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Z prac Rady Gminy

Przytyk Seniorom

Głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przytyk Dariusza Wołczyńskiego.

29 czerwca odbyła się czterdziesta druga sesja Rady 
Gminy Przytyk. W planach budżetowych omawianych 
podczas spotkania znalazły się nowe inwestycje. Są nimi 
rodzinne strefy aktywności oraz termomodernizacja sali 
gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyty-
ku. Strefy aktywności zostaną wybudowane w sołectwach 
Przytyk, Wrzos, Wrzeszczów, Krzyszkowice oraz Ostro-
łęka. Radni zadecydowali się także na zabezpieczenie 
w budżecie dodatkowych środków na budowę dojazdu 
do działek w miejscowości Suków. W planie wydatków 
uwzględniono również dotację celową na dofinansowa-

nie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
wraz z wyposażeniem zamontowanym na stałe dla OSP 
Przytyk.

Ostatnim punktem porządku obrad było podjęcie 
uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu za 2017r.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Przytyk 
jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Przytyk Dariuszo-
wi Wołczyńskiemu absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu za miniony rok.

Pracownik UG A.K.

W ubiegłym roku powstał program skierowany do 
starszych mieszkańców gminy Przytyk – „Przytyk Senio-
rom”. Ciesząca się dużym zainteresowaniem kampania 
powraca. Nasi seniorzy powinni być otoczeni szczególną 
opieką, dlatego też chcemy zadbać o ich zdrowie i aktyw-
ność w życiu społecznym.

Już od 20 sierpnia osoby, które ukończyły 60 rok życia 
i są mieszkańcami naszej gminy, będą mogły bezpłatnie 
zaszczepić się przeciwko grypie. Szczepienia będą wy-
konywane w SPOZ w Przytyku przy ul. Kościelnej oraz 
SPZOZ we Wrzeszczowie od poniedziałku do piątku 
w godzinach ustalonych przez SPOZ-y. Osoby zgłaszają-
ce się do zaszczepienia powinny posiadać przy sobie do-
wód osobisty. 

Chcemy, by nasi mieszańcy czuli się bezpieczni, na-
wet w sytuacji trudnego stanu zdrowia, dlatego również 
w tym roku kampania Przytyk Seniorom obejmuje akcję 
pt. „Koperta życia”. Informacje zawarte w „kopercie” sta-

nowią nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej akcji ra-
tującej zdrowie. Kopertę życia oraz wszystkie informacje 
z nią związane można uzyskać w Urzędzie Gminy Przytyk 
w pokoju nr 14 (parter) telefon 48 618 00 95 wew. 37.

Trzecim filarem z którego składa się program „Przy-
tyk Seniorom” jest dzień Seniora. Osoby starsze, oprócz 
ochrony zdrowia, powinny dbać o swoją aktywność, ży-
cie kulturalne i towarzyskie. Już 6 października będziemy 
mieć okazję spotkać się ponownie na „II Gminnym Dniu 
Seniora”.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o szcze-
gółach akcji na naszej stronie internetowej w zakładce 
„Przytyk Seniorom”. Serdecznie zapraszamy.

Pracownik UG A.K.

Przytyk Seniorom to program, którego celem 
jest poprawa jakości życia starszych mieszkańców 
naszej gminy, zarówno w sferze ochrony zdrowia, 
bezpieczeństwa, jak i aktywności społecznej
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Szanowni Państwo

Witold Kosiec odbierający z rąk Wójta Gminy Przytyk akt powołania na Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie.

W naszej gminie okres wakacji 
upływa nie tylko pod znakiem od-
poczynku i spokoju, lecz także wy-
tężonej pracy, tej przy uprawach 
i zbiorach, jak również przy reali-
zacji ważnych inwestycji oraz przy-
gotowaniu imprez rozrywkowych 
i kulturalnych dla mieszkańców.

Wiele dzieje się w obszarze na-
szych gminnych inwestycji. Ukoń-

czona została wyczekiwana budowa wodociągu w Ostrołę-
ce i Kolonii Potkannej. Od niedawna parkowanie w naszej 
gminie stało się łatwiejsze, bowiem prace przy parkingu 
w Podgajku zostały już zakończone. Wkrótce zakończą 
się również prace przy budowie parkingu we Wrzeszczo-
wie, a następnie rozpoczniemy przebudowę parkingu przy 
Urzędzie Gminy w Przytyku. Kontynuujemy liczne inwe-
stycje w infrastrukturę gminną. Trwa realizacja przebudo-
wy dróg w miejscowościach Suków, Przytyk i Domaniów. 
Przygotowujemy się także do remontów dróg gminnych 
w miejscowościach Młódnice i Krzyszkowice-Gaczkowice, 
Kolonia Zameczek, Ostrołęka i Żerdź. Chcemy troszczyć 
się nie tylko o kierowców, ale i pieszych, dlatego miło mi 
jest przekazać Państwu wiadomość o rozpoczętej procedu-
rze przetargowej dotyczącej przebudowy drogi wojewódz-
kiej nr 740 w miejscowości Wrzeszczów.

Wakacje to dobry czas na realizację inwestycji placó-
wek oświatowych, dlatego trwa termomodernizacja szkoły 
we Wrzosie, wkrótce rozpoczną się prace przy termomo-
dernizacji budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przytyku, a także podjęte zostały już dzia-

łania przy budowie boiska we Wrzeszczowie. Już niedługo 
w licznych miejscowościach naszej gminy powstaną Ro-
dzinne Strefy Aktywności, w których miło czas będą mogły 
spędzić zarówno dzieci, jak i rodzice czy dziadkowe. By 
zapewnić większe bezpieczeństwo naszym mieszkańcom 
i wspierać działanie naszej Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Przytyku rozpoczęła się procedura zakupu średniego 
samochodu ratowniczo-gaśniczego. Planowany jest rów-
nież zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Do-
maniów. 

W związku z występującymi na przełomie wiosny i lata 
suszami, wielu rolników z naszej gminy poniosło straty. Ko-
misja oszacowała je, odwiedzając w tym celu ok. 75 gospo-
darstw, których właściciele złożyli odpowiednie wnioski.

Jestem świadomy, że ten rok nie jest łatwy dla naszych 
rolników. Ubolewam nie tylko nad warunkami pogodowy-
mi, ale również nad niskimi cenami rynkowymi warzyw, 
w tym naszej lokalnej papryki. Mam nadzieję, że sytuacja 
wkrótce się ustabilizuje, a polski Rząd podejmie kroki, któ-
re pomogą polskim rolnikom. Życzeniem nas wszystkich 
jest to, by praca na wsi była godnie wynagradzana.

Za chwilę nasze największe święto XIX Ogólnopolskie 
Targi Papryki. Uroczystość ta jest połączona z gminnymi 
dożynkami. To święto wszystkich rolników, producentów 
papryki. Mam nadzieję że wspólnie spędzimy ten czas ra-
dośnie, zapominając choć na chwilę o bolączkach i prob-
lemach. Liczę, że w tym roku pogoda nam dopisze. Doło-
żyliśmy wszelkich starań, by lista występujących artystów 
i atrakcji była jak najbardziej zachęcająca i różnorodna. 
Życzę miłej lektury biuletynu. 

Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński

Witold Kosiec ponownie Dyrektorem 
Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie!

W lipcu 2018 r. Witold Kosiec ponownie wygrał kon-
kurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie.

Pewnie nie każdy wie, ale jego przygoda ze szkołą we 
Wrzeszczowie zaczęła się już w dzieciństwie, ponieważ 
sam jest jej absolwentem. 

Cała zdobyta wiedza, doświadczenia oraz umiejętno-
ści doprowadziły go do 1 września 1998 r., kiedy został 
dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzesz-
czowie. 

Zaangażowanie i pasja Witolda Kośca przełożyły się 
na rozwój szkoły, który cały czas trwa. Z jego inicjatywy 
w 2013 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia 
Kornela Makuszyńskiego. Dzięki jego ogromnej pracy 
budynek szkoły we Wrzeszczowie przeszedł gruntowną 
przemianę – sale zostały wyremontowane i wyposażone 
w nowe meble oraz pomoce dydaktyczne, a także zostały 
wymienione pokrycia dachowe na budynku szkoły oraz 
okna i drzwi.

Zwieńczeniem jego wieloletniej pracy jest nagro-
da Mazowieckiego Kuratora Oświaty, którą otrzymał za 
osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wi-
told Kosiec dzięki swojej wrażliwości na potrzeby innych 
i oddaniu pracy jest dla swoich uczniów nie tylko Dyrek-
torem, ale też wzorem godnym naśladowania.

Pracownik UG A.K.
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Być strażakiem, to jest to!
Historia Ochotniczych Straży Pożar-

nych w gminie Przytyk ma już 100 lat. 
Pod koniec czerwca jednostki OSP 
Prztyk i OSP Suków świętowały swoje 
kolejno 100-lecie i 90-lecie działalności. 

Uroczystość rozpoczęła Msza święta 
odprawiona przez proboszcza parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Przy-
tyku – Sławomira Fundowicza. Po niej, 
druhowie uroczyście przemaszerowali 
na płytę stadionu sportowego w Przyty-
ku, gdzie rozpoczęły się oficjalne obcho-
dy dnia strażaka.

Na uroczystości jubileuszowe przy-
były delegacje oraz poczty sztandarowe 
drużyn z OSP w Domaniowie, Wrzosu, 
Dęby, Wrzeszczowa, Goszczewic, Pod-
kanny. Wśród zaproszonych gości byli 
m.in.: Rafał Rajkowski – Członek Zarzą-
du Województwa Mazowieckiego, Miro-
sław Ślifirczyk – Starosta Powiatu Radomskiego, Leszek 

Jednostki OSP Przytyk i OSP Suków otrzymały nowy sprzęt.

Margas – Wicestarosta Radomski, Zbigniew Gołąbek – 
Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP, Radny Sejmiku Województwa Mazowie-
ckiego, Paweł Tuzinek – prezes Zarządu Oddziału Powia-
towego ZOSP RP w Radomiu, Radosław Fogiel – Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Jarosław Czyż 
– Przedstawiciel Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej, Robert Prokop – Naczelnik 
Wydziału Operacyjnego KM PSP w Radomiu, Andrzej 
Mróz – Komendant Komendy Miejskiej Straży Pożarnej 
w Radomiu, Sławomir Podsiadło – Zastępca Komendanta 
Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu.

Z okazji jubileuszów padło wiele ciepłych słów i wy-
razów uznania dla ciężkiej służby w zastępach OSP. Do-
wodami były listy gratulacyjne, medale i odznaki, którymi 
zostali uhonorowani druhny i druhowie. Ponadto jednost-

ka OSP w Przytyku otrzymała naj-
wyższe odznaczenie – Złoty Znak 
Związku OSP RP. 

Dzień Strażaka to nie tylko 
odznaczenia. Po części oficjalnej 
rozpoczęła się impreza muzycz-
na. Pierwszym zespołem, który 
umilał czas zgromadzonym na 
tej uroczystości była lokalna gru-
pa „Simply the Best”. Kolejno na 
scenie wystąpił „Maxx Dance” 
i „Effect”. Zabawa trwała do póź-
nych godzin. Po występach zespo-
łów ich fani mogli liczyć na auto-
grafy i pamiątkowe zdjęcia. 

Uroczystość Jubileuszów stra-
żackich była współfinansowana ze 
środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, które było 
współorganizatorem tego przed-
sięwzięcia. 

 Podczas uroczystości uhonorowano strażaków odznaczeniami za wieloletnią służbę w jednostkach OSP.

Tak prezentowali się nasi Strażacy.
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100-lecie OSP w Przytyku i 90-lecie OSP w Sukowie to 
historia, która tworzy się na naszych oczach. Dziękujemy 
wszystkim, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Mamy 
nadzieję, że jeszcze niejedna rocznica przed nami. 

Pracownik UG A. K.

Ochotnicza Straż Pożarna w Sukowie 
powstała w 1928 roku. Obecnie jednost-
ka liczy 32 druhów, w tym 6 honorowych. 
W roku 1968 rozpoczęto budowę remizy, 
którą skończono w 1973 roku. Fundusze na 
budowę pochodziły ze składek mieszkań-
ców Sukowa oraz okolicznych miejscowo-
ści. W 2014 roku dzięki dotacji z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 w kwocie 100 000 zł pozyskanej 
przez Gminę Przytyk wykonano gruntow-
ny remont budynku strażnicy, która zyska-
ła dużą salę do spotkań, sanitariaty, a także 
zaplecze kuchenne.

Ochotnicza Straż Pożarna w Przyty-
ku powstała 27 listopada 1918 roku. Jej 
założycielami byli hrabia majątku Zame-
czek Gmina Przytyk Stanisław Lubienie-
cki, mgr farmacji Bronisława Ruśkiewicz 
(właścicielka apteki w Przytyku), kierow-
nik szkoły w Przytyku – Filipczak, sędzia 
sądu w Przytyku – Cybulski i ksiądz parafi i 
w Przytyku Jan Boduszek oraz Marian Pie-
trzykowski i Feliks Michalski. Wymienieni 
tworzyli Zarząd Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Przytyku.

Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
Złoty: Dariusz Wołczyński, Marek Seliga, Artur 
Pankowski, Andrzej Pośnik, Jacek Januszek.
Srebrny: Marcin Witkowski, Dominik Skomo-
rowski, Dominik Konopka.
Odznaka „Wzorowy Strażak”:
Mariola Wikalińska, Katarzyna Chłopecka, 
Justyna Odrobińska, Zbigniew Sikora, Karol 
Kazana, Maciej Jędrzejewski, Karol Gmyrek, 
Szczepan Chłopecki, Szymon Błaszczyk, Mar-
cin Mikulski, Mateusz Skomorowski, Cezary 
Podymniak, Bartłomiej Podymniak, Mateusz 
Mizerski, Marcin Kott.
Odznaka za wysługę lat w służbie OSP:
60 lat: Adolf Prasek.
50 lat: Jerzy Guliński, Stanisław Wójcik, Tade-
usz Prasek.
45 lat: Karol Skomorowski, Kazimierz Konopka, 
Andrzej Rumieńczyk, Stanisław Gumowski.
40 lat: Zdzisław Janowski, Krzysztof Mikulski, 

Czesław Skrzypczyński, Jan Witasek, Stanisław 
Błaszczyk, Zygmunt Bukowski, Wiesław Witkowski. 
35 lat: Dariusz Hanke.
30 lat: Sławomir Janowski, Waldemar Sulisz, 
Sylwester Podymniak.
25 lat: Artur Pankowski, Andrzej Wnukowski, 
Konrad Korgul, Jerzy Firlej.
20 lat: Nikodem Jędrzejewski, Andrzej Pośnik, 
Jacek Januszek, Karol Zając.
15 lat: Dominik Skomorowski, Marcin Witkowski.
10 lat: Wojciech Wrzecion, Szymon Błaszczyk, 
Paweł Chłopecki, Michał Mikulski, Rafał Stęp-
niak, Cezary Sulisz, Bartek Pałczyński, Dominik 
Konopka.
5 lat: Szczepan Chłopecki, Katarzyna Chłopecka, 
Karol Gmyrek, Karol Kazana, Karolina Kiełbasa, 
Karol Mizerski, Justyna Odrobińska, Mariola Wi-
kalińska, Ewelina Zarychta, Mateusz Skomorow-
ski, Bartłomiej Podymniak, Cezary Podymniak, 
Marcin Kott, Mateusz Mizerski, Piotr Kozera.

Odznaczeni

Wieczorem można było potańczyć w rytm muzyki dance.

Koncert zespołu Effect.
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Zakończenie prac w Podgajku

Podczas odbioru obecni byli wójt gminy Przytyk, pracownicy Urzędu Gminy
oraz wykonawca prac.

Do listy nowych inwestycji zrealizowanych w roku 
2018 w lipcu dołączył parking w miejscowości Podgajek. 
Miejsca parkingowe, które powstały przy ulicy Kościelnej 
wesprą zatłoczone okolice parafialnego kościoła i centrum 
samego Przytyka. 

Wykonawcą robót była firma Glass-Bud z Taczowa, 
która oddała do użytku obiekt z ponad miesięcznym wy-
przedzeniem. 

Na ten cel Urząd Gminy w Przytyku pozyskał dofinan-
sowanie ze środków unijnych PROW na lata 2014–2020. 

Pracownik UG. A.K.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na roz-

poczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku 
życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzy-
mają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!
• Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzie-

ciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu 
przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawo-
wą, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpod-
stawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, 
z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, 
szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowią-
zek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek 
socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowaw-
czy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewa-
lidacyjno-wychowawczy.

• Program nie obejmuje dzieci realizujących przygo-
towanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. 
„zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także 
studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół 
dla dorosłych.

• Świadczenie dobry start nie podlega unijnej koordy-
nacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza 
to, że gmina ustala prawo do świadczenia dobry start 
samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, 
nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii 
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
lub w Szwajcarii.
Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może 

to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opie-
kun faktyczny dziecka.

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wy-

chowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać 
już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny 
empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektronicz-
ną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek o Dobry Start należy złożyć do 30 li-
stopada 2018 r.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, 

rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. 
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesią-
cach maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku 
nastąpi jego rozpatrzenie i wypłata świadczenia. Złożenie 
wniosku po 30 listopada pozostawia go bez rozpoznania.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mr-
pips.gov.pl/DobryStart

Jednocześnie informujemy, że wnioski w sprawie usta-
lenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świad-
czeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
na kolejny okres zasiłkowy można składać od 1 sierpnia 
2018 r.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków drogą 
elektroniczną.

Wzory przykładowo wypełnionych wniosków umiesz-
czone są na stronie www.przytyk.pl/GOPS/wzorywniosków

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają 
bez zmian, w szczególności kwoty wsparcia oraz kryteria, 
w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń.

Wnioski o świadczenia będą przyjmowane w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku:
– pokój nr 6 - świadczenie Dobry Start 300+ i  Świad-

czenie wychowawcze 500+,
– pokój nr 3 - świadczenia rodzinne i fundusz alimen-

tacyjny.

DOBRY START tj. 300 zł dla ucznia

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, którzy 
będą ubiegać się o przyznanie świadczeń rodzinnych, 
świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego i świadczenia dobry start 
300+, aby wszystkie składali podczas jednej wizyty.

Prosimy także, aby dane które nie budzą żad-
nych wątpliwości tj.: imię, nazwisko, PESEL, dane 
członków rodziny, szkoły, adres zamieszkania itp. 
wypełniać w domu, gdyż przyspieszy to procedurę 
złożenia wniosku.
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Fundusz sołecki

W Urzędzie Gminy w Przytyku w lipcu odbyło się spotkanie dotyczące ustalenia 
harmonogramu spotkań w poszczególnych sołectwach.

L.p. Nazwa imprezy Termin imprezy Miejsce organizacji imprezy

1. Letnia Edycja „Kina na Trawie” czerwiec–sierpień Stadion Sportowy w Przytyku

2. XIX Ogólnopolskie Targi Papryki 19 sierpnia Centrum Dystrybucji i Przetwór-
stwa Rolnego w Słowikowie

3. Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Przytyk 1 września Stawy rybne w Zameczku

4. Dzień Seniora 6 października Publiczne Gimnazjum w Przytyku

Co jeszcze przed nami – kalendarium imprez 2018

Fundusz sołecki – wyliczone środki dla sołectw na 
2019 rok

Nazwa sołectwa

Liczba miesz-
kańców danego 
sołectwa (Lm) 
(4)

Wysokość 
środków przy-
padających na 
dane sołectwo

Dęba 237 19 023,05 zł

Domaniów 462 28 817,52 zł

Glinice 253 19 719,54 zł

Goszczewice 140 14 800,54 zł

Jabłonna 219 18 239,49 zł

Kaszewska Wola 355 24 159,71 zł

Krzyszkowice 337 23 376,15 zł

Młódnice 141 14 844,07 zł

Maksymilanów 120 13 929,92 zł

Oblas 357 24 246,77 zł

Ostrołęka 213 17 978,30 zł

Podgajek 784 42 834,50 zł

Posada 61 11 361,59 zł

Potkanna 226 18 544,21 zł

Przytyk 963 43 531,00 zł

Słowików 122 14 016,98 zł

Stefanów 200 17 412,40 zł

Studzienice 316 22 462,00 zł

Suków 300 21 765,50 zł

Sukowska Wola 190 16 977,09 zł

Wola Wrzeszczowska 218 18 195,96 zł

Wrzeszczów 355 24 159,71 zł

Wrzos 229 18 674,80 zł

Wólka Domaniowska 40 10 447,44 zł

Wygnanów 216 18 108,90 zł

Żerdź 258 19 937,20 zł

7 312 537 564,34 zł
Pracownik UG A.K.

Rada Gminy w Przytyku zdecydowała się na wyodręb-
nienie z budżetu gminy na 2019 r. funduszu sołeckiego. 
O przyznanie tych środków mogą ubiegać się Sołtysi wraz 
z Radą Sołecką oraz mieszkańcami danego sołectwa. 

Każde z sołectw ma do dyspozycji określony budżet, 
w ramach którego może działać, realizując inwestycje 
w obrębie swoich miejscowości takie jak np. remonty dróg, 
budowa placu zabaw dla dzieci, doposażenie szkoły w ma-
teriały edukacyjne, oświetlenie drogi, remont wiaty przy-
stankowej, sadzenie drzew lub krzewów i wiele innych.

Wnioski sołectw muszą spełniać następujące kryteria: 
muszą mieścić się w zadaniach własnych gminy, zapew-
niać poprawę warunków życia mieszkańców oraz być 
zgodne ze strategią rozwoju gminy. 

Mamy nadzieję, że wszystkie sołectwa wykorzystają 
potencjał jaki daje fundusz sołecki i dzięki zaangażowaniu 
i aktywności obywatelskiej uda się zrealizować wiele przed-
sięwzięć, które znacząco wpłyną na poprawę życia mieszkań-
ców naszej gminy. Do końca września w każdym sołectwie 
odbędzie się zebranie w sprawie zagospodarowania pienię-
dzy z funduszu sołeckiego na które serdecznie zapraszamy.

Fundusz sołecki to pieniądze pochodzące z bu-
dżetu gminy, które są zarezerwowane dla sołectwa 
na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie 
warunków życia mieszkańców. Sołectwa mogą re-
alizować wspólne przedsięwzięcia.

Każde z sołectw zamierzających wspólnie reali-
zować przedsięwzięcie odrębnie uchwala wniosek.
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Wszystko po to, by usprawnić dojazd do posesji…

W planach inwestycyjnych w miejscowości Wrzeszczów jest przebudowa
 drogi wojewódzkiej 740 oraz budowa chodnika dla pieszych.

W związku z licznymi prośbami zgłaszanymi podczas 
zebrań sołeckich Urząd Gminy w Przytyku realizuje obec-
nie zadanie polegające na oznakowaniu terenu całej gminy 
Przytyk tablicami kierunkowymi ulic i miejscowości. 

Drogowskazy w kształcie prostokąta wskazujące kieru-
nek poszczególnych ulic lub miejscowości umieszczone są 
na skrzyżowaniach, na których istnieje potrzeba wskaza-
nia i oznakowania kierunku, w którym prowadzi konkret-
na droga. Prawidłowe oznakowanie ma istotne znaczenie 
dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla któ-
rych łatwość identyfikacji adresów domów jest niezwykle 
ważna dla ratowania życia i zdrowia, a także zapewnienia 
bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. 

Prawidłowe oznakowanie miejscowości ma ogromne 
znaczenie w przypadku wezwania karetki pogotowia, stra-
ży pożarnej czy policji, a czas dojazdu pod prawidłowy 
adres jest kluczowym elementem umożliwiającym sku-
teczną pomoc w stanie zagrożenia życia.

Do montażu przewidzianych jest około 200 znaków, 
które do końca sierpnia umieszczone będą w zaplanowa-

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub 
inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów 
i budynków, które takimi nieruchomościami wła-
dają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki 
z numerem porządkowym. Niedopełnienie obo-
wiązku wynikającego z powyższego przepisu skut-
kuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 
64 Kodeksu Wykroczeń.

nych miejscach uzgodnionych z sołtysami. Mamy nadzie-
ję, że realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bez-
pieczeństwa mieszkańców, usprawni przejazd na terenie 
gminy oraz ułatwi dotarcie do konkretnej posesji. 

Pracownik UG. K.S.

W tym roku kontynuowane są realizacje inwestycji na 
kolejnych odcinkach drogi wojewódzkiej 740. 

W lipcu rozpoczęły się prace przy przebudowie od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Oblas. 
Droga na tym odcinku otrzyma nową nawierzchnię oraz 
wzmocnienie konstrukcji tak, by przejazd w miejscowo-

Postępy prac przy remoncie drogi 740
ści był znacznie bardziej wygodny oraz bezpieczny dla 
kierowców. Inwestycja realizowana jest jednak nie tylko 
z myślą o kierowcach, ale również o pieszych. Przedsię-
wzięcie zakłada bowiem również budowę chodnika. Inwe-
stycję realizuje firma Budromost-Starachowice Sp. z o.o.
z Wąchocka, a kwota całego przedsięwzięcia wynosi 
2 427 036.00 zł. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowo 
wybudowanej trasy już w połowie listopada 2018 roku. 

Ogłoszony został również przetarg na przebudowę dro-
gi 740 w miejscowości Wrzeszczów. By było to możli-
we, mieszkańcy musieli poprzesuwać swoje ogrodzenia. 
„Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się zmienić 
granicę swojej działki dla wspólnego dobra w postaci wy-
remontowanej drogi” – sprawę komentuje Dariusz Woł-
czyński, Wójt Gminy Przytyk. 

Chętni do wykonania inwestycji mogli składać swoje 
oferty do 9 sierpnia 2018 roku. 

Planowane prace przy tym przedsięwzięciu mają roz-
począć się wrześniu 2018 roku, a już w połowie grudnia 
nowa droga ma być gotowa do użytku.

Pracownik UG A.K.

Już niedługo we wszystkich miejscowościach gminy pojawią się
tego typu tabliczki kierunkowe.
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Już po raz XII na plaży w Wólce Doma-
niowskiej odbyło się powitanie lata. Impre-
za od kilkunastu lat przyciąga mieszkańców 
okolicznych gmin i turystów. Wydarzenie, 
które odbywa się w pierwszą niedzielę lip-
ca, już na stałe wpisało się w kalendarium 
wydarzeń kulturalnych gminy Przytyk i po-
wiatu radomskiego. 

Były pokazy sportów wodnych, pro-
gram cyrkowy dla dzieci, koncert orkiestry 
dętej „Moderato” oraz Gala Disco Polo. Nie 
zabrakło także konkursów. Uczestnicy pik-
niku mogli rywalizować ze sobą w turnieju 
siatkówki plażowej, przeciąganiu liny oraz 
konkursie wiedzy o powiecie radomskim 
i gminie Przytyk.

Powitanie lata nie mogłoby się odbyć 
bez wyborów Miss Lata Ziemi Radomskiej. 
Wyróżnienie to wraz z tytułem Miss Pub-
liczności otrzymała 26-letnia radomianka – Olga Kozieł. 
I Wicemiss została Dominika Wach, II Wicemiss – Klau-

dia Kornafel. Nowością, która pojawiła się podczas ple-
biscytu Miss Lata w Domaniowie był konkurs skierowa-
ny do mężczyzn. Panowie mogli rywalizować w castingu 
„Najlepsza klata tego lata”. 

Zabawa trwała do późnego wieczora. Gala Disco Polo 
przyciągnęła tłumy plażowiczów – w końcu Powitanie 
lata w Domaniowie to impreza znana w całym powiecie. 
Zwycięzcą muzycznego starcia został zespół „Goran”.

Pracownik UG A.K.

Dobra zabawa, piękne dziewczyny – Powitanie lata w Domaniowie

Pomimo niezbyt letniej pogody – publiczność nie zawiodła.

Uczestnicy konkursu Miss Lata Domaniów 2018 oraz „Klata tego lata” w towarzystwie jury.

Przy okazji Powitania lata w Domaniowie odbył się turniej piłki plażowej kobiet i mężczyzn.

Wielka akcja poświęcona grupom przedszkolnym oraz 
nauczycielom wychowania przedszkolnego została ogło-
szona przez Echo Dnia w kwietniu i trwała do końca maja.

Przez ostatni miesiąc przedszkola, grupy i nauczycie-
le ze wszystkich powiatów regionu radomskiego walczyli 
o głosy i tytuł Przedszkola Roku, Najsympatyczniejszej 
Grupy Przedszkolnej oraz Nauczyciela Przedszkola Roku.

Miło nam poinformować Państwa, iż pani Ewelina Mar-
kowska-Ślufarnik z Publicznego Przedszkola w Przytyku 
otrzymała najwięcej głosów w powiecie radomskim i zosta-
ła Nauczycielem wychowania przedszkolnego roku 2018.

Gratulujemy otrzymanego tytułu „Nauczyciel na Me-
dal w roku 2018” oraz życzymy dalszych sukcesów w pra-
cy z dziećmi.

Dyrektor PP w Przytyku A.Sz.

Nauczyciel na medal

Ewelina Markowska-Ślufarnik – „Nauczyciel na Medal w roku 2018”
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W noc świętojańską

Tradycją związaną z nocą świętojańską jest także puszczanie wianków.

W sobotę, 23 czerwca, we Wrzosie nad rzeką Wiązow-
nicą odbyła się niezwykła impreza – Noc świętojańska. 
Dawniej kultywowana, dziś już zapomniana jednak od-
żyła w interpretacji Wrzosowianek pod kierownictwem 
p. Aliny Wachnickiej we współpracy z Dyrektorem Pub-
licznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie p Jolantą Kowa-
lik. Sobótka jest związana z letnim przesileniem Słońca 
i obchodzona w czasie najkrótszej nocy. Kościół katolicki, 
nie mogąc wykorzenić corocznych obchodów Sobótki 
z wywodzącej się z wierzeń słowiańskich obyczajowo-
ści, podjął próbę zasymilowania święta z obrzędowością 
chrześcijańską (stąd późniejsza wigilia św. Jana – potocz-
nie zwana też nocą świętojańską).

Nad rzeką odbyła się rewelacyjna inscenizacja z udzia-
łem uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie, 
Zespołu ludowego Wrzosowianki ale również zaprzyjaź-
nionego Zespołu Śpiewaczego z Bieniędzic i przybyłych 
gości. Podczas inscenizacji Wrzosowianki pokazały jak 
dawniej odbywały się sianokosy, dziewczynki puszczały 
wianki, a wszystko to odbywało się przy dźwiękach pięk-
nej muzyki ludowej wykonywanej prze kapelę Pańczaków 
i p. Adama Tarnowskiego.

Znad rzeki cały orszak przeszedł na plac przy Publicznej 
Szkole Podstawowej we Wrzosie, gdzie przy dźwiękach 
oberków, polek i mazurków goście bawili się do późnych 
godzin nocnych posileni przez Wrzosowianki smacznymi 
pierogami, młodą kapustką i chlebem ze smalcem. Do tań-
ca grały Kapele Pańczaków, Zespół Ludowy „KALINA” 

Podczas inscenizacji nie zabrakło tańców przy ognisku.

z Marianowic z p. Andrzejem Paciorkiem, Zespół Śpiewa-
czy Bieniędzice, Kapela Jana Fokta z Jagodnego.

Wydarzenie realizowane było w ramach zadania pt. 
„Kultywowanie lokalnego dziedzictwa w działaniach ze-
społu ludowego Wrzosowianki” współfinansowanego jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu granto-
wego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”, 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020, w ramach projektu współfi-
nansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dyrektor PSP we Wrzosie J.K.
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Termomodernizacja budynków szkolnych

Na części budynku prace dociepleniowe już zostały zakończone.

Okres letni to czas w którym placów-
ki oświatowe przechodzą różnego rodza-
ju remonty. W szkołach na terenie gmi-
ny Przytyk również się dzieje. Oprócz 
malowania i odświeżania sal lekcyjnych 
w kilku placówkach przeprowadzane są 
większe prace remontowe. 

W Szkole Podstawowej we Wrzosie 
trwa docieplenie budynku. Termomo-
dernizacja obejmuje „starą” część szko-
ły bez sali gimnastycznej i pomieszczeń 
do niej przylegających. Oprócz prac ty-
powo dociepleniowych wykonawca po-
dejmie się także robót rozbiórkowych. 
Będzie to m. in. wykucie krat okien-
nych, rozbiórka daszków nad drzwiami, 
rozebranie parapetów.

W lipcu toczyło się postępowanie 
przetargowe dotyczące termomoderni-
zacji budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Przytyku. Planowane roboty remontowe bu-
dynku mają na celu likwidacje wad technologicznych typu 
przemarzanie oraz przecieki ścian i stolarki zewnętrznej, 

zwiększenie izolacyjności cieplnej przegród zewnętrz-
nych, poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu. Pra-
ce związane z tym budynkiem mają zakończyć się do koń-
ca września bieżącego roku.

Pracownik UG A.K.

Zdrowo i kolorowo
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie kl. III reali-

zowali program innowacyjny „Zdrowie w moich rękach”. 
Publiczna Szkoła Podstawowa mi. Przyjaciół Dzieci już 
od wielu lat podejmuje i realizuje tematykę prozdrowot-
ną. Jako placówka promująca zdrowie tworzymy warunki 
i podejmujemy działania, które sprzyjają dobremu samo-
poczuciu społeczności szkolnej oraz podejmowaniu przez 
jej członków wszelkich działań na rzecz zdrowia.

Zadaniem innowacji było przekazanie dzieciom wia-
domości o tym, jak dbać o własne zdrowie fizyczne 
i psychiczne, jak unikać sytuacji ryzykownych mogących 
doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia dziecka. Waż-
nym jest, by dzieci potrafiły samodzielnie dokonywać 
świadomych wyborów. Istotą pracy było, by dzieci znały 
ryzyko, jakie wiąże się z nieprzestrzeganiem zasad zdro-
wego stylu życia. 

Innowacja na temat zdrowia powstała, by pomóc dzie-
ciom w pełni wykorzystać ich naturalną zdolność do przy-
swajania wiedzy. W szczególności przyswojenia wiedzy 
odnośnie zasad zdrowego stylu życia, które powinny być 
nieodłącznym elementem wychowania dzieci w dzisiej-
szym świecie.

Podsumowaniem innowacji był dzień przygotowania 
zdrowych przekąsek, deserów dla kolegów i koleżanek 
ze szkoły. Uczniowie kl. III przy pomocy wychowawców 
Justyny Szwarnewicz, Agnieszki Łyś, Kamili Latała oraz 
rodziców przygotowali poczęstunek dla wszystkich ucz-
niów.

Pracownik PSP w Przytyku K.L.
Finałem akcji był zdrowy i kolorowy poczęstunek.
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Pierwsze łopaty wbite – budowa rozpoczęta

Symboliczne rozpoczęcie budowy.

Historyczna chwila dla rodziców i dzieci uczęszcza-
jących do Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Maku-
szyńskiego we Wrzeszczowie. Budowa boiska sportowego 
została rozpoczęta. Wydarzenie miało miejsce pierwszego 
dnia wakacji – 23 czerwca.

Pierwszą symboliczną łopatę na placu budowy wbili: 
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, Dyrektor Szko-
ły Podstawowej we Wrzeszczowie Witold Kosiec, Dy-
rektor Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty 
w Radomiu Krzysztof Szewczyk, Radny Gminy Przytyk 
Adam Smagowski, Przewodniczący Rady Gminy Krzysz-
tof Wlazło oraz uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej we Wrzeszczowie. Na placu budowy zawisła tablica 
informacyjna z nazwą przedsięwzięcia, terminami, kwotą 
całej inwestycji oraz kwotą dofinansowania. 

Wydarzenie to było połączone z corocznym festynem 
rodzinnym przygotowanym przez uczniów, rodziców 
i pedagogów tej placówki. Na scenie tego dnia wystą-
piły przedszkolaki, uczniowie klas II oraz chór szkolny. 
W programie imprezy był także pokaz rekonstrukcyjnej 
grupy historycznej „Sarmata” z Lublina. Panowie w szla-

Na terenie znajdującym się tuż obok szkoły zo-
staje wybudowane boisko piłkarskie posiadające 
sztuczną nawierzchnię, bieżnie okrężną o długości 
200 metrów oraz skocznie do skoku w dal. Całość 
kompleksu będzie ogrodzona, a dodatkowo od stro-
ny południowej bieżni usytuowane zostaną trybu-
ny, które pomieszczą ok. 100 osób. Prace nad tym 
obiektem rozłożone są na lata 2018 oraz 2019.

Projekt boiska sportowego, które zostanie wybudowane 
przy Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie.

checkich strojach barwnie opowiadali o ubiorach i broni 
angażując do swych pokazów uczestników festynu. Nie 
zabrakło także muzyki. Na scenie wystąpił zespół tanecz-
no-wokalny Babska Rzeczpospolita z Klwowa oraz zespół 
Remix, przy którego dźwiękach zabawa trwała do samego 
zmroku.

Rozpoczęcie wakacji w tej szkole było naprawdę wyjąt-
kowe. „Nowy obiekt sportowy zachęci dzieci i młodzież do 
aktywnego spędzania czasu wolnego. To świetna informa-
cja dla wszystkich uczniów PSP we Wrzeszczowie” – po-
wiedziała jedna z mieszkanek miejscowości Wrzeszczów.

Pracownik UG A.K.

Międzyplony ścierniskowe a elementy proekologiczne (EFA)
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

przypomina, jakie trzeba spełnić warunki, aby międzyplo-
ny ścierniskowe zostały uznane za elementy proekologicz-
ne. Po pierwsze mieszanka musi zostać wysiana w ter-
minie od 1 lipca do 20 sierpnia. Po drugie musi być 
utrzymana co najmniej do 15 października lub przez 
okres co najmniej 8 tygodni liczony od dnia wysiewu 
mieszanki – w tym drugim przypadku dzień wysiewu 
mieszanki musi zostać podany w oświadczeniu. Doku-
ment ten należy złożyć do kierownika biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ter-
minie 7 dni liczonych od dnia wysiewu mieszanki. 

Mieszanka ta nie może być utrzymywana jako uprawa 
w plonie głównym w roku następującym po roku jej wy-
siania. 

Oświadczenie powinno zawierać następujące ele-
menty:

• Imię i nazwisko/pełną nazwę rol-
nika

• Numer identyfikacyjny rolnika
• Pełny teryt działki ewidencyjnej, 

na której położony jest element 
proekologiczny

• Nazwa i oznaczenie elementu 
proekologicznego wskazanego 
we wniosku

• Data wysiewu mieszanki w międzyplonie ściernisko-
wym 
ARiMR informuje, że wzór Oświadczenia jest do-

stępny w każdym biurze powiatowym Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski na stronie Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa.

www.arimr.gov.pl
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Otwarte Strefy Aktywności
Gmina Przytyk w lutym złożyła wniosek o pozyskanie 

wsparcia na utworzenie placów zabaw dla dzieci i siłow-
ni plenerowych w ramach rządowego programu Otwarte 
Strefy Aktywności (OSA). Wniosek przeszedł pozytyw-
ną ocenę przeprowadzoną przez Ministerstwo Sportu 
i Turystki. Już w sierpniu rozpoczną się prace montażo-
we. W miejscowościach Wrzos i Wrzeszczów obok już 
istniejących placów zabaw powstaną siłownie plenerowe 
wraz ze strefami relaksu. W miejscowościach Ostrołęka 
i Krzyszkowice zaplanowano utworzenie siłowni plenero-
wych z placami zabaw i także strefami relaksu. Każda si-
łownia plenerowa będzie składać się z 6 podwójnie monto-
wanych urządzeń, a tym samym w każdej z miejscowości 
zostanie udostępnionych 12 stanowisk do ćwiczeń. Wy-
bór rodzaju urządzeń siłowni plenerowych podyktowany 
został możliwościami korzystania z wyposażenia siłowni 
w sposób intuicyjny, bez względu na kondycję fizyczną. 
Wybrany sprzęt podczas użytkowania nie wymaga zbyt-
niego wysiłku fizycznego, a tym samym mogą z niego 
korzystać także seniorzy. Place zabaw w miejscowościach 
Ostrołęka i Krzyszkowice zostaną wyposażone w zesta-
wy sprawnościowo-rekreacyjne jednowieżowe, zestawy 
gimnastyczne i urządzenia linearne. Dodatkowo place za-

baw będą ogrodzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
najmłodszych użytkowników. Projekt: „Rodzinne Strefy 
Aktywności na terenie gminy Przytyk – Wrzos, Wrzesz-
czów, Krzyszkowice, Ostrołęka” uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 150 000,00 zł. Całkowita wartość projektu 
to 305 388,62 zł. Projekt będzie realizowany w ramach 
„Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekrea-
cyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy 
Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”, którego operatorem 
jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Pracownik UG D.W.

Profil zaufany i kilka minut – to 
wszystko czego potrzeba, by zare-
jestrować narodziny dziecka online. 
Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. 
– to prezent na Dzień Dziecka od Mini-
sterstwa Cyfryzacji.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka 
rodzice mają 21 dni od dnia wystawie-
nia karty urodzenia. Do tej pory mieli 
tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. 
Od teraz będą mieli wybór – pędzić do urzędu czy spędzić 
ten czas z nowym członkiem rodziny.

Prościej, szybciej i wygodniej – to 
najkrótszy opis uruchamianej usługi. 
Jak z niej skorzystać? Cały proces to 
5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie reje-
strował narodziny (może to być zarów-
no mama, jak i tata) musi mieć aktu-
alny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, 
sprawdź jak to zmienić. Co dalej? Od 
1 czerwca na stronie www.obywatel.

gov.pl można wybrać usługę rejestracji narodzin. Po za-
logowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś 
matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Two-
ich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania 
narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie 
to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na 
świat oraz imię dziecka. Ustal także numer Twojego aktu 
małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku mał-
żeńskim) – to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych 
w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz za-
meldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. 
Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty 
lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd 
wniosku i podpis (Profilem Zaufanym). Gotowe! Wszyst-
ko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka ma-
lucha.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Zarejestruj swoje dziecko online!

Rejestracja w 5 krokach
Tak to wygląda w skrócie:
Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka
Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, 
wprowadzasz dane drugiego rodzica
Krok 3: wpisujesz dane dziecka
Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka 
i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elek-
tronicznie – skrzynka na ePUAP, osobiście, poczta 
tradycyjna)
Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Za-
ufanym).
Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej 
przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji pa-
pierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz 
powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz za-
świadczenie o zameldowaniu.
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Starzy nie czytają? W młodych nadzieja!
Według badań 62% Polaków nie czyta w ciągu roku 

ani jednej książki. Badania obejmują jednak osoby powy-
żej 15 roku życia. Młodzież – wbrew stereotypowi – czyta 
znacznie więcej, więc zachęcamy ją do pokazania doro-
słym, jak powinno się czytać.

W ten sposób jako redakcja miesięcznika Biblioteka 
w Szkole, wraz z ponad 2000 bibliotek, zorganizowaliśmy 
największą akcje czytelniczą w Polsce.

8 czerwca o godz.10.00 nasza szkoła 
przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji 
„Jak nie czytam, jak czytam”, której 
głównym celem była promocja czyta-
nia książek wśród uczniów, inicjowa-
nie mody na czytanie oraz wspieranie 
młodzieży aktywnej czytelniczo. Usta-
nowiliśmy szkolny rekord w masowym 
czytaniu książek.

Impreza odbyła się na placu szkol-
nym. Ponad 250 uczniów wraz z na-
uczycielami usadowiło się na trawniku 
przed szkołą i zaczęło czytać przyniesio-
ne książki. Była to miła przerwa między 
lekcjami, przyjęta z wielkim aplauzem.

Pracownik PSP w Przytyku

Start letniej edycji „Kina na Trawie”
Rozpoczęło się lato, a z nim nasze plenerowe pokazy 

filmowe. Już od roku 2014 Urząd Gminy w Przytyku przy 
wsparciu Gminnej Biblioteki Publicznej organizują akcję 
pt. „Kino na trawie”. Edycja letnia odbywa się na stadio-
nie sportowym w Przytyku. Do tej pory wyświetlone zo-
stały bajki „Balerina”, „Robinson Crusoe”, „Między nami 
wampirami” oraz filmy „Moje Córki krowy” i „Generał 
Nil”. Przed nami jeszcze projekcja filmu „Miasto 44” – 
24 sierpnia.

W tym roku z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości „Kino na trawie” nawiązuje do burzliwej 

historii minionego wieku. W repertuarze naszych poka-
zów plenerowych znalazły się dwa filmy o tematyce pa-
triotycznej, których akcja rozgrywa się podczas II wojny 
światowej i powstania warszawskiego.

Dziękujemy serdecznie, że byliście Państwo z nami. 
Więcej szczegółów dotyczących najbliższej projekcji 
pojawi się wkrótce na naszej stronie internetowej oraz 
facebook’owym fanpage’u Gminy Przytyk. Bardzo ser-
decznie zapraszamy na kolejne seanse.

Pracownik UG A.K. 
Pomimo późnych godzin seansu, nie brakuje najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Letnie pokazy filmowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Uczniowie czytali książki na trawniku przed szkołą.



15

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – sierpień 2018

Spotkanie z Wiesławem Drabikiem

Symboliczne przekazanie czeku. Od lewej Ks. Sławomir Fundowicz, Rafał Rajkowski, Bożena Pacholczak.

Dofinasowanie dla parafii w Przytyku
Parafia pod wezwaniem św. Krzyża 

w Przytyku dostała 110 tysięcy złotych 
na remont zabytków. Czek z rąk Członka 
Zarządu Województwa Mazowieckiego 
Rafała Rajkowskiego odebrał w lipcu 
proboszcz parafii ks. Sławomir Fundo-
wicz. Dzięki temu wsparciu odnowio-
ny zostanie nagrobek Podlodowskich. 
W późniejszym etapie przewidziany jest 
także remont wież oraz dokończenie 
izolacji poziomej budynku kościoła. Pa-
rafia w Przytyku otrzymała najwyższą 
kwotę dofinansowania.

Podczas oceny komisja brała pod 
uwagę między innymi stan zachowania 
zabytku, jego wartość historyczną, arty-
styczną, kulturową i naukową, dostęp-
ność dla turystów oraz kosztorys prac. 
Wnioski o dofinansowania można było 
składać od 1 do 28 lutego tego roku. Spośród wielu zgło-
szonych projektów, 67 dostało dofinansowanie o łącznej 
kwocie 5 milionów złotych. O dotację mógł ubiegać się 

każdy, kto jest właścicielem lub posiadaczem zabytku 
wpisanego do rejestru. 

Pracownik UG A.K.

Z okazji Dnia Dziecka Gminna Biblioteka Publiczna 
w Przytyku zorganizowała w dniu 4 czerwca spotkanie 
z autorem ponad 200 książek dla dzieci, panem Wiesławem 
Drabikiem. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas pierw-
szych i klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Przytyku.

Pisarz bardzo szybko nawiązał kontakt z dziećmi i opo-
wiadał o tym, jak powstają książki i w jaki sposób rozpo-
częła się jego przygoda z pisaniem. Zadawał uczestnikom 
zabawne zagadki. Nagrodami za poprawne odpowiedzi 
były naklejki. Poinformował, że kto uzbiera najwięcej na-
klejek dostanie w nagrodę książkę z dedykacją.

Przez całe spotkanie panowała bardzo miła i wesoła at-
mosfera. Pisarz odpowiadał na pytania czytelników i cały 
czas rymował wesołe wierszyki.

Pan Wiesław Drabik przywiózł na spotkanie bardzo 
dużo ciekawych książeczek. Były to: Moje zabawki, Ła-
komczucha, Same atrakcje w letnie wakacje, Korzonek 
na chodzie, Zwierzaki z lasu, Korowód bajek, O Królowej 
Śniegu i kryształowej kuli, Wiejski cyrk, Chore kotki, Gdzie 
zginęła kurka z wiejskiego podwórka, Chwalipięta, Wiel-
ka wycieczka do małego miasteczka, Zwierzaki z zagrody, 
Uśmiechnij się piesku i wiele innych tytułów.

Na koniec spotkania każde z dzieci mogło kupić ksią-
żeczkę z imienną dedykacją. Miłym akcentem było wrę-
czenie pisarzowi pięknego bukietu kwiatów przez naj-
młodszych uczniów.

Dyrektor GBP. M.K.

Dzieci uczestniczyły podczas spotkania w konkursie z nagrodami.

Pan Wiesław Drabik prezentuje dzieciom swoje książki.
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Na przedstawieniu nie zabrakło oczywiście postaci Koziołka Matołka z książek Kornela Makuszyńskiego.

Dzień Patrona w szkole we Wrzeszczowie
W dniu 12.06.2018 r. już po 

raz piąty w szkole we Wrzesz-
czowie odbyły się obchody 
Dnia Patrona.

Czas tak szybko płynie, a to 
już pięć lat mija od chwili, kie-
dy szkoła we Wrzeszczowie 
otrzymała imię Kornela Ma-
kuszyńskiego. Od tego czasu 
w czerwcu obchodzony jest 
Dzień Patrona.

Dzień był piękny, słonecz-
ny, zaproszeni goście dopisali, 
a uczniowie pod kierunkiem 
swych nauczycieli przygoto-
wali specjalny program.

Wśród zaproszonych gości 
znaleźli się: Wójt Gminy Przy-
tyk Pan Dariusz Wołczyński, 
Pan Krzysztof Murawski – kie-
rownik Delegatury Mazowie-
ckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu, dyrektorzy 
placówek oświatowych z naszej gminy, Witold Oparcik 
ojciec misjonarz z Madagaskaru (rodem z Wrzosu) oraz 
przedstawiciele Rady Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztan-
daru naszej szkoły i odśpiewania hymnu szkolnego. Pan 
dyrektor Witold Kosiec przywitał zebranych i oddał głos 
gościom, Panu Wójtowi Gminy Przytyk Panu Dariuszowi 
Wołczyńskiemu i Panu Krzysztofowi Murawskiemu, któ-
rzy skierowali ciepłe słowa do dzieci i młodzieży szkol-
nej.

Następnie młodzież zaprezentowała program arty-
styczny, na który złożyły się: słowa dotyczące biografii 
Kornela Makuszyńskiego, scenki quizowe prezentujące 
bohaterów najbardziej znanych książek pisarza (i tu raczej 
nie było większych trudności z odgadnięciem tytułów po-
wieści!) w wykonaniu uczniów kl. V. Uczniowie klas I–III 
fantastycznie zaprezentowali program „Wesołe podróże 
Koziołka Matołka”. Mali uczniowie zabrali nas w barwny, 
egzotyczny świat przygód Koziołka Matołka, ciesząc wi-
dzów piosenką i tańcem. Gorące brawa nagrodziły wspa-

niały występ, żywiołowe tańce i niezwykły wygląd ma-
łych aktorów. Widać było dużą pracę naszych pań z klas 
I–III, które zadbały o każdy detal.

Korzystając z obecności niecodziennego gościa ucz-
niowie kl. V przeprowadzili „wywiad” z ojcem misjona-
rzem. Dowiedzieli się wielu ciekawostek o życiu na dru-
gim końcu świata, powołaniu, codzienności Madagaskaru. 
Na koniec otrzymali nietypowy prezent – malgaską matę 
do spania!

Gdy emocje trochę opadły, Rada Rodziców zaprezen-
towała wszystkim olbrzymi tort, na którym widniały sło-
wa K. Makuszyńskiego, a jednocześnie motto szkoły we 
Wrzeszczowie:

„Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym – jeszcze 
większa”.

Każdy mógł się przekonać, że to nie tylko „mądry” ale 
i przepyszny tort!

Na tym uroczystość zakończono. To był naprawdę nie-
zwykły dzień!

Pracownik PSP we Wrzeszczowie M.M.O.

Informacja dotycząca
zgłaszania szkód

W przypadku występowania niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych, których skutki istotnie utrudniały by 
funkcjonowanie poszczególnych gospodarstw, rolnicy 
powinni niezwłocznie zgłosić taką informację osobiście 
(w pok. 14 Urzędu Gminy w Przytyku) 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.

Urząd Gminy Przytyk
informuje

Wójt Gminy Dariusz Wołczyński 
przyjmuje interesantów w sprawach 
skarg i wniosków w każdy ponie-
działek w godz. od 7:30 do 16:00.
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Przytyk zwycięzcą!
Piłka nożna przez wielu uznawana jest za 

sport narodowy. Choć po mundialu, który nie-
dawno miał miejsce w Rosji pozostał niesmak to 
drużyny z lokalnego podwórka nie poddały się. 

W ostatnią niedzielę lipca na stadionie 
w Przytyku został rozegrany Turniej o Puchar 
Wójta Gminy Przytyk.

Tego dnia Przytyk stał się mekką piłkarskie-
go świata. Zawodników nie zniechęciła nawet 
pogoda. Na dworze tego dnia było 30 stopni 
Celsjusza.

Do rywalizacji o puchar stanęło 10 drużyn. 
Po zaciętych meczach, w starciu o pierwsze 
miejsce spotkali się Przytyk i Domaniów. Gra 
była naprawdę zażarta. Pomimo determinacji 
drużyny z Domaniowa na podium stanęli piłka-
rze z Przytyka. W boju o trzecie miejsce, przyszło rywa-

Punktacja generalna turnieju
1. Przytyk
2. Domaniów
3. Podgajek
4. Wrzos
5. Weterani
6. Wola Wrzeszczowska
7. Żerdź
8. Stefanów
9. Wygnanów
10. Goszczewice

Na trybunach nie zabrakło kibiców.

Zwycięzcy Turnieju o Puchar Wójta Gminy Przytyk – Drużyna z Przytyka.

Ci którzy nie mogli wziąć udział w rozgrywkach- wspierali swoje drużyny z murawy boiska.

Na zakończenie  spotkania ogłoszono wyniki i uhonorowano pucharami zwycięzców. W walce o Puchar liczył się każdy punkt zdobyty podczas meczy.

lizować drużynie z Wrzosu. Liderzy zeszłorocznej edycji 
oddali jednak zwycięstwo drużynie z Podgajku. 

Po zakończeniu rozgrywek przyszedł czas na gratulacje 
oraz wręczenie nagród. Każda drużyna otrzymała piłkę do 
dalszych rozgrywek oraz pamiątkowe koszulki. Laureaci 
miejsc I–III uhonorowani zostali pamiątkowymi puchara-
mi, a także otrzymali wysokiej jakości sprzęt sportowy.

Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za pe-
łen zaangażowania udział w Turnieju, zapraszając zarów-
no ich jak i kibiców do udziału w przyszłorocznej edycji 
wydarzenia.

Pracownik UG A.K.
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Sokół
Pomimo wakacji nieprzerwanie trenują

Po rozgrywkach wiosna 2018 nasi wychowan-
kowie już jako Młodziki wyjechali w lipcu na tygo-
dniowy obóz sportowy do Zakopanego. Pozyskana 
przez nasze Stowarzyszenie dotacja „Program Klub” 
z Ministerstwa Sporu i Turystyki oraz zaangażowa-
niu rodziców zawodnicy trenowali i przeżyli nieza-
pomniane chwile w pięknym miejscu. Dziękujemy 
Ministerstwu Sportu i Turystyki, że uwzględnia po-
trzeby takich małych klubów jak nasz i wspiera swo-
imi projektami.

Lp. Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1 Broń Radom IV 8 24 8 0 0 71:21
2 Oronka Orońsko 8 15 5 0 3 57:55
3 Powała Taczów 8 12 4 0 4 38:33
4 Sokół Przytyk 8 7 2 1 5 25:40
5 Junior Radom II 8 1 0 1 7 29:71

Seniorzy „A” klasa
Lp. Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki
1 Potworów 26 69 22 3 1 78:22
2 SKS Potworów 26 57 18 3 5 60:31
3 Zodiak Sucha 26 50 16 2 8 69:38
4 Chojniak Wieniawa 26 49 14 7 5 54:33
5 Błotnica 26 48 15 3 8 72:34
6 Sokół Przytyk 26 39 12 3 11 50:58
7 Orzeł Gielniów 26 35 11 2 13 60:62
8 MKS Wyśmierzyce 26 34 10 4 12 55:57
9 Młodzik-18 26 33 9 6 11 62:65
10 Powała Taczów 26 27 8 3 15 47:80
11 Kraska Jasieniec 26 27 8 3 15 38:48
12 Strażak Wielogóra 26 21 6 3 17 42:83
13 Jaguar Wolanów 26 17 5 2 19 30:70
14 Sadownik Błędów 26 16 4 4 18 34:70

Grupa I ligi okręgowej Juniorów Młodszych
Lp. Drużyna Mecze Punkty Zwycięstwa Remisy Porażaki Bramki
1 Energia Kozienice 10 25 8 1 1 30:12
2 Skaryszewianka 10 20 6 2 2 30:14
3 Sokół Przytyk 10 15 4 3 3 33:15
4 Mazowsze Grójec 10 12 4 0 6 15:29
5 Broń Radom 10 8 2 2 6 19:28
6 GKS Gryfia Mirów 10 6 2 0 8 17:46

Na początku artykułu warto podsumować ubiegły 
sezon rozgrywek piłkarskich drużyn Sokoła Przytyk. 

Grupa seniorów rozgrywki zakończyła na dobrym 
6 miejscu.

Solidnie przepracowali sezon nasi Juniorzy, trzecie 
miejsce w I lidze okręgowej. W takim towarzystwie to do-

Trzecia grupa naszych wychowanków to Orliki. Widać postęp w grze piłkarzy z rocznika 2007–2008.
Grupa Orlików

bry wynik, gratulacje dla naszych piłkarzy.
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Druga grupa w rozgrywkach Radomskiego Związku 
Piłki Nożnej to już nie Orliki, a drużyna Młodzików.

Tabela rozgrywek Młodzików II liga Okręgowa D2 
grupa 1
Lp. Drużyna Mecze Punkty
1 Sokół Przytyk 0 0
2 Powała Taczów 0 0
3 Oskar Przysucha 0 0
4 Oronka Orońsko 0 0
5 Junior Radom 0 0
6 Chojniak Wieniawa 0 0
7 Broń Radom Ii 0 0
8 Blask Odrzywół 0 0

To nowa tabela rozgrywek seniorów. W tym sezonie 
przede wszystkim stawiamy na rozwój naszych wycho-
wanków z grupy Juniorów. Jeszcze w poprzednich roz-
grywkach zadebiutował Junior Paweł Czajka. W trzech 
meczach strzelił 1 bramkę, zaliczył asystę. Bardzo dobry 

debiut. Także w tym sezonie nasza grupa seniorska wystą-
pi w rozgrywkach Pucharu Polski. Pierwszy mecz odbył 
się 5 sierpnia na naszym stadionie z drużyną z Wyśmie-
rzyc.

Przed nami sezon 2018–2019

Tabela Grupy ,,A” klasy na sezon 2018/19
Lp. Drużyna Mecze Punkty
1 Zodiak Sucha 0 0
2 Wulkan Zakrzew 0 0
3 Strażak Wielogóra 0 0
4 Sokół Przytyk 0 0
5 SKS Potworów 0 0
6 Powała Taczów 0 0
7 Orzeł Gielniów 0 0
8 Oronka Orońsko 0 0
9 Mogielanka Mogielnica 0 0
10 Młodzik-18 0 0
11 MKS Wyśmierzyce 0 0
12 Kraska Jasieniec 0 0
13 Chojniak Wieniawa 0 0
14 Błotnica 0 0

Trzecie grupa powołana 
w naszym klubie dzieci urodzo-
ne w latach 2009–2011. Obecnie 
trenują na gminnym Orliku. Sta-
wiamy na szkolenie w coraz to 
młodszych rocznikach. Staramy 
się zaszczepić u najmłodszych 
wychowankach chęć uprawia-
nia sportu i aktywnego spędza-
nie czasu na świeżym powietrzu 
dbając tym samym o ich rozwój 
i zdrowie.

Prezes Sokół Przytyk R.B.
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Dane teleadresowe
Nazwa Telefon/Fax E-mail Strona WWW

Urząd Gminy Przytyk (48) 6180087, 6180095, 
6180550 przytyk@przytyk.pl www.przytyk.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Przytyku

(48) 618 03 18, 
606 358 536 zgkprzytyk@wp.pl www.zgkprzytyk.pl


