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Uroczyste nadanie sztandaru dla OSP w Dębie
Ochotnicza Straż Pożarna w Dębie ma już własny
sztandar. Uroczystość nadania sztandaru tej jednej z najmłodszych jednostek w gminie odbyła się w niedzielę na
stadionie we Wrzeszczowie.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w kościele parafialnym we Wrzeszczowie, w której uczestniczyli
między innymi: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego – Rafał Rajkowski, Wójt Gminy Przytyk – Dariusz Wołczyński, Kierownik Delegatury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Krzystof Murawski, Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Wlazło,
Wicestarosta Radomski Leszek Margas, Prezes Związku
Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP Paweł
Tuzinek, Brygadier Paweł Frysztak Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Komendant Komisariatu Policji w Zakrzewie asp. Bogdan Waniak, Witold Kosiec Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej we

Wrzeszczowie. Obecni byli też druhowie
z jednostek OSP z: Domaniowa, Potkanny, Wrzosu, Goszczewic, Wrzeszczowa,
Dęby, Sukowa i Przytyka. Mszę w intencji strażaków odprawił ksiądz proboszcz
Andrzej Łukasiewicz.
Po mszy podczas uroczystości na
boisku przy Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie, poświęcony
przez kapłana sztandar został oficjalnie przekazany przez Przewodniczącego Rady Gminy Przytyk Krzysztofa
Wlazło członkowi Prezydium Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP w Warszawie Rafałowi Rajkowskiemu. Z jego rąk
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Gratulacje odebrał naczelnik OSP z Dęby – Mirosław Rogulski

sztandar otrzymał prezes OSP Dęba Karol Gmyrek, który
przekazał go pocztowi sztandarowemu.
Niedzielne uroczystości były okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym strażakom z OSP w Dębie. Złotym
medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeniu
druhowie Henryk Kozik, Tomasz Warchoł, Srebrnym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni
druhowie Mirosław Rogulski, Łukasz Jankowski, Paweł
Rogulski, Paweł Sobczak, Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeniu druhowie Dariusz
Ciechowicz, Marek Szatan, Karol Kozik został uhonorowany Odznaką „Wzorowego Strażaka”.

Od lewej: Prezes Związku Powiatowego OSP RP Paweł Tuzinek, Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu – Krzysztof Murawski, Wicestarosta Radomski – Leszek Margas, Wicemarszałek Województwa
Mazowieckiego – Rafał Rajkowski
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Karetka pogotowia dyżuruje w Przytyku
Od początku lipca na terenie gminy Przytyk stacjonuje przez całą dobę karetka pogotowia. Władze gminy od
dłuższego czasu zabiegały o to, aby stacja pogotowia dyżurowała właśnie na terenie Gminy Przytyk i podkreślają,
że poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców. Samą decyzję o lokalizacji zespołu ratowniczego podjął Wojewoda
Mazowiecki. W skład Zespołu Ratownictwa Medycznego
wchodzi kierowca – ratownik oraz ratownik.

Stacjonowanie zespołu ratunkowego w Przytyku to
sukces, który przede wszystkim wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców całej Gminy. Zdecydowanie skróci się
czas dojazdu ratowników medycznych i pomocy osobom,
u których pojawią się objawy chorobowe zagrażające ich
życiu.
Ważnym czynnikiem przemawiający za tym, żeby karetka pogotowia stacjonowała właśnie w Przytyku jest to,
że gminę przecina kilka ważnych dróg, w tym drogi wojewódzkie numer 732 i 740. Nieraz na tych, ale i innych
drogach gminnych dochodzi do kolizji i wypadków.

Na terenie naszej gminy mamy też największy zalew
w regionie, czyli zalew w Domaniowie, gdzie latem wypoczywa wiele osób. Również nad drugi zalew we wsi
Jagodno przyjeżdża wiele ludzi i trzeba tym letnikom zapewnić pomoc w razie zagrożenia.
Gmina Przytyk miała swój wkład finansowy w utworzeniu siedziby karetki w Przytyku. Z budżetu gminy zostały wyremontowane pomieszczenia w Urzędzie Gminy
na parterze, gdzie teraz mogą przebywać ratownicy medyczni.

Karetka na pewno poprawi bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy
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Impreza okolicznościowa „Kochanowski: Przystanek – Wesele”
W gminie Przytyk odbyła się
IV edycja uroczystości „Kochanowski: Przystanek – Wesele”,
której obchody mają na celu upamiętnienie zawarcia (w Przytyku)
związku małżeńskiego pomiędzy
Janem Kochanowskim a Dorotą
Podlodowską. Współorganizatorami niniejszego wydarzenia byli:
Gmina Przytyk, Publiczne gimnazjum im. Jana Kochanowskiego
w Przytyku oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Przytyku.
Obchody niniejszego wydarzenia rozpoczęto w Słowikowie
w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego, gdzie odbył
się IV konkurs recytatorski,
podczas którego młodzież z okolicznych szkół zaprezentowała
utwory Jana Kochanowskiego.
W roli panny młodej wystąpiła Julia Solińska, a pana młodego – Dominik Gil.
W zmaganiach wzięło udział aż
13 przedstawicieli przytyckiego gimnazjum. Wśród recy- ry odbył się 30 kwietnia bieżącego roku. Miejscem spottujących nie zabrakło również ich młodszych kolegów ze kania miłośników szachowych rozgrywek stała się plebaszkół podstawowych z: Przytyka, Wrzosu, Wrzeszczowa nia parafii Przytyk. W tegorocznej edycji turnieju wzięło
oraz Klwowa. Do konkursu przystąpiło po trzech ucz- udział 18 zawodników. Gracze mieli do swojej dyspozycji
niów powyżej wymienionych szkół, zademonstrowali po 15 minut, w każdej z 7 rund, a rozgrywki były prowadzodwie fraszki – największą popularnością cieszyły się ta- ne według systemu szwajcarskiego. Tegoroczny turniej
kie utwory jak: „Na zdrowie” czy „Na lipę”. Natomiast był na bardzo wysokim poziomie. Najlepszą zawodniczką
uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanow- okazała się Malwina Malarczyk, do grona zwycięzców
dołączyli również: Bartosz Maciąg – I miejsce, Adam
skiego w Przytyku mieli za zadaKozerski – II miejsce, Filip Wienie przygotować i zaprezentować
czorek
– III miejsce.
wybrane pieśni i treny „Wieszcza
Młodzież z Publicznego Gimz Czarnolasu”. Spośród starszych
nazjum
im. Jana Kochanowskiego
uczniów Jury wybrało następująw
Przytyku
wcieliła się w postaci
cych zwycięzców: Małgorzata
historyczne – Jana KochanowLeśnowolska – I miejsce, Alekskiego i Dorotę Podlodowską
sandra Budzik – II miejsce, Klau–
aby upamiętnić zawarcie ich
dia Siek – III miejsce. Natomiast
związku małżeńskiego. To histonajwiększe uznanie w oczach Jury
ryczne wydarzenie miało miejotrzymali następujący uczniowie
sce ponad 400 lat temu w naszej
szkół podstawowych: Bartłomiej
miejscowości.
Puchniarz – I miejsce (Publiczna
Okoliczni artyści po raz koSzkoła Podstawowa we Wrzosie),
lejny
mieli okazję zaprezentować
Magdalena Solińska – II miejsce
swoje
talenty podczas IV Przeglą(Publiczna Szkoła Podstawowa we
du Kapel i Zespołów Ludowych
Wrzeszczowie), Aleksandra Sołzorganizowanego w ramach imkowicz – III miejsce (Publiczna
prezy okolicznościowej „KochaSzkoła Podstawowa w Klwowie).
nowski – Przystanek wesele”.
Wszyscy finaliści otrzymali dyploKonkurs odbył się 3 maja o gomy i zostali nagrodzeni.
dzinie
15.00 na terenie Centrum
Kolejnym ciekawym wydarzeDystrybucji
i Przetwórstwa Rolniem zorganizowanym w ramach
nego w Słowikowie. Celem tego
imprezy Kochanowski: Przystanek
Turniej szachowy
wydarzenia było propagowanie
Wesele był turniej szachowy, któ4
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Urząd Gminy Przytyk składa serdeczne podziękowania na ręce Pana Michała Wolskiego (tel.
510 062 693), który poprzez udostepnienie bryczki uatrakcyjnia nasze uroczystości.

twórczości Jana Kochanowskiego oraz promowanie regionu i parafii Przytyk – z całą pewnością cel ten został
osiągnięty – gdyż występy artystów ludowych cieszyły się
dużym zainteresowaniem ze strony lokalnej społeczności.
Przesłuchania miały charakter
otwarty, dzięki czemu artyści
mieli szansę wystąpić przed zacną publicznością z naszej gminy. Według regulaminu każdy
z uczestników miał 15 minut na
zaprezentowanie swoich umiejętności.
Na scenie w Słowikowie stanęło 7 zespołów ludowych i aż
12 kapel, Jury miało trudny wybór, lecz po burzliwych naradach
ogłoszono listę zwycięzców.
W kategorii kapel ludowych

I miejsce zajęła kapela Henryka Gwiazdy, srebrny medal
(II miejsce) uzyskała kapela Sylwestra Gajdy, natomiast
III miejsce zajęły ex aequo dwie kapele, kapela Foktów
z Ostrołęki oraz kapela Jana Wochniaka.
Wśród zespołów ludowych zwycięzcą okazał się zespół
„Czerwona Jarzębina” z Jedlińska, zaraz za nim na podium
stanął zespół „Ludwiczanki” z Ludwinowa, natomiast
III miejsce otrzymał zespół „Wrzosowianki” z Wrzosu.
Organizatorzy dziękują Pani Ewie Ziętek za pomoc
przy organizacji imprezy „Kochanowski: Przystanek –
Wesele” oraz za umilenie swoimi występami tej imprezy.

Laureaci oraz pozostali uczestnicy konkursu recytatorskiego

Kalendarium Imprez 2017
L.p.

Nazwa Imprezy

Termin Imprezy

Miejsce Organizacji Imprezy

1.

Letnia Edycja „Kina na Trawie”

Lipiec – Sierpień

Stadion Sportowy w Przytyku

2.

Turniej Piłkarski Drużyn Sołeckich
o Puchar Wójta Gminy Przytyk

30 lipca

Stadion Sportowy w Przytyku

3.

XVIII Ogólnopolskie Targi Papryki

20 sierpnia

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego
w Słowikowie

4.

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta
Gminy Przytyk

30 września

Stawy rybne w Zameczku
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Ciekawe wydarzenia w przedszkolu
Przełom maja i czerwca w przedszkolu obfitował
w różne imprezy i uroczystości. W ciągu dwóch dni
– 29 i 30 maja – przedszkolaki gościły swoich rodziców
na akademiach z okazji Dnia Mamy i Taty. Każda grupa
przygotowała program artystyczny. Po wspaniałych występach, w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności
recytatorskie, wokalne i taneczne, na twarzach rodziców
zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę
ze swoich pociech. Następnie dzieci wręczyły swoim rodzicom prezenty – pachnące, glicerynowe mydełka, które
przygotowały podczas warsztatów mydlarskich.
Dzień Dziecka to długo oczekiwany dzień dla naszych
przedszkolaków. Od sześciu lat organizujemy go wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego z Publicznego Gimnazjum w Przytyku pod hasłem „Dzień Dziecka
– Dzień sportu” i kojarzy się on dzieciom z dobrą zabawą
podczas udziału w kolejnych konkurencjach sportowych.
Dnia 2 czerwca, z inicjatywy Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku, do przedszkola przyjechali aktorzy z teatru EDU-ARTIS, który przygotował dla
przedszkolaków przedstawienie pod tytułem „Witajcie
w naszej bajce”, którego celem było propagowanie czytania książek.
9 czerwca dzieci z przedszkola wybrały się na wycieczkę do Kielc, podczas której podziwiały zbiory Muzeum
Zabawek i Zabawy, uczestniczyły w zajęciach w Manufakturze słodyczy, gdzie każdy mógł samodzielnie zrobić
kolorowego lizaka oraz oglądały przedstawienie w Teatrze
Lalki i Aktora „Kubuś”.

Wycieczka przedszkolaków do Kielc

Rodzice wcielili się w role aktorów

14 czerwca w naszym przedszkolu odbył się spektakl
teatralny. Rodzice zrobili dzieciom niespodziankę i przygotowali przedstawienie pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia”. Spektakl sprawił naszym przedszkolakom
ogromną frajdę i radość, ponieważ w role aktorów wcielili
się rodzice. Każda z postaci zagrana została wyjątkowo
i oryginalnie. Doskonałą grę rodziców uzupełniły fantastycznie dobrane stroje i rekwizyty. Przedszkolaki z zapartym tchem i z niecierpliwością oczekiwały kolejnych
postaci, które pojawiały się na scenie. Wysiłek wszystkich
rodziców biorących udział w przedstawieniu został zrekompensowany uśmiechami dzieci i fantastyczną atmosferą.
20 czerwca odwiedzi nas jeszcze Teatr Bajka z przedstawieniem „Kocmołuszek”.

Przebudowa drogi gminnej w Mścichowie
Trwają prace ziemne i budowlane w związku z przebudową drogi gminnej nr 350910W w miejscowości Mścichów, w wyniku których utworzony zostanie 756 m odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej. Jezdnię o szerokości
450 cm okalać będą 75 cm pobocza. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. Gielniów
wykonujący zlecone prace, dodatkowo oczyści i pogłębi
znajdujące się w obrębie inwestycji rowy biegnące wzdłuż
remontowanej drogi.
Całkowity koszt realizacji zadania oscyluje w granicach 250 tys. złotych z czego 75 tys. stanowią środki uzyskane przez Gminę Przytyk z Urzędu Marszałkowskiego.
Finalne prace na drodze w Mścichowie
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Festyn Rodzinny we Wrzeszczowie
Festyn rodzinny to impreza, która już na
dobre wpisała się w kalendarz szkolnych
i lokalnych wydarzeń we Wrzeszczowie.
Imprezę otworzył dyrektor szkoły Witold
Kosiec. Powitał zaproszonych gości oraz
licznie zgromadzonych uczestników festynu. Życzył wszystkim dobrej zabawy. Na
specjalnie przygotowanej scenie na boisku
szkolnym dzieci zaprezentowały swoje występy. Najpierw wystąpiły przedszkolaki,
a następnie uczniowie ze szkoły z Wrzeszczowa. Wiele uciechy najmłodszym dzieciom sprawiła zjeżdżalnia. Aby z niej skorzystać trzeba było postać trochę w kolejce,
bo chętnych do skorzystania z tej atrakcji
nie brakowało. Dużo radości sprawiało
dzieciom malowanie twarzy oraz udział

Wielu chętnych tańczyło na dechach

w konkursach sprawnościowych i animacyjnych. Jak co
roku ogromną popularnością cieszyła się loteria fantowa,
w której każdy los wygrywał. Mogła się ona odbyć dzięki
hojnym sponsorom oraz zaangażowaniu nauczycieli, którzy ją przygotowali i przeprowadzili.
Nie zabrakło również dobrego jedzenia. Dla miłośników grilla były kiełbaski i karkówka. Inni
mogli cieszyć podniebienie niezapomnianym
smakiem grochówki, pierogów czy pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Smakołyki te zostały przygotowane przez rodziców
i obsługę kuchni. W „kawiarence” można było
zamówić przygotowane przez rodziców gofry i domowe ciasta, wypić kawę czy herbatę.
W punkcie medycznym nie brakowało chętnych, aby zmierzyć sobie ciśnienie, tętno oraz
porozmawiać z ratownikiem na temat udzielania pomocy przedmedycznej. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwali strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrzeszczowa.
Dla miłośników muzyki ludowej do tańca
przygrywali muzycy z kapel Lipców i Tarnow-

Dla wszystkich nie brakowało atrakcji

skich – laureaci wielu konkursów i przeglądów kapel ludowych.
Zespół muzyczny „Kanto” z Dęby bawił publiczność aż do samego zmroku.
W tanecznych pląsach na przygotowanych
dechach bawiły się trzy pokolenia: dzieci,
młodzież i dorośli.
Swoje umiejętności żonglowania ogniem
zaprezentowała grupa ogniowa z Radomia.
Festyn w szkole we Wrzeszczowie jak
zwykle zgromadził dużą rzeszę sympatyków. Każdy znajduje tu coś dla siebie: konkursy, zabawy, muzykę ludową i współczesną. Dopisała też pogoda. Przybyli goście
podkreślali bardzo dobrą organizację imprezy oraz wspaniałą atmosferę. Festyn mógł
się odbyć dzięki dużemu zaangażowaniu
nauczycieli, pracowników szkoły, rady rodziców na czele
z dyrektorem szkoły i oczywiście dzięki hojności sponsorów. Cieszy to, że dzieci, młodzież i dorośli chcą razem
się bawić i aktywnie spędzać niedzielne popołudnie. Na
odchodne niektórzy mówili: „szkoda, że taka impreza odbywa się raz w roku”.

Rodzinna impreza we Wrzeszczowie zgromadziła wiele osób
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Rodzinny Festyn z okazji Dnia Dziecka „Postaw na rodzinę”
11 czerwca na Stadionie Sportowym w Przytyku odbył
się Festyn z okazji Dnia Dziecka „Postaw na Rodzinę”.
Liczne atrakcje i ładna pogoda spowodowały, że zgromadził on wielu uczestników.
Impreza rozpoczęła się od występu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Moderato”. Orkiestra zagrała znane przeboje. Dla przybyłych osób zorganizowane zostały także
występy oraz programy artystyczne przedszkolaków oraz
uczniów Szkoły Podstawowej z Przytyka i Publicznego
Gimnazjum. Tę ostatnią szkołę reprezentował rozśpiewany i roztańczony zespół „Plejada”. Licznie zebrana przed
sceną publiczność podziękowała za występ gromkimi brawami.

Kolejki przybyłych osób ustawiały się do skorzystania
z dmuchanych zjeżdżalni, urządzeń rekreacyjnych, czy też
punktu z watą cukrową. Zgromadzonych zabawiali przebrani w kostiumy animatorzy, a najmłodsi chętnie uczestniczyli w malowaniu buziek. Dużo zabawy mieli także ci,
którzy zdecydowali się na wizytę w fotobudce: kapelusze,
okulary, peruki i inne zabawne gadżety zmieniały pozujących w księżniczki, kowbojów oraz inne postaci.
Na miejscu nie zabrakło także stoiska policji, gdzie
można było poznać tajniki ich służby, przymierzyć kask
czy sprawdzić swoje odciski palców. Sporą atrakcją okazał
się symulator jazdy na motorze zapewniony przez Komendę Miejską Policji w Radomiu. Dużym zainteresowaniem

Nagrody laureatom konkursów wręczał Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński

Organizatorzy imprezy – Gmina Przytyk, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także
Parafialny Zespół Caritas w Przytyku przygotowali wiele
atrakcji, głównie takich, z których mogły korzystać dzieci.
Na uczestników czekały liczne gry i zabawy oraz różne
konkurencje sportowe. Oprócz tego przeprowadzony został Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Uzależnieniach.
Na festynie pojawił się wraz z rodziną v-ce Marszałek
Województwa Mazowieckiego Pan Rafał Rajkowski, który wraz z Panem Wójtem Dariuszem Wołczyńskim wręczał nagrody zwycięzcom konkursów.
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cieszył się pokaz ratownictwa drogowego wraz z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Przytyku.
Dodatkową atrakcją była prezentacja samochodów wojskowych należących do Grupy Militarnej Pilica, którą dowodzi major rezerwy Pan Zbigniew Gaca-Richter. Dowódca
wraz z pozostałymi pasjonatami militariów
przybliżyli naszym dzieciakom i ich rodzicom budowę i wygląd wojskowych pojazdów.
Można było oglądać i zaglądać, wsiąść, robić
zdjęcia, a nawet wypróbować niektóre z elementów wyposażenia.
Składamy serdeczne podziękowania dla
Ośrodka Zdrowia oraz wszystkich policjantów i strażaków za wsparcie organizacji festynu.
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„Mama, tata i ja”
Jak co roku, w pierwszą niedzielę czerwca plac przy
Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie zatętnił życiem. Wszyscy w doskonałych humorach uczestniczyli
w Festynie Rodzinnym.
Ogromną radość sprawił mecz rozegrany przez męską
reprezentację. Ojców i synów dzielnie dopingowały panie. Nie zabrakło tańców i śpiewów. Można było posilić

się grillowaną kiełbaską i domowym ciastem. Wspaniałej
zabawy nie przerwała nawet burza. Z wdzięczności dla rodziców nasze utalentowane dzieci zaprezentowały umiejętności wokalne i taneczne. Do zobaczenia za rok.

Finał Konkursu Fotograficznego – Odnawialne Źródła Energii
19 maja w PSP w Przytyku odbył się uroczysty finał
konkursu fotograficznego pt. „Odnawialne źródła energii”. Wzięli w nim udział uczniowie z gminy Przytyk,
Wieniawa, Zakrzew, Jedlińsk i Wolanów, czyli gmin zaangażowanych w działalność w ramach „Związku Gmin
Radomka”. Organizacją konkursu zajął się Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.
Uczniowie mieli za zadanie ukazać na fotografii ekologiczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – siły
wiatru, wody i słońca. Prace zgłoszone do konkursu, zarówno te nagrodzone, jak i wyróżnione, można było podziwiać na specjalnych tablicach znajdujących się w sali
gimnastycznej naszej szkoły.
Wójt gminy Przytyk Dariusz Wołczyński jako gospodarz przywitał przybyłych gości.
W pierwszej części spotkania głos zabrał pan Jarosław
Gutkowski – dyrektor marketingu i sprzedaży firmy IMPACT, który zaprezentował najnowsze trendy i najnowsze badania dotyczące odnawialnych źródeł energii oraz
uświadomił młodzieży, jak bardzo zanieczyszczone jest
powietrze w polskich miastach i nad czym trzeba pracować, aby poprawić ten stan. Następnie pan Gutkowski
przeprowadził krótki quiz dla uczniów szkół gimnazjalnych, w którym uczniowie mieli odpowiadać na pytania

o tematyce ekologicznej. W rywalizacji zwyciężył Kacper Chudzik z PG w Jedlińsku. Drugie miejsce przypadło
uczennicy z PG w Zakrzewie, zaś trzecie uczniowi z PG
w Janiszewie.
W dalszej części spotkania uczniowie z klasy IVa PSP
w Przytyku w formie artystycznego przedstawienia ukazali współczesne problemy ekologii. Uczniowie odegrali
scenki, w których rośliny i zwierzęta narzekają na wszechobecny smog, który truje ludzi i środowisko naturalne.
Następnie organizatorzy konkursu przystąpili do wręczania nagród dla szkół i poszczególnych uczestników
konkursu fotograficznego. PSP w Przytyku zajęła drużynowo III lokatę, zaś uczennica klasy VIa – Aleksandra Kohut zajęła I miejsce w kategorii fotografii nawiązujących
do energii wiatrowej. Wyróżnienia otrzymały również Kasia Gnojewska i Zuzanna Czubak.
Konkurs, taki jak ten, uświadomił uczestnikom problem
jaki towarzyszy Polsce od wielu lat – problem ograniczania
emisji gazów cieplarnianych i spalin do atmosfery i zastępowania jej odnawialnymi źródłami energii. Świadomość
i wiedza młodzieży w tej dziedzinie jest bardzo ważna, bo
daje nadzieję na „lepsze jutro”, na czystsze powietrze oraz
nowoczesne i tanie źródła alternatywnej energii.

Informacja dotycząca zgłaszania szkód

W przypadku występowania niekorzystnych zjawisk
atmosferycznych, których skutki istotnie utrudniałyby
funkcjonowanie poszczególnych gospodarstw, rolnicy
powinni niezwłocznie zgłosić taką informację osobiście
(w pok. 16. Urzędu Gminy) lub telefonicznie (pod nr tel.
618 00 95 wew. 37).
Umożliwi to rzeczowe oszacowanie skali w/w zjawisk
oraz określić zasadność wszczęcia procedury powołania
komisji ds. szacowania szkód.
9

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – lipiec 2017

Działalność Gospodarcza

Informujemy, że od 20 maja 2017 roku weszła zmiana
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, która umożliwia przedsiębiorcy zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych
i zdrowotnych w ZUS oraz zmianę zgłoszonych danych i wyrejestrowania siebie i członków swoich rodzin w ramach „jednego okienka”, tj. wraz z wnioskiem CEIDG-1.
Wystarczy, że do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej dołączysz następujące dokumenty:
– ZUS ZUA – żeby zgłosić się do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzić zmiany, np.
adresu zamieszkania;
– ZUS ZZA – żeby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego lub wprowadzić zmiany, np. adresu zamieszkania;
– ZUS ZCNA – żeby zgłosić członków swojej rodziny do
ubezpieczenia zdrowotnego lub ich z niego wyrejestrować;
– ZUS ZIUA – żeby zgłosić zmianę swoich danych identyfikacyjnych;

– ZUS ZWUA – żeby wyrejestrować się z ubezpieczeń.
Jeśli nikogo nie zatrudniasz i dokumenty zgłoszeniowe
dołączyłeś do wniosku CEIDG-1, bezpośrednio do ZUS musisz przekazać tylko deklarację rozliczeniową (ZUS DRA).
Składasz ją za miesiąc, w którym jako prowadzący firmę byłeś objęty ubezpieczeniami przynajmniej jeden dzień. Masz
na to czas do 10 dnia następnego miesiąca.
Ważne
Niektóre dokumenty nadal przekazuj bezpośrednio do
ZUS.
Musisz to zrobić, jeśli:
– zgłaszasz do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub
osobę, która z Tobą współpracuje;
– zmieniasz dane, które dotyczą tytułu, rodzaju i terminów
powstania ubezpieczenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem
48 618 00 95 wew. 34 kontaktując się z p. Ewą Bienias lub
dzwoniąc do ZUS, tel. 48 385 61 00.

Wniosek – Odnawialne źródła energii

Informacja skierowana do osób, które brały udział w projekcie wspólnie z Gminą Przytyk, projekt dotyczył montażu
i instalacji infrastruktury do produkcji energii OZE tj. systemów solarnych i instalacji fotowoltaicznych. Dlatego też informujemy Państwa, że wniosek o dofinansowanie działania
– Odnawialne źródła energii (OZE) został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie w dniu 10 października 2016r., projekt dotyczył montażu i instalacji infrastruktury do produkcji energii OZE tj.
systemów solarnych i instalacji fotowoltaicznych. Wniosek
przeszedł pozytywnie ocenę formalną w dniu 22 grudnia
2016 r. otrzymaliśmy informacje z Mazowieckiej Jednostki
Wdrażania Programów Unijnych o tym, że wniosek pomyślnie przeszedł ocenę formalną i został skierowany do oceny
merytorycznej. W ostatnim czasie otrzymaliśmy informację,
że pomimo pozytywnej oceny merytorycznej, wniosek nie
został skierowany do dofinansowania, w związku z ograniczonym środkami finansowymi. Wniosek Gminy Przytyk
znajduje się na 33 miejscu listy rezerwowej, wszystkich
podmiotów, które ubiegały się o dofinansowanie z MJWPU

w Warszawie było 124. Wniosek otrzymał w sumie 57 punktów na max. do zdobycia 83. Po dokonaniu analizy karty oceny merytorycznej informujemy Państwa, że przyczyną tego
było zastosowanie dobrej jakości materiałów z których miały
być wykonane kolektory słoneczne oraz urządzenia fotowoltaiczne niestety bardziej punktowane były projekty w których
koszt tych urządzeń był najniższy. Dodatkowym czynnikiem
niezależnym od Gminy, ale wpływającym na punktację był
niski wskaźnik spadku emisji gazów cieplarnianych – CO2
do środowiska. Pomimo tego wniosek Gminy Przytyk jest
wysoko oceniony i jest na liście rezerwowej, w sytuacji przesunięć dodatkowych środków UE, będzie możliwe uzyskanie
takiego dofinansowania. Na tą chwilę szukamy innych możliwości pozyskania środków na ten cel.
Dodatkowo w drugiej połowie tego roku będziemy organizowali spotkanie z Państwem, na którym poinformujemy o ewentualnych dalszych działaniach zmierzających w kierunku pozyskania i ubiegania się o środki na powyższe działanie OZE.
W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt – Urząd
Gminy w Przytyku 48 618 00 95 wew. 33

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

16 czerwca Centralna Komisja Egzaminacyjna podała
wyniki egzaminu gimnazjalnego, który odbył się w dniach
19, 20, 21 kwietnia. Do egzaminu przystąpiło 86 uczniów

Publicznego Gimnazjum w Przytyku. Średnie wyniki egzaminu dla szkoły, powiatów radomskiego, białobrzeskiego
i przysuskiego przedstawia poniższa tabela.

Średnie wyniki procentowe dla Publicznego Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Przytyku,
powiatów radomskiego, białobrzeskiego i przysuskiego
Powiat
białobrzeski
przysuski
radomski
Gimnazjum
w Przytyku
historia i WOS GH-H
53,4
53,4
55,2
57,0
j. polski GH-P
63,4
64,6
67,2
64,3
matematyka GM-M
42,0
42,4
44,7
44,1
przedmioty przyrodnicze GM-P
47,1
48,2
49,9
54,5
j. angielski poziom podstawowy GA-P
55,5
54,6
61,1
58,1
j. angielski poziom rozszerzony GA-R
34,3
34,0
40,2
32,8
j. niemiecki poziom podstawowy GN-P
42,1
51,9
47,1
71,2
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Dzień Patrona w PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku
W dniu 1 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku obchodzono uroczyście
Dzień Patrona szkoły połączony z obchodami Dnia Dziecka. W tym roku szkolnym społeczność szkolna obrała sobie za patrona pana Mariana Woronina – wybitnego sportowca, wicemistrza olimpijskiego z igrzysk w Moskwie
w 1980, mistrza Europy w sztafecie 4 x 100 metrów (Praga 1978), brązowego medalistę mistrzostw Europy w biegu na 100 m (Ateny 1982), rekordzistę Europy w biegu
na 100 m. O panu Woroninie przez wiele lat mawiano, że
jako pierwszy biały biegacz przełamał w 1984 r. magiczną
granicę 10 sekund w biegu na 100 metrów. Do dzisiaj jest
to oficjalny rekordzista Polski z czasem 9,992. Pan Marian
Woronin jest też inicjatorem Czwartków Lekkoatletycznych w całej Polsce oraz kawalerem Orderu Uśmiechu.
Przez cały rok szkolny uczniowie poznawali postać i dokonania wybitego sportowca – uczestniczyli w konkursach
plastycznych i konkursach wiedzy dotyczących patrona,
oglądali prezentacje multimedialne poświęcone panu Woroninowi oraz przygotowywali gazetki ścienne i wystawy.
Dyrektor szkoły – pani Izabela Witkowska przywitała zaproszonych na tę uroczystość gości
– mistrza olimpijskiego Mariana
Woronina, wójta Gminy Przytyk
– Dariusza Wołczyńskiego, księdza
proboszcza Sławomira Fundowicza, dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła, dyrektorów szkół
i przedszkola z Gminy Przytyk
oraz przedstawicieli Rady Gminy,
przedstawicieli Rady Rodziców
oraz absolwentów naszej szkoły,
którzy odnosili znaczące sukcesy
sportowe w ubiegłych latach.
Pan Marian Woronin jako gość
honorowy w przytyckiej szkole
został zaproszony do wywiadu,
w którym opowiadał o sukcesach
i trudach sportowej kariery. Olimpijczyk przypominał, jak ważna jest
dyscyplina i trening w życiu, nie

Gość obchodów Dnia Patrona – mistrz olimpijski Marian Woronin

tylko sportowca, ale i każdego ucznia. Zachęcał, aby nie
rezygnować z zajęć wychowania fizycznego i sportu na
rzecz smartfonów czy innych multimedialnych rozrywek.
Wspominał również swoje pierwsze sukcesy oraz dzień,
w którym pobił rekord Europy w biegu na 100 metrów.
Uczniowie PSP im. Przyjaciół Dzieci pod opieką nauczycieli – Agnieszki Wiśniewskiej, Bożeny Gryzło i Norberta
Kohuta przygotowali wspaniały pokaz artystyczny uświetniający całe wydarzenie. Uczniowie przedstawili układy taneczne
z pomponami i wstęgami, indywidualne pokazy np. dryblingu piłką
oraz układy gimnastyczne. Nie zabrakło też elementów humorystycznych i scenek kabaretowych. Dzieci
z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku
pokazały, że są wysportowane i potrafią zaskoczyć!
Imprezę zwieńczyło pamiątkowe
zdjęcie uczniów z panem Woroninem. Olimpijczyk wpisał się też do
księgi pamiątkowej szkoły oraz rozdawał autografy uczniom. Uczniowie na długo zapamiętają spotkanie
z tą „żywą legendą” polskiego sportu, co miejmy nadzieję zmotywuje
ich do dalszej wytężonej pracy nad
sobą.

Inicjatywa Publicznego Przedszkola w Przytyku
W roku szkolnym 2016/2017 pani dyrektor Publicznego Przedszkola w Przytyku przedstawiła rodzicom możliwość uruchomienia dyżuru wakacyjnego. Informacja
została podana na zebraniach z rodzicami prowadzonych na początku
czerwca w poszczególnych oddziałach.
Do dnia 12 czerwca przedszkole zbierało zgłoszenia od rodziców
chcących zapisać dzieci na zaplanowany w lipcu dyżur wakacyjny.

Pomimo entuzjazmu i sporego zainteresowania ze strony
rodziców pomysł nie zyskał finalnie dużego grona chętnych.
Liczba zebranych zgłoszeń niestety nie pozwoliła na uruchomienie nawet jednego oddziału. Ze 150
osób uczęszczających do Publicznego
Przedszkola w Przytyku wolę uczestnictwa w zajęciach w miesiącu lipcu,
w imieniu dzieci zadeklarowało jedynie
dziesięcioro rodziców. Przy tak małej
liczbie zgłoszeń nie było bowiem możliwe uruchomienie dyżuru wakacyjnego.
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Wspólnie powitaliśmy lato w Domaniowie
W niedzielę 2 lipca na plaży w Wólce Domaniowskiej odbył się organizowany już po raz XI Festyn Rodzinny z cyklu „Powitanie Lata – Domaniów”.
W tegoroczną edycję imprezy, organizatorzy tj.
Gmina Przytyk oraz Starostwo Powiatowe w Radomiu wpletli szereg interesujących atrakcji. Na przybyłych nad „Domaniowskie Morze” gości czekały m.in.
występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Moderato”,
konkurs wiedzy o Powiecie Radomskim oraz pokazy
sportów wodnych „Wake GP 2017 Poland by Master
Craft”. Z myślą o najmłodszych uczestnikach wydarzenia przeprowadzona została tzw. „Lekcja Iluzji”,
a osoby poszukujące aktywnego sposobu spędzenia
wolnego czasu mogły spróbować swoich sił w konkursie przeciągania liny lub turnieju siatkówki plażowej.

Największym zainteresowaniem, cieszyły się jednak
– jak zresztą co roku – wybory „Miss Lata”, a także występy zespołów muzycznych, wśród których znaleźli się:
Mix Dance, Silvers oraz Camasutra. Zwieńczenie imprezy
stanowił przepiękny pokaz sztucznych ogni.

Bezpieczne wakacje
Zbliża się najbardziej oczekiwany przez wszystkich
uczniów czas – wakacje. Przed dziećmi i młodzieżą ponad
dwa miesiące odpoczynku. W trosce o ich bezpieczeństwo
podczas wakacyjnego wypoczynku zorganizowane zostało
w szkole we Wrzeszczowie spotkanie z absolwentem tejże
szkoły i zarazem ratownikiem WOPR w Radomiu – Łukaszem Smagowskim. Przedstawił on zasady bezpiecznego
zachowania się podczas wakacyjnego wypoczynku oraz
pokazał jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej
poszkodowanym w wypadkach. Uczniowie mieli okazję

poćwiczyć na manekinie prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji przez świadków zdarzenia trzykrotnie zwiększa
szansę przeżycia osobie poszkodowanej. Dużym powodzeniem wśród uczniów cieszył się podręczny sprzęt ratowniczy używany przez ratownika wodnego, który mogli
dotknąć i obejrzeć z bliska.
Na terenie naszej gminy znajdują się dwa zbiorniki
wodne: zalew w Domaniowie i zalew w Jagodnem. Zatem
niezwykle ważne jest, aby dzieci i młodzież poznały zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk.
Szkoła podejmuje jeszcze inne działania na rzecz
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Uczniowie szkoły
z Wrzeszczowa uczestniczą w zajęciach nauki pływania
na basenie Delfin w Radomiu.

Zmiana siedziby ZGK!

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. Zakład
Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o. będzie
miał siedzibę w Urzędzie Gminy przy ul. Zachęta 57,
26-650 Przytyk – Parter budynku pok. 16.
12
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Radni jednomyślni w głosowaniu

Absolutorium dla wójta
30 czerwca odbyła się trzydziesta druga sesja Rady
Gminy Przytyk. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada

jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Przytyk absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016r.
Radni obradowali również nad uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów
geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek
Zachodni w Gminie Przytyk. Rada Gminy przeznaczyła
środki na budowę drogi w miejscowości Oblas.

Przedszkole i oddziały przedszkolne
Miło nam poinformować, że wyjątkowym sukcesem
zakończył się proces rekrutacyjny do Publicznego Przedszkola i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Przytyk. Udało się przyjąć 100% chętnych, którzy uczestniczyli
w postępowaniu rekrutacyjnym. Na rok szkolny 2017/2018
uruchomionych zostało 175 miejsc w Przedszkolu
i 50 miejsc w oddziałach przedszkolnych w miejscowości
Wrzos i Wrzeszczów. Liczba dostępnych miejsc zwiększyła się w stosunku do lat ubiegłych o nowo powstały oddział zamiejscowy Przedszkola w Przytyku. Nowy oddział
został uruchomiony na prośbę rodziców ze Wrzeszczowa.
Do oddziału tego skierowano także dziesięcioro dzieci
z innych miejscowości, dla których uruchomienie kolejne-

go oddziału w Przytyku ze względów ekonomicznych było
nieuzasadnione, w sytuacji kiedy w nowo utworzonym już
oddziale oddalonym zaledwie o 7 minut jazdy samochodem są jeszcze wolne miejsca. W trakcie trwającej przerwy
letniej nowo powstały oddział jest wyposażany we wszelkie niezbędne meble i zabawki, dodatkowo sala przechodzi
gruntowny remont, a także doposażane jest zaplecze sanitarne. Całkowity koszt remontu to kwota ok. 20.000 zł.
Ponadto przy budynku Przedszkola w Przytyku poprzez
nowe nasadzenia został zagospodarowany teren zielony
oraz pojawiły się donice i ławeczki. Całość przedsięwzięcia wspierali Rodzice przedszkolaków, którym dziękujemy
za współpracę oraz zaangażowanie.

Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Potkanna i Potkannie
Ruszył kolejny etap prac modernizacyjnych związanych z przebudową drogi gminnej w miejscowości Potkanna (Kolonia Potkanna). W ramach przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie 1290 m odcinek o nawierzchni
bitumiczej, pogłębione zostaną rowy odwadniające, a po
obu stronach modernizowanej jezdni o szerokości 4 m powstaną 75 cm pobocza.

Remont drogi w Kolonia Potkanna i Potkana

Prace potrwają do końca tegorocznych wakacji, a ich
koszt opiewa na kwotę 460 tys. złotych z czego około 64%
tej sumy – 292 tys. zł. – stanowią środki pozyskane z Europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020.
Przebudowa drogi w Kolonia Potkanna i Potkana
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Przebudowa drogi gminnej Żerdź – Dęba
Trwają prace ziemne i budowlane w związku z przebudową drogi gminnej Żerdź – Dęba, w wyniku których
utworzony zostanie 307 m odcinek drogi o nawierzchni
asfaltowej. Jezdnię o szerokości 450 cm okalać będą 75 cm
pobocza. Firma Kaczorowski Robert „BUDROMEX” wykonująca zlecone prace, dodatkowo oczyści i pogłębi przydrożne rowy znajdujące się w obrębie inwestycji. Wykonana droga poprawi bezpieczństwo i komfort jazdy autobusu
szkolnego oraz pozostałych użytkowników. Przedmiotowe
działania zakończą się do 31 lipca bieżącego roku.

Start letniej edycji Kina na Trawie

W piątek 7 oraz 14 lipca na Stadionie Sportowym
w Przytyku zainaugurowany został tegoroczny cykl letnich seansów filmowych – „Kino na Trawie”.
Pierwszą projekcję stanowiła adresowana do najmłodszych, rosyjska animacja prezentująca perypetie pewnego
beztroskiego wilczka, któremu przyszło stanąć w szranki
rywalizacji o zaszczytne miano przywódcy stada.
Bajki „Wilk w owczej skórze” oraz „Ostatni smok świata”
bezsprzecznie przypadły do gustu naszej widowni, o czym
świadczą zarówno pobrzmiewające w eterze co jakiś czas
salwy śmiechu, jak również wytrwałość publiczności wobec

wyraźnie niesprzyjających warunków atmosferycznych podczas pokazu 7 lipca – w drugiej połowie seansu intensywnie
padało, ale to i tak nie odstraszyło naszych widzów!
Dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami,
zapraszając przy tej okazji na kolejne seanse.
Więcej szczegółów dotyczących najbliższej projekcji
pojawi się wkrótce na naszej stronie internetowej oraz
facebook’owym fanpage’u Gminy Przytyk.

Wesołe wakacje w bibliotece
Od 31 lipca do 4 sierpnia w godzinach 10:00–12:00
zapraszamy dzieci do wspólnej zabawy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku.
• Poniedziałek
Wesoła biblioteka – gry i zabawy planszowe.
Pocztówka z wakacji – zajęcia plastyczne.
• Wtorek
Wesoła biblioteka – gry i zabawy planszowe.
Zakładka najlepszy przyjaciel książki – zajęcia plastyczne.
• Środa
Wesoła biblioteka – gry i zabawy planszowe.
Makaronowe ozdoby – zajęcia plastyczne.
• Czwartek
Wesoła biblioteka – gry i zabawy planszowe.
Motylki z papieru – zajęcia plastyczne
• Piątek
Wesoła biblioteka – gry i zabawy planszowe.
Ludziki z warzyw – zajęcia plastyczne (do wykonania ludzika prosimy przynieść: marchewkę, nać selera
14

lub pietruszki, dwie małe pietruszki, paprykę, cebulę
i por)
Zapraszamy

Informacja dotycząca utrzymania
rowów melioracyjnych

Niniejszym przypomina się wszystkim właścicielom gruntów, przez które przechodzą rowy melioracyjne
o obowiązku ich utrzymywania. Rowy te stanowią ciąg
sieci odwodnieniowej, a brak ich należytego utrzymania
powoduje zagrożenie powodziowe.
Rowy znajdujące się na gminnych działkach lub w pasie drogowym drogi gminnej utrzymywane są przez gminę. Finansowanie utrzymania takich urządzeń jest zatem
zadaniem gminy wynikającym z jej prawa własności.
Natomiast w odniesieniu do rowów i innych urządzeń
melioracji wodnych znajdujących się na terenach prywatnych, wykonanie, jak i utrzymanie tych urządzeń należy
do właściciela gruntu.
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GOPS informuje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku informuje, że z powodu zapowiedzianych zmian legislacyjnych,
wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze (500+) i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy
2017/2018, będą wydawane od 1 sierpnia 2017 roku (pokój
nr 3 i 6)
Jednocześnie przypominamy o obowiązku dostarczenia
do 15 września 2017 roku zaświadczenia ze szkoły, dzieci

kontynuujących naukę w szkole ponadgimnazjalnej oraz
w przypadku zamieszkania w bursie szkolnej dokumentów:
1. dokument potwierdzający zamieszkiwanie w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie,
prowadzonym przez podmiot publiczny lub oświadczenia
osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi,
2. dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie
dziecka.

Szkolenie branżowe producentów papryki
20 kwietnia w sali konferencyjnej Centrum Dystrybucji
i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie odbyło się bezpłatne
szkolenie dla producentów papryki. Na niniejszym spotkaniu
poruszono wiele tematów stanowiących przedmiot zainteresowania okolicznych plantatorów, począwszy od sadzenia
i początkowego okresu wzrostu papryki poprzez przygoto-

wanie pożywek, fertygację, analizę wody i nawożenie dolistne. Oprócz powyższych zagadnień producenci pozyskali
informacje na temat systemów nawadniających i urządzeniach do dozowania nawozów, ponadto pan M. Kwiatkowski
reprezentujący firmę Syngenta zwrócił uwagę na ochronę
uprawianych roślin.

Modernizacja drogi wojewódzkiej 740
Zakończyły się prace modernizacyjne związane z przebudową drogi wojewódzkiej 740. Całkowity koszt inwestycji
opiewał na kwotę ok. 1,5 mln złotych. Operacja była realizowana na odcinku 1730 m – między Dębą, a Wrzeszczowem
– i polegała na zmianie nawierzchni asfaltowej, wzmocnieniu
podbudowy przy krawędziach jezdni (z każdej ze stron po
120 cm), a także utworzeniu pobocza z mieszanki mineralnej, oraz zjazdów do położonych na remontowanym odcinku
drogi posesji.

KRUS przypomina
W myśl art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2016 r.
poz. 277, z późn. zm.) rolnik jest obowiązany, nie czekając na wezwanie, w ciągu 14 dni zgłaszać Kasie osoby podlegające ubezpieczeniu w jego gospodarstwie oraz
informować Kasę o okolicznościach mających wpływ na
podleganie ubezpieczeniu i o zmianach tych okoliczności.
Okolicznościami tymi mogą m.in. być:

•
•
•
•

podjęcie działalności rolniczej,
zakup lub sprzedaż gruntów rolnych,
wydzierżawienie gospodarstwa rolnego,
podjęcie innej niż rolnicza aktywności zawodowej,
w tym podjęcie zatrudnienia,
• przyznanie prawa do świadczenia (np. renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego),
• przyznanie zasiłku dla osób bezrobotnych.

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników w III kw. 2017 r.
W Monitorze Polskim z 9 czerwca 2017 r., poz. 552, opublikowano Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości
miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie w III kwartale 2017 r.
Składka ta nadal będzie wynosić 42,00 zł miesięcznie
za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu. Za osoby
objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie składka ta będzie stanowić miesięcznie 1/3
pełnej składki, tj. 14,00 zł.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kw. 2017 r. stanowić będzie 10% obowiązującej
w marcu 2017 r. emerytury podstawowej (886,44 zł), tj. 89 zł.
Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w III kw. 2017 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych
użytków rolnych stanowić będzie:

• 12% emerytury podstawowej, tj. 106,00 zł – w przypadku
gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych
• 24% emerytury podstawowej, tj. 213,00 zł – w przypadku
gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych
• 36% emerytury podstawowej, tj. 319,00 zł – w przypadku
gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych
• 48% emerytury podstawowej, tj. 425,00 zł – w przypadku
gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej
300 ha przeliczeniowych.
Ostateczny ustawowy dzień na opłacenie należnych składek za III kwartał 2017 r., upływa 31 lipca br.
Więcej informacji na stronie www.krus.gov.pl
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Nabory PROW w roku 2017 i 2018 – warto skorzystać
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zatwierdziło
6 lipca zaktualizowany Harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014–2020. Znalazły się
w nim nowe terminy planowanych naborów na rok 2017
i 2018. Aktualny harmonogram ukazał się na stronie Ministerstwa www.minrol.gov.pl w zakładce: Harmonogram
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naboru wniosków PROW 2014–2020. Wzory wniosków
stosowane w poszczególnych naborach znajdą Państwo
na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl w zakładce: POBIERZ WNIOSEK / WYŚLIJ E-WNIOSEK.
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Prace komisji ds. szacowania strat

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Przytyk
21 kwietnia 2017 r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozku wiosennego, na wniosek Gminy Przytyk z dnia 26 kwietnia 2016 r. zarządzeniem nr 89 powołana
została przez Wojewodę Mazowieckiego Komisja do spraw
szacowania szkód, która dokonała lustracji 30 zgłoszonych
przez poszkodowanych rolników gospodarstw rolnych rozlokowanych na terenie całej gminy.

Wszystkich wnioskodawców informujemy, że protokoły
z oszacowania zakresu i wysokości szkód zostały już sporządzone, a te w których wykazane szkody przekroczyły poziom
30% średniej rocznej produkcji zostały zgodnie z regulaminem, podpisane przez upoważnionego pracownika Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury w Radomiu.
Przedmiotowe dokumenty są do odbioru w pokoju nr 16 (na
parterze Urzędu Gminy).

Wielki sukces przytyckich gimnazjalistów w piłce siatkowej!
Siatkarski Turniej Partnerstwa Regionalnego z udziałem
młodzieżowych zespołów cieszy się niesłabnącym powodzeniem. W trzeciej edycji wzięło udział dwanaście ekip reprezentujących gimnazja gmin uczestniczących w projekcie
Stowarzyszenia Czarni Radom.
W halach Publicznego Gimnazjum im. Biskupa Piotra Gołębiowskiego i Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Jedlińsku rywalizowało blisko 180 uczniów.
Wszystko zaczęło się od profesjonalnej rozgrzewki poprowadzonej przez Marcina Grabowskiego, trenera przygotowania fizycznego Cerrad Czarnych Radom. Później liczyła się
już tylko rywalizacja na siatkarskim parkiecie.
Turniej zakończył się dużym sukcesem siatkarzy z Publicznego Gimnazjum w Przytyku, którzy zajęli II miejsce.

Wszyscy zostali wyróżnieni medalami

Skład Publicznego Gimnazjum w Przytyku: Hubert Łomża, Michał Broda, Dawid Kornafel, Piotr Klimek, Przemysław Kosiec, Sebastian Nadgrotkiewicz, Michał Szymczyk,
Damian Senator, Dominik Gil, Michał Sobstyl, Dominik
Markowski, Adrian Kacprzak, Dawid Kiliański, Bartłomiej
Mizerski. Opiekun: Paweł Wlazło.
Po raz drugi z rzędu triumfował zespół Publicznego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Przysusze, przy którym
funkcjonuje Siatkarski Ośrodek Szkolny. Trzecie miejsce
wywalczyła drużyna z Wolanowa, reprezentująca powiat radomski.
Uczestnikom turniej dostarczył niezapomnianych wrażeń. Najlepsze ekipy w nagrodę odebrały okazałe puchary
i gadżety ufundowane przez Cerrad, sponsora tytularnego
zespołu PlusLigi. Wszyscy wyróżnieni zostali medalami
i dyplomami ufundowanymi przez FigAnd.
Końcowa kolejność:
1. Przysucha
2. Przytyk
3. Wolanów
4. Gniewoszów
5. Zwoleń
6. Jastrzębia
7. Iłża
8. Zakrzew
9. Jedlińsk
10. Gózd
11. Garbatka-Letnisko
12. Pionki

Sukcesy lekkoatletów z Wrzeszczowa

Jak co roku udanie zaprezentowali się młodzi lekkoatleci z Wrzeszczowa w kilku zawodach rozgrywanych głównie
w Radomiu.
W jubileuszowym X biegu Kazików w kategorii dzieci
II miejsce zajęła Julia Kozik, a na czwartym miejscu uplasował się jej brat Mariusz Kozik. Obydwoje są uczniami klasy
II PSP we Wrzeszczowie.
W Biegowym Grand Prix Radomia – Biegamy po Plantach
w kategorii dzieci wśród chłopców najlepszy okazał się Mariusz Kozik, Julia Kozik zajęła II miejsce wśród dziewcząt.
W rozegranym w Radomiu III Biegu Konstytucji 3 Maja
udanie zaprezentował się Dominik Królikowski – uczeń klasy II PSP we Wrzeszczowie. W mocno obsadzonych zawodach zajął II miejsce wśród chłopców.
W kolejnych zawodach z cyklu Biegowe Grand Prix Radomia – Biegiem po Borkach rozegranych 21.05.2017 r. Dominik Królikowski zajął II miejsce wśród chłopców.

Kolejny sukces odniosła sztafeta dziewcząt ze szkoły
z Wrzeszczowa. W rozegranym w dniu 9.06.2017 r. w Jedlińsku II Ulicznym Biegu Kościuszkowskim szkół podstawowych klas I – III zajęła II miejsce.
Uczniowie z Wrzeszczowa uczestniczyli pod czujnym
okiem nauczyciela wychowania fizycznego Łukasza Kowalczyka w zawodach Czwartki lekkoatletyczne. Jest to cykl
10 zawodów rozgrywanych jesienią i wiosną na obiektach
MOSIR-u w Radomiu. W klasyfikacji drużynowej Grand
Prix Czwartków Lekkoatletycznych na 30 startujących szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie uplasowała
się na VI miejscu. Do finału krajowego w Łodzi zakwalifikowali się: Aleksandra Rucikowska i Bartłomiej Nolberski
– uczniowie klasy IV PSP we Wrzeszczowie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naszym sportowcom.
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„Co za jazda” – rajd rowerowy w Jagodnym
Gmina Przytyk wspólnie ze Stowarzyszeniem „Co za
jazda!” 9 kwietnia rozpoczęły tegoroczny cykl rajdów rowerowych „Co za jazda”. Miłośnicy jednośladów mieli
do pokonania trasę liczącą kilkadziesiąt kilometrów, która obejmowała następujące miejscowości: Radom – Janiszew – Dąbrówka Nagórna – Taczowska Wola – Taczów
– Gulinek – Gulin – Gulin Młyn – Jankowice – Sukowska
Wola – Przytyk – Jagodno.
Nie pierwszy raz zalew w Jagodnym stał się celem rowerowych zmagań i przyciągnął nad swój brzeg wielu
pasjonatów rowerowych podróży. Pomimo zaplanowanej
trasy – około 30 km odcinka – tegoroczna edycja rajdu rowerowego cieszyła
się nie mniejszym
zainteresowaniem
jak ubiegłoroczna,
gdyż w wyprawie
wzięło udział około
200 rowerzystów.

Rajd sprawił wiele frajdy uczestnikom

Po przejechaniu wyznaczonego dystansu wszyscy uczestnicy rajdu mogli zachwycać się pięknymi widokami rozpościerającymi się wokół zalewu. Ponadto nie zabrakło czasu
na integracje uczestników, którzy mogli wypocząć i zjeść
pyszną kiełbaskę z ogniska w dobrym towarzystwie.

Dzień Dziecka z Bronią Radom – Turniej Piłki Nożnej
3 czerwca na stadionie sportowym w Przytyku odbył
się turniej piłki nożnej. W zmaganiach wzięło udział aż
270 zawodników z rocznika 2007. Turniej przebiegał
dwuetapowo:
1. Faza eliminacyjna – każda z 18 drużyn w efekcie
uprzedniego losowania została przyporządkowana do
jednej z 3 sześcioelementowych grup. Rezultaty rozegranych na tym etapie spotkań (przeprowadzonych
systemem „każdy z każdym”) zdecydowały o tym,
w której z grup finałowych przyszło rywalizować poszczególnym zespołom.
2. Faza finałowa – drużyny, które zajęły dwie pierwsze
pozycje po fazie eliminacyjnej walczyły o tytuł triumfatora „Ligi Mistrzów”, kolejne zaś rywalizowały
w „Lidze Europy” i „Lidze Fair Play”.
Poniższa klasyfikacja przedstawia rezultat toczonych
pojedynków:

Najlepszymi zawodnikami w klasyfikacji indywidualnej zostali: Wiktor Kopycki (Beniaminek Radom)
– w kategorii bramkarz turnieju; Igor Dróżdż (Broń Radom) w kategorii zawodnik turnieju; Bartłomiej Wysocki
(ESBANK RAP Radomsko) – w kategorii król strzelców.
Po rozegranych meczach przyszedł czas na odznaczenie
zawodników i oficjalne ogłoszenie wyników. Wójt Gminy
18

Przytyk Dariusz Wołczyński, Dyrektor PSP w Przytyku
Izabela Witkowska oraz p. Anna Paciorek wręczyli nagrody uczestnikom zawodów.
Dzięki zaangażowaniu i współpracy pana Wojciecha
Witkowskiego udało się wspólnie zorganizować Dzień
Dziecka z Bronią Radom.

Modzi piłkarze dali z siebie wszystko
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Z piłkarskich boisk
Zespół trampkarzy rocznik 2002 pod okiem trenera Pawła Zarębskiego, może uznać sezon wiosna 2017 za bardzo udany. Byliśmy pod wielkim wrażeniem dopingując
im w zmaganiach z rówieśnikami ze swojej grupy. Postęp
jaki zrobili pokazuje tylko jaką mamy utalentowaną młodzież, na którą warto stawiać. Powodzenia w rundzie jesiennej jako Juniorzy Młodsi.

Drużyna piłkarzy rocznika 2007

Drużyna trampkarzy przed meczem z Orlikiem Radom (wygrana 3:0)

Nasi seniorzy Sokoła Przytyk w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 w walce w swojej grupie zmagali się ze
zmiennym szczęściem. Po bardzo dobrych rozgrywkach
jesień 2016, wiosna 2017, nie była juz taka udana i osta-

tecznie skończyliśmy rywalizację w środku tabeli z pewnym utrzymaniem w klasie A. Na kolejny sezon wchodzimy z optymizmem, aby powalczyć o dobrą lokatę.
Powołaliśmy, także najmłodszy rocznik 2007 i młodsi,
którzy w nowym sezonie będą mieli okazję rywalizować
w rozgrywkach Radomskiego Związku Piłki Nożnej. Tymczasem spróbowali swoich sił w czerwcu 2017 podczas
turnieju organizowanym z pomocą władz Gminy Przytyk
na naszym stadionie przez Broń Radom .
Cieszymy się, że możemy liczyć na naszą Gminę, która
widzi potrzebę rozwijania sportu w naszym regionie – podsumowuje pan Robert Bienias, prezes KS Sokół Przytyk.

Klasyfikacja Trampkarzy rocznik 2002 na koniec sezonu: wiosna 2017

Klasyfikacja Senorów Klasy ,,A” sezonu 2016/2017
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Dane teleadresowe
Nazwa
Urząd Gminy Przytyk
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przytyku
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Telefon/Fax
(48) 6180087, 6180095,
6180550
(48) 618 03 18,
606 358 536

E-mail

Strona WWW

przytyk@przytyk.pl

www.przytyk.pl

zgkprzytyk@wp.pl

www.zgkprzytyk.pl

