Nr 1 (4) marzec 2013

Gmina Przytyk
Informator samorządowy

Wesołych Świąt!
Wielkanoc to czas radości i czas odrodzenia - Zmartwychwstania.
Wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy życzę zdrowych, pogodnych Świąt
Wielkiej Nocy, suto zastawionych stołów, dużo wody w Lany Poniedziałek i jak
najmilszych spotkań w gronie rodziny.
Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk

W tym numerze również:

Sto lat Stefanii Bugajczyk
Więcej na stronie 2.

Zbudują świetlicę
Więcej na stronie 5.

Anielskie śpiewanie

Szkolne imprezy

Więcej na stronie 11.

Więcej na stronie 12.
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Sto lat Stefanii Bugajczyk
Niecodzienny jubileusz
mieszkanki gminy

Fot. Archiwum
Gratulacje Jubilatce Stefanii Bugajczyk (siedzi w środku) złożyli
najbliżsi oraz władze samorządowe Przytyka.

		Stefania Bugajczyk mieszkanka gminy Przytyk,
skończyła 100 lat! Dostojna Jubilatka świętowała
1 marca urodziny w gronie rodziny i gości w Urzędzie
Gminy w Przytyku.
		Życzenia kolejnych lat w zdrowiu złożył Jubilatce
w imieniu mieszkańców gminy Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk. Sylwester Stani - Przewodniczący Rady Gminy, Rafał Rajkowski - kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Grażyna
Marcula - przedstawicielka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oraz najbliższa rodzina Jubilatki.
		- To chwila bardzo szczególna w życiu człowieka.
Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych
urodzin. Sto lat, to czas, który dla większości z nas,
zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się
nie do osiągnięcia. To czas, w którym zebrać można
mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe
chwile szczęścia, radości, choć także i smutków. Życzę,
aby kolejne lata mijały Pani w atmosferze miłości
i wsparcia najbliższych. Niech szczęście, jakim
obdarzył Panią los przyniesie wiele pogody ducha,
a dzień tak zacnego jubileuszu będzie dla Pani okazją
do spotkań z rodziną i przyjaciółmi - powiedział wójt
Dariusz Wołczyński.
		Pani Stefania Bugajczyk z domu Smagowska urodziła się 1 marca 1913 roku w Ostrołęce. Przyszła na
świat jeszcze w czasie, kiedy nie było wolnej Polski, a
niepodległość została ogłoszona pięć lat później. Pani
Stefania wyszła za mąż za Stanisława Bugajczyka, oboje
prowadzili gospodarstwo rolne. Doczekała się pięcioro
dzieci - jednego syna i cztery córki. Ma też 13 wnuków,
28 prawnuków i dwoje praprawnuków. Jubilatka czuje
się dobrze, wciąż czuje się potrzebna w rodzinie.

O dobre samopoczucie jubilatki bardzo dobrze dbają
domownicy i zgodnie twierdzą, że seniorka napracowała się już w życiu i teraz ma odpoczywać. Wszyscy
jej złożyli życzenia, były też kwiaty.
		Toast za zdrowie Stefanii Bugajczyk wzniesiono lampką szampana i odśpiewano 200 lat! Była to
wzniosła i wzruszająca chwila. Jubilatce życzymy
dalszych lat w zdrowiu i szczęściu.

Fot. Archiwum
Dostojna
Jubilatka
przyjmowała życzenia
w otoczeniu rodziny.

Warto pomagać
Zespół interdyscyplinarny
w gminie
		Zarządzeniem Wójta Gminy w Przytyku został
powołany Zespół Interdyscyplinarny, który realizuje
działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
		Zadaniem zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań w szczególności poprzez: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie
działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
Zespół ma też inicjować interwencje w środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechniać
informacji o instytucjach, osobach i możliwościach
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
		W Gminie Przytyk został uruchomiony punkt
konsultacyjny, do którego mogą zgłaszać się osoby
doznające przemocy i stosujące przemoc, czynny
w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca, w godz. od
16.30 do 17.30.
		Siedziba punktu znajduje się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku – I piętro.
		Więcej informacji na temat działalności punktu
można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku - pokój nr 10 lub telefonicznie 48 618
00 95 wew. 40.
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Będzie nowe przedszkole
Gmina rozpocznie inwestycję

Fot. Archiwum
Jest już gotowa wizualizacja nowego przedszkola w Przytyku.

		Najważniejsze zadanie, jakie stoi przed samorządem gminnym, to budowa przedszkola. Jest już
przygotowany projekt nowego przedszkola w Przytyku, teraz została wszczęta procedura przetargowa na
samo wykonanie inwestycji.
		Nowe przedszkole jest bardzo potrzebne, gdyż
stare przedszkole, które teraz służy dzieciom, nie
należy do tych wzorcowych. Obecny budynek przedszkola jest stary. Jeszcze w czasie ostatniej wojny
w tych budynkach stacjonowali żołnierze, potem
służył innym celom. Nie ma jak wyremontować
budynku, najlepiej zbudować po prostu nowy.

Fot. Archiwum
Nowa placówka będzie zbudowana przy szkole podstawowej
w Przytyku.

będzie miało własną kotłownię na ekogroszek.
		Projektowany budynek ma trzy wejścia. Wejście
główne od strony zachodniej. Drugie wejście do
budynku oraz na plac zabaw znajdować się będzie się
od strony wschodniej.
		W środku, przy głównym wejściu, będzie duża
szatnia na 125 szafek, do tego ławki. Projektuje się 5
sal dydaktycznych, w każdej oddzielny węzeł sanitarny z dwiema umywalkami, dwoma sedesami i jednym
brodzikiem. Przy każdej sali znajdzie się pomieszczenie gospodarcze na leżaki lub inny sprzęt. W obiekcie zaprojektowano pomieszczenie biurowo - socjalne dla pracowników przedszkola, oraz stołówkę wraz
Przestronny budynek
z pomieszczeniem kuchennym i wymaganymi
		Planowane przedszkole pomieści pięć oddziałów pomieszczeniami zaplecza.
i będzie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 5 		Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnolat. Układ funkcjonalny budynku został tak zaprojek- sprawnych.
towany, aby zapewnić prawidłową organizację pracy,
jak najlepsze wykorzystanie pomieszczeń, odpowied- Ogłoszony przetarg
nie warunki higieniczno-sanitarne BHP oraz spraw- 		19 lutego został ogłoszony przetarg nieograniność świadczonych usług.
czony na budowę przedszkola, zgodnie z przepisa		Sama powierzchnia zabudowy wynosi 782 metrów mi ustawy Prawo Zamówień Publicznych. O szczegókwadratowych. Powierzchnia użytkowa to 927 łach przetargu można dowiedzieć się na stronie intermetrów kwadratowych, a kubatura: 4600 metrów netowej www.bip.przytyk.pl w zakładce przetargi /
sześciennych. Szerokość elewacji frontowej budynku aktualne przetargi. Wyżej prezentujemy wizualizawyniesie prawie 42 metry. Wysokość budynku liczona cję nowego budynku przedszkola. Według zamierzeń,
od poziomu terenu przy wejściu do kalenicy budynku we wrześniu przyszłego roku maluchy z naszej gminy
wynosi 10,56 metra.
pójdą już do nowego, kolorowego przedszkola.
		Obiekt zaprojektowany został w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka ceramicznego. Budynek
będzie miał dwie kondygnacje, z częścią parterową od strony południowej. Dach z blachy trapezowej
wielospadowy, o konstrukcji drewnianej. Przedszkole
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Zabawa w przedszkolu
Bal i obchody Dnia Babci i Dziadka
		Bal karnawałowy, to radosny dzień dla przedszkolaków, wyczekiwany nieraz przez wiele tygodni. Dzieci
miały taką wesołą zabawę karnawałową 26 stycznia
w domu weselnym „Arkadia” w Przytyku. Bal odbył
się pod hasłem: Królowa Zima. Dzieci, nauczycielki
oraz rodzice byli przebrani za postacie z bajek. Zabawa
z różnymi konkursami odbywała się w rytm muzyki
dziecięcej. Wszyscy byli zachwyceni, a najbardziej
najmłodsi, którzy mieli wiele radości. Podczas balu
był czas na słodki poczęstunek i spotkanie ze świętym
Mikołajem, który nie zapomniał o prezentach.
		Dzieci nie tylko się bawią, ale i pamiętają o swoich
babciach i dziadkach. 21 stycznia przedszkolaczki
przygotowały uroczystość właśnie z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Najpierw została odprawiona msza święta
w kościele parafialnym w Przytyku, w intencji wszystkich babć i dziadków. Następnie przedszkolaki śpiewały piosenki i recytowały wiersze. Potem złożyły życzenia swoim najbliższym. Po występach zaproszeni
goście zostali poczęstowani słodkim upominkiem. Nie
zabrakło też pamiątkowych fotografii i uścisków.

Fot. Archiwum
Przedszkolaczki miały fantastyczną zabawę karnawałową.

Wsparcie finansowe
		W wyniku przeprowadzonej procedury już został
wyłoniony wykonawca. Gmina postarała się o zdobycie funduszy z zewnątrz i budowa targowiska zostanie dofinansowana z pieniędzy Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
		Plan obejmuje budowę budynku zaplecza, a obok
znajdzie się wiata nad targowiskiem o wymiarach 18
na 48 metrów. Teren dookoła wiaty i budynku zaplecza zostanie utwardzony, powstanie też chodnik.
Obok znajdzie się miejsce na parking dla 44 miejsc
postojowych, w dwóch naprzeciwległych rzędach. Do
parkingu zostanie doprowadzona droga o szerokości
przynajmniej 5,7 metra.
		Wzdłuż granicy targowiska z drogą powiatową
zaprojektowano dodatkowe 4 miejsca parkingowe
oraz 3 miejsca przy budynku socjalno administracyjnym. Także rowerzyści przyjeżdżający na targ bez
problemu będą mogli zostawiać swoje rowery. Zaprojektowano dwa stojaki na rowery, po 12 sztuk. Dojazd
do całości stanowić będzie projektowana droga
wzdłuż istniejącego ogrodzenia.
		W północnej części znajdować się będzie niezadaszone targowisko – tak jak dotychczas. Będzie tam
prowadzony miedzy innymi handel obwoźny.
Zaplecze sanitarne
		W budynku zaplecza znajdują się pomieszczenia
administracyjne z zapleczem socjalnym, toalety dla
klientów, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie
mycia opakowań i skrzyń owoców i warzyw.
		Cała powierzchnia terenu inwestycyjnego to około
6263 metrów kwadratowych. Z kolei powierzchnia
targowiska pod zadaszeniem - 865 metrów kwadratowych, w tym na stoiska handlowe zostanie przeznaczone 630 metrów kwadratowych. Łącznie pod
zadaszeniem będą 62 stanowiska.
		Termin zakończenia budowy przewidziany jest na
15 października tego roku.

Handel w nowych
warunkach
Lepsze targowisko w Przytyku
		Jeszcze w tym roku w Przytyku poprawią się warunki
do handlu, zostanie całkowicie zmodernizowany plac
targowy. Na obecnym targowisku powstaną zadaszone stoiska, wiata, a klienci będą mogli kupować
w lepszych warunkach.
		To jedna z większych inwestycji w gminie: planowana inwestycja obejmuje budowę wiaty, zadaszenie
targowiska wraz z budową budynku zaplecza.

Sch. Archiwum
Schemat budowy targowiska wraz z elementami infrastruktury
technicznej.
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Powstanie Dom Ludowy
Inwestycja we Wrzeszczowie
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procedury przetargowej zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, już został wyłoniony wykonawca. Termin zakończenia budowy: 31
października tego roku.

Droga do remontu
Poprawia się warunki jazdy
		Jedną z inwestycji drogowych, jaką zaplanowała Rada Gminy w Przytyku, jest przebudowa drogi
gminnej Kaszewska Wola - Kadłubska Wola. Dzięki
temu poprawi się dojazd dla mieszkańców obu tych
miejscowości.
		Długość drogi przeznaczonej do przebudowy
wynosi 480 metrów. Będzie tam położona nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o szerokości jezdni pięć
metrów. Ponadto zostanie zbudowana nawierzchnia
poboczy i zjazdów z kruszywa. Obustronne pobocza
będą miały szerokość 0,75 metra. W inwestycji
zaplanowano budowę rowów przydrożnych po obu
stronach, będą też dwa przepusty rurowe pod drogą
i sześć przepustów rurowych pod zjazdami.

Fot. Archiwum

		Zamiast starego budynku we Wrzeszczowie
powstanie wiejska świetlica dla wszystkich mieszkańców, oraz na potrzeby strażaków.
		Samorząd już zaplanował inwestycję we Wrzeszczowie. Ma powstać parterowy, niepodpiwniczony
budynek, o konstrukcji tradycyjnej. Zaprojektowano
wielospadowy dach o konstrukcji drewnianej, kryty
blacho- dachówką.
		Budynek będzie podzielony funkcjonalnie na dwie
części. W jednej znajdzie się świetlica środowiskowa,
na rzecz lokalnej społeczności. W drugiej części będą
pomieszczenia gospodarczo – garażowe, z przeznaczeniem dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
Działka we Wrzeszczowie, gdzie powstanie świetlica,
ma bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej. Sama
działka ma 1449 metrów kwadratowych powierzchni, a przyszła świetlica zajmie – 200 metrów kwadratowych zabudowy, a 167 metrów kwadratowych
powierzchni użytkowej.
		Szerokość przyszłego budynku świetlicy liczy ponad
11 metrów, długość ponad 19 metrów, a wysokość –
3,5 metra.
		W zagospodarowaniu przestrzennym Domu
Ludowego przewidziano, miejsca parkingowe. Będą
też chodniki, podjazd do budynku, trawniki, ławki
parkowe, kosze na śmieci. Poszczególne elementy zagospodarowania terenu zostaną oddzielone
krawężnikami i obrzeżami betonowymi.
Fot. Archiwum
		Gmina postarała się o finansowanie inwesty- Droga między Kaszewską Wolą a Kadłubską Wolą zostanie zmocji z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwo- dernizowana.
ju Obszarów Wiejskich. W wyniku przeprowadzonej

Czas na zapisy
Dzieci do przedszkola
		Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przytyku informuje, że rozpoczęły się zapisy dzieci do Publicznego
Przedszkola w Przytyku na rok szkolny 2013/2014.
Termin zapisu - do końca kwietnia. Karty zgłoszeń
prosimy pobierać w sekretariacie placówki.

Sch. Archiwum
Projekt budowlany architektoniczny. Elewacja południowa.
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Sprawdzajmy dowody
Można wymienić dokument za darmo
		Przypominamy wszystkim mieszkańcom naszej
gminy o sprawdzeniu terminu ważności dowodu
osobistego. Dokumenty są wydawane na 10 lat i trzeba
sprawdzić, czy są ważne. Bez dowodu nie załatwimy
wielu spraw, choćby na poczcie, czy w banku. Osoby,
którym kończy się termin ważności dowodu osobistego prosimy o złożenie wniosku wraz z dwoma
aktualnymi fotografiami. Wniosek należy złożyć
w Urzędzie Gminy w terminie 30 dni, przed upływem
końca ważności dowodu osobistego. Wydawanie
dowodów osobistych jest zwolnione z opłaty.
		Przypomnijmy, że dowód wymieniamy nie tylko
z upływem terminu ważności, ale także ze względu na
zmianę nazwiska, choćby wskutek zawarcia związku
małżeńskiego, zmiany miejsca zamieszkania, lub gdy
dotychczasowy dowód osobisty został skradziony lub
zgubiony.

Trzeba wypowiedzieć
starą umowę
W lipcu wejdzie nowy tryb odbioru śmieci
		Każdy mieszkaniec gminy, który ma podpisaną
indywidualną umowę z firmą o odbiór śmieci, musi
ją wypowiedzieć do 30 czerwca. Jeśli tego nie zrobi,
od 1 lipca będzie płacił niepotrzebnie dwie opłaty: dla
gminy i dla firmy.
Zmiana przepisów
		Wszystko dlatego, że weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca.
		- Rozpoczęliśmy już kampanię informacyjną, między
innymi na zebraniach w sołectwach. Przypominamy mieszkańcom, że jeśli mają indywidualne umowy
z firmą odbierającą śmieci, muszą te umowy rozwiązać do 30 czerwca – mówi Dariusz Wołczyński, Wójt
Gminy Przytyk.
		Do tej pory to właściciele nieruchomości sami
podpisywali z firmami umowy na odbieranie odpadów
– to był worek czarny.
		Teraz od 1 lipca 2013 roku na terenie Gminy
Przytyk będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który obejmuje nieruchomości zamieszkałe. Fundamentalną zmianą
w stosunku do obowiązujących przepisów, będzie to,
że Gmina Przytyk stanie się odpowiedzialna za odbiór,
transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

od mieszkańców.
Przyjęte stawki
		Właściciele nieruchomości od 1 lipca będą wnosić
co dwa miesiące opłatę do Gminy Przytyk zgodnie
z podjętą uchwałą Rady Gminy w Przytyku. I tak
wysokość stawki miesięcznej za gospodarowanie selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi ustalono:
- od gospodarstwa domowego składającego się z 1
osoby - 8 złotych.
- od gospodarstwa domowego do 3 osób - 16 złotych.
- od gospodarstwa domowego powyżej 3 osób - 25
złotych.
		Warto segregować śmieci, bo to się opłaci. Za
odbiór śmieci, które nie będą posegregowane, mieszkańcy zapłacą dwa razy więcej, niż za posegregowane.
Są to stawki:
- od gospodarstwa domowego składającego się z 1
osoby – 16 złotych.
- od gospodarstwa domowego do 3 osób - 32 złotych.
- od gospodarstwa domowego powyżej 3 osób – 50
złotych.
		Nieruchomości niezamieszkałe, na przykład przedsiębiorstwa, instytucje, działkowicze, płacą za odbiór
odpadów na dotychczasowych zasadach, to jest na
podstawie indywidualnie zawartej umowy.
		Właściciele nieruchomości zamieszkałych, mają
obowiązek złożyć wcześniej otrzymaną od Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
do 31 marca 2013 roku. Druk deklaracji można pobrać:
w Urzędzie Gminy lub ze strony internetowej Urzędu.
		W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, albo
uzasadnionych wątpliwościach, co do danych zawartych w deklaracji, Urząd Gminy określi w drodze
decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki.
Oddać można wszystko
		W gminie powstanie punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w skrócie PSZOK, do którego mieszkańcy będą mogli przekazywać bezpłatnie
poszczególne frakcje odpadów. Będzie można tu oddać
choćby stare meble, czy inne odpady wielkogabarytowe, a takze zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony,
stary sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania
wielomateriałowe, wykładziny i dywany, świetlówki i żarówki, chemikalia - farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe itd. Ponadto będzie można tam złożyć
opakowania po chemikaliach z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych i opakowań po tych odpadach.
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Leśniczy przyjmuje
Można zgłaszać się w wybrane dni
		Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom ustalił terminy
przyjmowania leśniczego w Gminie Przytyk. Terminy dyżurów do spraw lasów niepaństwowych pełnionych w Urzędzie Gminy w Przytyku. Grzegorz Rokiciński czeka na interesantów w poniedziałki: 25 III, 8 IV,
15 IV, 22 IV, 6 V, 13 V, 20 V, 10 VI, 17 VI, 24 VI, 8 VII,
15 VII, 22 VII, 5 VIII ( zastępstwo), 12 VIII, 19 VIII,
26 VIII, 9 IX, 16 IX, 23 IX, 7 X, 14 X, 21 X, 28 X, 4 XI,
18 XI, 25 XI, 2 XII, 09 XII, 16 XII.

Walne zebrania
strażaków
Druhowie przyjęli plan na ten rok
		Zakończyły się już walne zebrania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Przytyk,
które odbywały się cyklicznie w lutym i marcu.
		Przypomnijmy, że w naszej gminie jest osiem
jednostek OSP: Domaniów, Potkanna, Wrzos,
Goszczewice, Wrzeszczów, Dęba, Suków i Przytyk.
Podczas niedawnych spotkań w których uczestniczyli: wójt Dariusz Wołczyński, z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu bryg Marek Ziemnicki, Prezes Zarządu Powiatowe ZW OSP RP w Radomiu
dh Andrzej Strzych, Naczelnik Wydziału Operacyjnego KM PSP w Radomiu mł. bryg. Robert Prokop, mł.
bryg Krzysztof Jurczak, Prezes Zarządu Gminnego OSP
RP w Przytyku Sylwester Podymniak, oraz Komendant
Gminny OSP Wojciech Wrzecion. Ochotnicy poruszali sprawy związane z bieżącą działalnością jednostek,
remontami strażnic oraz zakupami umundurowania
i sprzętu.
		Ponadto omawiano organizację uroczystości Dnia
Strażaka, które będą połaczone z 50 rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosie, a same
obchody odbędą się 5 maja we Wrzosie.

Fot. Archiwum
W walnym zebraniu strażaków uczestniczył także Dariusz Wołczyński, Wójt Gminy Przytyk.
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		W roku sprawozdawczym, dzięki pozyskanym
dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu
Województwa Mazowieckiego, a także własnym
środkom, gminie udało się kupić następujący sprzęt:
zestaw oświetleniowy wraz z agregatem prądotwórczym, agregat prądotwórczy, piłę do betonu i stali.
Ponadto został zrobiony nowy dach na strażnicy OPS
Potaknna. W pracach uczestniczyli: Krzysztof Zakrzewski, Stanisław Podsiadły, Zbigniew Nowak, Piotr Kilianek, Marek Wudarczyk, Roman Wudarczyk, Paweł
Nowak.

Świadczenia pielęgnacyjne
Zmiany w świadczeniach rodzinnych
		Od 1 stycznia 2013 roku zmieniło się prawo do
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, tak zwane becikowe. Teraz jest uzależnione od
kryterium dochodowego, które wynosi 1922 złotych
miesięcznie, w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
Zmiana ta dotyczy dzieci urodzonych po 1 stycznia
2013 roku.
		Z kolei w przypadku dzieci urodzonych przed tą
datą becikowe przyznaje się na dotychczasowych
zasadach, czyli niezależnie od wysokości dochodów
w rodzinie.
		To nie jedyne zmiany w świadczeniach wprowadzonych od 1 stycznia 2013 roku. Bowiem w tym roku
nastąpiły również zmiany w zakresie zasad ustalania
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, oraz wprowadzono nowe świadczenie opiekuńcze. Teraz specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie w rodzinie,
jeżeli rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, a dochód nie przekracza 623 złotych na
osobę w rodzinie. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje między innymi matce, ojcu, lub innym osobom
w rodzinie, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ta niepełnosprawność powstała przed 18. rokiem życia, lub
w trakcie nauki nie później niż do 25. roku życia.
		Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodu na osobę w rodzinie. Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują do niego
prawo do 30 czerwca 2013 roku. Powyższe zmiany
wynikają z wejścia w życie ustawy z 7 grudnia 2012
roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
oraz niektórych innych ustaw – Dziennik Ustaw z 2012
roku pozycja 1548. Dodatkowe informacje można
uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przytyku ul. Zachęta 57, tel. 48 618-00-95 w. 44
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Nie wypalać traw!
Można stracić dotację rolną
		Gdy tylko zaczęła się wiosna, od razu dali znać
o sobie podpalacze. Strażacy mają pełne ręce roboty
przy gaszeniu nieużytków, a tymczasem w innym
miejscu mogą być potrzebni, jeśli zdarzy się poważny
wypadek, czy pożar domu.
Bzdury o użyźnianiu
		Przyczyny pożarów łąk na przedwiośniu, to oczywiście podpalenia. Tak dzieje się od lat i są miejsca,
gdzie ogień podkładany jest każdego roku. Ponad 94
procent przyczyn powstania pożarów łąk, to działanie człowieka. Nadal bowiem od pokoleń wśród
wielu rolników panuje przekonanie, że spalenie trawy
spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy,
a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic
bardziej błędnego. Ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład
resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków
chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi
jak i zwierząt.
		Podczas pożaru powstaje duże zadymienie, które
jest szczególnie groźne dla osób przebywających
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia,
z uwagi na możliwość zaczadzenia. Dym z palących
się łąk zmniejsza widoczność na drogach, co może
prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji
i wypadków drogowych.
		Od palącego się poszycia gleby może zapalić
się podziemna warstwa torfu. Pokłady torfu mogą
zalegać nawet do kilkunastu metrów w głąb. Wtedy
powstają długotrwałe pożary, trwające nawet do kilku
miesięcy i wyjątkowo trudne do ugaszenia. Ponadto,
w przypadku, gdy zwykła łąka po pożarze regeneruje
się przez kilka lat, to pokłady torfu potrzebują na to
kilku tysięcy lat.
		Strażacy od lat apelują o rozsądek. Jak widać na
niewiele się to zdaje. Znaczna część pożarów, to efekt
chuligańskich wybryków. Ale niestety pokutuje też
przekonanie, że wypalanie traw i rżysk, to sposób na
użyźnienie ziemi. A to można włożyć między bajki.
Rolnicy, którzy korzystają z dopłat unijnych muszą
liczyć się z konsekwencjami ich utraty. Jeśli urzędnik zobaczy pogorzelisko na ich łące, czy polu, to
Agencja może zmniejszyć dopłaty od 5 do 25 procent,
a w skrajnych przypadkach nawet odebrać wszystkie
rodzajów dopłat bezpośrednich za dany rok.

ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo
często wymykają się spod kontroli i przenoszą na
pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie
w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.
Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi.
		Pamiętajmy, że co roku w pożarach wywołanych
wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze,
przypadkowe osoby oraz strażacy!
Wypalanie traw to także bardzo duże zagrożenie dla
lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi
się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany, które po pożarze odradzają się przez
wiele dziesiątek lat.
Gaszenie kosztuje
		Jasno trzeba też powiedzieć, że za głupotę podpalaczy płacą wszyscy podatnicy. Szacuje się, że tylko
jeden wyjazd strażaków do płonącego nieużytku
może kosztować nawet kilkaset złotych.
		Wypalanie traw, to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ponadto wypalanie jest też niedozwolone! Określa to prawo i można zostać ukarany
grzywną do 5000 złotych. Kodeks karny stanowi też,
że „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.
		W płomieniach lub na skutek podwyższonej
temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt: żaby,
ropuchy, jaszczurki, ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne
gryzonie. Przy wypalaniu giną też mrówki. Mrówki
zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład
masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, „przewietrzają” glebę. Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są biedronki, zjadające
mszyce.

Mogą ginąc ludzie
Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszo- Fot. Archiwum
ne i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu Każdej wiosny strażacy są wzywani do gaszenia pożarów łąk.
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Biuro doradzi rolnikom
Można skorzystać z pomocy
		Po gruntownej modernizacji przeprowadzonej jesienią 2012 roku w budynku Urzędu Gminy
w Przytyku znalazło przekazane nowe biuro dla
doradcy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Pomieszczenie zostało gruntownie odnowione,
wyposażone w niezbędny sprzęt. W punkcie doradztwa przyjmuje codziennie specjalista MODR.
		- Świadczymy doradztwo technologiczne zarówno w zakresie produkcji roślinnej jak i zwierzęcej.
Dużym powodzeniem cieszy się doradztwo w zakresie
produkcji ogrodniczej w szczególności upraw warzyw
w tunelach foliowych – mówią specjaliści rolni.
Programy wsparcia
		Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się
doradztwo w zakresie Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
		- Służymy pomocą przy opracowywaniu wniosków
pomocowych w ramach takich programów, jak:
Młody Rolnik, Modernizacja Gospodarstw Rolnych,
Renty Strukturalne, Dopłaty Bezpośrednie oraz ONW
a także pakiety rolnośrodowiskowe - dodają doradcy.
Przypomnijmy, że w 2011 i 2012 roku bardzo popularny stał się program „Odtwarzanie potencjału produkcji rolniczej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych”. Rolnicy, którzy w lipcu 2011 roku ponieśli duże
straty po klęsce huraganu, a także i gradobicia, mieli
możliwość ubiegania się o dofinansowanie inwestycji nawet do 90 procent ich wartości netto. Wówczas
z pomocy doradców MODR w przygotowywaniu tych
wniosków na terenie gminy Przytyk skorzystało około
140 gospodarstw.
Jakie kredyty
		Dużym zainteresowaniem cieszy się także doradztwo kredytowe, z którego corocznie korzysta od kilkunastu do kilkudziesięciu rolników. Z kolei od 15 marca
do 15 maja punkt doradztwa dosłownie jest oblegany
przez rolników, którzy chcą skorzystać z pomocy przy
wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe i ONW.
W tym czasie także rolnicy, którzy zakupili kwalifikowany materiał siewny, mają możliwość uzupełnić
wniosek o dopłaty do materiału siewnego, który wraz
z załącznikami składany jest w Oddziale Terenowym
Agencji Rynku Rolnego w Warszawie.
		- Dużą frekwencję odnotowujemy na szkoleniach
organizowanych w okresie jesienno-zimowym, na
których to producenci rolni mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami świata nauki,
wymiany zdań i poglądów – dodają specjaliści.
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		Doradcy są także obecni na organizowanych
corocznie Targach Papryki w Przytyku, gdzie organizują wystawę odmian papryki uprawianej w gospodarstwach z terenu gminy Przytyk.
		Dodajmy, że biuro zgłosiło też do prestiżowego
ogólnopolskiego konkursu „AGROLIGA 2012” gospodarstwo rolne Łukasza Jankowskiego z Dęby, które
otrzymało wyróżnienie.
		- Dzięki dobrej współpracy z Samorządem
Gminnym w dalszym ciągu będziemy zajmować się
doradztwem rolnym i pomocą rolnikom w gminach
gdzie rolnictwo jest podstawą egzystencji mieszkańców – dodają specjaliści.

Fot. Archiwum
Biuro doradztwa rolniczego działa w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Składki do spółki
Walne Gminnej Spółki Wodnej
		26 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Przytyku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej. W wyniku przeprowadzonych wyborów, spośród delegatów z sołectw, których
grunty są zmeliorowane, został wybrany Zarząd.
Spółką pokieruje Zarząd w następującym składzie:
Henryk Jankowski – przewodniczący. Wojciech Wlazło
– zastępca przewodniczącego. Andrzej Soból – sekretarz. Członkowie zarządu: Czesława Paciorek, Wiesław
Porczek. Została także wyłoniona komisja rewizyjna
w składzie: Stanisława Korgul – przewodnicząca,
Tomasz Sobstyl- zastępca przewodniczącego, Marek
Szczepaniak – członek komisji rewizyjnej
		Ponadto podczas zebrania podjęto uchwałę
o wysokości składek. I tak składka dla osób indywidualnych na rok za jeden hektar gruntu zmeliorowanego
wynosi 30 złotych, składka od jednej pozycji rejestrowej (działki) zmeliorowanej - 24 złote. Składka dla
instytucji na rok za jeden hektar gruntu zmeliorowanego - 100 złotych, składka od jednej pozycji rejestrowej (działki) - 50 złotych. Ponadto zostali wybrani
delegaci na zjazd powiatowy Rejonowego Związku
Spółek Wodnych w Przysusze: Henryk Jankowski oraz
Wojciech Wlazło.
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Rocznica powstania
Walki były na naszym terenie
		Mija 150 lat od czasu wybuchu Powstania Styczniowego. Mieszkańcy naszego regionu czynnie brali
udział w tym zrywie patriotycznym, a jedną z pamiątek po tych czasach jest zbiorowa mogiła powstańców
we Wrzosie.
Klęska w bitwie
		Sama bitwa miała miejsce 23 sierpnia 1863 roku.
Tego dnia oddziały powstańcze dowodzone przez
„Ćwieka” i Eminowicza po całodniowej walce pod
Wirem poniosły klęskę. Powstańcy zostali rozproszeni, wielu zginęło. Po zakończonej bitwie 27 powstańców zostało pochowanych na cmentarzu parafialnym
we Wrzosie. 60 lat po bitwie, w 1923 roku miejscowa
młodzież i okoliczna ludność usypała na cmentarzu
niewielki kopiec, a na szczycie położono głaz z pola
bitwy, umocowany żelaznym krzyżem.
		- Obecnie dwie mogiły znajdujące się na cmentarzu parafialnym we Wrzosie są otoczone opieką
uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie.
Powstańcy pokazali, jak walczyć za wolność – mówią
dziś nauczyciele.
		W księgach parafialnych Wrzosu czytamy, że:
„Dwudziestego trzeciego sierpnia roku 1863 o godzinie dziesiątej przed południem na gruntach wsi Wir
i Goszczewice w czasie wojny poległo osób płci
męskiej dwudziestu siedmiu niewiadomych z imienia
i nazwiska”.
		Ranni przebywali we wsiach Wir i Goszczewice.
Mimo, że za udzielenie pomocy groziły represje, to
jednak ludność opiekowała się nimi.
		W następnych aktach zapisano dziesięciu znanych
z nazwiska i imienia zmarłych powstańców: Franciszek Myślakoski, l. 20, pochodzący z Borkowic, Jan
Marcinkoski, l. 20, pochodzący z Krepy - Guberni
Radomskiej, Antoni Wieluchowski, l. 20, pochodzący
z Kazaniowa, Wojciech Nalewajek, l. 24, pochodzący
z Janowa, Stanisław Kurzela, l. 26, pochodzący z Żabiej
Woli - Guberni Warszawskiej, Adam Jędrychowski,
l. 22, pochodzący z Końskich, Aleksander Wolski,
l. 30, Paweł Pączek, l. 24, pochodzący z Mszczonowa,
Franciszek Zagórski, l. 28, pochodzący z Lubelszczyzny, Kazimierz Zieliński, l. 25, pochodzący z Lublina.
Wymienieni żołnierze należeli do oddziałów Eminowicza i „Ćwieka”.

		W 1993 roku, gmina Przytyk przekazała fundusze na renowacje powstańczej mogiły. Rozsypujący się kopiec został obmurowany. Przez lata uczniowie wraz z nauczycielami porządkowali mogiłę, harcerze trzymali warty honorowe w Dzień Wszystkich
Świętych. Wydarzenia sprzed 150 lat są wciąż ważne,
a pamięć jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
		Przypomnijmy, że Powstanie Styczniowe wybuchło
22 stycznia 1863. Spowodowane zostało narastającym terrorem, jaki wprowadziły władze carskie. Szczególne nasilenie walk nastąpiło wiosną i latem 1863
roku. Po początkowych sukcesach powstańcy zaczęli ponosić jednak klęski, a samo powstanie upadło
w 1864 roku. 11 kwietnia 1864 schwytany został
ostatni dyktator powstania Romuald Traugutt i jego
współpracownicy. Wszyscy zostali straceni. Powstanie styczniowe przyspieszyło uwłaszczenia chłopów
w Królestwie, ogromnie rozszerzyło i umocniło polską
świadomość narodową. Powstanie styczniowe było
najdłużej trwającym powstaniem polskim. Według
szacunków w powstaniu styczniowym zginęło około
30 tysięcy powstańców, a około 38 tysięcy zostało
zesłanych na Sybir.
Klęska powstania była ogromnym wstrząsem dla
Polaków. Wśród znacznej części społeczeństwa
zapanowało przeświadczenie o beznadziejności
wszelkiej walki zbrojnej. Rząd carski stopniowo likwidował resztki autonomii Królestwa Polskiego, którego nazwę zmieniono na Kraj Nadwiślański. Pomimo
klęski, nie załamał się w nich duch oporu i siła walki,
co potem uwidoczniło się w 1918 roku, gdy Polska
odzyskała niepodległość. Ten zryw narodowowyzwoleńczy miał wpływ na dążenia niepodległościowe
następnych pokoleń.

Fot. Archiwum

Utrata praw miejskich
Bitwa pod Wirem była jedną z większych w naszym regionie
		Jednym ze skutków powstania był wydany w 1869 w czasie Powstania Styczniowego.
roku ukaz carski, na mocy którego Przytyk utracił
prawa miejskie.
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Anielskie śpiewanie
w gimnazjum
Jubileuszowy Turniej Regionalny
		W Publicznym Gimnazjum w Przytyku 9 stycznia
odbył się dziesiąty Turniej Regionalny.
		Turnieje stały się już tradycją szkoły. Forma dorocznych spotkań bywała różna: przedstawienia teatralne, scenki rodzajowe, pokazy taneczne, prezentacje zabaw, strojów, zachowań naszych przodków.
W ciągu ostatnich lat spotkania przybrały formę
prezentacji szkół, które brały udział w spotkaniach.
Na zaproszenia odpowiadały zarówno szkoły z terenu
gminy Przytyk, jak i zaprzyjaźnione, sąsiednie gimnazja. Przez te dziesięć lat każdy kolejny Turniej zadziwiał pomysłowością. Dziesiąty Turniej Regionalny
został zorganizowany pod hasłem „Anielskie śpiewanie” i został przeprowadzony jako konkurs kolęd
i pastorałek.
		W dwu kategoriach wiekowych, szkoły podstawowe i gimnazja, zaprezentowało się dziesięć szkół
z terenu działania Lokalnej Grupy działania „Razem
dla Radomki. Patronat nad Turniejem objął Dariusz
Wołczyński, Wójt Gminy Przytyk.
		Pierwsze miejsce w konkursie zajął zespół Wolanianki z ZSO z Wolanowa. Uczniowie tej szkoły zwyciężyli w obydwu kategoriach wiekowych. Drugie miejsce
w kategorii „szkoły podstawowe” zajęli uczniowie PSP
z Wrzosu a trzecie – uczniowie PSP z Mniszka. Drugie
miejsce w kategorii „gimnazja” zajęli uczniowie PG
z Przytyka, zaś trzecie – gimnazjaliści z Jedlińska.
		Podsumowaniem X Turnieju Regionalnego był
pokaz najciekawszych fragmentów poprzednich
dziewięciu spotkań.

Fot. Archiwum
Podczas turnieju w gimnazjum można było posłuchać piękne
kolędy.
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Laury sportowcom
Nagrodzeni podczas gali powiatu
		Czwarta Gala Mistrzów Sportu zorganizowana
przez Powiat Radomski za nami. Wśród kilkudziesięciu nominowanych sportowców z całego regionu
Gminę Przytyk reprezentowali licznie zgromadzeni
młodzi sportowcy, działacze klubowi, przedstawiciele samorządu. Laury przypadły naszym sportowcom
Kamili Drabik - lekkoatletyka i Norbertowi Starzyńskiemu – piłka nożna. Ponadto wyróżniono pracę
Piotra Witkowskiego, trenera Sokoła Przytyk. W części
artystycznej wystąpił zespół ludowy Plejada z Przytyka.
Uroczystość w pięknej sali
		Finałowa gala na Najlepszego Sportowca Powiatu
Radomskiego została zorganizowana w sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu. Wybierano najlepszych sportowców z trzynastu gmin powiatu
radomskiego. Nagrody wręczano w dwóch kategoriach
wiekowych, rocznik 1997 i młodsi oraz rocznik 1996
i starsi.
		Galę otworzył starosta radomski Mirosław Ślifirczyk, witając sportowców, trenerów, działaczy
i wszystkich ludzi tworzących środowisko sportowe. Starosta powitał również przedstawicieli władz
oraz instytucji publicznych wspierających ideę ducha
sportu. Spośród zgłoszonych przez gminy do konkursu sportowców i trenerów, Powiatowa Rada Sportu
wyróżniła zawodników za największe osiągnięcia.
		W naszej gminie zostali nominowani w kategorii:
dziewczęta i chłopcy urodzeni do roku 1997: Kamila
Drabik - Publiczne Gimnazjum w Przytyku, Agata
Witkowska - Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku, Hubert Łomża - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Przytyku, Dawid Krzemiński - Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie oraz Natalia Bednarek - Publiczna
Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie. Wyróżnienie
w tej kategorii otrzymała gimnazjalistka Kamila Drabik
– lekkoatletyka.
		Z kolei nominowani w kategorii dziewczęta i chłopcy urodzeni w 1996 roku i starsi, to Karol Wlazło – ULKS
Orlik Przytyk, Patryk Szubiński - ULKS Orlik Przytyk,
Bartosz Warda - ULKS Orlik Przytyk, Norbert Starzyński – Sokół Przytyk, Paweł Rychlicki - Sokół Przytyk.
W tego grona wyróżniony został Norbert Starzyński,
piłkarz Sokoła.
c.d. str. 12
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we Wrzeszczowie bawili się na zabawie karnawałowej. Dziewczęta miały wreszcie okazję założyć najładniejsze kreacje, a chłopcy podziwiać ich wygląd.
Podczas imprezy uczniowie uczestniczyli w różnych
konkursach. Były choćby prezentacje przebierańców
w strojach znanych postaci z bajek, baśni czy innych
Tańce plejady
		Zarówno zwycięzcy plebiscytu, jaki i nominowa- bohaterów literackich lub filmowych. Inni próbowali
ni, otrzymali nagrody rzeczowe - torby sportowe, sił w pokazach tanecznych i sprawnościowych. Najlepodzież sportową i gadżety ufundowane przez Staro- sze pokazy zostały nagradzane przez jury konkursowe.
stwo Powiatowe, które wręczali sportowcom: starosta Mirosław Ślifirczyk i jego zastępcy, oraz gość Radośnie we Wrzosie
Gali – Andrzej Supron. Gala była okazją do wręcze- 		18 stycznia był dniem wyjątkowym, pełnym emocji
nia medali „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”. dla wszystkich przedszkolaków i uczniów klas I-III
W tym roku to zaczytane wyróżnienie otrzymali: Józef PSP we Wrzosie. Obchodzono Dzień Babci i Dziadka.
Goście do ostatniego miejsca wypełnili salę gimnaKołtunowicz, Adam Miś i Mirosław Lepa.
		Prezentacje mistrzów i wyróżnionych sportow- styczną.
ców oraz trenerów, poprzedził pokaz tańca ludowe- 		Dzieci wykonały program artystyczny przed
go w wykonaniu młodzieżowego zespołu Plejada widownią. Oprócz wierszyków i piosenek uczniowie
z Przytyka. Zespół zachwycił pięknym wykonaniem zaprezentowały również inscenizacje i układy taneczne. Dzieciaki bez tremy wyraziły to co czują, a goście
ludowych układów tanecznych.
		Sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukce- nie kryjąc wzruszenia, nagrodzili wnuczęta gromkimi brawami. Babcie i Dziadkowie otrzymali ręcznie
sów.
wykonane upominki.
		Po kilku dniach w szkole we Wrzosie wszyscy
uczniowie mieli zabawę karnawałową. W szkole roiło
się od piratów, rycerzy, wróżek, aniołów, księżniczek.
Obchody w Przytyku, Wrzeszczowi, Wrzosie
Wszyscy bawili się znakomicie.
		Swoje święto obchodzili babcie i dziadkowie we 		Podczas zabawy uczniowie zaprezentowali swoje
Wrzeszczowie. Na zaproszenie swoich wnuków, do umiejętności. Uczniowie klasy III z Julią Grotek,
szkoły przybyli 22 stycznia dostojni goście. Uczniowie zdobywcy II miejsca w X Turnieju Regionalnym „Anielz klas I-III wraz z dziećmi z oddziału przedszkolnego skie śpiewanie”, zaśpiewali pastorałki. Kolejni recytozaprezentowali swój program artystyczny. Wnukowie wali wiersze: Kasia Rogulska, Wiktoria Charzewska,
dla babć i dziadków przygotowali wierszyki, piosenki Martyna Kwiek i Magda Kawińska. Na koniec wszyscy
i własnoręcznie wykonane upominki. Imprezę uświet- obejrzeli popis tancerzy z klas 0-VI.
nił pokaz tańców i pieśni ludowych zaprezentowany
przez zespół dziecięcy Zakrzewiaki.
		Podobna impreza odbyła się w szkole w Przytyku.
Tam również trzy pokolenia spotkały się na wspólnej
imprezie. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.
		Podczas gali zostali uhonorowani także najlepsi
trenerzy z powiatu radomskiego. Wyróżnienie w tej
kategorii przypadło Piotrowi Witkowskiemu z Sokoła
Przytyk.

Szkolne imprezy

Bale w karnawale
		Czas karnawału, to także czas zabaw szkolnych.
Tradycyjnie w sobotę przed feriami uczniowie szkoły Zespół dziecięcy zaprezentował się babciom i dziadkom we
Wrzeszczowie.

Urząd Gminy Przytyk, 26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57, tel./fax. 48 618 00 87, 618 00 95, 618 05 50
www.przytyk.pl, e-mail: przytyk@przytyk.pl
Urząd Gminy Przytyk informuje, że Wójt gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 16.00.
Urząd Gminy Przytyk informuje, że Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje w każdy poniedziałek
w godzinach od 9.00 do 12.00.

