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Seanse na stadionie

Kino na Trawie 2016 za nami!
26 sierpnia odbyła się ostatnia
w 2016 roku projekcja filmu z cyklu
„Kino na Trawie”. Zwieńczeniem
tego ciekawego wydarzenia plenerowego była polska komedia romantyczna „7 rzeczy, których nie wiecie
o facetach”.
– Świetny film, bardzo nam się
podobało – mówili uczestnicy wieczornej projekcji.
Tegoroczna edycja „Kina na Trawie” rozpoczęła się 8 lipca od projekcji filmu animowanego „Gang Wiewióra”. Kolejne seanse były równie
udane, a także ostatnia była strzałem
w dziesiątkę. Przytycka widownia po
raz kolejny stanęła na wysokości zadania, licznie przychodząc na stadion
Sokoła.
– Serdecznie dziękujemy Państwu za to, że tak wielu mieszkańców wybierało kino na piątkowy wieczór
– mówili przedstawiciele Gminnej Biblioteki Publicz-

Całe rodziny przychodziły na „Kino na Trawie”.

nej, która obok Gminy Przytyk była jednym z organizatorów imprezy.
Mamy nadzieję, że za rok zobaczymy się ponownie
i to w większym składzie!

Zmodernizowana droga

Lepsza jazda z Żerdzi do Jabłonny
Dobiegły końca prace związane z przebudową ponad półkilometrowego odcinka drogi gminnej Żerdź
– Jabłonna.
Opiewająca na kwotę 115 523 złotych inwestycja,
poprawiła komunikacje między obiema miejscowościami. Modernizacja polegała na położeniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, asfaltowych
o szerokości nawierzchni 4 metrów i grubości 5 centymetrów. Są też obustronne pobocza o szerokości
75 centymetrów z kruszywa łamanego. Wykonawcą
prac była firma P.U.H „Interbud” sp. z o.o., wyłoniona
w drodze przetargu.
Warto podkreślić, że to kolejne zadanie związane
z rozwojem gminnej infrastruktury drogowej, na któ-

Przebudowana droga ma ponad pół kilometra.
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rego realizację udało się gminie pozyskać środki zewnętrzne. Dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych Gmina Przytyk uzyskała ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, których
dysponentem jest Urząd Marszałkowski.

Absolutorium dla wójta

Radni jednomyślni w głosowaniu
Na wniosek Komisji Rewizyjnej na sesji Rady Gminy
w Przytyku, która odbyła się 24 czerwca, podjęto uchwałę
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Radni udzielili absolutorium jednomyślnie.

Radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu wójtowi absolutorium.
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Duuuża ryba!

Udane zawody wędkarskie
W sobotę 3 września na stawach w Zameczku odbyły
się IV Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Przytyk. W czasie łowienia emocji było co niemiara.
Tegoroczna edycja imprezy cieszyła się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. Do wędkarskiej rywalizacji stanęło aż 54 zawodników. Najliczniejszą, bo 36-osobową grupę stanowili seniorzy. Ponadto stawiło się także dziewięciu
juniorów, czyli wędkarzy w wieku 14–18 lat. Przybyło także dziewięciu najmłodszych adeptów wędkowania, w kategorii do 14 lat.
Po niespełna pięciu godzinach polowania na grubą
rybę wszystko stało się jasne. Tytuł najlepszego wędkarza
w gminie Przytyk w 2016 roku trafił w ręce Włodzimierza
Neski. Zwycięzca wykazał się niesamowitym wędkarskim
kunsztem i wyciągnął na brzeg karpia królewskiego o masie – bagatela: 8,20 kilograma!
Wśród juniorów triumfował Mateusz Dąbrowski przed
Dominkiem Gibałą (II miejsce) oraz Damianem Koścem.
Natomiast wśród najmłodszych bezkonkurencyjni okazali
się bracia Hubert i Karol Głogowscy. Hubert zajął I miejsce, a Karol – drugie. Trzecie miejsce zajęła najwyżej sklasyfikowana przedstawicielka płci pięknej – Maja Marek.
Zdobywcy trzech czołowych lokat w każdej z kategorii otrzymali z rąk wójta Dariusza Wołczyńskiego pamiątkowe puchary oraz wartościowe talony, które można było
także uzyskać biorąc udział w wieńczącej imprezę loterii.
Zawody zakończyło wspólne ognisko.

Nawet najmłodsi wyciągali duże ryby.

Każda złowiona sztuka cieszyła wędkarza.

To rekordowy karp, prawdziwy olbrzym.
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Stomatolog w przychodni

Leczenie zębów u dzieci bezpłatnie
Od lipca w przychodni we Wrzeszczowie pracuje stomatolog. Co ważne – przyjmuje też dzieci z terenu całej
gminy i leczy im zęby za darmo.
– Od dawna staraliśmy się o zatrudnienie lekarza – stomatologa w naszej przychodni. Sprawa nie była łatwa,
bo wymagało to długich rozmów i podpisania kontraktu z oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, a takie
negocjacje są długotrwałe. Udało się, z czego jesteśmy
bardzo zadowoleni, a najbardziej powinni być zadowoleni pacjenci – mówi doktor Paweł Kowalczyk, kierownik

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
we Wrzeszczowie.
Z usług stomatologa mogą korzystać wszyscy pacjenci,
w tym także dzieci i młodzież. Pacjenci do 18 roku życia
mogą za darmo robić między innymi przegląd i leczenie
uzębienia. Dentysta przyjmuje trzy razy w tygodniu, czasami też w soboty. Trzeba wcześniej umówić się na wizytę. Można choćby zadzwonić do siedziby przychodni we
Wrzeszczowie pod numer 48 618 01 06.
To nie koniec dobrych wiadomości dotyczących służby zdrowia w naszej gminie, bo zakończył się już remont
w budynku przychodni przy ulicy Kościelnej w Podgajku.
Jak nam powiedział kierownik Paweł Kowalczyk, udało
się z własnych środków zmodernizować drugą poczekalnię i przygotować pokój na kolejny gabinet lekarski.
Trwają też negocjacje w sprawie zatrudnienia kolejnego lekarza. Jeśli uda się podpisać kontrakt – podamy tę
informację.

ZGK – telefon kontaktowy!

W przychodni we Wrzeszczowie przyjmuje stomatolog.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku
informuje, że awarie dotyczące sieci i przyłączy
wodociągowych należy zgłaszać pod numerem
telefonu 48 618 03 19 w godz. 7.30–15.30 oraz
pod numerem 784 001 518 po godz. 15.30 w dni
powszednie oraz w dni wolne od pracy.

Finisz na budowie drogi
Kończą się kłopoty kierowców jadących przez Przy- dodatkowe termin zakończenia prac został przesunięty na
tyk. Od października pojadą nowym odcinkiem trasy 740. 30 września. Ostateczny koszt przebudowy mostu wraz
Jest tam już zbudowane rondo, które na pewno poprawi z kilometrowym odcinkiem drogi to 5 634 127 złotych.
bezpieczeństwo przejazdu.
Obecnie prowadzone są prace wykończeniowe i porządRondo powstało u zbiegu ulic Wrzoskiej i Kościelnej. kowe – informuje Monika Burdon, rzecznik prasowy MaDla mieszkańców gminy jest to o tyle ważne, że docho- zowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
dziło w tym miejscu do kolizji i wypadków. Samą
inwestycję sprawdzał na miejscu Rafał Rajkowski,
wicemarszałek Mazowsza.
– Zależało nam na bezpiecznym przejeździe, bo
w przeszłości w tym miejscu doszło także do śmiertelnego wypadku, nie licząc innych zdarzeń – mówi
Dariusz Wołczyński, Wójt Gminy Przytyk.
Poza rondem, w ramach zadania został przebudowany ponad 1,5-kilometrowy odcinek drogi 740.
Trzeba było też rozebrać dwa budynki mieszkalne.
Wszystkie prace finansował Mazowiecki Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
– Prace przy przebudowie drogi 740 w Przytyku są już na końcowym etapie. Wszystkie roboty
branżowe zostały już wykonane. Podwykonawcy
zgłaszają gotowość do odbioru wykonanych przez
Przegląd budowy drogi nr 740 w Przytyku. Na zdjęciu od lewej: wójt Dariusz Wołczyński,
Rafał Rajkowski wicemarszałek Mazowsza i Zbigniew Ostrowski
siebie prac. Ze względu na nieprzewidziane roboty
z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

4

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – wrzesień 2016

Wspaniałe lato w Domaniowie

Woda, słońce i plażowicze
Czysta woda, piękna plaża i setki
wypoczywających w słoneczne dni – tak
wyglądał sezon wypoczynkowy nad zalewem w Wólce Domaniowskiej.
Jak zwykle przed otwarciem sezonu wakacyjnego odbyło się „Powitanie
Lata”, tym razem 3 lipca. Był to już X
Festyn Rodzinny „Powitanie Lata”, zorganizowany wspólnie przez Starostwo
Powiatowe w Radomiu i Gminę Przytyk.
Festyn popsuła nieco pogoda: od rana
padało w całym regionie radomskim
i nad zalewem zjawili się tylko najwięksi fani letnich sportów i plażowania. Jednak po południu przestało padać i więcej
widzów stawiło się pod sceną.
Powitanie Lata otworzyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Moderato”, która
zagrała największe standardy muzyczne.

Wybory Miss Lata były ozdoba festynu w Domaniowie.

Nagrodzonym dziewczynom oraz wszystkim uczestniczkom podziękowali organizatorzy i jurorzy, w tym wicemarszałek Mazowsza Rafał Rajkowski, wójt Przytyka Dariusz
Wołczyński starosta radomski Mirosław Ślifirczyk.
Oprócz konkursu Miss Lata na plażowiczów czekało tego dnia mnóstwo atrakcji.
Wybierano także Mistera Lata. Odbył się
też konkurs wiedzy o powiecie radomskim.
Uczestnicy musieli udzielać odpowiedzi na
pytania takie jak: ile gmin należy do powiatu
radomskiego, w której gminie jest Centrum
Europy? Były też pokazy sportów wodnych
„Wake GP 2016 Poland by Master Craft”,
a także kilka koncertów – w tym występ
gwiazdy wieczoru – Markusa P.
Markus P. rozkręcił publiczność na plaży.

– Do nas zawsze warto przyjechać.
Mamy w naszej gminie piękne miejsca,
jak zalew w Domaniowie, czy w Jagodnem, gdzie można wypocząć – mówił
podczas imprezy Dariusz Wołczyński,
wójt Przytyka.
Podczas festynu odbyły się wybory
najpiękniejszej plażowiczki. Karolina
Kaczor z numerem 1 zdecydowanie wygrała konkurs piękności. Z kolei tytuł
I Wicemiss Lata jury przyznało Paulinie
Dalach z numerem 4, która jednocześnie
została Miss Publiczności. W tej kategorii głosowali sami widzowie i brawami
nagradzali poszczególne kandydatki.
II Wicemiss została Kamila Marczak.

Po południu, gdy przestało już padać, publiczność liczniej przybyła na plażę.
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Radośnie z papryką

XVII Ogólnopolskie Targi Papryki
Nawet popołudniowy deszcz nie
przeszkodził w dorocznej imprezie
– XVII już, Ogólnopolskich Targach Papryki, jakie odbyły się 21 sierpnia.
To był dzień pełen różnorodnych
atrakcji. Wszystko zaczęło się od uroczystej mszy świętej w kościele pod
wezwaniem Podwyższenia Krzyża
Świętego w Przytyku, gdzie rolnicy,
mieszkańcy gminy, organizatorzy mieli
okazję podziękować za tegoroczne plony. Potem wszyscy stawili się na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa
Rolnego w Słowikowie. Organizatorami
ogólnopolskiej imprezy był Wójt Gminy Przytyk, Starosta Radomski, a patronat honorowy sprawował Marszałek
Mazowsza Adam Struzik.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Moderato” zagrała na estradzie ustawionej w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego
w Słowikowie.

Wójt Dariusz Wołczyński i starosta Mirosław Ślifirczyk otworzyli
XVII Ogólnopolskie Targi Papryki.

Jeszcze przed oficjalnym otwarciem imprezy odbyły
się spotkania szkoleniowe, na których można było dowiedzieć się jak można lepiej i wydajniej uprawiać paprykę.
O godzinie 13.30 Wójt Gminy Dariusz Wołczyński oficjalnie otworzył Targi. Część artystyczną rozpoczął występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Moderato”
z Przytyka, która zagrała wspaniałą
muzykę. Potem odbył się konkurs
na najlepsze stoisko z papryką. Komisja konkursowa przyznała I miejsce Marii Janowskiej z Podgajku,
na II miejscu znalazł się Andrzej
Fokt, a na III – Łukasz Mnich. Wyróżnienia otrzymali: Bożena Wojtysiak, Łukasz Jankowski, Marek
Grela, Zdzisław Pająk i Sylwester
Leśnowolski. Wszystkim laureatom
wręczono nagrody.
O godzinie 15.00 zaczął się program dla dzieci „Tęczowe piosenki
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Jana Wojdaka”. Lider zespołu „Wawele” nie tylko bawił
dzieci, ale wszystkim słuchaczom przypomniał znane
przeboje zespołu sprzed lat.
Potem wystąpiła niezwykle radosna i kolorowa grupa
„Wrzosowianki” z Wrzosu, a po niej zagrała Kapela Lipców z Wygnanowa. To laureaci majowego Przeglądu Kapel Ludowych „Kochanowski – Przystanek Wesele”.
Cezary Nowek ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy
Działania „Razem dla Radomki”, Anna Rogulska Skarbnik Gminy oraz Leszek Margas Wicestarosta radomski
wręczyli nagrody i wyróżnienia za najlepsze przepisy
kulinarne z dodatkiem papryki. Nagrody przypadły dla:
Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Bierwce i Okolic za zupę
– krem paprykowy z grzankami. Taka sama nagroda przypadła dla Stowarzyszenia „Wrzosowisko” za bigos paprykowy z fasolą, a także dla Przetwórni Warzyw i Owoców
Krokus z Pająkowa za pastę z chili.
Śmiech i brawa towarzyszyły występowi znanego i lubianego aktora i komika Cezarego Pazury. Aktor udanie
włączył w swój show wiele odniesień do papryki. Potem

Radosna i kolorowa grupa „Wrzosowianki” z Wrzosu.
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zaczął się koncert Mateusza Mijala – debiutanta na scenie Opolskiego Amfiteatru, który podczas 53. Krajowego
Festiwalu Piosenki Polskiej wystąpił w kategorii Superpremier z piosenką „Szkło i lód”. Tuż po nim wystąpił Patryk Kumór. O godzinie 21, jako gwiazda wieczoru, zagrał
znany zespół disco polo Classic. Wielu zebranych wśród
publiczności razem z artystami zaśpiewali takie przeboje,
jak „Warto żyć”, „Hej, czy Ty wiesz”, „Zabrałaś mi lato”,
„Obejmij mnie”, „Tak blisko”, „To nie przyjaźń tylko miłość” czy coveru „W perły zmienić deszcz”.
Imprezę zakończył wspaniały pokaz sztucznych ogni. Już dziś zapraszamy na XVIII
Ogólnopolskie Targi Papryki, pamiętajcie, zawsze w trzecią niedziela sierpnia. Do zobaczenia.

Targami Papryki interesowały się media nie tylko z regionu radomskiego.
Wójt Dariusz Wołczyński udziela wywiadu Telewizji Dami i Radiu Plus.

To papryka była najważniejsza na Targach.

Znany i lubiany aktor Cezary Pazura bawił publiczność swymi skeczami.

Nagrodzeni autorzy najlepszych przepisów z papryką. Gratulacje składa Skarbnik Gminy
Anna Rogulska (z lewej).

Koncerty były ozdobą wieczoru.

Dziękujemy Firmom, które wsparły finansowo XVII
Ogólnopolskie Targi Papryki
Kowalczyk Fabryka Okien – Michał i Karol Kowalczyk, Sitarski Tadeusz Przetwórstwo Mięsne „TED”,
Hydro-Budowlanka – Piotr Barszcz, Opakowaniamax
– Paweł Kołaczek, Kowalczyk Łukasz docieplenie budynków, sprzedaż materiałów budowlanych, montaż
stolarki, P.H.U.P. OKNO-BUD Przytyk – Kowalczyk
Kazimierz, Auto – Gaz Centrum Ogrodniczo-Przemysłowe – Jan Kosiec, sprzedaż paliw płynnych.
Dziękujemy!
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Festyn Rodzinny

Kolorowa impreza we Wrzeszczowie
Festyn Rodzinny to impreza, która
już na dobre wpisała się w kalendarz
szkolnych i lokalnych wydarzeń we
Wrzeszczowie. Imprezę uroczyście otworzył dyrektor szkoły Witold Kosiec,
życząc wszystkim dobrej zabawy.
Na specjalnie przygotowanej scenie
na boisku szkolnym dzieci zaprezentowały swoje występy. Najpierw wystąpiła
grupa dziewcząt w układzie tanecznym,
a następnie zespół wokalny wykonał
swoje aranżacje współczesnych przebojów. Wiele uciechy najmłodszym dzieciom sprawiła zjeżdżalnia. Starsi zaś
mogli poskakać na trampolinie. Dużo
radości sprawiało dzieciom malowanie
twarzy oraz udział w konkursach sprawnościowych. Jak co roku ogromną popularnością cieszyła się loteria fantowa,
ponieważ każdy los wygrywał. Mogła się ona odbyć dzięki hojnym sponsorom.

Dla dzieci nie brakowało atrakcji.

bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwali strażacy
z Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrzeszczowa.
Dla miłośników muzyki ludowej do
tańca przygrywała kapela Lipców z Wygnanowa.
Zespół muzyczny „Trapez” z Zakrzewa wspaniale bawił publiczność aż
do samego zmroku.
Festyn w szkole we Wrzeszczowie
jak zwykle zgromadził dużą rzeszę sympatyków. Impreza ta integruje trzy pokolenia: dzieci rodziców i dziadków. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: konkursy,
zabawy, muzykę ludową i współczesną.
Cieszy fakt, że dzieci, młodzież i dorośli
chcą razem się bawić i aktywnie spędzać
niedzielne popołudnie.

Nie brakowało amatorów tanecznej zabawy.

Nie zabrakło również dobrego jedzenia.
Dla miłośników grilla były kiełbaski i karkówka. Inni mogli cieszyć podniebienie smakiem grochówki, pierogów czy pajdy chleba
ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Smakołyki te zostały przygotowane przez rodziców
i obsługę kuchni. W „kawiarence” można
też było spróbować przygotowanych przez
rodziców świetnych, domowych ciast, wypić
kawę czy herbatę. Ciasta były tak smaczne,
że rozeszły się w mgnieniu oka. W punkcie medycznym można było sobie zmierzyć
ciśnienie, tętno oraz porozmawiać na temat
udzielania pomocy przedmedycznej. Nad
8

Rodzinna impreza we Wrzeszczowie jak zwykle zgromadził dużą rzeszę sympatyków.
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Strażackie zawody

Ekipa z Domaniowa najlepsza
Osiem drużyn, w tym żeńska OSP Przytyk, wzięło udział
w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Przytyku.
Najlepszą okazała się ekipa z Domaniowa.
Zawody zostały rozegrane
10 lipca na stadionie w Przytyku.
Sędziami byli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
na czele z Naczelnikiem Wydziału
Operacyjnego brygadierem Robertem Prokopem.
Drużyny rywalizowały w dwóch
konkurencjach: sztafecie pożarniczej 7 x 50 metrów z przeszkodami
oraz w ćwiczeniach bojowych. Po
rozegraniu wszystkich konkurencji klasyfikacja zawodów przedstawia się następująco: I miejsce
Dominiów, II – Suków, III – Goszczewice, IV – Wrzeszczów, V – Przytyk, VI – Dęba, VII – Wrzos.
Nagrody finansowe ufundował Wójt Przytyka Dariusz
Wołczyński. Trzy pierwsze drużyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy, pozostali – dyplomy. Na szczególną
uwagę zasługuje też występ kobiecej drużyny pożarniczej

Najlepsza drużyna strażacka – OSP Dominiów.

OSP Przytyk. Panie wykazały się dużym zaangażowaniem
i bardzo dobrym łącznym czasem obydwóch konkurencji.
Na zakończenie zawodów wszyscy spotkali się przy
smacznej grochówce podawanej z kuchni polowej.

Nowy dach we Wrzeszczowie
Część budynku szkoły we Wrzeszczowie zostanie pokryta nowym dachem. W miejsce stropodachu zostanie
wykonana nowa konstrukcja dachu dwuspadowego pokryta blachodachówką.
Zakres prac remontowych obejmuje również ocieplenie stropu wełną mineralną, co w przyszłości przyniesie
oszczędności w zakresie ogrzewania budynku szkoły.
Nowy dach z pewnością znacznie poprawi estetykę budynku szkoły, a przede wszystkim zlikwiduje problem zacieków. Prace remontowe wykonane zostaną ze środków
gminy Przytyk i potrwają do końca września 2016 roku.

Trzeba było wykonywać wszystkie konkurencje szybko i sprawnie.

Drużyny rywalizowały w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniach bojowych.

Szkoła podstawowa we Wrzeszczowie będzie miała nowy dach.
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Tradycyjne wesele

Niezwykłe widowisko we Wrzosie
Setki widzów zgromadziło się w niedzielę 11 września we Wrzosie, by zobaczyć odtworzone widowisko – wesele
wiejskie.
Całe wydarzenie przygotowało Stowarzyszenie „Wrzosowisko” z Wrzosu.
– Dawne zwyczaje powoli odchodzą
w zapomnienie, młodzi ludzie nie zawsze wiedzą jak wyglądał ślub i wesele
pół wieku temu. Chcieliśmy to pokazać
młodym, a tym nieco starszym przypomnieć wszystkie dobrze znane zwyczaje
– powiedziała Jolanta Kowalik, dyrektorka w Publicznej Szkole Podstawowej
we Wrzosie i liderka Stowarzyszenia
„Wrzosowisko”.

Przed ślubem para młodych musi otrzymać błogosławieństwo od swoich rodziców
na nową drogę życia. W roli młodych – Katarzyna Rogulska i Kacper Kowalik,

Kapela ludowa przygrywała na weselu.

Na scenie ustawionej przy szkole widzowie mogli
zobaczyć ceremonię przygotowania do ślubu, usłyszeć dawne pieśni i porzekadła. Na
estradzie zostały odtworzone wszystkie ceremonie związane z tradycyjnym weselem.
Trzeba dodać, że Stowarzyszenie „Wrzosowisko” przygotowało wcześniej projekt pod
nazwą „Wiejskie wesele w kulturze regionu
radomskiego”. Projekt został zrealizowany
w ramach działania FIO Mazowsze Lokalnie
i stanowi element edukacji społeczności lokalnej o spuściźnie naszych przodków, ocaleniem od zapomnienia obrzędów i zwyczajów,
jakie towarzyszyły mieszkańcom mazowieckiej wsi kilkadziesiąt lat temu, a obecnie
coraz częściej są zapominane i zacierane
znakiem czasu. Kto tego nie znał wcześniej,
mógł zobaczyć, jak dawniej wyglądało błogosławieństwo czy oczepiny. Były też przy10

pomniane przesądy, choćby takie, że para młodych
wraca z kościoła po ślubie inną drogą, niż jechała,
a w żadnym momencie droga nie może się krzyżować. Osobnym wydarzeniem był teatr weselny, przygotowany przez Elżbietę Fokt.
Oprócz przyjęcia weselnego nie zabrakło ludowej
muzyki. Na estradzie wystąpiły zespoły Wrzosowianki, Wrzosiki, kapela braci Tarnowskich, kapela Lipców z Wygnanowa, zespół Lilia z Golędzina, Wolanianki z Wolanowa. Zagrali też soliści, pan Gwiazda,
Jan Tarnowski, Piotr Bińkowski.
Oprócz przyjęcia weselnego było też tradycyjne
jadło. Można było spróbować bigosu, wiejskich wędlin, kapusty z grochem, pierogów, ciasta. Wszystko
było smaczne, bo zrobione w domu.

Zespół Wrzosiki przygotował bramę weselną.
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Handel tylko na targowisku
Czas na uporządkowanie handlu na ulicy Targowej.
Często bywa, że rolnicy, kupcy, handlarze nawet nie wjeżdżają na targowisko, a handlują wprost na ulicy. Mogą
sypnąć się za to mandaty…
Już wcześniej informowaliśmy, że zabroniony jest handel poza wyznaczonym terenem targowiska. Jednak przepisy sobie, a przyzwyczajenia ludzi – sobie.
– Zdarza się, że handlarze przyjeżdżają ubijać interesy już o pierwszej czy drugiej w nocy. Nie wjeżdżają na
targowisko. Ustawiają samochody wzdłuż ulicy. Jest bałagan, hałas, przeprowadzanie zwierząt po jezdni, blokowanie przejazdu samochodom. Tak nie powinno być – skarżą
niektórzy się mieszkańcy Przytyka.
Taka sytuacja powoduje, że gdy o godzinie 5 rano targowisko oficjalnie jest otwierane do handlu – często zdarza się, że całe handlowanie już się skończyło i nie ma kto
wjechać na plac targowy. Zwierzęta już zmieniły właścicieli, a ci już rozjechali się do domów.
Jak się dowiedzieliśmy, policja także otrzymywała sygnały o bałaganie przed targowiskiem. Dlatego teraz można
spodziewać się kontroli policji, która sprawdzi, czy jezdnia nie jest blokowana.

Handel zwierzętami odbywa się na targowisku w poniedziałki i piątki od godz. 5.00. Trzeba
przypomnieć, że zgodnie z ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, zabrania się handlu poza terenem do
tego przeznaczonym. Dotyczy to także handlu na
poboczu drogi powiatowej oraz innych okolicznych drogach. Nie zastosowanie się do przedmiotowego zakazu będzie groziło odpowiedzialnością karną.

styczny spadek cen wieprzowiny, a więc duże straty dla
rolników.
Podstawową rolę w wykryciu choroby odgrywa szybka
reakcja hodowców i lekarzy weterynarii na pojawienie się
objawów klinicznych, w tym padnięć świń, wskazujących
na podejrzenie afrykańskiego pomoru świń oraz szybkie
podjęcie przez służby weterynaryjne działań mających na
celu potwierdzenie lub wykluczenie choroby.
– W związku z powyższym przypominam, że hodowcy świń w przypadku zauważenia objawów nasuwających
podejrzenie choroby zakaźnej, znalezienia padłej świni bądź dzika lub w innych niepokojących sytuacjach są
zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu
powiatowemu lekarzowi weterynarii bezpośrednio lub za
pośrednictwem lekarza weterynarii, jednostek samorządowych lub organów porządku publicznego – czytamy
w komunikacie.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby świnie wprowadzane do stad były oznakowane i zaopatrzone w świadectwo zdrowia.
Wskazane jest zachowanie ostrożności przy zakupie
tanich świń niewiadomego pochodzenia.
Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina również, że:
1. należy utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób
wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
2. należy karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
3. osoby mające kontakt z dzikami lub ich mięsem powinny stosować środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się chorób, takie jak odkażanie
rąk i obuwia oraz unikać kontaktu ze świniami;
4. należy na bieżąco oczyszczać i odkażać narzędzia oraz
sprzęt wykorzystywane do obsługi świń oraz środki
transportu.
Przypominam również o zakazie karmienia świń odpadkami kuchennymi.
Należy podkreślić, że rolnicy stosujący się do zaleceń
Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wystąpienia choroby otrzymają odszkodowanie równe wysokości poniesionych strat, natomiast rolnikom niestosującym się do tych
zaleceń odszkodowanie nie przysługuje.

Handel przed targowiskiem przy ulicy Targowej nie może się odbywać.
Można handlować tylko na placu. Policja zapowiada kontrole,
a jeśli ktoś ustawi się w pasie drogowym, musi liczyć się z konsekwencjami i mandatem.

Uwaga!
W związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń Mazowiecki Wojewódzki Lekarz
Weterynarii przypomina, że jest to groźna choroba wirusowa świń domowych i dzików. Rozprzestrzenienie tej
choroby na obszarze kraju skutkuje restrykcjami w obrocie trzodą chlewną i mięsem, co może spowodować dra-

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby świnie wprowadzane do stad były oznakowane
i zaopatrzone w świadectwo zdrowia wydane przez lekarza weterynarii.

11

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – wrzesień 2016

Udane lato uczniów z Wrzeszczowa
Uczniowie z Wrzeszczowa po raz
kolejny aktywnie wypoczywali w czasie
wakacji. Wszystko to w ramach zorganizowanych w szkole półkolonii letnich.
Z wypoczynku skorzystało 50 dzieci rolników, ponieważ w znacznej mierze był on dofinansowany z Funduszu
Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
W czasie półkolonii był czas na dyskusje o poważnych tematach. W odpowiedzi na zagrożenia dzieci i młodzieży
chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak
otyłość, nadwaga, cukrzyca, w ramach
półkolonii zorganizowane były zajęcia
Dzieci z Wrzeszczowa na wycieczce w Janowcu.

Będąc w obserwatorium astronomicznym Astrobaza, mieli okazję popatrzeć przez teleskop na Słońce i księżyc.
Zwiedzili także wystawę stałą i różne
eksponaty z okresu II wojny światowej
w Muzeum Orła Białego w Skarżysku
Kamiennej. Relaksowali się podczas
projekcji filmów w kinie Helios w Radomiu oraz w czasie zabawy w Krainie
Marzeń.
– Bardzo nam się podobało – mówiły
dzieci.
Ciekawy program półkolonii i różnorodność zajęć sprawił, że czas letniego
wypoczynku szybko minął. Na następne półkolonie trzeba poczekać do przyszłych wakacji.
Kazimierz Dolny zauroczył kolonistów.

promujące zdrowie i profilaktykę prozdrowotną. Przeprowadzono między innymi zajęcia sportowo-rekreacyjne na
pływalni Neptun w Radomiu, oraz w kompleksie basenów
termalnych w Mszczonowie.
Większość czasu poświęcono jednak na aktywny wypoczynek. Były więc gry zespołowe i zabawy ruchowe
dla wszystkich na świeżym powietrzu na boisku szkolnym
czy też na leśnej polanie.
W czasie półkolonii były organizowane wycieczki do
Radomia, ale też i do dalszych miejscowości. Uczestnicy
zwiedzali między innymi ruiny zamku w Janowcu oraz zabytkowy, renesasnowy Kazimierz Dolny nad Wisłą. Spacerując po Radomiu dzieci mogły zobaczyć najważniejsze
zabytki tego miasta. Podziwiali również piękno przyrody
w rezerwacie „Królewskie Źródła” w Puszczy Kozienickiej. Koloniści mogli też obejrzeć bogactwo form naciekowych: stalaktytów i stalagmitów w jaskini Raj koło
Chęcin, uznawanej za najpiękniejszą jaskinię krasową
w Polsce.
12
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W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Przytyku, przyjmowane są wnioski w sprawie
ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad na podstawie wniosków złożonych
do dnia 30 września 2016 roku, zostaną wypłacone do 30 listopada 2016 roku. W przypadku wniosków złożonych wraz z dokumentami w okresie od
1 października do 30 listopada 2016 roku, świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc listopad
2016 roku wypłacone będą z wyrównaniem do dnia
31 grudnia 2016 roku.
Prawo do świadczeń rodzinnych na wnioski złożone po 30 listopada 2016 roku ustalane będą od
miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych wydawane są w pokoju nr 3.
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Zmodernizowany dach

Remont budynku we Wrzosie
Zakończyły się prace związane z renowacją dachu na
sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej we
Wrzosie. Trzeba było usunąć dotychczasowe, znajdujące
się już w bardzo złym stanie pokrycie z papy, a także naprawić powstałe przez lata ubytki betonowej konstrukcji
dachu.
Stare, mocno nadszarpnięte zębem czasu pokrycie,
zostało zastąpione nowym, termozgrzewalnym, które ma
znacznie większą trwałość. Wymienione zostały ponadto
obróbki blacharskie oraz rynny, a także instalacja odgromowa. Obecnie budynek jest zabezpieczony przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych.

Jest nowy dach na budynku sali sportowej szkoły we Wrzosie

Odnawialne źródła energii

Jakie są koszty instalacji fotowoltanicznych?
Wszystkich zainteresowanych uczestników projektu
montażu kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltanicznych informujemy, że wysokość podatku VAT naliczana jest od wysokości wkładu własnego.
Podatek VAT wynosi:
- dla instalacji wykonanych na budynku mieszkalnym
– 8% podatku VAT od wkładu własnego.
- dla instalacji wykonanych na gruncie i budynkach gospo-darczych, czyli na garażach, stodołach, wiatach,
przechowal-niach czy chłodniach – 23% podatku VAT
od wkładu własnego.
Przykładowe wyliczenie: koszt inwestycji wynosi
12 743 złotych netto. Wkład własny 20% całości, czyli
2 548,60 złotych. Podatek VAT: 8% x wkład własny, lub
23% x wkład własny.
2 548,60 zł x 8% VAT = 203,89 złotych. 2 548,60 zł x
23% VAT = 586,18 złotych.
Faktyczna wysokość wkładu własnego wyniesie: wkład
własny + podatek VAT czyli: 2 752,49 zł (przy 8% VAT)
– budynek mieszkalny
Albo: 3 134,78zł (przy 23% VAT) – pozostałe budynki
gospodarcze i grunt.
Uczestnicy projektu dla których zostały wykonane projekty budowlane, a dachy budynków pokryte są eternitem,

zobligowani są do zmiany pokrycia dachu do momentu
wykonania instalacji lub do rezygnacji z projektu. O tym
fakcie prosimy poinformować Urząd Gminy telefonicznie
lub osobiście. Osobą odpowiedzialną jest Wojciech Górka, pokój nr 35, tel. 48 618 00 95.
Na stronie internetowej przytyk.pl zamieszczamy – do
zapo-znania się – wzory oświadczeń i umów. O terminach
podpisania umów wszystkich zainteresowanych poinformujemy telefonicznie.

Prace w Wygnanowie już trwają
Jeszcze w październiku mieszkańcy
Wygnanowa będą mieli nową, blisko
kilometrową drogę.
Inwestycja przeprowadzana przez
Urząd Gminy już jest po przetargu,
w którym została wybrana firma. Prace
przeprowadza wyłoniony w przetargu
publicznym wykonawca: Robert Kaczorowski, „Budromex” z Kłudna.
Pierwszy etap przebudowywanej
drogi gminnej numer 350901W w Wy-

gnanowie obejmuje dokładnie długość
910 metrów. Szerokość jezdni wynosić
będzie 4,5 metra, a warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S liczyć
ma grubość 5 centymetrów.
Wykonawca zrobi też obustronne pobocza o szerokości 0,75 metra,
z kruszywa łamanego. Wszystkie
prace mają kosztować 205 289 złotych brutto.
Materiały zgromadzone na budowę drogi w Wygnanowie.
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Sokół Przytyk rozpoczął rundę jesienną

Początek rozgrywek całkiem dobry
Tegoroczne rozgrywki Sokół Przytyk rozpoczął z przytupem. Podopieczni Zbigniewa Wachowicza najpierw urządzili sobie strzelecką
kanonadę w Wyśmierzycach (4:0), aby w kolejnym meczu również bez większych problemów
zgarnąć pełną pulę w starciu z „Młodzikami”
z Radomia (2:0). Kolejny mecz już nie był tak
udany, drużyna Sokoła Przytyk po zaciętym
meczu uległa 1:0 ekipie z Błędowa. Po trzech
meczach z dorobkiem 6 punktów zajmują drugie miejsce w swojej grupie. Kibice wierzą,
że to chwilowa zadyszka i na koniec tej rundy
pierwsze miejsce jest w zasięgu drużyny.

Przed piłkarzami kolejna, wymagająca runda rozgrywek.

Wszyscy wierzymy, że ten sezon nie będzie gorszy od poprzedniego.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Natomiast podopieczni trenera Pawła Zarębskiego po
łatwym zwycięstwie nad drużyną z Potworowa (3:1) w następnym spotkaniu ulegli trochę pechowo drużynie Orlika-14 Radom (0:1). Przypomnijmy, że drużyna Sokoła poprzedni sezon przeszła jak burza wywalczając sobie awans
do I ligi okręgowej i początek tego sezonu, może być dla
nich swoistym testem i przetarciem na boiskach drużyn
pierwszoligowych. Jesteśmy pewni, że sobie świetnie poradzą i ten sezon nie będzie gorszy od poprzedniego, czego wam serdecznie wszyscy życzymy.

Poniżej podajemy grupy i terminarze rozgrywek dla obydwu drużyn Sokoła Przytyk.
Sokół Przytyk I Liga Okręgowa C1 Trampkarze
Terminarz spotkań Trampkarzy:
Orlik-14 Radom
AS Radomiak – Sokół Przytyk
21.09, godz. 16.00
Broń Radom I
Sokół Przytyk – Broń Radom I
24.09
AS Radomiak
Sokół Przytyk – Potworów
1.10
Orlik-14 Radom – Sokół Przytyk
9.10, godz. 13.00
Energia Kozienice
Sokół Przytyk
Sokół Przytyk – Lider Lipsko
15.10
Lider Lipsko
Gracja Tczów – Sokół Przytyk
22.10, godz. 11.30
Potworów
Sokół Przytyk – Energia Kozienice
29.10
Gracja Tczów
Sokół Przytyk – AS Radomiak
5.11
Broń Radom I – Sokół Przytyk
13.11, godz.13.00
Sokół Przytyk senior A klasa – skład grupy.
Terminarz spotkań seniorów: runda jesień 2016
1 Mogielanka Mogielnica
SKS Potworów – Sokół Przytyk
25.09, godz. 16.00,
Sokół Przytyk – Mogielanka
2.10, godz. 15.00
2 Sokół Przytyk
3 Sadownik Błędów
Kraska Jasieniec – Sokół Przytyk
9.10, godz. 13.00
Sokół Przytyk – Zodiak Sucha
22.10, godz. 14.00
4 Orzeł Gielniów
5 Chojniak Wieniawa
Błotnica – Sokół Przytyk
30.10, godz. 14.00
Sokół Przytyk – Powała Taczów
6.11, godz. 13.00
6 Powała Taczów
7 Młodzik-18
8 Zodiak Sucha
9 SKS Potworów
10 MKS Wyśmierzyce
11 Błotnica
12 Jaguar Wolanów
13 Kraska Jasieniec
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Walczyli o Puchar Wójta Gminy
W niedzielę 7 sierpnia na stadionie
sportowym został rozegrany Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Przytyk. Wygrała drużyna Wapniaki.
Do rywalizacji stanęło 11 drużyn.
Grupa I: Wrzos, Wola Wrzeszczowska,
Glinice, Studzienice oraz Suków. Grupa
II: Dęba, Stefanów, Kaszewska Wola,
Dominiów, Wapniaki.
Po rozegraniu wszystkich 25 spotkań I fazy turnieju, do drugiego etapu
rozgrywek awansowały ekipy Wrzosu,
Kaszewskiej Woli, Sukowa (z grupy I),
a także Stefanowa, Wapniaków i Potkanny, którzy rywalizowali w grupie II.
Rywalizację w II fazie turnieju od
zwycięstwa rozpoczęła ekipa z Wrzosu, Wapniaki wygrały tegoroczny turniej. Nagrody wręczyli wójt Dariusz Woczyński, Rafał Rajkowski wicemarszałek Mazowsza
która 4:0 pokonała zespół Kaszewskiej
Upominki w postaci piłek do gry, a także pamiątkoWoli. Zdecydowanie bardziej zacięty był mecz w grupie we puchary, oraz nagrody rzeczowe dla trzech najwyżej
II, gdzie naprzeciw siebie stanęli zawodnicy popularnego sklasyfikowanych zespołów wręczyli: Wójt Gminy Przy„Bongo” – Stefanów oraz Wapniaki, którzy podzielili się tyk Dariusz Wołczyński, Wicemarszałek Województwa
punktami – 1:1.
Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz radny Rady Gminy
w Przytyku Sylwester Podymniak.
Klasyfikacja generalna Turnieju: 1. Wapniaki; 2. Wrzos;
3. Stefanów; 4. Suków; 5. Kaszewska Wola; 6. Potkania;
7. Wola Wrzeszczowska; 8. Studzience; 9. Dominiów;
10. Glinice; 11. Dęba.

Gratulacje uczestnikom składali: wójt Dariusz Wołczyński, Wicemarszałek Mazowsza Rafał
Rajkowski oraz radny Sylwester Podymniak.

Ekipy rywalizujące w grupie pierwszej stoczyły wyjątkowo wyrównane spotkanie: Kaszewska Wola – Suków
– 1:1. W drugim meczu Wapniaki zafundowały swoim kibicom grad bramek, zmuszając bramkarza ekipy Potkanny
do ośmiokrotnego wyjmowania piłki z siatki.
Grający bardzo konsekwentnie zespół z Wrzosu dowiózł do końca bezbramkowy remis z Sukowem meldując się w finale, w którym czekały już na nich Wapniaki.
Ekipa Pawła Łomży wyprzedziła „Bongo” ze względu na
lepszy bilans bramek, mimo że ci ostatni również wysoko
pokonali skład z Potkanny.
Mecz finałowy, podobnie zresztą jak rywalizacja o najniższy stopień podium były bardzo wyrównane. Zawodnicy koncentrowali się na grze defensywnej. W żadnym
z finałowych meczów bramki nie padły, a zwycięzców
wyłoniły rzuty karne.
W tej „sportowej loterii”, więcej zimnej krwi zachowały Wapniaki (3:2) oraz zawodnicy „Bongo” (2:0).

Wszystkie mecze rozegrano na stadionie Sokoła.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Turnieju
„Orlik 2016”, który zorganizowany zostanie w dniu
1 października 2016 r., w ramach obchodów Narodowego Dnia Sportu.
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Grom Przytyk chce wygrywać
Siatkarze Gromu Przytyk przystąpili w obecnym sezonie do zmagań na
czwartoligowym szczeblu. Zawodnicy
i trener deklarują, że pokażą na co ich
stać w tym sezonie. Ambicji sportowcom nie brakuje, choć każdy mecz jest
nieprzewidywalny. Nie da się ukryć, że
rywalizacja w tym sezonie będzie zacięta i bardzo ciekawa.
Do rozgrywek Klub Sportowy Grom
Przytyk zgłosił w sezonie 2016/2017
dwie drużyny. Zagrają seniorzy w czwartej lidze i dziewczyny w kategorii kadetek. Dziewczyny trafiły do grupy B.
Przygotowania do rozgrywek trwają już
od jakiegoś czasu. Jest już wstępny harmonogram rozgrywek dziewcząt, może
on jeszcze ulec zmianie. Mecze będą
rozgrywane na hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego.

Drużyna dziewcząt trafiła do grupy B.

Wstęp jest wolny na wszystkie mecze. Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców.

MECZE WYJAZDOWE
1.

LKS Wrzos Międzyborów – KS GROM PRZYTYK

05.10.2016

godz. 18.30

2.

UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki – KS GROM PRZYTYK

19.10.2016

godz. 17.30

3.

UKS 6 Radom – KS GROM PRZYTYK

10.11.2016

godz. 18.00

4.

UKS „ÓSEMKA” Pruszków – KS GROM PRZYTYK

17.11.2016

godz. 17.30

5.

UKS 13 RADOM – KS GROM PRZYTYK

23.11.2016

godz. 18.00

MECZE GRANE U NAS
1.

KS GROM PRZYTYK – UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki

07.10.2016

godz. 18.30

2.

KS GROM PRZYTYK – UKS „ÓSEMKA” Pruszków

21.10.2016

godz. 18.00

3.

KS GROM PRZYTYK – UKS 6 Radom

04.11.2016

godz. 18.00

4.

KS GROM PRZYTYK – LKS Wrzos Międzyborów

07.11.2016

godz. 19.00

5.

KS GROM PRZYTYK – UKS 13 RADOM

25.11.2016

godz. 19.00

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie zaprasza do współpracy
W związku z rozpoczęciem funkcjonowania Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie
w zakresie handlu warzywami zapraszamy do współpracy wszystkich producentów papryki, punkty skupów, jak
również potencjalnych odbiorców w tym: eksporterów,
przetwórnie, sieci handlowe, prywatnych przedsiębiorców
i wszystkich zainteresowanych nawiązaniem nowych relacji handlowych.
– Przyjmujemy wszystkich chętnych od samego rana
do popołudnia – mówi Waldemar Pastuszka, dyrektor do
spraw rozwoju w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa
Rolnego w Słowikowie.
Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy z Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego
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w Słowikowie prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny:
735 989 055 lub e-mail: kontakt@cdipr.pl.

