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HARMONOGRAM PRACY LEKARZY W SPZOZ W PRZYTYKU

lek. Elżbieta
Krzyszewska

Poniedziałek: 8.00–13.30
Wtorek: 12.30–18.00
Środa: 8.00–13.30
Czwartek: 8.00–13.30
Piątek: 8.00–13.30
Wizyty domowe:
Codziennie: 13.30–15.30
we wtorki: 10.30–12.30

lek. Leszek Wróbel
lek. Paweł Kowalczyk
lek. Wiesława Szymańska
(pediatra)
lek. Izabela
Pacek-Wiśnicka
(pediatra)

Wtorek: 8.00–11.30
Piątek: 14.30–18.00
Środa: 8.00–13.00
Poniedziałek: 14.30–18.00
Środa: 15.00–17.00
Czwartek: 15.00–18.00

Pani doktor Elżbieta Krzyszewska rozpoczęła
pracę w SPZOZ w Przytyku od kwietnia tego roku.
Wszelkie informacje oraz zapisy na wizyty domowe
pod numerem telefonu przychodni w Przytyku:
48 618 00 69.

INWESTYCJE W GMINIE
Szansa na rozbudowę drogi

Owocne rozmowy o inwestycjach w gminie
20 marca wizytę gospodarczą w Gminie Przytyk złożyli: Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Leszek Ruszczyk, Dyrektor Zarządu Wojewódzkiego
Dróg Publicznych w Warszawie Zbigniew
Ostrowski, oraz Dyrektor Radomskiego
Rejonu Mazowieckiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Warszawie – Andrzej
Łuczycki.
Podczas spotkania, którego gospodarzem był Wójt Gminy Przytyk Dariusz
Wołczyński oraz Krzysztof Wlazło, przewodniczący RG, omówionych zostało kilka istotnych spraw związanych z bieżącą
działalnością gminy.
Na spotkaniu w Urzędzie Gminy z wicemarszałkiem
Leszkiem Ruszczykiem rozmawiano o modernizacji kolejnego etapu drogi krajowej.

Wśród poruszonych tematów, na
szczególną uwagę zasługuje kwestia
kontynuacji realizacji inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej numer 740 Radom – Tomaszów Mazowiecki.
Przypomnijmy, że w wyniku prowadzonych prac od maja do czerwca ubiegłego roku, przebudowany został 800
metrowy odcinek tejże trasy. Inwestycja
kosztowała 2,3 miliona złotych.
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Drugi etap inwestycji, to przebudowa tak
zwanego „Przejścia przez Przytyk”, czyli
fragmentu drogi od mostu na Radomce, aż
do skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą
gminną numer 350901W (Przytyk – Jabłonna). Ze wstępnych szacunków wynika, że
zrealizowanie tego etapu prac, będzie kosztowało generalnego inwestora, to jest Mazowieckiego Zarządu Dróg około 12 milionów
złotych. Podczas spotkania poruszana była

Obecny stan nawierzchni drogi 740.

także kwestia budowy chodników przy drodze wojewódzkiej w miejscowościach Oblas,
Żerdź, Dęba oraz Wrzeszczów.
Po zakończonym spotkaniu w Urzędzie
Gminy goście wizytowali plac budowy Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego
w Słowikowie, a następnie obejrzeli będący
już w finalnej fazie budowy – zbiornik w Jagodnem.

Marszałek na placu budowy
Podczas wizyty w Przytyku wicemarszałek Mazowsza
Leszek Ruszczyk odwiedził plac budowy w Słowikowie,
na którym powstaje Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego – prace dobiegają końca.

Na placu budowy giełdy w Słowikowie, od lewej: dyrektor Radomskiego Rejonu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie – Andrzej Łuczycki,
wicemarszałek Leszek Ruszczyk i wójt Dariusz Wołczyński.

Rolnego. Przypominamy, że
dzięki unijnej dotacji powstanie
miejsce, gdzie lokalni producenci
płodów rolnych będą sprzedawać
swoje produkty. Na powierzchni
5 hektarów znajdą się budynki
i infrastruktura drogowa, wraz
z potrzebnymi mediami. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego
2007–2013.
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TEGOROCZNA MAJOWA IMPREZA

„Kochanowski – przystanek wesele” – konkurs recytatorski
Kilkudziesięciu uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjum wzięło
udział w II już konkursie
recytatorskim poezji Jana
Kochanowskiego w Przytyku.
Konkurs recytatorski
otwierał kilkudniowy cykl
imprez pod nazwą „Kochanowski – przystanek
wesele”. 30 kwietnia na
sali w dworku w Zameczku w Przytyku zebrali się
uczniowie
gimnazjum
i szkół podstawowych.
W tegorocznej edycji
Wszyscy laureaci konkursu w Przytyku o poezji Jana Kochanowskiego, wraz z organizatorami, władzami gminy i jury.
konkursu, do oratorskiej
rywalizacji stanęło dziesięcioro gimnazjalistów oraz 21 uczniów szkoły podstawowej z gminy Przytyk. Każdy uczeń
przygotował wiersze Jana Kochanowskiego. Jak ważny
Aktor prowadził zajęcia z młodzieżą z gimnazjum
był to poeta dla polskiej kultury przypomniała wszystkim
Ewa Jaskólska, dyrektorka Publicznego Gimnazjum imie- w ramach projektu „Kochanowski – przystanek wesele”.
Artysta przybył do szkoły w związku z przygotowynia Jana Kochanowskiego w Przytyku i organizatorka konkursu. Pani dyrektor przywitała wszystkich i przedstawiła wanym w Radomiu przedstawieniem teatralnym, poświęjury. W komisji zasiedli: Magdalena Kowalczyk, dyrektor- conym twórczości Jana z Czarnolasu, którego premiera
ka Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku, ksiądz pra- odbyła się w 23 maja. Spektakl „Niepodobnym obyczałat dr hab. prof. Sławomir Fundowicz, proboszcz parafii, jem”, którego scenariusz został skonstruowany z różnych
reżyser Andrzej Sarnowski, oraz Zbigniew Rybka, dyrek- utworów Jana Kochanowskiego, stanowi próbę spojrzenia
tor Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego na twórczość renesansowego poety okiem dzisiejszego
odbiorcy.
w Radomiu.
Z kolei warsztaty w gimnazjum były tylko namiastką
Następnie stery imprezy przejęli gimnazjaliści: Klaudia Siek i Dawid Kurek. Młodzi konferansjerzy ubrani tego, co mogła i co chciałaby wiedzieć nasza młodzież
w renesansowe stroje, nawiązali krótko do życia i twór- o twórczości i życiu swego patrona. Uczniowie należący
czości Jana z Czarnolasu, po czym zaprosili do rywalizacji do koła aktorsko-recytatorskiego poszerzali swą wiedzę
na temat renesansowej poezji, odkrywali różnorodność inuczniów szkół podstawowych.
Zanim jednak najmłodsi uczestnicy konkursu rozpo- terpretacyjną tekstu, a ćwicząc grę sceniczną pod okiem
częli swoje prezentacje, zebrani usłyszeli muzyczną adap- reżysera, świetnie się przy tym bawili. Spotkanie to pozostanie na pewno na długo w ich pamięci.
tację fraszki „Na zdrowie” w wykonaniu Julii Grotek.
Gdy tylko ostatni z uczniów szkoły podstawowej zakończył swój występ, swoje prezentacje rozpoczęli gimnazjaliści. Każdy z nich, miał za zadanie zaprezentować
po dwa teksty o renesansowym rodowodzie.
Po wysłuchaniu występów wszystkich uczestników,
członkowie Jury zgodnie twierdzili iż poziom umiejętności oratorskich prezentowany przez uczniów jest wyjątkowo wysoki, co bynajmniej nie ułatwiało wskazania
zwycięzców. Po naradzie, za najlepsze występy w kategorii szkół podstawowych uznano prezentacje dziewcząt:
Martyny Kwiek, Amelii Kuc i Roksany Garczyńskiej, natomiast wśród młodzieży gimnazjalnej najlepsze okazały
się: Daria Łomża (I miejsce), Klaudia Siek (II miejsce)
oraz Katarzyna Drabik (III miejsce).
Nagrody uczestnikom konkursu wręczył Wójt Gminy
Przytyk Dariusz Wołczyński.

Warsztaty z aktorem –
Andrzej Sadownik
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„KOCHANOWSKI – PRZYSTANEK WESELE” – ZAŚLUBINY

Ciekawe widowisko historyczne
„Kochanowski – przystanek wesele” – pod tym tytułem odbyło się historyczne widowisko w Przytyku, a temu
wydarzeniu towarzyszył przegląd kapel weselnych.
Bryczką zaprzężoną w parę koni pojechali do ślubu
– poeta Jan Kochanowski i jego narzeczona Dorota Podlodowska. W role historycznych postaci wcielili się uczniowie Publicznego Gimnazjum w Przytyku.
Młodej parze towarzyszyła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Przytyka, strażacy, wójt Dariusz Wołczyński, proboszcz ksiądz Sławomir Fundowicz i spora grupa mieszkańców gminy.
Niezwykła rekonstrukcja ślubu Jana Kochanowskiego z Dorotą Podlodowską odbyła się w niedzielę 3 maja
w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku.
To nawiązanie do prawdziwej historii, jaka odbyła się
w miasteczku przed 450 laty. W rekonstrukcję ślubu znanego poety z Czarnolasu Jana Kochanowskiego i Doroty
Podlodowskiej pochodzącej z Przytyka włączyło się wiele
osób i instytucji: Urząd Gminy, parafia w Przytyku, Publiczne Gimnazjum. To właśnie gimnazjaliści, przebrani
w renesansowe stroje, zebrali się najpierw w Zameczku

Do bryczki zasiadła para młoda, a towarzyszyli im – wójt Dariusz Wołczyński
i ksiądz proboszcz Sławomir Fundowicz.

Gimnazjaliści przygotowali piękne widowisko historyczne.

i stąd wyruszyli na mszę, prowadzeni przez Młodzieżową
Orkiestrę Dętą.
Historyczne widowisko było tylko częścią wielu imprez, jakie się działy podczas majówki w Przytyku. Przy
okazji organizatorzy dziękują panu Józefowi Białaczkowi,
który użyczył bryczkę z końmi na widowisko.
Przypomnijmy, że Dorota Podlodowska herbu Janina
z Przytyka urodziła się około 1550–1555 roku, a zmarła
najprawdopodobniej na początku 1600 roku. Data ślubu
jest sporna, w literaturze można spotkać lata: 1569 lub
1570, 1574, a nawet 1577. Dorota Podlodowska miała
z Janem Kochanowskim siedmioro dzieci. Nie dotrwały
do naszych czasów księgi parafialne i zapis o ślubie, a sam
kościół w Przytyku był przebudowany od podstaw.

II Przegląd Kapel Lokalnych i Zespołów Ludowych
Kulminacją tegorocznej imprezy „Kochanowski
– przystanek wesele” był przegląd kapel weselnych. Na
stadionie przez cały dzień grały zespoły ludowe.
Przegląd odbył się 3 maja, po godzinie 15.00 na stadionie sportowym w Przytyku. Na początek wybrzmiały
pierwsze dźwięki harmonii, skrzypiec i bębenka. Sprawcami tego zamieszania byli weterani lokalnej sceny muzyki
weselnej – „Kapela Jana Fokta z Jagodnego”. To właśnie
ta kapela otworzyła II Przegląd Kapel Lokalnych i Zespołów Ludowych.
Tegoroczna edycja konkursu, była bardzo silnie obsadzona. Na scenie, oprócz wspomnianej już grupy, pojawiło się także 9 innych kapel: Kapela Jana i Józefa
Tarnowskich, Kapela Lipca, Rodzinna Kapela Foktów
z Ostrołęki, Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy, Kapela
Henryka Gwiazdy z Radomia, Kapela Sylwestra Gajdy,
Kapela Tomasza Stachury, a także zespoły ludowe: Kali-

Kapele, soliści i zespoły 3 maja wystąpiły na estradzie na stadionie.

na z Zakrzewa, Zespół Pieśni i Tańca Wolanianki, Zespół
Folklorystyczny Wieniawa, Zespół Śpiewaczy Czerwona
Jarzębina, Zespół Lilja. Wśród biorących udział w przeglądzie był także jeden solista – Andrzej Malik.
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Konkurs spotkał się również z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Gminy Przytyk, którzy licznie pojawili się na płycie boiska,
aby bawić się oraz aktywnie wspierać swoich faworytów. Nie zabrakło śpiewów i szalonych oberków tańczonych na specjalnie przygotowanym
na tą okazję, rozłożonym pod sceną drewnianym
podeście.
– W tym roku przygotowaliśmy podest, bo
niektórzy mieszkańcy zgłaszali, że chcieliby po-

Wielu chętnych tańczyło na dechach.

tańczyć na dechach. Mamy więc dechy i można
tańczyć – zachęcał wójt ze sceny.
Występom wszystkich artystów bacznie
przysłuchiwało się trzyosobowe jury na czele
którego stanął wokalista zespołu „Simply the
Best” Leszek Trześniewski. Po naradzie sędziowie konkursu przyznali: pierwsze miejsce dla
Kapeli Henryka Gwiazdy z Radomia, drugie
dla zespołu Sylwestra Gajdy a trzecie dla Zespołu Pieśni i Tańca Wolanianki. Nagrody dla
zwycięzców wręczył Dariusz Wołczyński, Wójt
Gminy Przytyk.

Myślami już na wakacjach…

Półkolonie we Wrzeszczowie

Zapraszamy do Wrzeszczowa

W niedzielę 21 czerwca zapraszamy do Publicznej
Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie na VII Festyn
Rodzinny. Impreza wpisała się już na dobre w kalendarz
szkolnych i miejscowych wydarzeń. W przygotowaniu
i przebiegu imprezy chętnie pomagają rodzice i strażacy.
Tegoroczny program artystyczny festynu obejmuje między innymi: występy uczniów, konkursy i zabawy sprawnościowe, występy kapel ludowych, loterię fantową, kawiarenkę z pysznym ciastem, smaczne potrawy naszej
kuchni, kiełbaski z grilla, inne atrakcje.
6

Chociaż do końca roku szkolnego pozostało jeszcze trochę czasu, to uczniowie z Wrzeszczowa myślą
już o wakacjach i pytają o różne formy wypoczynku.
Przewidziany jest dla nich wypoczynek w ramach 10dniowych półkolonii na miejscu w szkole. Półkolonie
dofinansowane są ze środków Funduszu Składkowego
Ubezpieczenia Społecznego Rolników dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, których przynajmniej
jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie
w KRUS lub jest uprawnione do świadczeń rentowych,
emerytalnych w KRUS.
Dla tych, którzy lubią wojaże przewidywany jest
wyjazd na dwutygodniowe kolonie. Na razie jeszcze
nie są znane szczegóły i miejsca wypoczynku w ramach
kolonii letnich.
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Zadbany teren wokół szkoły w Przytyku
Teren przy Publicznej szkole Podstawowej w Przytyku i jej wnętrze ładnieje z dnia na dzień.
Na miejsce starego żywopłotu, wokół placu zabaw zostały posadzone ozdobne krzewy. Konserwator
w szkole odnowił też stare ławeczki, które umieszczone w cieniu dają możliwość odpoczynku w chłodzie.
Jest teraz zielono, przyjemnie i przytulnie.
Prace prowadzone były nie tylko na zewnątrz szkoły, ale także wewnątrz budynku. Jasnymi, ciepłymi
kolorami farb odnowione zostały dwie sale lekcyjne,
będzie też pomalowana biblioteka.

Laureatka konkursu
kuratoryjnego

Pięknieje teren wokół szkoły podstawowej w Przytyku.

To nie koniec upiększania przyszkolnego terenu. Planowana jest budowa pięknego skalniaka przed budynkiem
szkoły, a uczniowie uczestniczący na koło ekologiczne –
dzieci z klas II i ich rodzice pomogą w jego modernizacji.
Inspiracją innego przedsięwzięcia w szkole, jakim jest
opracowanie innowacji pedagogicznej „Mali ekolodzy”.
Pomysłem wyjściowym do ekologicznego projektu, były
…sowy, które przez tydzień odwiedzały szkołę i bacznie
obserwowały dzieci uczące się w salach. Po takich wizytach ptaków nauczyciele wpadli na pomysł, by przybliżyć
uczniom potrzebę dbałości o środowisko.

Przez tydzień dwie sowy codziennie przesiadywały na parapecie okna szkoły
i zaglądały do klas.

Zuzanna Midzio jest uczennicą klasy IIIa w Publicznym Gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego w Przytyku. To bardzo sumienna i zdolna dziewczynka. W bieżącym roku szkolnym uzyskała tytuł finalistki konkursu
przedmiotowego z języka polskiego, organizowanego
przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Dodajmy, że
w powiecie radomskim jest zaledwie kilka osób z takim
dorobkiem w konkursach. Tym bardziej cieszy nas sukces
Zuzanny.

Zuzanna Midzio jest finalistką kuratoryjnego konkursu z języka polskiego.
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Gminne obchody Dnia Strażaka w Przytyku

Medale i gratulacje dla wyróżniających się druhów
Złote, srebrne i brązowe medale
za zasługi dla pożarnictwa zawisły na
mundurach wyróżniających się strażaków z gminy Przytyk. W niedzielę
17 maja odbyły się Gminne Obchody
Dnia Strażaka.
Uroczystości rozpoczęły się od
mszy świętej w kościele, w której
uczestniczył między innymi wicemarszałek Mazowsza Leszek Ruszczyk, wójt Gminy Przytyk Dariusz
Wołczyński, przewodniczący rady
Gminy Krzysztof Wlazło, wicestarosta radomski Leszek Margas, prezes Związku Powiatowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP Andrzej
Wszyscy strażacy, goście, mieszkańcy Przytyka przeszli po mszy na obchody do remizy poprowadzeni przez
Szczych, brygadier Paweł Frysztak, Młodzieżową Orkiestrę Dętą.
komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Radomu. Obecni byli
też druhowie z jednostek OSP z: Domaniowa, Potkannej, Wrzosu, Goszczewic, Wrzeszczowa, Dęby, Sukowa
i Przytyka. Mszę w intencji strażaków
odprawił ksiądz proboszcz Sławomir
Fundowicz.
Po nabożeństwie wszyscy przeszli
na plac przed remizą. Orszak ulicami
poprowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta.
– Zawsze można liczyć na waszą
pomoc w sytuacjach zagrożeń, a także w pomaganiu przy gminnych imPrzeglądu pododdziałów przed remizą dokonał Andrzej Szczych, prezes Związku Powiatowego Ochotniczych
prezach. Dziękuję wam za tę pomoc Straży
Pożarnych RP.
Za wysiłek oraz za zaangażowanie Odznaką Wzoro– powiedział do strażaków wójt Dawego Strażaka zostali odznaczeni: Rafał Pośnik, Marcin
riusz Wołczyński.
Gratulacje strażakom złożył też Leszek Ruszczyk, wi- Mikulski i Marcin Kośla.
Potem wszyscy spotkali się w sali sportowej Publicznej
cemarszałek Mazowsza. Najlepsi strażacy zostali odznaczeni. Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa otrzymał: Szkoły Podstawowej na strażackiej biesiadzie.
Nikodem Jędrzejowski, Sławomir Jankowski, Józef Kiełbasa. Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał:
Tomasz Kułakowski, Michał Mikulski, Ireneusz Firlej.
Brązowy Medal: Cezary Sulisz, Bartłomiej Pałczyński,
Rafał Stępniak, Karol Zając, Sebastian Bukowski.

Dariusz Wołczyński, wójt Gminy Przytyk (z lewej), odznaczył wyróżniających
się strażaków.
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Jubileusz Stanisława Wlazło

Wiek życia naszego mieszkańca
29 kwietnia przeżywaliśmy wyjątkowe, pełne wzruszeń święto. Tego dnia
setną rocznicę swoich urodzin obchodził mieszkaniec Sukowa – Stanisław
Wlazło.
Uroczystość odbyła się w Urzędzie
Gminy w Przytyku, gdzie życzenia,
a także dyplomy, kwiaty i prezenty na
ręce Dostojnego Jubilata złożyli: Wójt
Gminy Przytyk – Dariusz Wołczyński,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Jacek Soból, Kierownik Wydziału Spraw
Obywatelskich Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Zbigniew Gurtat, Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział
Radom – Teresa Bartosiewicz, przedstaUroczystość z udziałem jubilata Stanisława Wlazło odbyła się
w Urzędzie Gminy.

Życzenia i gratulacje stulatkowi składa wójt Dariusz Wolczyński.

wiciele Związku Kombatantów, a także
członkowie najbliższej rodziny Jubilata.
– To chwila bardzo szczególna w życiu człowieka – tymi słowami przemówienie rozpoczął Dariusz Wołczyński,
Wójt Gminy. – Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin.
Sto lat, to czas, który dla większości
z nas, zwłaszcza na początku życiowej
drogi, wydaje się nie do osiągnięcia. To
czas, w którym zebrać można mnóstwo
doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia, radości, ale także – co naturalne – doświadczyć wielu
smutków. Życzę, aby kolejne lata mijały
Panu w atmosferze miłości i wsparcia
najbliższych. Niech szczęście, jakim
obdarzył Pana los przyniesie wiele po-

gody ducha, a dzień tak zacnego jubileuszu będzie dla Pana okazją do miłych
spotkań z rodziną i przyjaciółmi – powiedział wójt.
Był piękny tort oraz symboliczna
lampka szampana. Wzniesiono toast:
200 lat niech żyje, 200 lat żyje nam!
Dostojny Jubilat urodził się w Sukowie 29 kwietnia 1915 roku. W 1937
roku zawarł związek małżeński. Mieszkał i pracował w gospodarstwie rolnym
w Sukowie. Doczekał się trzech wnuków i pięciorga prawnucząt. W latach
młodości walczył o wolną Polskę.
Życzymy Panu, Panie Stanisławie
wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu szczęściu i radości.

Najmłodsi w rodzinie najbardziej cieszyli się z jubileuszu seniora rodu.
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OŚWIATA

Egzamin gimnazjalny
84 gimnazjalistów przez trzy dni w kwietniu zmagało
się z zadaniami w egzaminie kończącym ich naukę.
Trzecioklasiści rozpoczęli swój sprawdzian od części
humanistycznej. 21 kwietnia zdawali historię i WOS, a potem język polski. Następnego dnia trzecioklasiści zmagali
się z przedmiotami przyrodniczymi i z matematyką.
Większość uczniów wybrała jako język obcy, język angielski. Egzaminy językowe odbywały się jako ostatnie.
Wyniki egzaminów – 19 czerwca.

Wyniki egzaminów
szkół podstawowych

Przypominamy, że w kwietniu do egzaminu przystąpiły dzieci ze szkół podstawowych. Poniżej prezentujemy
wyniki uczniów z trzech szkół znajdujących się na terenie
gminy Przytyk.

Sukces sportowy uczniów

Gimnazjaliści w Przytyku zdawali najważniejszy sprawdzian w czasie całej nauki w gimnazjum.

Konkurs plastyczny dla dzieci
„Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki”
– pod takim hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego zorganizowała we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy piąty konkurs plastyczny dla dzieci
ze szkół podstawowych na terenach wiejskich. W konkursie uczestniczyła szkoła z Wrzosu.
Celem konkursu było promowanie pozytywnych
zachowań z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym
uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem
zwierząt gospodarskich, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności
twórczych uczniów szkół podstawowych.
Szkoła z Wrzosu po raz kolejny przystąpiła do konkursu. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem
zwierząt gospodarskich. Ocenie podlegały nie tylko walory artystyczne pracy, ale też sposób zobrazowania idei
Konkursu. Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces i zajęli czołowe miejsca: I miejsce – Wiktoria Charzewska kl. VI, II miejsce – Martyna Kwiek
kl. VI, Wyróżnienie – Wiktor Lament kl. VI.
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Trzecie miejsce zajęli uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci w Przytyku na
mistrzostwach Mazowsza młodzieży szkolnej w unihokeju.
Trzeba przyznać, że uczniowie szkoły w Przytyku
bardzo często biorą udział w zawodach sportowych.
Do rozgrywek uczniowie przygotowują się na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych pod kierunkiem Norberta Koguta. Chłopcy pojechali na turniej unihokeja,
który odbywał się 23 i 24 maja. Na mistrzostwach Mazowsza drużyna szkoły pojechała w składzie: Dominik
Witkowski, Paweł Czajka, Dawid Piwowarczyk, Kamil
Gruziński, Bartłomiej Korgul, Michał Sobstyl i Michał
Podymniak. Najwięcej bramek strzelił Paweł Czajka
– uczeń klasy VI b. Chłopcy byli bardzo blisko walki
o mistrzostwo, jednak ulegli w eliminacjach zeszłorocznemu mistrzowi – PSP w Zielonce, uzyskując wynik 2:1. Ostatecznie uplasowali się na trzeciej pozycji.
Po powrocie cała drużyna z brązowymi medalami
i pucharem stanęła w gabinecie dyrektora. Dyrektorka
szkoły Izabela Witkowska pogratulowała wszystkim
sukcesu. Życzymy kolejnych medali!

Spotkanie w Przytyku

16 czerwca w godzinach 8.30–13.30 odbędą
się konsultacje indywidualne dla mieszkańców
gminy Przytyk, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje będą miały na celu
przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia
ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020.
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Niecodzienne lekcje

Goście z Chin i Rumunii w PSP i gimnazjum
Od 11 do 15 maja w Publicznym Gimnazjum im.
Jana Kochanowskiego i w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci gościli wolontariusze ze
stowarzyszenia Europejskie Forum Młodzieży z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej. Razem z nimi – goście
z Chin i Rumunii.
Celem stowarzyszenia jest integracja europejska,
działalność społeczna i rozwój demokracji lokalnej.
Forum organizuje szkolenia, konferencje, seminaria,
a także festyny dla młodzieży i mieszkańców Ziemi
Kłodzkiej. W październiku 2014 roku uczniowie gimnazjum uczestniczyli w jednej z takich imprez, to jest
w obozie szkoleniowym Euroweek – Szkoła Liderów.
W działalności stowarzyszenia bierze udział kilkudziesięciu wolontariuszy z całego świata, którzy, między innymi przyjeżdżają do szkół z terenu całej Polski.
Do Przytyka przyjechało dwoje z nich: Page z Chin
i Oli z Rumunii.

Nasi uczniowie chętnie włączali się w lekcje prowadzone przez wolontariuszy.

Uczniowie oraz nauczyciele języka angielskiego zgodnie twierdzą, że podobny projekt należy powtórzyć
w przyszłym roku.

Pomoc dla ofiar przemocy
w rodzinie

Page z Chin opowiedziała o swoim wielkim kraju.

Przez cztery dni wolontariusze prowadzili w języku angielskim zajęcia z naszymi gimnazjalistami oraz
przez jeden dzień z uczniami ze szkoły podstawowej.
Głównym celem tych zajęć było zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego, uświadomienie im
możliwości, jakie stwarza znajomość języka obcego
w dzisiejszym świecie oraz poznanie geografii i kultury Chin i Rumunii. Uczniowie gimnazjum przeprowadzili również wywiad z wolontariuszami.
Po lekcjach wolontariusze wspólnie z gimnazjalistami wzięli udział w aktywnych formach spędzania
wolnego czasu: został zorganizowany rajd rowerowy
nad zalew w Domaniowie, ognisko integracyjne, wyjazd do Muzeum Wsi Radomskiej, wyjście na kręgle,
wspólne zakupy oraz spacer po Radomiu.
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy z entuzjazmem uczestniczyli w zajęciach
lekcyjnych i pozalekcyjnych. Gimnazjaliści chętnie
rozmawiali z wolontariuszami na przerwach, a po ich
wyjeździe utrzymują z nimi kontakt na Facebooku.

Caritas Diecezji Radomskiej uprzejmie zawiadamia, że w okresie od czerwca do grudnia 2015r. służy
nieodpłatną pomocą prawną oraz psychologiczną/psychoterapeutyczną osobom z całego regionu radomskiego poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie,
a potrzebującym specjalistycznej pomocy.
Osoby z terenu gminy Przytyk mogą skorzystać
z porad:
• prawnika
• psychologa/psychoterapeuty
Uzyskanie profesjonalnej pomocy będzie możliwe w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Kościelnej 5 w Radomiu.
Zapisy osób na poszczególne dyżury są prowadzone od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 48 365 29 29 w godz. od 8.00 do 16.00.
Ponadto istnieje możliwość uczestnictwa w grupach wsparcia i warsztatach dla rodziców dzieci
w wieku przedszkolnym, po uprzednim uzyskaniu
skierowania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku.
11
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Stacja uzdatniania wody w Podgajku
Dobiegają końca prace związane z modernizacją stacji
uzdatniania wody w Podgajku Wschodnim, z której zasilana jest sieć wodociągowa na znacznym obszarze Gminy
Przytyk (Dęba, Gaczkowice, Przytyk, Jabłonna, Kaszewska Wola, Krzyszkowice, Maksymilianów, Młódnice, Oblas, Podgajek Wschodni, Podgajek Zachodni, Sewerynów,
Słowików, Stefanów, Suków, Sukowska Wola, Zameczek,
Zameczek Kolonia, Żerdź oraz Żmijków).
W minionym tygodniu zakończono najistotniejszy etap
prac, polegający na montażu i uruchomieniu zmodernizowanej części technologicznej stacji. W ramach modernizacji wymieniono m. in. zbiorniki filtracyjne, aerator oraz
zestaw hydroforowy.
Od tego czasu woda podawana do sieci, jest uzdatniana w całkowicie nowym ciągu technologicznym.
Zgodnie z obowiązującymi wymogami, po zakończeniu
wspomnianych prac, woda ze stacji w Podgajku została
poddana proceduralnym badaniom w akredytowanym laboratorium. Wyniki testów potwierdziły całkowity brak
skażeń bakteriologicznych oraz doskonałe parametry fizyko-chemiczne próbek – w tym w szczególności bardzo
dobre parametry mętności, zapachu oraz poziomu żelaza
i manganu. Jakość wody uzdatnionej w zmodernizowanej
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stacji w pełni odpowiada wymogom wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi a w większości parametrów
znacznie przewyższa wymagania normowe.
Przy tej okazji chcielibyśmy także serdecznie przeprosić mieszkańców wspomnianych na wstępie miejscowości, za niedogodności jakich w związku z modernizacją
stacji Państwo doświadczyli. Jesteśmy przekonani jednak,
że jakość wody, która obecnie płynie z Państwa kranów
będzie stanowiła odpowiednią rekompensatę wobec nie
tak dawnych problemów.

Zalew w Jagodnem

Akwen ma bardzo dużą powierzchnię. Przedsięwzięcie obejmuje wybudowanie zbiornika wodnego o powierzchni około 34,6 hektarów. Zalew został wyposażony w zaporę ziemną, budowlę upustową.
Mieszkańcy widzą już, jak wygląda zalew i jak wpływa na rozwój turystyki. To właśnie na zalewie domaniowskim przez kilka miesięcy w roku letnicy przyjeżdżają na
wypoczynek, a wędkarze szukają okazji do złapania dużej
ryby. Zalew na Wiązownicy ma być zbiornikiem retencyjnym, ale z czasem przerodzi się on w akwen retencyjnowypoczynkowy.
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SESJA RADY GMINY

Absolutorium

Rada Gminy Przytyk na wniosek Komisji Rewizyjnej
w dniu 3 czerwca na sesji Rady Gminy podjęła uchwałę
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014. Rada Gminy Przytyk
jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Przytyk absolutorium.

Wśród wielu uchwał podejmowanych w tym dniu,
podjęto m.in. uchwałę, która zakłada, że Gmina Przytyk
w związku z istniejącą siecią wodociągowo – kanalizacyjną wykona ocenę stanu sieci kanalizacyjno-sanitarnej jak
również systemu wodociągowego na terenie gminy Przytyk. Celem tych działań będzie polepszenie jakości świadczonych usług dla naszych mieszkańców.

Budowa drogi
gminnej

Poprawa infrastruktury drogowej
na terenie gminy to jeden z priorytetowych zadań realizowanych przez
władze gminy. W tym roku wykona
przebudowę drogi gminnej ul. Domaniowska w miejscowości Podgajek. Gmina pozyskała dotację, która
pochodzić będzie z Urzędu Marszałkowskiego kwota pozyskanej dotacji to 100.000 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych. Termin realizacji
zadania to koniec tego roku.

Perła za gospodarność

Nagrodzony Łukasz Jankowski
Już po raz czwarty rozstrzygnięto konkurs o gospodarczą Perłę Powiatu Radomskiego, który stanowi okazję
do wspierania działalności gospodarczej i rolniczej oraz
promowania innowacyjnych przedsięwzięć i rozwiązań.
Wśród laureatów znalazło się współpracujące z Lokalną
Grupą Działania – Gospodarstwo Rolne Łukasza Jankowskiego z Dęby.
Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm
oraz gospodarstw rolnych, mających siedzibę na terenie powiatu radomskiego, osiągających najlepsze efekty
ekonomiczne w 2014 roku. Kandydatów mogli zgłaszać:
burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu radomskiego,
organizacje reprezentujące przedsiębiorców i rolników
a także firmy bądź rolnicy w swoim własnym imieniu.
Współzawodnictwo odbywało się w pięciu kategoriach:
Mała Firma Roku (zatrudniająca mniej niż 50 pracowników), Firma Roku (zatrudniająca 50 i więcej pracowników), Małe Gospodarstwo Rolne (powierzchnia mniej niż
10 ha), Gospodarstwo Rolne (powierzchnia 10 ha i powyżej), Produkt Roku.
Wśród laureatów konkursu są osoby z terenu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. Zwycięzca
w kategorii Małe Gospodarstwo Rolne Łukasz Jankowski
z Dęby w gminie Przytyk – specjalizuje się w produkcji papryki, ogórka, fasoli i kapusty pekińskiej w tunelach oraz
papryki i fasoli szparagowej w gruncie. Warzywa uprawia
w 90 tunelach foliowych w tym: 40 tuneli wolnostojących

Łukasz Jankowski z Dęby został uhonorowany Perłą Powiatu za wzorowe prowadzenie swego gospodarstwa rolnego.

o powierzchni ponad 10 tys. m kw., tunele segmentowe
– ponad 11 tys. m kw. oraz nowoczesne ocieplone izolacja
powietrzną do produkcji rozsadów – ponad 1000 m kw.
Rocznie uzyskuje ponad 100 ton papryki – z jednego tunelu około 1,8 tony. Łukasz Jankowski jest uczestnikiem
i laureatem wielu konkursów i wystaw.
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Spotkanie w bibliotece

Wieczór dla Ważniaków
15 maja z okazji Dnia Bibliotekarza i święta bibliotek,
Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku zorganizowała
spotkanie dla najmłodszych czytelników pt. ,,WIECZÓR
DLA WAŻNIAKÓW”. Pomysł to propagowanie tego,
że GBP w Przytyku i każda inna biblioteka to nie tylko
książki. W godzinach wieczornych dzieci mogły przyjść
do biblioteki i uczestniczyć w grach i zabawach specjalnie
zaplanowanych na ten dzień.
Wiele niespodzianek czekało na uczestników spotkania. Na początku, dzieci zostały oprowadzone po każdym
zakamarku naszej biblioteki, potem dzieci zaśpiewały na
dobry początek imprezy swoje ulubione piosenki. Dzieci
najchętniej uczestniczyły w zabawie edukacyjnej, w której
Mali Czytelnicy odpowiadali na zagadki i anegdoty z bajek
lub baśni. Następnie został zorganizowany dla Maluchów
teatrzyk, w którym każdy uczestnik spotkania był włączony w tą zabawę, prowadząca Pani Karolina – Animatorka
rozpoczęła historię od trzech zdań i każde kolejne dziecko
miało dopowiadać ciąg dalszy tej historii, przez tą zabawę dzieci pobudzały swoja wyobraźnię do tworzenia kolejnych perypetii bohaterów. Ciąg dalszy zabaw podczas
tego spotkania to mini zajęcia ruchowe – Mini Disco, dodatkowo po tym jak dzieci się wyszalały mogły próbować
swoich sił w robieniu z baloników różnych zwierzątek,
pomagali w tym pracownicy i dyrekcja biblioteki, a także
pani Animator. Pod koniec imprezy na dzieci czekała niespodzianka czyli Piniata wypełniona cukierkami i małymi
upominkami. Piniata była hitem imprezy.
Kolejną atrakcją była zabawa z bajecznie kolorową
chustą oraz malowanie twarzy. Na zakończenie wieczoru Mali „Ważniacy” usłyszeli bajkę na dobranoc, czytała
ją dyrektor biblioteki.
Dzięki energii i entuzjazmowi dzieci,
impreza stała się dynamicznym i pełnym
emocji wydarzeniem.
Nasi Ważniacy obiecywali, ze będą zaglądali częściej do naszej
placówki.
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Z Wrzeszczowa do stolicy

Zwiedzali muzeum
Wojska Polskiego

Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej imienia
Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie 15 maja wyjechali na wycieczkę do Warszawy.
Wyjazd był możliwy w ramach projektu województwa
mazowieckiego „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje
kluczowe – „Moja przyszłość”. Na miejscu uczniowie zapoznali się z historią oręża polskiego zwiedzając wystawy
w Muzeum Wojska Polskiego. Poszerzyli swoją wiedzę
o zabytkach stolicy na warszawskiej starówce. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła im jednak „niewidzialna
wystawa”. Mogli choć na chwilę wczuć się w role osób
niewidomych i doświadczyć w jaki sposób innymi zmysłami odbierają oni bodźce z zewnątrz.
Wycieczka jest formą dodatkowych zajęć prowadzonych w szkole w ramach projektu „Moja przyszłość”
i w całości sfinansowana została ze środków unijnych.

Powitanie lata – Domaniów
2015
5 lipca zapraszamy na IX Festyn Rodzinny Powitanie
Lata „Domaniów 2015”. W programie:
13:00
rozpoczęcie festynu
13:15–13:30 występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Przytyka
13:30–13:45 konkurs wiedzy o Powiecie Radomskim
13:45–14:45 pokazy sportów wodnych „Wake GP 2015
Poland by Master Craft”
14:45–16:15 wybory Miss Lata Ziemi Radomskiej
16:15–17:30 spektakl teatralny dla dzieci „JAŚ I MAŁGOSIA” – TEATR PINOKIO
17:15–17:45 konkurs przeciągania liny
17:45–19:00 występ zespołu CASSINO cz. I
19:00–20:00 koncert zespołu REDOX
20:00–21:00 występ zespołu SPIKE
21:00–22:00 występ zespołu CASSINO cz. II
22:00
zakończenie festynu

Chwila wypoczynku w warszawskim parku.

Ostateczny termin

Zgodnie ze zmianą przepisów prawa, termin składania
Wniosków o przyznanie płatności na rok 2015 został przedłużony do dnia 15 czerwca 2015 r. Złożenie zaś Wniosku
o przyznanie płatności na rok 2015 po dniu 15 czerwca
2015 r. będzie skutkowało pomniejszeniem kwoty płatności o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia (zgodnie
z art. 13 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014). Zatem ostateczny termin
składania Wniosków o przyznanie płatności na rok 2015
będzie upływał w dniu 10 lipca 2015 r.
Przedłużenie okresu składania wniosków o przyznanie
płatności, będzie stosowane tylko na 2015 rok.

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