminnego  Ośrodka  Kultury w 
Piaskach do dnia 4 listopada. 
Kategorie wiekowe: 
- klasy I - III szkoły podstawowej,  klasy IV - VI szkoły 
podstawowej,  gimnazja,- szkoły ponadgimnazjalne, 
Zwycięzcy  w  poszczególnych  kategoriach  będą 
reprezentować gminę  Piaski  podczas  Finału  w Krobi  w 
dniu 12 grudnia 2010 r. 

Prawie pięć ton odpadów

Mniej śmieci w lesie
W  dniu  16  października  2010r.  na  terenie  gminy 
przeprowadzona  została  bezpłatna  zbiórka  zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Cieszyła się ona 
bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. 
Łącznie podczas akcji zebrano ponad 4,5 tony odpadów, 
w  tym:  około  46  szt.  telewizorów,  30  szt.  lodówek  i 
pralek,  26  szt.  monitorów,  25  szt.  odkurzaczy,  62  szt. 
sprzętu  audio  wizualnego  i  wiele  innego  sprzętu,  które 
zawieziono  do  ponownego  przetworzenia  tego  typu 
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odpadów. 
Organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Gminy Piaski 
wraz  z  ELEKTRORECYKLING  z  Nowego  Tomyśla. 
Uzyskany  efekt  ekologiczny  polegał  na  zapobieganiu 
powstawania tzw. dzikich wysypisk na terenie gminy, jak 
również na właściwym zagospodarowaniu odpadów. Był 
to  także  jeden  z  elementów  prowadzonej  edukacji 
ekologicznej.  Biorąc  pod  uwagę  pozytywny  odzew 
społeczny, na pewno organizacja takich akcji na terenie 
gminy będzie kontynuowana na wiosnę. 

Nowy samochód dla OSP w Piaskach

Fort Transit dla OSP Piaski
29 października 2010 r. będzie pamiętną datą dla OSP w 
Piaskach.  W  Częstochowie  druhowie  tej  jednostki 
odbierali  dawno  oczekiwany  nowy  wóz  strażacki  do 
ratownictwa  technicznego.  Fort  Transit  zostanie 
wprowadzony do podziału bojowego i rozpocznie czynną 
służbę  w obronie  życia  i  mienia  mieszkańców naszej 
gminy. 

Psa w dobre ręce

Poszukujemy właściciela psa, który został schwytany 
31 października na terenie gminy Piaski.
Pies  z  wyglądu  przypomina  dobermana,  był  bardzo 
wygłodniały i zastraszony. Osoby, które chciałyby wziąć 
psa proszone są o kontakt. Tel. 782222115 

Zwyciężył w rolniczej lidze

Rolnik  Jan  Wujczak  z  Drzęczewa  został  mistrzem 
wojewódzkim  w  konkursie  organizowanym  przez 
Wielkopolski  Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  - 
AgroLiga 2010. 
Wśród mistrzów poszczególnych województw wyłoniony 
zostanie  mistrz  krajowy.  Ostateczne  rozstrzygnięcie 
nastąpi  na  początku  przyszłego  roku.  Z  powiatu 
gostyńskiego  ODR wytypował  do  udziału w konkursie 
tylko jedno gospodarstwo - Jana Wujczaka. - I udało się, 
został mistrzem. Przed nim kolejny etap, krajowy, ale już 
teraz  jest  to  spore  osiągnięcie  -  mówi  Małgorzata 
Waleńska z gostyńskiego ODR. Oceny gospodarstwa na 
podstawie kryteriów wyszczególnionych w regulaminie, 
dokonała komisja,  która podczas  wizyty w Drzęczewie 
dokładnie  obejrzała  ponad  trzydziestodwuhektarowe 
gospodarstwo Jana Wujczaka i jego żony.  

Emeryci świętowali

13  października  o  godz.16.00  w  sali  GOK  Piaski 
odbyło się spotkanie członków Koła Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piaskach.
13 października o godz.16.00 w sali GOK Piaski odbyło 
się  spotkanie  członków  Koła  Polskiego  Związku 
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piaskach. 
Prócz  około  100  członków  Koła  zaproszeni  zostali 
również  przedstawiciele  władz  samorządowych.  Dla 
seniorów zagrała Kapela Podwórkowa "Piaskowianie", po 
której koncercie odbyła się zabawa taneczna 

Delegacja z Ukrainy w urzędzie

Niecodzienna wizyta.
Grupa młodzieży z Ukrainy wraz z opiekunami odwiedziła 
Urząd  Gminy  w  Piaskach.  Goście  przyjechali  na 
zaproszenie Zespołu Szkół Rolniczych.  Goście z Ukrainy 
zwiedzili  Piaski,  odwiedzili  również  Zespół  Szkół  w 
Piaskach, halę siłownię i kompleks sportowy ORLIK. 

Wolontariusz Roku

Zgłoś kandydata z terenu Gminy Piaski
Po  raz  czwarty zapraszamy do  konkursu  „Wolontariusz 
Roku  Powiatu  Gostyńskiego”.  Jest  on  okazją,  aby  w 
sposób  szczególny podziękować wolontariuszom, którzy 
na  co  dzień  współpracują  z  wieloma  środowiskami  i 
osobami prywatnymi.Nominowani do konkursu mogą być 
pojedynczy  wolontariusze,  którzy  podejmują  działania 
społeczne w roku 2010. 
Zgłoszenia  do  Konkursu  należy  nadsyłać  do  dnia  22 
listopada  2010  r.  Mogą  ich  dokonywać  organizacje 
pozarządowe,  grupy  samopomocowe,  instytucje 
państwowe,  jednostki  samorządowe,  przedsiębiorstwa, 
które  realizują  program  wolontariatu  pracowniczego, 
osoby prywatne korzystające z pomocy wolontariuszy. Do 
konkursu można nominować wolontariuszy, którzy swoją 
aktywność  podejmująw  dowolnym  obszarze  życia 
społecznego  w  roku  2010.  Zależy  nam,  aby  pokazać 
wielobarwność  działań  społecznych  i  aktywność 
wolontariuszy,  tych  którzy  pomagają  np.  w  pracach 
biurowych,  jak  i  tych  którzy  biorą  udział  w  terapiach 
specjalistycznych dzieci  niepełnosprawnych, ochotników, 
którzy  pomagają  w  organizacji  wydarzeń 
okolicznościowych,  konferencji,  udzielają  porad 
prawnych,  jak  i  tych  którzy  na  co  dzień  odwiedzają 
pensjonariuszy hospicjów i szpitali. 
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