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XIV Ogólnopolskie Targi Papryki

Na Targach Papryki w Przytyku najładniejsze stoisko paprykowe zaprezentował Łukasz Mnich z Wygnanowa.
Na zdjęciu – razem ze swoją siostrą Moniką Tyniec i siostrzenicą Olą.
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Droga jak nowa

Lepszy dojazd od Przytyka do Radzanowa

Fot. Archiwum
Odnowiona droga w Kaszewskiej Woli już została oddana do
użytku.

		Zakończyły się prace związane z modernizacją
drogi na odcinku od Kaszewskiej Woli do Kadłubskiej
Woli, już na terenie gminy Radzanów. Droga będzie
więc służyć nie tylko mieszkańcom gminy Przytyk, ale
i gminy Radzanów.
		Wartość całej inwestycji wyniosła około 211 tysięcy złotych, a inwestorem była Gmina Przytyk. Zmodernizowany odcinek ma długość około 500 metrów
i bardzo poprawi przejazd mieszkańcom. Przebudowana droga stanowi także ciąg komunikacyjny łączący
powiat radomski z powiatem białobrzeskim.
		Do tej pory gruntowna droga została poszerzona do
5 metrów i ma teraz nawierzchnie asfaltową. Ponadto zostały wykonane pobocza wraz z rowami odwadniającymi, na których zamontowano sześć zjazdów na
posesje lub pola.
		- Dobra droga na pewno ułatwi nam przejazd –
usłyszeliśmy od miejscowych mieszkańców.

		Lampy trzeba było wymienić, bo stan instalacji oświetlenia drogowego sprzed modernizacji od
dłuższego czasu budził wielkie zastrzeżenia. Stare
oprawy, często o przestarzałej konstrukcji, były zużyte
długim okresem eksploatacji w warunkach atmosferycznych. Punkty sterowania oświetleniem znajdowały się w napowietrznych szafkach rozdzielczych
i oparte na zużytych fotokomórkach.
		Gmina w kolejnych 4 latach będzie spłacała koszty
wymiany oświetlenia z zaoszczędzonych pieniędzy za
pobór energii elektrycznej.
		- Po pełnej inwentaryzacji starego oświetlenia
okazało się, że większość opraw oświetleniowych to
oprawy sodowe, ale były też i rtęciowe. Oprawy te
zużywały dużo energii elektrycznej – wyjaśnia Dariusz
Wołczyński, Wójt Gminy Przytyk.
		Stare lampy nie tylko zużywały dużo prądu, co
sporo kosztowało, ale i nie oświetlały dróg we właściwy sposób.
		Inwestycja polegała na wymianie starych opraw
oświetleniowych na oprawy oświetleniowe typu
LED marki Philips. Oprawy te są odlewami z aluminium z użebrowaną nawierzchnią, ze źródłem światła
osłonięty płaską szybą. Dobór opraw został wykonany
w oparciu o obliczenia fotometryczne. Usługa oświetleniowa ma na celu uzyskanie efektu energetycznego
oraz utrzymanie w sprawności technicznej punktów
oświetlenia drogowego.
		Wykonawca prac zdemontował stare oprawy
wraz z wysięgnikami i pozostałym osprzętem. Zostały też wymienione wysięgniki na nowe, ocynkowane, wraz z konstrukcjami mocującymi instalację
w słupach elektronicznych układów zapłonowych.
W szafkach jest nowy system sterowania oświetleniem ulicznym. Wykonawca ma też konserwować
oświetlenie przez cztery lata.

Jaśniej na drogach
Nowe lampy w całej gminie

		Około 1300 nowych lamp zawisło na słupach przy
gminnych drogach. Teraz po zmroku będzie jaśniej,
a na dodatek nowe lampy są energooszczędne.
		Inwestycja „Wykonanie usługi oświetleniowej
o podwyższonym standardzie” realizowana jest na
terenie całej gminy. Wykonawcą prac jest spółka Fot. Archiwum
Nowe lampy zawisły na słupach.
z Radomia - Centrum Zaopatrzenia Energetyki Eltast. Teraz lepiej oświetlą drogi po zmroku.
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Rośnie przedszkole

Największa inwestycja oświatowa
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Ładne ogrody

Kolorowo pod szkołą we Wrzosie

Fot. Archiwum
Powstaje kolejna kondygnacja nowego przedszkola w Przytyku.

		Nowe przedszkole, to jedno z najważniejszych
zadań, jakie jest realizowane w Przytyku. Dzieci pójdą
do nowego przedszkola od września 2014 roku.
W lutym został ogłoszony przetarg na budowę przedszkola, a potem ruszyły prace. Teraz już widać mniej
więcej, jak będzie wyglądał przyszły budynek. Roboty
idą bardzo szybko.
		Przyszłe przedszkole pomieści pięć oddziałów
i będzie przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 5
lat. Układ funkcjonalny budynku został tak zaprojektowany, aby zapewnić jak najlepsze wykorzystanie pomieszczeń, odpowiednie warunki higieniczno
- sanitarne BHP oraz sprawność świadczonych usług.
Sama powierzchnia budynku wyniesie 782 metrów
kwadratowych. Szerokość elewacji frontowej budynku wyniesie prawie 42 metry. Wysokość budynku
liczona od poziomu terenu przy wejściu do kalenicy
budynku wynosi blisko 11 metrów.
		Budynek będzie miał dwie kondygnacje, z częścią
parterową od strony południowej. Przedszkole 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. Zaprojektowano
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
z pomieszczeniem kuchennym i wymaganymi
pomieszczeniami zaplecza. Obiekt będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Fot. Archiwum
Kolorowe ogrody powstały przy szkole podstawowej we Wrzosie.

		Wiele pomysłów na poprawę estetyki maja
pracownicy Publicznej Szkole Podstawowej we
Wrzosie. Ostatnio wokół szkoły powstały prawdziwe
perełki ogrodowe. Piękne rabaty, to wspólna inicjatywa nauczycieli, rodziców i członkiń Stowarzyszenia Wrzosowisko. Kolorowe ogrody oraz białe tarasy
z iglakami wzbudzają zachwyt mieszkańców Wrzosu
oraz gości. Finansowo ta inwestycja została wsparta
przez Dariusza Wołczyńskiego Wójta Gminy Przytyk.
Z pieniędzy gminnych został wykonany parking
i alejka, a z własnego budżetu i wsparcia sponsorów
zostały kupione krzewy, sadzonki roślin ogrodowych
i galanteria ogrodowa. Teraz uczniowie, rodzice dzieci
i goście mogą podziwiać efekt tej pracy.
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Papryka królowała w Przytyku
Wielka impreza na stadionie

Fot. Archiwum
Laureaci najlepszych przepisów i potraw z papryki.

rolników. Doceniono też najsmakowitsze potrawy
z papryki. Do konkursu zgłoszono 100 przepisów,
wygrały panie Renata Kot i Renata Bieniek.
		Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja pokazu kulinarnego znanej aktorki Bożeny Dykiel,
która wraz z paniami Marią Kawińską, Danuta Pruszyńską i Agnieszką Pietrasik ze stołówki PSP Przytyk
pokazały jak przyrządzić przytyckie leczo.
		- Moja „sałatka ryżowa od Bożenki” powinna
wszystkim smakować – zachwalała artystka.
Rzeczywiście – do sałatki przygotowanej z dodatkiem
papryki, ustawiła się kolejka chętnych do skosztowania. Na szczęście wystarczyło dla chętnych.
		Na targach pokazywano też ciągniki, środki ochrony roślin, sprzęt rolniczy, sprzedawano artykuły
rękodzieła artystycznego, handlowano miodem, dla
dzieciaków były gry i zabawy - karuzele i dmuchańce.
Niewątpliwie największą atrakcję sprawił koncert
Andrzeja „Piaska” Piasecznego. Na piosenkarza
pochodzącego z Pionek przyjechało wiele ludzi.
		- Dawno nie widziałem tak wielu ludzi – przyznał
artysta tuż przed wejściem na scenę.
		Tysiące ludzi oklaskiwało piosenkarza i śpiewało
refreny jego największych przebojów. Wieczór zakończył pokaz sztucznych ogni.

		Niezapomniany koncert Andrzeja „Piaska” Piasecznego, potrawy przygotowane przez aktorkę Bożenę
Dykiel, zabawa, place zabaw dla dzieci, a przede
wszystkim rzesza zadowolonych ludzi – to wszystko
można było zobaczyć i przeżyć podczas XIV Ogólnopolskich Targach Papryki w Przytyku.
		Przy pięknej pogodzie 18 sierpnia odbyło się na
stadionie sportowym w Przytyku doroczne święto
rolnicze. Najlepsi producenci papryki mieli okazję
pochwalić się efektami swojej pracy.
		Najpierw odbyła się msza święta w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego. Tam zostały poświęcone tegoroczne plony. Po nabożeństwie orszak prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą przeszedł
na stadion. Organizatorami ogólnopolskiej imprezy
na stadionie w Przytyku był tradycyjnie Wójt Gminy
Przytyk, starosta radomski, prezes radomskiej Giełdy
Rolnej, a współorganizatorem Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.
		Podczas oficjalnego rozpoczęcia Wójt Dariusz
Wołczyński podziękował wszystkim za liczne przybycie i podziękował sponsorom, za pomoc w organizacji
targów. XIV Targi Papryki wsparli:
		P.H.U. Paciorek, Przetwórstwo Mięsne „TED”,
Opakowaniamax Paweł Kołaczek, Kowalczyk Fabryka Okien, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Eko-Sam”, Hydro-Budowlanka” Piotr Barszcz,
Auto – Gaz Centrum Ogrodniczo Przemysłowe Jan
Kosiec Sprzedaż Paliw Płynnych, Kowalczyk ocieplenie
budynków, sprzedaż materiałów budowlanych, montaż stolarki, Quick Parquet Zakłady Drzewne Gajewski, P.H.U.P. Okno-Bud, Dach Dom, Pałac Fot. Archiwum
Zabawa trwała do późnej nocy.
Domaniowski, Agrobard Przytyk Maszyny Rolnicze.
		Podczas targów zostało rozstrzygniętych kilka
konkursów i między innymi nagrodzono najlepszych
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XIV Ogólnopolskie Targi Papryki

Fot. Archiwum
Potrawy z papryki wszystkim smakowały.

Fot. Archiwum
Tysiące ludzi odwiedziło przytyckie targi.

Fot. Archiwum
Andrzej „Piasek” Piaseczny był wyraźnie zaskoczony, że na jego
koncert na stadionie przyszło ponad 10 tysięcy ludzi.

Fot. Archiwum
Cały stadion Sokoła Przytyk zapełnił się widzami.

Fot. Archiwum
Swoje stoisko prezentuje Zdzisław Pająk z Wrzeszczowa zdobywca
II miejsca w konkursie na najładniejsze stoisko wystawowe.

Fot. Archiwum
Aktorka Bożena Dykiel zaprezentowała na estradzie, jak smacznie
gotować.
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Wiem, co jem

Zdrowe żywienie w stołówce szkolnej
		Prawie 400 posiłków dziennie przygotowywanych jest w Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku. Dzieci z zadowoleniem jedzą obiady w szkolnej stołówce, które smakiem przypominają obiady
domowe.
		Z posiłków przygotowywanych przez personel
kuchenny korzystają uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Przytyku, Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie, Publicznego Przedszkola oraz
Publicznego Gimnazjum w Przytyku.
		Stawka dziennego wyżywienia to: obiad - 2,10 zł,
śniadanie - 1,10 zł, podwieczorek - 1,20 zł.
		Panie kucharki, które przygotowują posiłki dbają
o to, aby były one zdrowe i smaczne. Drugie dania
w większości są mięsne - kotlet, pierś z kurczaka,
ryba itp. Zupy z dużą ilością warzyw. Do tego dodatki:
owoce, jogurty, surówki.
		Personel jest przeszkolony w zakresie norm
żywieniowych, ustalaniu diety, wartościach odżywczych produktów i potraw. Kuchnia jest wyposażona
w nowoczesny sprzęt.

Aktywnie we Wrzeszczowie
Wypoczynek dzieci w czasie wakacji

od połowy lipca 30 uczniów z Wrzeszczowa uczestniczyło w dwutygodniowym wypoczynku zorganizowanym przy współudziale Krajowej Rady Izb Rolniczych
w Warszawie. Dzieci bardzo chętnie brały w zajęciach
sportowo-rekreacyjnych, plastycznych oraz z zakresu
promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Najbardziej spodobały im się jednak wyjazdy do Radomia
na pływalnię, do kina, Muzeum Wsi Radomskiej, czy
też do centrum zabaw. Wypoczynek udało się zorganizować dzięki dobrej współpracy szkoły z Biurem
Mazowieckiej Izby Rolniczej w Radomiu.
		- Bardzo nam się podobało, mogliśmy wspaniale
wypocząć- mówiły zadowolone dzieci.
		Kolejna, 45 - osobowa grupa dzieci i młodzieży przebywała na kolonii w Harcerskim Ośrodku
Wodnym w Funce nad Jeziorem Charzykowskim.
W sierpniu zaś następna grupa uczniów z terenu
gminy Przytyk wypoczywała w Rowach nad morzem.
Kolonie udało się zorganizować dzięki funduszom
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
		Przy współudziale Polskiej Fundacji Wiejskiej
w Lublinie kolejne 9 osób z gminy Przytyk wyjechało
na kolonię w Stegnie nad morzem. Wypoczynek został
w znacznej mierze sfinansowany ze środków KRUS.
		Minione wakacje obfitowały zatem w różne formy
aktywnego wypoczynku dla naszych uczniów. Ważne,
że udało się pozyskać na to wsparcie finansowe, co
nie obciążało tak bardzo domowych budżetów.

Urodziny w bibliotece
Nowy pomysł dla dzieci

Fot. Archiwum
Dzieci we Wrzeszczowie miały latem wspaniale zajęcia.

		44 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej imienia
Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie uczestniczyło w Letniej Szkole Kreatywności.
		Zajęcia rozpoczęły się już na początku lipca. Letnia
Szkoła Kreatywności zorganizowana została w ramach
projektu Szkoła Startu do Kariery. Dzieci przez dwa
tygodnie, przez sześć godzin dziennie uczestniczyły w
zajęciach prowadzonych przez nauczycieli z Publicznej
Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie. W czasie zająć
uczestnicy wypoczynku mieli zapewniony posiłek oraz
przybory szkolne. Pieniądze na ten cel pochodziły
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
		To nie jedyne zajęcia w czasie wakacji, bowiem

		Każdy maluch, który zechce zaprosić swoje koleżanki i kolegów na urodziny, może skorzystać z oferty
Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku. W bibliotece można zorganizować urodziny w niezwykłej atmosferze.
		- Chcemy zaproponować naszym czytelnikom
coś innego, niż tylko wypożyczanie książek. Dlatego
wpadliśmy na pomysł, aby to były urodziny połączone z czytaniem książek - mówi Magdalena Kowalczyk,
dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku
i pomysłodawczyni dziecięcych urodzin.
		Już zgłosili się pierwsi chętni do takich urodzinowych imprez. Każde urodziny będą przygotowywane w specjalnej scenerii, ściśle związanej z bajkową rzeczywistością. Jeśli trzeba, pracownicy biblioteki przygotują salę i stroje tak, by przypominały na
przykład tak znane postacie z bajek, jak bohaterowie Franklina, czy Harrego Pottera. Podczas spotkania będą czytane bajki, będzie też okazja, by zaprosić dzieci na poczęstunek, a jeśli trzeba – na stół trafi
urodzinowy tort.
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Młodzież z sercem

		Przypomnijmy, że w przychodni chorych przejmuje lekarz rodzinny. Przychodnia pracuje codziennie,
W gimnazjum pomagają
w godzinach od 8 do 18.00. Jest elektrokadriograf,
		Z początkiem września, w Publicznym Gimna- a być może uda się kupić sprzęt USG. Te urządzenia
zjum imienia Jana Kochanowskiego rozpoczęło swoją przydadzą się do diagnozowania.
działalność Szkolne Koło Caritas. Jednocześnie szkolne koło zostało przyjęte w poczet innych szkolnych kół
działających w naszej diecezji.
		Opiekunem szkolnego koła została Zofia Kaźmierczak, a na przewodniczącą wybrano Karolinę Kiełbasę z klasy II B. Opieki duchowej nad członkami podjęła się siostra Pauletta. Koło już liczy 23 osoby, które
swój wolny czas chcą ofiarować innym. Już w pierwszym tygodniu swojej pracy szkolne koło rozpoczęło
akcję charytatywną - zbiórkę przyborów szkolnych dla
dzieci w Dziewieniszkach na Litwie. Akcja prowadzona jest w całej naszej diecezji.
		- Mamy nadzieję, że ofiarność uczniów przyczyni
się do poprawy warunków nauki naszych rówieśników – mówili gimnazjaliści.
Fot. Archiwum
Przychodnia we Wrzeszczowie zyskała między innymi nową
elewację.

W trosce o rozwój ucznia
Dodatkowe zajęcia w Przytyku

Fot. Archiwum
Szkolne Koło Caritas działa w Publicznym Gimnazjum w Przytyku.

Remont w przychodni
Poprawiły się warunki do leczenia

		Zakończył się już remont w budynku przychodni
we Wrzeszczowie. Po pomalowaniu budynku poprawił się sam wygląd przychodni..
		Prace polegały głównie na ociepleniu ścian.
W środku zostały też wymienione podłogi. Dodajmy,
że we wcześniejszym remoncie zostały zamontowane
nowe okna.
		- Teraz mamy lepsze warunki do przyjmowania
pacjentów, w budynku jest cieplej – mówią pracownicy przychodni.
		Jak podkreślają lekarze, modernizacja była
konieczna, bo budynek przychodni ma już swoje lata
i konieczny był remont. Ważne, by w przychodni było
ciepło, choćby ze względu na dzieci przychodzące do
lekarza.

		W Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku
zostało przygotowanych w nowym roku szkolnym
szereg zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Są to zajęcia
rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, redukujące
deficyty rozwojowe oraz wyrównujące braki edukacyjne.
		Uczniowie będą rozwijać swoje talenty i pasje
na zajęciach pozalekcyjnych dostosowanych do ich
potrzeb i możliwości. W szkole działa koło językowe,
humanistyczne, matematyczne, historyczne, ekologiczne, muzyczne, plastyczne, techniczne „Mały
Twórca” oraz „Kuferek rozmaitości”. Szkoła prowadzi
zajęcia sportowe: piłki siatkowej, nożnej oraz lekkiej
atletyki. Dla dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi są zorganizowane zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne i rewalidacyjne. Uczniowie
potrzebujący usystematyzowania wiedzy, potrzebujący więcej czasu na przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz dodatkowych objaśnień i wskazówek, będą
uczestniczyć w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego.
		Każdy uczeń, a także rodzic, może liczyć na wsparcie pedagoga szkolnego oraz skorzystać z poradni
psychologiczno - pedagogicznej, z którą współpracuje
szkoła.
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Kino na stadionie
Obejrzeli film w plenerze

Fot. Archiwum
Na seans filmowy na stadionie przyszło bardzo wiele osób.

		Ponad 140 osób zjawiło się wieczorem 31 sierpnia
na filmie „Nietykalni”. Seans odbył się na stadionie
w Przytyku w ramach cyklu „Kino na trawie”.
		Na pomysł seansu wpadła Magdalena Kowalczyk,
dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku.
Pani dyrektor nie ukrywa, że zainspirowała się podobnymi seansami organizowanymi przez Centrum Sztuki
Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
Na stadionie w Przytyku został ustawiony ekran
i krzesełka. Widzowie obejrzeli film „Nietykalni”. Choć
wieczorem było nieco zimno, to jednak wszyscy byli
bardzo zadowoleni z tego niecodziennego seansu.
		Po seansie dało się uszyszeć wiele głosów podziękowań. 		Na razie odbył się pierwszy pokaz filmu.
Organizatorzy chcą jednak w przyszłym roku wrócić
do „kina na trawie”.

Jak to z tą wodą było…
Powstanie dodatkowa studnia

Dużą część mieszkańców gminy dotknęła uciążliwość związana z okresowymi brakami wody w sieci
wodociągowej, która wystąpiła w okresie 29.07 –
04.08.2013 r.
Przyczyną tego stanu rzeczy była awaria podstawowej studni głębinowej na stacji uzdatniania wody
w Podgajku. Studnia, która powinna tłoczyć wodę
z nominalną wydajnością niemal 100 m sześciennych
na godzinę przestała produkować wodę w ogóle.
W tej sytuacji druga studnia o wydajności nie przekraczającej 40 m sześciennych na godzinę nie nadążała z produkcją wody. Na ten stan rzeczy nałożyło się
rekordowe w tym okresie zużycie wody.
Sprowadzona w trybie natychmiastowym specjalistyczna firma studniarska, pracując dzień i noc,

wykonała renowację studni, której filtr jak się okazało był kompletnie niedrożny z powodu narosłych na
nim złogów żelaza i manganu. Po renowacji wydajność studni została przywrócona i sytuacja powróciła do normy.
Czy można było tego uniknąć? Tak, gdyby nie
wieloletnie zaniedbania w eksploatacji urządzeń
wodociągowych. Takie zarośnięcie filtra nie mogło
powstać nagle, proces ten trwał latami. Okresowe
braki wody, których przyczyną była pogarszająca się
stale wydajność studni, występowały co roku. Niestety nie podejmowano żadnych działań naprawczych.
Poprzednim ekipom zarządzającym infrastrukturą
wodociągową „udało się” przeczekać okres niedoborów, po którym zużycie wody corocznie znacznie
spada. Wówczas nawet nie w pełni sprawna studnia
jest w stanie obsłużyć gminę. Okres jesienno-zimowy to czas, w którym powinno się dokonać niezbędnych napraw i przygotować system do szczytu letniego. Niestety, nie zrobiono tego, wykazując się daleko
posuniętą nieodpowiedzialnością.
Czy wykonana renowacja studni daje już gwarancję bezpieczeństwa na przyszły sezon? Nie, biorąc pod
uwagę letnie zapotrzebowanie, wiek i stan drugiej
studni, konieczne jest odwiercenie trzeciej studni,
która pozwoli na zwiększenie wydajności sytemu
i będzie buforem bezpieczeństwa w przypadku awarii
którejkolwiek z istniejących studni. Dlatego też na
prośbę Wójta Gminy na sierpniowej sesji Rada Gminy
zadecydowała o przeznaczeniu środków finansowych
na ten cel.
Kolejną palącą potrzebą jest kompleksowa modernizacja stacji uzdatniania wody. Istniejąca stacja jest
wyeksploatowana i nie odpowiada współczesnym
standardom w tej dziedzinie. Z uwagi na znaczny
koszt modernizacji, trwają intensywne poszukiwania
zewnętrznych źródeł finansowania tego zadania.

Szanowni Mieszkańcy!
		W październiku przystępujemy do prac związanych
z opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Przytyk na lata 2014 – 2023. To
dokument mającego określić działania na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Aby Strategia odzwierciedlała rzeczywistą sytuację w gminie oraz jej najważniejsze problemy i potrzeby, zwracamy się do Państwa
z prośbą o wypełnienie ankiety, dostępnej na stronie
internetowej gminy www.przytyk.pl lub w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku.
Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić
Państwa sugestie.
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński
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Wrzosowisko działa
Aktywne panie u Karola Okrasy

		Członkowie Stowarzyszenia Wrzosowisko, które
działa we Wrzosie, nie zwalniają tempa: przygotowują imprezy, wyjeżdżają na wycieczki. Niedawno panie
spotkały się ze znanym kucharzem – Karolem Okrasą.
Jakiś czas temu w Taczowie gościł Karol Okrasa, gdzie
przygotowywał swój najnowszy program kulinarny „Okrasa łamie przepisy”. Przypomnijmy, że każdy
odcinek telewizyjnego programu jest dedykowany regionalnej lub historycznej specjalności. Dlatego Karol Okrasa wyrusza na kulinarne wyprawy do
wybranych zakątków Polski.
		Na spotkanie w Taczowie wybrały się panie ze
Stowarzyszenia Wrzosowisko. Na miejscu, w Parku
Historycznym został pokazany największy specjał
– produkt regionalny „Papryka Przytycka”. Podczas
spotkania panie ze Stowarzyszenia zaprezentowały
wyjątkowo smaczne specjały, w tym bigos z czerwonej papryki i paprykę z kurkami.
		Oczywiście nie zabrakło pokazu kulinarnego
w wykonaniu samego Karola Okrasy. W swoim programie kucharz zaprezentował dania, które możemy
przygotować z papryką, ale o tym, jakie danie będzie
specjałem odcinka przekonany się w październiku,
podczas jego emisji w Programie Pierwszym Telewizji Polskiej.
		Spotkanie było doskonałą okazją, aby zaprosić smakoszów papryki na coroczne święto papryki
w Przytyku, które jest swoistym festiwalem papryki.
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które odbędzie się w ostatnich tygodniach listopada
w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie.
		Działaczki Stowarzyszenia kolejny raz zaakcentowały swoją obecność podczas Ogólnopolskich Targów
Papryki w Przytyku. Panie przygotowały dania z papryki i nie tylko, min. pyszne leczo, pierogi z mięsem,
chleb ze smalcem i marynowana papryką. Podczas
Targów Papryki został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez Lokalną Grupę działania „Razem dla
Radomki”, w którym brały udział członkinie stowarzyszenia. Otrzymały wyróżnienie przyznane za różnorodne i liczne przepisy kulinarne.

Fot. Archiwum
Panie ze Stowarzyszenia Wrzosowisko miały okazję spotkać się
w Taczowie ze znanym kucharzem – Karolem Okrasą i porozmawiać o tym jak przyrządzać smaczne dania.

FOLKOWE ANDRZEJKI
		Stowarzyszenie Wrzosowisko integruje środowisko lokalne, upowszechnia kulturę, sztukę i tradycję. Stowarzyszenie wspomaga również działalność
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Publicznej
Szkoły Podstawowej we Wrzosie.
		- Staramy się także upowszechniać ochronę praw
kobiet oraz działamy na rzecz równych praw kobiet
i mężczyzn. Pomagamy ludziom, by skutecznie
pomagali sobie nawzajem – mówią panie.
		Członkinie Stowarzyszenia organizują różne spotkania, których istotą jest danie możliwości spędzenia wolnego czasu pożytecznie, kulturalnie, danie
możliwości otwarcia się na innych ludzi, aby tworzyć Fot. Archiwum
i wzmacniać więzi międzyludzkie, oderwania się choć Podczas jednej z wycieczek członkowie Stowarzyszenia mieli
okazje zwiedzić Kazimierz Dolny.
na chwile od problemów dnia codziennego.
		Kolejnym wyzwaniem, jakie stoi przed Stowarzyszeniem Wrzosowisko, jest wspólna impreza zorganizowana razem z Lokalną Grupą Działania „Razem
dla Radomki” pod hasłem „Folkowe Andrzejki”,
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Wesoło z biblioteką
Ognisko na koniec wakacji

		- Cieszymy się, że tak wiele dzieci skorzystało
z naszej oferty i odwiedzało naszą bibliotekę – mówi
Magdalena Kowalczyk, dyrektorka Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przytyku.

Gdzie zgłaszać niedrożne
rowy
Za meliorację odpowiada starostwo

		Co rusz zgłaszają się mieszkańcy gminy i zgłaszają
problem zarośniętych, lub zamulonych rowów. Informujemy, że zgodnie z prawem wodnym za utrzymanie urządzeń melioracji, rowów, odpowiada właściFot. Archiwum
ciel gruntów. Z kolei jeśli urządzenia melioracyjne są
Dzieci cieszyły się, że na ognisku zorganizowanym przez bibliote- objęte działalnością spółki wodnej – to sprawy trzeba
kę mogły się bawić i zrobić sobie kolorowe makijaże.
zgłaszać do tej spółki.
		Nadzór nad rowami sprawuje na naszym terenie
Starosta Radomski a dokładnie Wydział Rolnictwa,
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe
w Radomiu ul Domagalskiego 7, 26 -600 Radom.
tel. 48 381 50 29 lub 48 381 50 55.
		Ponadto, jeżeli na danym obszarze grunty są
zmeliorowane, to nadzór nad rowami melioracyjnymi sprawuje Gminna Spółka Wodna w Przytyku
a w jej imieniu Rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Przysusze ul. Krakowska 35, 26 - 400 Przysucha
Fot. Archiwum
tel. 48 675 50 11.
Na koniec było wspólne ognisko.

		Były konkursy, gry, zabawy, a potem wspólne ognisko – tak wyglądało zakończenie wakacji dla
dzieci, podczas imprezy na zakończenie wakacji.
Wszystko działo się na boiskach „Orlik”, a całą imprezę
przygotowała Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku.
		- Mogłyśmy się bawić, malować twarze, biegać –
mówiły uradowane dzieci już po zakończeniu ogniska.
Impreza trwała niemal cały dzień. Dzieci świetnie się
bawiły i chętnie brały udział w konkursach, choćby
o baśniach, które wcześniej trzeba było przeczytać
wypożyczając książki z biblioteki. Dużą atrakcją okazały się kolorowe makijaże dla dzieci, wszyscy uczestnicy opuścili zabawę z kolorowymi malunkami na
pamiątkę.
		Spotkanie dzieci było podsumowaniem wszystkich zajęć, jakie się odbywały w bibliotece. W czasie
wakacji można było skorzystać nie tylko z wypożyczenia książek, ale były też choćby zajęcia komputerowe.
Był też kurs języka angielskiego dla dzieci oraz seniorów. Najmłodsi mieli ciekawe bajkowe kino w bibliotece.

Świadczenia rodzinne
Można składać wnioski

		W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku, przyjmowane są wnioski w sprawie ustalenia
prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
		Świadczenia rodzinne przysługujące za listopad na
podstawie wniosków złożonych do 30 września 2013
roku, zostaną wypłacone do 30 listopada 2013 roku.
W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w okresie od 1 października 2013 roku do 30 listopada 2013 roku, świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2013 roku wypłacone będą z wyrównaniem do 31 grudnia 2013 roku.
		Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych wydawane są w pokoju nr 3 i 9 Urzędu Gminy.
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Młodzi biegają

Początek zmagań lekkoatletów
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		Kolejne czwartki rozpoczną się wiosną, a najlepsi
wyjada na finał do Łodzi. Na koniec dodajemy, że PSP
Przytyk broni I –szej pozycji w klasyfikacji drużynowej
w finale radomskim.

Zmiany w Sokole

Odnowiona drużyna gra w Klasie A
		Nowy zarząd klubu, odnowiona drużyna - tak
wygląda dziś sytuacja w Sokole Przytyk, po tym, jak
w lipcu niespodziewanie klub wycofał się z rozgrywek
w IV lidze.
		Tuż przed rozpoczęciem sezonu piłkarskiego, gdy
miały rozpocząć się mecze w czwartej lidze, ówczesny
zarząd nagle zdecydował, że nie przystąpi do rozgrywek.
JEDNOOSOBOWA DECYZJA

Fot. Archiwum
Młodzi lekkoatleci. Wraz z trenerem, po zakończeniu finału
w Łodzi. Na zdjęciu od lewej: K. Grudziński, N. Bednarek,
P. Czajka, Ł. Kowalczyk, A. Witkowska.

		Uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej
gminy zainaugurowali zmagania w „Czwartkach lekkoatletycznych” w Radomiu. Dwudziestokilkuosobowe
ekipy ze szkół podstawowych z Przytyka, Wrzeszczowa oraz Wrzosu co tydzień dzielnie walczy w biegach,
skokach oraz rzutach.
		Najwięcej zwycięstw i dobrych wyników osiągnęli: Przytyk: - klasa VI, Agata Witkowska 60 metrów
– 8.44s, skok w dal – 4.40 metra, Hubert Łomża 60
metrów - 8.63 s, skok w dal - 4.65 metra. Klasa V Kamil Grudziński rzut piłeczką palantową – 54 metra,
Paweł Czajka skok w dal - 4.42 m. Dawid Piwowarczyk
skok w dal - 4.45 m., Michał Sobstyl 60 metrów - 9.16
s. Klasa III Tobiasz Grudziński rzut piłeczką palantową - 47 metrów, Wrzeszczów: klasa VI Natalia Bednarek 60 metrów - 8.57 s, skok w dal - 4.52 m. Klasa IV
Przemek Soliński 60 metrów - 9.34 s skok w dal - 3.94
m. Wrzos: Klasa III Emila Krzemińska 60 metrów –
10.19 s

		Wszystko wskazuje na to, że decyzję o wycofaniu
podjął jeden człowiek, nawet bez konsultacji z członkami zarządu Sokoła.
		Sokół miał zabezpieczone w budżecie Gminy
pieniądze w kwocie 55 tysięcy złotych na rundę
jesienną. Dodajmy, że podobnymi kwotami, a nawet
mniejszymi, dysponują inne kluby piłkarskie w regionie radomskim. Ponadto Rada Gminy miała w planie
przyznanie kolejnej dotacji, na 2014 rok, zgodnie
z planowanym budżetem. To nie wszystko, bo gmina
płaciła też za media Sokoła: wodę, prąd. Samorząd
płacił też za utrzymanie stadionu, choćby za strzyżenie trawy, malowanie. Tym bardziej dziwiła sytuacja,
że mimo stabilnej sytuacji finansowej drużyna została skreślona.
GRA MŁODA DRUŻYNA
		Na szczęście w Przytyku nie brakuje zapaleńców
sportu, którzy chcieli, by w drużynie grali mieszkańcy gminy. Postanowili kontynuować chlubne tradycje Sokoła. Zostało zwołane nowe zebranie i powstał
nowy zarząd klubu piłkarskiego. Nie było już szans, by
grać w czwartej lidze, więc drużyna weszła w sezon do
rozgrywek w Klasie A.
		- Chcemy po prostu grać w piłkę i cieszyć się
sportem – mówią piłkarze.
		Zgodnie z przyjętym budżetem, Gmina wsparła
Sokoła i przekazała fundusze na rundę jesienną.

Informator Gmina Przytyk - kwartalnik
Wydawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o. 26-650 Przytyk, ul. Rynek 34, tel. 48 618 03 18.
NIP 9482590831 REG. 143344214.
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Zagrali o puchar wójta

Emocje na stadionie

		Drużyna Przytyku Rynek wygrała w turnieju
piłkarskim o „Puchar Wójta Gminy Przytyk Dariusza
Wołczyńskiego”.
		Rozgrywki odbyły się 4 i 11 sierpnia na stadionie.
W turnieju wzięło udział 14 drużyn: Przytyk Rynek,
Wrzos, Suków, Glinice, Wola Wrzeszczowska, Kaszewska Wola, Goszczewice, Przytyk Piaski, Dęba, Wrzeszczów, Studzienice, Wygnanów, Potkanna, Żerdź,
z czego osiem zakwalifikowało się do fazy pucharowej. Ostatecznie na I miejscu znalazła się drużyna
Przytyka Rynek przez Wrzosem i Sukowem. Pierwsze
trzy drużyny otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe dla zawodników w postaci: piłek, toreb sportowych oraz plecaków. Pozostałe drużyny otrzymały po
dwie piłki dla drużyny. Ponadto pamiątkowe statuetki
otrzymał najlepszy strzelec - Damian Prasek z drużyny
Przytyk Piaski, który strzelił 9 bramek, oraz najlepszy
bramkarz - Piotr Szymczak z Przytyka Rynek.
Na uczestników turnieju jak i kibiców czekała kiełbaska z grilla i wspaniała zabawa.
Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. Przytyk Rynek,
2. Wrzos, 3. Suków, 4. Wola Wrzeszczowska, 5. Glinice,
6. Kaszewska Wola, 7. Goszczewice, 8. Przytyk Piaski,
9. Żerdź, 10. Potkania, 11. Wygnanów, 12. Studzience,
13. Wrzeszczów, 14 Dęba.

		- To był wspaniały wyjazd – mówili uczestnicy
wycieczki, którzy wyjechali z Przytyka na mecz do
Warszawy.
		Drużyna LKS Quick Parquet Sokół Przytyk wyjechała 1 września na mecz politycy kontra gwiazdy TVN.
Dochód był na zakup sprzętu medycznego dla szpitali dziecięcych. Zarząd LKS Quick Parquet Sokół Przytyk
zorganizował wyjazd swojej najmłodszej drużyny,
rocznik 2002-2003. W wycieczce wzięło udział 21
osób - cała drużyna i opiekunowie. Na stadionie Legii
nie brakowało sportowych emocji, dynamicznej gry,
a przede wszystkim dobrej zabawy. Atmosfera była
wspaniała.
		- Można było zobaczyć wiele znanych osób, byli na
wyciągniecie ręki. Stadion Legii też zrobił duże wrażenie – mówili chłopcy z drużyny.
		- To pierwszy, ale nie ostatni wyjazd. Chcielibyśmy, aby młodzież potraktowała to jako zachętę do
dalszej wytrwałej pracy na treningach. Mamy nadzieję, że zachęci to innych do przychodzenia na treningi. Stawiamy na młodzież, zapraszamy wszystkich
chętnych – mówi Karol Gajewski prezes klubu.

Turniej piłkarski na stadionie

Fot. Archiwum
Zwycięska drużyna Przytyka Rynek.

Nasi kibicowali w Warszawie

Fot. Archiwum
Członkowie drużyny Sokoła mieli okazję obejrzeć mecz na stadionie Legii i spotkali tam trenera kadry Waldemara Fornalika.

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 Dariusz Wołczyński 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.

