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Pe en smaków 11. Dzie Nowalijki
W niedziel 7 czerwca w Pi tku odby si
festyn z okazji 11. Dnia Nowalijki. Pomimo
skromnego bud etu, tegoroczna ods ona
wi ta nowalijek dzi ki ogromnemu
zaanga owaniu organizatorów i wsparciu
sponsorów
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 ,
najwi kszego kalafiora i konkurs kulinarny.
Blok programów rozrywkowych rozpocz li
arty ci cyrkowi z programem skierowanym
do najm odszych. Po obejrzeniu programu
dzieci z ochot
czy y si do wspólnej
zabawy prowadzonej przez klauna na
szczud ach i onglera. Nie brakowa o tak e
ch tnych do przyozdobienia buzi kolorowymi
malunkami i maskami bohaterów ulubionych
kreskówek.
Tradycyjnie na nowalijkowej scenie wyst puj uczniowie miejscowych szkó - w tym
roku byli to uczniowie Szko y Podstawowej w
Pi tku, którzy podczas swojego wyst pu
zach cali do jedzenia warzyw i owoców. W
tym samym czasie do usytuowanego obok
sceny namiotu O rodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach nap ywa y wspania e okazy kapust i kalafiorów.
Na uczestników festynu czeka o wiele
atrakcji. Swoje wyroby prezentowali m.in.
twórcy ludowi z regionu owickiego, Kutna,
Pi tku i odzi. 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
J an k owa , Sto wa rz y s z e nia Ko biet
Ge om et ry c z n e go
r od k a P ol s k i w

Pi tku, Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie oraz Stowarzyszenia Janowice - Go lub
mo na by o spróbowa wielu specja ów
regionalnej kuchni. Smakowitym przebojem
okaza a si potrawa z m odej kapusty
serwowana przez Stowarzyszenie Janowice
- Go lub. Prawie ka dy uczestnik festynu
móg przekona si o tym, e najsmaczniejsza kapusta uprawiana jest w gminie
Pi tek.
Ogromn popularno ci cieszy y si równie
stoiska: firmy Prymat z kolorowym ko em
fortuny, w którym mo na by o wylosowa
zestawy aromatycznych przypraw oraz
strefa relaksu ITV Media, gdzie mo na by o
zrobi sobie darmowe zdj cia w fotobudce,
pogra na konsoli i wzi udzia w konkursie
dla abonentów. Na brak powodzenia nie
narzekali tak e pracownicy obs uguj cy
karuzele z weso ego miasteczka oraz
nadmuchiwane zje
alnie i trampoliny. W
czasie gdy dzieci bawi y si w weso ym
miasteczku mamy i babcie mog y skorzysta
z badania mammograficznego. W tym celu
na festyn przyjecha , w ramach Programu
Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi, mammobus. Dzi ki
uprzejmo ci
cz onków Klubu Wataha, podczas festynu
mo na by o równie dowiedzie si wielu
c i ek awy c h rze czy o sporcie psich
zaprz gów.
W czasie gdy na scenie koncertowa a
orkiestra OSP Pi tek w po nym po
siedzku z miejscem festynu parku im.
Tadeusza Ko ciuszki odby si I Bieg
Nowalijkowy. Amatorzy biegów rywalizowali
w trzech kategoriach wiekowych na
dystansach wiod cych parkowymi alejkami i
bie ni pobliskiego stadionu.
Tradycyjnie najwi cej emocji towarzyszy o
og aszanym wynikom nowalijkowych konkursów, a tych podczas festynu nie brakowa o.
W konkursie kulinarnym
zwyci
o
Stowarzyszenie „Razem dla Balkowa”, które
przygotowa o nowalijkow wariacj warzyw
faszerowanych.
cd. na str. 3

Z obrad VII i VIII sesji
Rady Gminy Pi tek
rod 27 maja odby a si VII sesja Rady
Gminy Pi tek. Po sta ych punktach obrad Radni
yli zapytania i interpelacje dotycz ce:
- mo liwo ci naprawy w najbli szym czasie drogi
z Janowic do Balkowa (B. Gawryszczak) - droga
dzie naprawiona w miar posiadanych
rodków finansowych.
- sytuacji w Stowarzyszeniu LGD Polcentrum, do
którego nale y Gmina Pi tek (B. Gawryszczak) w chwili obecnej zosta wybrany nowy Zarz d,
który przej prowadzenie by ych i obecnych
spraw Stowarzyszenia.
- czy w zwi zku z sytuacj w LGD Polcentrum
mozna obawia si o prawid ow i terminow
realizacj i rozliczanie z onych wniosków (T.
Kucharczyk) - nie ma takich obaw. Stowarzyszenie pracuje na bie co, a Zarz d dok ada
wszelkich stara , aby zmian nie odczuli beneficjenci.
- powstania dziury w poboczu drogi nr 702 na ul.
Kutnowskiej w okolicy by ego m yna (T.
Kucharczyk) - sprawa zostanie zg oszona do
Zarz dcy drogi.
- pro ba o wykoszenie poboczy przy placu
gminnym w Konarzewie w zwi zku z organizacj
Dnia Dziecka (P. Budner) - prace zostan
wykonane.
- czy b
umieszczane tabliczki przy drogach
dotycz ce numeracji domów w miejscowociach nie tworz cych zwartej zabudowy (W.
Borczy ski) - Urz d Gminy planuje w tym roku
wykona takie oznakowanie.
- pro ba o przejecie budynku po by ej weterynarii
na stan maj tku Gminy Pi tek (W. Borczy ski) budynek jest w asno ci Skarbu Pa stwa, we
adaniu Starostwa. Z pismem o przejecie
trzeba zwróci si do Wojewody ódzkiego.
- czy wspomniany budynek wraz z lokalami
podlega opodatkowaniu i czy p acony jest za
niego podatek (W. Borczy ski) - s wnoszone
stosowne op aty za ten budynek.
- pro ba o utwardzenie szlak drogi w Balkowie
(D. Jó wiak) - obecnie s opoty z pozyskaniem
szlaki.
cd. na str. 2
Gazeta sam orz dowa z rodka P olski - str. 1

Z obrad VII i VIII sesji Pytania i interpelacje cd.:
- czy istnieje mo liwo przej cia terenów
Skarbu Pa stwa, po których dawniej
je dzi a kolejka w skotorowa i przeznaczenia go na drog
cz
ulic
owick i
Su kowsk (W. Borczy ski) - teren ten jest
wykorzystywany jako droga, trzeba przeprowadzi stosowne procedury, aby sta si
asno ci gminy.
- czy b dzie mo na korzysta z objazdu
przez nowowybudowany most w
ce
podczas przebudowy ronda w Pi tku przy
parku i czy w zwi zku z tym budowa mostu
nie mog aby by sfinansowana przez
Zarz d Dróg Wojewódzkich (D. Jó wiak) dofinansowanie budowy mostu w
ce
przez ZDW nie wchodzi w gr , gdy most
jest finansowany z funduszu na usuwanie
kl sk po wo dz iow y c h, a p oz a t y m
wyznaczone zostan objazdy innymi
drogami .
- czy by aby mo liwo
pozyskania od
Skarbu Pa stwa dzia ki w Go lubiu Osadzie
z przeznaczeniem jej na budow boiska dla
dzieci (D. Jó wiak) - trzeba znale
odpowiedni dzia
i z
stosowne
pisma doAgencji Nieruchomo ci Rolnych.
- jakie stawki p aci Gmina ZGKiM w Pi tku za
yczenie ci gnika, koparki, przyczepy,
wykaszanie terenów zielonych i poboczy (D.
Jó wiak) - na wszystkie te czynno ci s
przygotowane stosowne umowy, a wykaz
stawek jest dost pny w pok. nr 20 Urz du
Gminy.
- czy gmina zd y w tym roku z budow
mostu w Mchowicach (W. Krysiak) - projekt
na budow jest ju gotowy od roku, brakuje
tylko zgody w cicieli gruntów przyleg ych
do mostu.
- kiedy b dzie wykonane przy cze wodoci gowe w Pokrzywnicy na terenie by ego
dworu (M. Gabryelczak) - zosta a wykonana
dokumentacja. Potrzebne s jeszcze rodki
na realizacj .
- kiedy rozpocznie si atanie dziur w drogach gminnych (A. Matusiak) - naprawy
dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
trwaj i b
kontynuowane.
- kto odpowiada za porz dek przy pomniku
14. Wlkp. DP w Pi tku (A.Matusiak) - pomnik
jest w iz y tówk
ZS MR i to sz k o a
odpowiedzialna jest za utrzymanie porz dku w tym miejscu. Gmina raz w roku, przed
uroczysto ciami wrze niowymi przeprowadza gruntowne sprz tanie tego miejsca.
- czy trzeba tak licznie obsadza bramy na
targowicy, skoro targ wykazuje tendencj
malej
(A. Matusiak) - bramy obsadzaj 4
osoby, po 1 na ma ych bramach i 2 na du ej.
- w jaki sposób przeprowadzane by o
zbieranie podpisów pod wnioskiem o
budow chodnika przy drodze 702 w
kierunku odzi (W. Borczy ski) - wnioski
móg sk ada ka dy w ciciel dzia ki.
Podpisy pod wnioskiem zbierali radni z tego
terenu oraz pani so tys.
Podj te uchwa y przez Rad dotyczy y:
- obowi zkowego tygodniowego wymiaru
godzin zaj dydaktycznych prowadzonych
przez niektórych nauczycieli,
- wprowadzenia Regulaminu wynajmu
niektórych obiektów i urz dze
yteczno ci publicznej na terenie gminy Pi tek,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzeGazeta sam orz dowa z rodka P olski - str. 2

cd. ze str. 1

-nie w wod z wodoci gu gminnego na
terenie Gminy Pi tek,
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie cieków do gminnych oczyszczalni
cieków w miejscowo ci Pi tek i Go lub.
- wykonywania przez Gmin Pi tek dziaalno ci polegaj cej na wiadczeniu
bezp atnych us ug telekomunikacyjnych,
atnych us ug telekomunikacyjnych i us ug
telekomunikacyjnych w kwotach ni szych ni
ceny rynkowe,
- wysoko ci stawek op at za zaj cie pasa
drogowego na cele zwi zane z budow ,
przebudow , remontem i ochron dróg, dla
których zarz dc jest Wójt Gminy Pi tek,
- przyst pienia do wspó pracy ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzia ania "POLCENTRUM" z siedzib w Strykowie przy
opracowywaniu Lokalnej Strategii Rozwoju
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia ania
"POLCENTRUM" na lata 2015-2022 dla
obszaru gmin: Dmosin, G owno, Ozorków,
Pi tek, Stryków oraz Miasta G owna.
rod 24 czerwca odby a si VIII Sesja
Rady Gminy Pi tek. Po sta ych punktach
obrad i wys uchaniu sprawozdania Wójta
Radni z yli pytania i interpelacje:
- czy w sprawie suszy Gmina podj a jakie
dzia ania (W. Borczy ski) - Gmina monitoruje
sytuacj w oparciu o komunikaty pogodowe z
Pu aw oraz informuje s by wojewody.
- pro ba o przygotowanie i wys anie
odpowiedniego pisma do Wojewody ódzkiego w sprawie przej cia na cele mieszkaniowe budynku po by ej weterynarii (W.Borczy ski) - pismo takie zostanie rpzygotowane
po najbli szym posiedzeniu Komisji Komunalnej Rady Gminy Pi tek.
- kiedy b dzie naprawione ogrodzenie parku
w Pi tku (D. Gor cy) - ogrodzenie nie jest
naprawiane z powodu braków finansowych.
- czy rozbita skrzynka telefoniczna na ul.
Pokrzywnej zosta a zg oszona do odpowiedniej firmy telekomunikacyjnej i czy jej stan
nie zagra a bezpiecze stwu mieszka ców
(D.Gor cy) - uszkodzenie zosta o zg oszone.
- w jakim czasie zostanie wykonane
pod czenie do kanalizacji mieszkania gminnego przy ul. czyckiej (D.Gor cy) - ZGKiM
rozpocz ju przygotowania do przeprowadzenia tej czynno ci.
- czy nadal trwaj negocjacje z rolnikami na
temat terenów inwestycyjnych w
ce
(D.Gor cy) - z posiadanych przez Gmin
informacji wynika, e rozmowy s nadal
prowadzone.
- czy Rada Gminy nie powinna jeszcze raz
zastanowi si nad tematem dofinansowania
zakupu samochodu dla Policji (D.Gor cy) Rada ju kilkukrotnie zajmowa a si tym
tematem, udzielaj c odmownej odpowiedzi.
- kiedy zostan naprawione przepusty w
drodze powiatowej w lakowie Podle nym
(P. Michalak) - przepusty b
naprawione
do ko ca lipca)
- jak du y teren potrzebny jest na budow
GPZ (P. Michalak) - wymagany przez firm
Energa teren to 8 tys. m2.
- ile zg osze wp yn o na konkurs dot.
obj cia stanowiska dyrektora SP w Czernikowie (T. Kucharczyk) - jedno zg oszenie.
- pro ba o uzupe nieni oznakowania terenu
zabudowanego na drodze z Balkowa do
Pi tku - sprawa zostanie zg oszona do

Zarz du Dróg Powiatowych.
- kto jest w adny dokona wycinki lub przycinki
drzew wrastaj cych w linie energetyczne (D.
Jó wiak) - mo e tego dokona Zak ad
Energetyczny lub w ciciel dzia ki po
dokonaniu odpowiedniego zg oszenia.
- pro ba o wystosowanie do firmy Borland
pisma w sprawie odkopania rowu odwadniacego przy stawie w Piekarach (W. Borczy ski) - pismo zostanie wys ane.
- czy b
wykonane remonty wylotów
melioracyjnych podczas przebudowy drogi nr
702 (W.Borczy ski) - temat zostanie
zg oszony Zarz dcy drogi podczas kolejnych
negocjacji w sprawie jej przebudowy.
- czy b
wykaszane tereny zielone przy
serwisówkach autostrady A1 w okolicach
Orenic (A. Matusiak) - z posiadanych
informacji wynika e na chwil obecn
wykaszane s jedynie tereny zielone le ce
przy pasie autostrady,
- na jakiej podstawie s umarzane podatki w
Gminie (A. Matusiak) - umorze podatku
dokonuje Wójt Gminy po dog bnej analizie
sytuacji wnioskodawcy, wszystkie umorzenia
powy ej 500 z
podane do publicznej
wiadomo ci.
Podj te przez Rad uchwa y dotyczy y:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud etu
Gminy Pi tek za rok 2014.
- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Pi tek - udzielone jednog nie,
- dokonania zmian w bud ecie Gminy Pi tek
na rok 2015,
- zmiany uchwa y w sprawie przyst pienia do
Stowarzyszenia owicka Grupa Rybacka,
- zmiany uchwa y w sprawie wyboru metody
ustalania op aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysoko ci
stawki tej op aty,
- ustalenia wysoko ci op at za korzystanie ze
wiadcze Gminnego Przedszkola im. Jana
Paw a II w Pi tku oraz oddzia u przedszkolnego Szko y Podstawowej w Czernikowie,
- powo ania Gminnego Zespo u do wyra ania
opinii o kandydatach na awników,
- zatwierdzenia do realizacji projektu pt.
“Szansa dla malucha”

Odbiór mieci
w roku 2015
W roku 2015 odbiór mieci we wszystkich
miejscowo ciach na terenie gminy b dzie
prowadzony w nast puj cych terminach:
ODPADY KOMUNALNE:
16 lipca, 13 sierpnia, 10 wrze nia,
8 pa dziernika, 5 listopada, 3 i 31 grudnia.
ODPADY SELEKTYWNE ( te worki):
1 i 29 lipca, 27 sierpnia, 25 wrze nia,
22 pa dziernika, 20 listopada, 18 grudnia.
Informacje o braku odbioru odpadów przez
fir m
TÖNS MEIE R zgo dnie 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.

Expresem
przez Gmin Pi tek
- ruszy a odbudowa mostu na rzece Malinie
ce. Prace prowadzi firma JAWAL z Kielc,
która wygra a przetarg spo ród 11 oferentów
za sum 484 980,80 z . Most w 80% jest
dofinansowany ze rodków rz dowych.
- w wyborach do Rad Powiatowych Izby
Rolniczej Woj. ódzkiego wybrani zostali z
terenu naszej gminy: p. Ma gorzata Gabryelczak i p. Pawe Michalak. Pani Ma gorzata
zosta a Przewodnicz
Powiatowej Izby
Rolniczej w czycy. Gratulujemy!
- ZGKiM w Pi tku zako czy budow du ych
przepustów w drogach: z Pokrzywnicy do
Krzyszkowic i z Górek P awskich do
awic. Naprawi kilka innych przepustów.
- trwaj uzgodnienia pomi dzy UG Pi tek i
ZDW ód na temat przebudowy dróg woj. nr
702 i 703 w Pi tku wraz z budow ronda przy
parku. Dokumentacja przebudowy dost pna
jest w Urz dzie Gminy, pok. nr 20.
- ZGKiM zaproponowa nowe stawki za
wod . Rada Gminy nie przyj a proponowanych, wysokich podwy ek. Po negocjacjach ustalono, e nowe stawki, które b
obowi zywa y od 1 czerwca 2015 r. wynosz
za 1 m3: dla odbiorców indywidualnych 2,10 z + Vat, dla zak adów - 3,15 z + Vat, na
inne cele produkcyjne - 3,67 z + Vat.,
sprzeda wody do zbiorników 2,10 z + Vat.
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy
o d b i o r cy - 1 2 0 z + Va t . S t a w ka
abonamentowa dla wodomierzy o o/ - 15-25 3 z +Vat, dla wodomierzy o o/ 32 - 80 - 20 z +
Vat.
- od 1 lipca 2015 r. wzros y stawki za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zbiórka nieselektywna - 12 z /osob na
miesi c, zbiórka selektywna - 8 z /osob na
miesi c.

Relacja z Koncertu
Muzyki Operowej
30 maja w przestrzeni parku im. Tadeusza
Ko ciuszki w Pi tku odby si koncert muzyki
operowej. Studenci Akademii Muzycznej
Gra yny i Kiejstuta Bacewiczów w odzi
Konrad Jaromin i Agnieszka Grabowska
wraz z profesorem tej e uczelni Panem
Marcinem Kawczy skim zaprezentowali
utwory Roberta Schumanna, Tadeusza
Bairda, Henryka Czy a, Jana Sebastiana
Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta,
Mieczys awa Kar owicza, Ludomira Ró yckiego oraz Piotra Perkowskiego. Organizatorzy koncertu opowiedzieli mieszka com
Pi tku o planach i dzia aniach Towarzystwa
Mi ników Pi tku i Okolic. Koncert muzyki
operowej to bez w tpienia pierwsze tego
typu wydarzenie w Pi tku, pierwsze w parku
im. Tadeusza Ko ciuszki. TMPiO chce w ten
sposób zainaugurowa cykl koncertów w
zielonej przestrzeni, wróci do lat wietno ci
tego miejsca, czego wynikiem ma by
integracja, wspólne sp dzanie wolnego
czasu. Cz onkowie stowarzyszenia dzi kuj
mieszka com Pi tku, którzy tak licznie
przybyli na koncert.
TMPiO

Referendum - 6.09.2015
W dniu 6 wrze nia 2015 r. odb dzie si
Ogólnokrajowe Referendum. Pytania w
referendum maj nast puj ce brzmienie:
1. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem
jednomandatowych okr gów wyborczych w
wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej?”.
2. „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem
dotychczasowego sposobu finansowania
partii politycznych z bud etu pa stwa?”.
3. „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem
zasady ogólnej rozstrzygania w tpliwo ci co
do wyk adni przepisów prawa podatkowego
na korzy podatnika?”.
Kalendarz czynno ci zwi zanych z przeprowadzeniem referendum oraz wszelkie
informacje dotycz ce referendum na
bie co publikowane s na stronie
w w w . b i p . u g pi a t e k . p l w z a k a d ce
Referendum Ogólnokrajowe

Pe en smaków Dzie
Nowalijki cd. ze str. 1
Jury wysoko oceni o tak e potrawy
zg oszone przez pozosta ych uczestników
tego konkursu przyznaj c ex aequo pi
drugich miejsc dla: Stowarzyszenia
Janowice-Go lub, Fundacji „Zielony Pi tek”,
Stowarzyszenia Kobiet w Konarzewie,
Stowarzyszenia Kobiet Geometrycznego
rodka Polski i KGW Janków. Nagrody dla
zwyci zców konkursu kulinarnego ufundowa a firma Prymat. dzi ki wspó pracy z
Prymatem juz po raz drugi Dzie Nowalijki
jest wyj tkowo doprawiony.
W konkursie na najwi ksz kapust
zwyci
p. Miros aw Jaworski z ki, który
wyhodowa kapust o wadze 9,65 kg. Drugie
miejsce z g ówk kapusty o wadze 8,80 kg
zaj p. Tomasz G adysz z ubnicy, a trzecie –
p. Jakub Kmieciak z Pokrzywnicy (kapusta o
wadze 8,70 kg.).
W konkursie na najwi kszego kalafiora
najwi kszy okaz tego smacznego warzywa
zg osi p. Patryk Tracz z Balkowa (obwód
kwiatu kalafiora – 77 cm). Kalafior o
obwodzie o zaledwie 1 cm mniejszym od
zwyci zcy przyniós drugie miejsce p. Zofii
Kominiak z Pi tku.
Natomiast trzecie
miejsce z kalafiorem o obwodzie 74 cm zaj
p. Krzysztof
wi tczak ze
ladkowa
Rozlaz ego. Fundatorami nagród w tegorocznym konkursie na najwi ksz kapust i
najwi kszego kalafiora byli: Bank Spó dzielczy Ziemi
czyckiej, Starosta Powiatu
czyckiego, Wójt Gminy Pi tek oraz Rada
Gminy Pi tek.
Festyn z okazji Dnia Nowalijki zako czy y
koncerty grupy TRILL i Optima.
Niestety z powodów niezale nych od
organizatorów na uj ty w programie koncert
nie dojecha zespó disco polo SKALARS.
Og oszenia
Kupi od 0,03do 0,5 ha gruntu rolnego. Mo e
by
ka lub nieu ytek (mo e by o
nieregula rnym kszta cie). Tel. 664 943 013
Przyjm do pracy m ode, energiczne o soby
do obs ugi kelnerskiej - okolice Bielaw. Tel.
664 713 406.

Zmiany studium
uwarunkowa
i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Pi tek
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r., poz. 199), w zwi zku z art 29
i 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 o
udost pnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenie oddzia ywania na
rodowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013r.
poz. 1235 z pó n. zm.)
zawiadamiam
o wy eniu do publicznego wgl du projektu
st ud ium uw a r un kow a
i kie r un ków
zagospodarowania przestrzennego gminy
Pi tek wraz z prognoz oddzia ywania na
rodowisko.
Projekt zmiany studium wraz z prognoz
oddzia ywania na rodowisko zostanie
wy ony do publicznego wgl du w dniach od
7 lipca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r. w
siedzibie Urz du Gminy Pi tek, ul. Rynek 16,
99-120 Pi tek, w godzinach pracy urz du tj.
pon. wt. czw. 7:00-15:00 r. 7:00-16:00 pt.
7:00-14:00,pok. nr 20. W siedzibie Urz du
mo na si tak e zapozna z niezb dn
dokumentacj sprawy. Dyskusja publiczna
nad przyj tymi w projekcie rozwi zaniami
zmiany studium odb dzie si w dniu 30 lipca
2015 r., w siedzibie Urz du Gminy Pi tek, ul.
Rynek 16,
99-120 Pi tek, w sali
konferencyjnej, o godz. 11:00. Zgodnie z art.
11 pkt 11 ustawy, ka dy kto kwestionuje
ustalenia przyj te w projekcie zmiany studium
mo e wnie uwagi. Uwagi nale y sk ada w
formie pisemnej do Wójta Gminy Pi tek, ul.
Rynek 16, 99-120 Pi tek, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomo ci, której
uwagi dotycz , w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 25 sierpnia 2015 r. w cznie.
Jednocze nie, zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art.
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 o
udost pnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie
rodowiska oraz o ocenie oddzia ywania na
rodowisko ( t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 1235 z
pó n. zm.) wy ej wymieniony projekt zmiany
studium podlega strategicznej ocenie
oddzia ywania na rodowisko z zapewnieniem mo liwo ci udzia u w tej ocenie
spo ecze stwa. Uwagi i wnioski w post powaniu w sprawie strategicznej oceny
oddzia ywania projektu zmiany studium,
zgodnie z atr. 54 ust. 3 cytowanej wy ej
ustawy, nale y wnosi do Wójta Gminy Pi tek
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25
sierpnia 2015 . Uwagi w tym post powaniu
nale y sk ada w formie pisemnej lub ustnie
do protoko u, bezpo rednio w siedzibie
Urz du Gminy Pi tek, ul. Rynek 16, 99-120
Pi tek, albo w formie elektronicznej na adres
e-mail: ugpiatek@ugpiatek.pl
Organem w ciwym do rozpatrzenia uwag i
wniosków jest Wójt Gminy Pi tek.
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 3

7. Plener rze biarski
rodka Polski
W niedziel 10 maja zako czy si 7.
Plener rze biarski rodka Polski, który
przez pi
dni odbywa si na terenie
starej plebani w Pi tku. Tradycyjnie
zako czeniu pleneru towarzyszy kiermasz rze by, w którym obok uczestników
pleneru swoje prace wystawili twórcy z
Kutna - p. S awomir Suchodolski, p. Józef
Sta czyk i p. Józef Marciniak. Mi
niespodziank by debiut wystawienniczy
twórcy z Gminy Pi tek - pana Edwarda
Barylskiego, który rze biarstwo traktuje
jako hobby i dotychczas jedynie na terenie
przydomowej dzia ki prezentowa swoje
rze by.
Pracuj cych na plenerze rze biarzy
odwiedzili uczniowie miejscowych szkó i
przedszkola. Wielu uczniów skorzysta o z
warsztatów prowadzonych przez p.
Andrzeja D bowskiego. Natomiast w
sobot 9 czerwca ogród starej plebani i
plener znalaz y si na trasie 36. Zlotu do
rodka Polski.
Pok osiem tegorocznego pleneru w Pi tku
rze by: Matki Boskiej - autorstwa
Bogus awa Migela ze S awna, w. Jana
Nepomucena - autorstwa Wojciecha
Grz dowskiego z Petrykoz, w. Florian uta ukasza Zab ockiego z Lututowa
oraz kapliczki autorstwa: Tomasza
Bohdanowicza ze Szczytnej (kapliczka z
Chrystusem Frasobliwym), Zbigniewa
Szczepa skiego z Kutna (kapliczka ze w.
Florianem) i Jana Szyma skiego z Kutna
(kapliczka ze w. Janem Nepomucenem).
Rze by i kapliczki zostan ustawione na
szlaku sakralnym prowadz cym od
ko cio a w Pi tku do drewnianego
ko ció ka w Ciechos awicach. Trasa
szlaku zosta a ju wyznaczona i wkrótce
rozpoczn si prace z przygotowaniem
betonowych podstaw - coko ów pod rze by
i kalpiczki. Podczas zako czenia pleneru
Ks. dziekan Stanis aw Poniatowski i pan
Krzysztof Lisiecki podzi kowali rze biarzom za prac , wykonane rze by oraz
zaprosili na kolejny plener za rok.

Wakacyjne godziny pracy
wietlic internetowych
Informujemy, e w okresie
wakacyjnym, tj. od poniedzia ku
29 czerwca do poniedzia ku
31 sierpnia wietlice internetowe w
Górkach P awskich i Go lubiu,
utworzone w ramach projektu
"Pod czeni - Niewykluczeni.
Dzia anie przeciw wykluczeniu
cyfrowemu" b
czynne w
godzinach 10 - 18.
Godziny pracy pozosta ych wietlic
pozostaj bez zmian.
Gazeta samorz dow a z rodka Polski Informator Urz du i Rady Gminy Pi tek
Wydawca: Urz d Gm iny Pi tek
Adres: Urz d Gminy Pi tek, Rynek 16
tel. 24 722 11 58, 24 722 10 77
E-mail:promocja@ugpiatek.pl
Gazeta samorz dowa z rodka Polski - str. 4

Tonsmeier odbierze
zu yte folie
Informujemy, e firma Tonsmeier Centrum
Sp. z o.o. z siedzib w Kutnie, ul.
koszy ska 127 jest zainteresowana
odbiorem odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych nast pucych rodzajów:
-folii po sianokiszonce - stretch (folia mi kka
produkowana w kolorach bia ym, zielonym
lub szarym);
-folii po kiszonkach (czarna grubsza folia);
-folii ogrodniczych tunelowych i perforowanych ró nych typów z wyj tkiem folii
podk adowych oraz w óknin,
-zu yte worki po nawozach zu yte BIG BAGI
-sznurki rolnicze z z tworzywa sztucznego
ba ki po od ywkach rolniczych (bez baniek
po opryskach)
-siatki z balotów
Odpady te by yby zbierane z wyznaczonych
punktów. Przekazywane odpady nale oby
odpowiednio przygotowa do odbioru:
• otrzepa z ziemi i innych zanieczyszcze ,
• maksymalnie zwin i zwi za sznurkiem.
Tak przygotowane odpady, nale oby w
umówionym wcze niej terminie odbioru,
przekaza do punktów wyznaczonych przez
Gmin . Za przekazane odpady nie pobierane
by yby adne op aty!
Je li macie Pa stwo na terenie Waszej
Gminy odpady foliowe, których chcieliby cie
si pozby , prosimy o kontakt z nasz firm
pod numerem telefonu: 24 254 29 87 lub z
Urz dem Gminy lub drog mailow :
logistyka.kutno@toensmeier.pl (link sends email) lub email stankiewicz@toensmeier.pl
Gospodarstwa rolne, które w sposób
prawid owy segreguj odpady, a tak e
prowadz Gospodark Odpadami, zgodnie z
Ustaw o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001,
zobowi zane s do wystawienia Karty
Przekazania Odpadu. Karta to dokument,
który jest wiadectwem poprawnego
pozbycia si odpadu, oraz przekazania
odpadu kolejnemu posiadaczowi.
Ch tnie pomo emy Pa stwu prawid owo
wype ni Kart Przekazania Odpadu!
Potrzebne s tylko Pa stwa dobre ch ci oraz
motywacja do zbiórki i segregacji, a wiele
odpadów takich jak folia z sianokiszonek nie
trafi do przydro nych rowów i lasów oraz nie
dzie spalanych.
Wspólnie zadbajmy o nasze rodowisko!

Plener z wiklin
w Konarzewie
Wójt Gminy Pi tek oraz Pa stwo Teresa i
Eugeniusz Maciejakowie zapraszaj w
dniach 3 - 5 lipca 2015 r. na plantacj wikliny
w Konarzewie 61 na Plener z wiklin .
Podczas trzech dni pleneru odb dzie si
szereg warsztatów i pokazów wyplotu.
Niedziela 5 lipca b dzie dniem otwartym dla
zwiedzaj cych. Tego dnia ka dy zainteresowany tego typu r kodzie em b dzie móg
odwiedzi plener.
Szczegó owe informacje i zapisy na plener tel. 604 597 769.

Powiadom natychmiast
o przypadku padni cia
byd a, owiec i kóz
Zgodnie z art. 42 ust. la ustawy z dnia 11
marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierz t
oraz zwalczaniu chorób zaka nych zwierz t
p os ia d ac z zw ie r z t g os po d a r ski c h
natychmiast informuje powiatowego lekarza
weterynarii o ka dym przypadku padni cia
byd a, owiec lub kóz. Po analizie dokumentacji dotycz cej obowi zku zg aszania
padni
Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Kutnie informuje, i najcz stszym uchybieniem w zakresie w/w wymogu s opó nienia
si gaj ce nawet kilu tygodni. W zwi zku z
powy szym tutejszy Organ zwraca si z
pro
o podanie do publicznej wiadomo ci
w zwyczajowo przyj ty sposób na terenie
ciwo ci o obowi zkach ci
cych na
cicielach zwierz t gospodarskich.
Jednocze nie przypomina si , i zgodnie z
art. 85 ust. l pkt. 2b w/w ustawy kto uchyla si
od obowi zku informowania powiatowego
lekarza weterynarii o ka dym przypadku
padni cia byd a, owiec lub kóz podlega karze aresztu, ograniczenia wolno ci albo
karze grzywny.
Dariusz Wójcik - Powiatowy Lekar z Weterynarii
w Kutnie

Pi tek na drodze do
dyplomu “Cztery
strony Polski”
W sobot 16 maja 2015 roku krótkofalowcy
z Andrychowskiego Klubu czno ci „Delta”
SP9KUP prowadzili czno ci z Geometrycznego rodka Polski - Pi tku, potrzebne
do zdobycia dyplomu „Cztery Strony Polski
4SP+”. Nawi zali ponad 80 czno ci ze
stacjami z ca ej Polski oraz kilkana cie ze
stacjami zagranicznymi (m.in. Niemcy,
Francja, Irlandia, Walia, Ukraina).
Uczestników wyprawy odwiedzi Wójt
Gminy Pi tek - pan Krzysztof Lisiecki od
którego go cie otrzymali upominki i foldery
promuj ce miejscowo . Nie zabrak o tak e
odwiedzin “kolegów po fachu” - miejscowych krótkofalowców z Pi tku i czycy.
W drodze powrotnej do domu radiooperatorzy ze swoimi rodzinami zatrzymali si w
Ogrodzie cu, gdzie w pobli u zamku
ponownie roz yli swoj radiostacj i
na wi zal i sp oro
czno ci. C z
korespondentów, która odpowiedzia a na
ich wywo anie, prowadzi a z nimi czno
dzie wcze niej z Pi tku.

