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Zbudują drogę 740 przed 1 września

Ulica Kościelna z nową nawierzchnią
Już za nieco ponad dwa miesiące kierowcy
jadący przez Przytyk pojadą nowym odcinkiem
trasy 740. Zakończą się też problemy z pokonaniem skrzyżowania Wrzoska – Kościelna:
będzie bezpieczniejsze rondo, z kolei ulica
Kościelna zyska nową nawierzchnię.
Dla mieszkańców gminy rondo jest to o tyle
ważne, że czasami dochodziło w tym miejscu
do kolizji, a nawet zdarzały się tragiczne wypadki. Ponadto w ramach zadania przebudowany zostanie ponad 1,5-kilometrowy odcinek
drogi 740. Koszt inwestycji to niespełna 5 milionów złotych. Wszystkie prace finansuje Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
– Zgodnie z umową roboty w Przytyku powinny zostać zakończone do końca sierpnia
tego roku. Prace przebiegają zgodnie z harmoZamiast klasycznego skrzyżowania, będzie rondo u zbiegu ulic
Wrzoskiej i Kościelnej.

nogramem – informuje Monika Burdon,
rzecznik prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Kierowcy jadący obecnie z Radomia
w kierunku na Łódź i z powrotem muszą
uzbroić się w cierpliwość. Na niektórych
odcinkach ruch przebiega wahadłowo.
Aktualnie wykonywane są następujące roboty: prace ziemne, podbudowy,
roboty brukarskie, kanalizacja deszczowa. Wykonawcą robót jest Strabag
Sp. z o.o. W ramach zadania spółka poprawi też nawierzchnię ulicy Kościelnej.
Ta ulica była mocno obciążona ruchem
samochodowym, bo tędy wyznaczono
objazd. Trzeba więc ulicę naprawić i będzie tu położona nowa nawierzchnia.
Ulica Kościelna będzie zmodernizowana.

Wiarygodna szkoła

Certyfikat dla placówki w Przytyku
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku otrzymała certyfikat „Wiarygodna Szkoła
Podstawowa”, który zaświadcza, że Nasza Placówka osiąga wysoki poziom dydaktyczny, wychowawczy, jak również dba o bezpieczeństwo uczniów.
„Wiarygodna Szkoła Podstawowa” jest programem,
który wyróżnia te placówki oświatowe, które przede
wszystkim spełniają wysokie standardy edukacyjne. Są to
szkoły, które mogą pochwalić się dobrą bazą dydaktyczną,
a także w pełni zapewniają bezpieczeństwo swoim uczniom, tak ważne dla rodziców.
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– Nasza szkoła przed przystąpieniem do programu musiała spełnić najważniejsze kryterium – zdobycie co najmniej piątkę w skali staninowej, która jest powszechnie
używana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Komisje Okręgowe, przeprowadzające zewnętrzne egzaminy
w oświacie – usłyszeliśmy w przytyckiej szkole.
Teraz już oficjalnie można stwierdzić, że Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku
osiąga wysoki poziom edukacyjny. Potwierdzeniem tego
są tegoroczne wyniki osiągnięte przez uczniów kl. VI – na
ogólnopolskim sprawdzianie. Jesteśmy dumni z naszej
szkoły.
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Słoneczny Dzień Strażaka

Uroczystości we Wrzosie i Domaniowie
Były medale dla wyróżniających
się druhów, gratulacje dla wszystkich
i wspólne nabożeństwo w intencji strażaków. Tak wyglądały gminne obchody
Dnia Strażaka, jakie odbyły się w niedzielę 22 maja, gdy strażacy gminy
Przytyk uroczyście obchodzili świętego
Floriana.
Najpierw, we Wrzosie, odbyło się nabożeństwo w intencji wszystkich strażaków – ochotników z całej gminy Przytyk. Obchody rozpoczęły się w samo
południe mszą świętą odprawioną przez
proboszcza parafii księdza Jana Kieczyńskiego. W kościele stanęli strażacy
W kościele we Wrzosie, odbyło się nabożeństwo w intencji wszystkich strażaków.
w szpalerze, przed ołtarzem – poczty
sztandarowe Ochotniczych Straży Pow Radomiu, Dariusz Wołczyński – Wójt Gminy Przytyk
żarnych. Nabożeństwo uświetniła Młodzieżowa Orkiestra
oraz Krzysztof Wlazło – Przewodniczący Rady Gminy
Dęta „Moderato” pod batutą kapelmistrza Radosława PioPrzytyk. Po hymnie i odebraniu meldunków był czas na
trowskiego.
przemówienia.
Ksiądz proboszcz przypomniał w kazaniu, kim był pa– Chronicie mienie, życie i zdrowie ludzkie, ale też potron strażaków – święty Florian. Był to rzymski żołnierz,
magacie w gminie w wielu sprawach. Chciałem wszystchrześcijanin, który odmówił przysięgi na rzymskich bokim druhom podziękować za tę pomoc – powiedział wójt
gów, broniąc swojej wiary. Został stracony, bo nie wyrzekł
Dariusz Wołczyński.
się chrześcijaństwa.
Po gratulacjach przyszedł czas na wręczenie wyróżnień
– Wasza pomoc jest nieoceniona, bo spieszycie z poi odznaczeń. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymocą na każde wezwanie – dodał proboszcz.
mali: Józef Tarnowski, Edward Senator, Leszek Kosiec.
Oficjalne uroczystości kontynuowano po nabożeństwie
Srebrny medal otrzymał: Radosław Podsiadły, Waldemar
przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w DomanioCichosz. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa
wie. Strażacy stanęli na zbiórce, a na uroczystości dojeodznaczono: Przemysława Szymańskiego, Sławomira
chali zaproszeni goście, w tym między innymi Krzysztof
Burskiego, Wojciecha Surmacza i Krzysztofa Surmacza.
Murawski, kierownik delegatury Urzędu Wojewódzkiego,
Odznakę Wzorowego Strażaka dostał: Dariusz Grotek
Mirosław Ślifirczyk starosta radomski, Zbigniew Gołąbek
i Mariusz Ziółek.
Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych StraZ kolei Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniży Pożarnych RP, brygadier Paweł Frysztak, komendant
czych Straży Pożarnych nadał odznaki za wysługę. I tak
Miejski PSP w Radomiu, Tomasz Siczek – dyrektor Biura
Józef Tarnowski, Edward Senator i Stanisław Podsiadły
Terenowego ZOSP RP w Radomiu, mł. brygadier Paweł
dostali odznaki za 50 lat służby. Następnie Antoni KsiąTuzimek – wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP
żek, Jan Szymański, Janusz Oparcik, Leszek Kosiec i Waldemar Cichosz – otrzymali odznakę za
40 lat służby, Zbigniew Nowak – za
30 lat. Odznaki za 25 lat dostali: Bernard Senator, Dariusz Senator i Robert
Czubak. Wyróżnienie za 20 lat służby
dostali druhowie: Wojciech Surmacz
i Radosław Podsiadły. Odznaczenia
10-lecia przypadły druhom: Sławomirowi Kowalczykowi, Michałowi Szymańskiemu, Rafałowi Potempskiemu
i Robertowi Radomskiemu. Wreszcie
odznakę 5-lecia otrzymali: Rafał Paluch, Michał Biniek, Paweł Zakrzewski,
Paweł Paluch i Marcin Matracki.
Następnie wszyscy spotkali się przy
Dariusz Wołczyński, Wójt Gminy Przytyk, odznaczył wyróżniających się strażaków.
strażackiej biesiadzie.
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Gmina Przytyk zaprezentowała swoje osiągnięcia
Wójt Gminy Przytyk otrzymał zaproszenie na konferencję bilateralną, organizowaną w ramach projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania
energii i klimatu”, która odbyła się w Krakowie 22 kwietnia. Celem tej konferencji było zaprezentowanie utworzonej w ramach projektu współpracy pomiędzy polskimi
i norweskimi samorządami i ich partnerami, zajmującej
się tematyką efektywności energetycznej i wykorzystania
OZE.
Wójt Gminy Przytyk zaprezentował dokonania z tej
dziedziny, tj. zrealizowaną w roku 2013 wymianę oświetlenia ulicznego. Stare sodowe lampy zostały wymienione na nowoczesne o podwyższonym standardzie oprawy
typu LED, na obszarze całej gminy Przytyk, jako największej w kraju, która w 100% zmodernizowała oświetlenie
uliczne!

Jesteśmy dumni z tego faktu, że samorządy, organizacje krajowe i jak okazuję się również zagraniczne podpatrują nasze dokonania.

Mali ekolodzy z Przytyka
Mali ekolodzy – taką innowację
było też ozdobić całość kolorową
edukacyjną podjęły klasy drugie
korą. Rośliny będą teraz wizytówa i b w Publicznej Szkole Podstaką szkoły. Skalniak posłuży do powowej w Przytyku. Inicjatywę podznawania nowych gatunków roślin
jęły: Małgorzata Jasińska i Barbara
i organizowania „zielonych lekcji”
Gromska. Nauczycielki prowadziły
w plenerze.
zajęcia o tematyce ekologicznej,
Innowację pedagogiczną zwieńa efektem był nowy, piękny skalniak
czył apel przygotowany przez klasy
na placu szkolnym.
drugie, w czasie którego młodsi poW pracę nad skalnikiem włączykazali starszym kolegom, jak pożyła się również dyrektor Izabela Witteczny może być recykling, oraz jak
W szkole jest teraz nowy skalniak.
kowska, a także nauczycielka przynależy dbać o przyrodę. Apel zwieńrody Barbara Domagała oraz rodzice uczniów klas II: Ewa czył niecodzienny pokaz mody, gdzie stroje wykonane
Miziołek, Monika Jabłońska, Ewa Mucha, Jolanta Stani, były z materiałów wtórnych: papieru, folii, nakrętek po
Agnieszka Błaszczyk, Anna Adamiec, Jolanta Gniadek, napojach, a nawet butelek.
Edyta Kowalczyk, Anna Religa, Anna Kuba.
Innowacja okazała się być bardzo pożyteczną inicjaPrace nad skalniakiem rozpoczęły się w połowie kwiet- tywą – dzięki niej mamy nowy, schludny skalniak, oraz
nia. Rodzice pomagali układać kamienie, sypać ziemię, wspaniałą młodzież, świadomą współczesnych potrzeb
oraz sadzić rośliny przygotowane przez szkołę. Trzeba ekologicznych.

Mniej 6-latków w szkole – więcej dzieci w przedszkolu

Około 20–25 dzieci może nie znaleźć miejsca w przedszkolu w Przytyku, mimo że władze samorządowe i tak zwiększyły liczbę miejsc o 25. Takie problemy są niemal w całej
Polsce, po tym, jak obecny rząd cofnął reformy oświatowe.
Ponieważ podań od rodziców przedszkolaków w tym roku
było więcej, gmina przygotowała dodatkowo 25 miejsc.
– Zamiast 125 miejsc, w tym roku jest 150. Więcej
miejsc nie ma już gdzie tworzyć, bo zwyczajnie brakuje
pomieszczeń – tłumaczy pani Alicja Kazimierska, dyrektor
przedszkola.
Samych zgłoszeń od rodziców napłynęło więcej,
a wzięło się to stąd, że spora część wybrała dla 6-latków
pobyt w przedszkolu, a nie w szkole. Dodatkowo doszło
następne pokolenie dzieci trzyletnich, których rodzice też
chcieli zapisać do przedszkola.
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Oddziałów przedszkolnych nie ma jak utworzyć w budynku szkoły podstawowej, bo potrzebne są duże nakłady
na adaptację pomieszczeń: trzeba mieć właściwie wyposażone sale na parterze budynku, toalety odpowiednio przystosowane do wieku dzieci, świetlicę. Tych pomieszczeń
nie da się wybudować, bo nie ma gdzie. A co istotne – za
rok będzie już niż w przedszkolu, będzie mało dzieci i sama inwestycja byłaby zbędna.
Na razie nie wiadomo dokładnie, ile naprawdę będzie dzieci w przedszkolu. Może to być pewne dopiero
we wrześniu. Doświadczenia nauczycieli z ubiegłych lat
wskazują, że niewielka część maluchów nie chce chodzić
do przedszkola i rodzice zabierają swe pociechy, szukając
zastępczej opieki w domu.
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Festyn rodzinny we Wrzosie

Zabawa rodzinna dla wszystkich
W Publicznej Szkole Podstawowej
we Wrzosie odbył się festyn rodzinny
„Mama, Tata i Ja”. Spotkanie integruje mieszkańców, także z okazji trzech
ważnych, rodzinnych świąt: Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca.
Festyn był doskonałą okazją, by
dzieci zaprezentowały rodzicom swoje
umiejętności taneczne i wokalne. Na
scenie pojawili się uczniowie wszystkich klas, a rodzice z radością i z dumą
obserwowali poczynania swoich pociech. Nie zabrakło również konkursów i zawodów sportowych, takich jak
„wyścig kulawych strusi”, „wyścig na
barana”, wyplatanie warkoczy. Wyjątkowe emocje wzbudzało przeciąganie liny i okazało się,
że najsilniejszymi ojcami są ojcowie dzieci z oddziału
przedszkolnego. Został rozegrany również mecz piłki
nożnej ojcowie kontra synowie. Ojcowie, mimo porażki,
nie tracili zapału do walki i upominali się o rewanż. Mecz

Na scenie zaprezentowali się uczniowie wszystkich klas.

rewanżowy został rozegrany niemal natychmiast i zakończył się remisem. Synowie i ojcowie grali, a matki i córki
kibicowały.
Przez cały czas można było korzystać z dmuchanych
zjeżdżalni, było rodeo, a nauczycielki malowały dzieciom
twarze i kolorowały włosy, a także uczyły modnego ostatnio tańca „Belgijki”.
Wielu uczestniczyło w konkursie karaoke. Można też było obejrzeć wystawę
zdjęć ślubnych „Wiejskie wesele”. Wystawa jest częścią projektu o spuściźnie
naszych przodków, ocaleniem od zapomnienia obrzędów i zwyczajów jakie
towarzyszyły mieszkańcom radomskiej
wsi kilkadziesiąt lat temu, a obecnie coraz bardziej są zapomniane i zacierane
przez czas.
Dla biorących udział w konkurencjach czekały słodkie nagrody. Były
też kiełbaski prosto z grilla i domowe
wypieki. Rodzinnej imprezie sprzyjała
wspaniała, słoneczna aura oraz przemiła atmosfera. Do zobaczenia za rok!
Wyjątkowe emocje wzbudzało przeciąganie liny. Wygrali ojcowie dzieci z oddziału przedszkolnego.

Dodatkowe ujęcie wody
Będzie wykonane ujęcie wody podziemnej w Podgajku
Wschodnim.
Zostało już złożone zamówienie na wykonanie otworu
studziennego o głębokości 39 metrów. Pozwoli to na ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych wraz
z przyłączem energetycznym i wodociągowym od ujęcia
do istniejącego wodociągu tłocznego wraz z obudową
studni.
Wykonawcą prac jest wyłoniona w przetargu publicznym firma Hydroinżyniernia z Warszawy. Wartość umowy
opiewa na 120 786 złotych brutto.
Ponadto Gmina Przytyk podpisała umowę z firmą
„Pro-San” w Radomiu na wykonanie zamówienia „Opra-

cowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej i kosztorysowej na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kolonii Glinice. Założeniem jest wydajność studni głębinowej
70 metrów sześciennych na godzinę.
Przedmiotem zamówienia jest projekt technologiczny
stacji, w tym automatyka sterująca. Do tego projekt architektoniczno-budowlany, projekt instalacji elektrycznych,
niskoprądowych, w tym instalacja alarmowa, a także projekt zbiorników retencyjnych wody, projekt zagospodarowania terenu wraz z częścią drogową. Wartość umowy
brutto wynosi 47 355 złotych, a termin wykonania zamówienia upływa 15 listopada 2016 roku.
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Rowerem nad zalew

Jechali z Radomia do Jagodnego
Prawie 150 rowerzystów wzięło udział
w rajdzie rowerowym z Radomia nad zalew
w Jagodnem. – Wspaniała wyprawa, warto
powtórzyć taką wycieczkę – mówili uczestnicy.
Sama impreza miała miejsce 5 czerwca
i tego dnia nad zalewem w Jagodnem finiszował rajd rowerowy z cyklu „Co Za Jazda”. Wycieczkę zorganizowała Radomska
Grupa Medialna. Ponad 100 rowerzystów po
30-kilometrowej wycieczce, przy wspaniałej
pogodzie, odpoczywało w okolicy zalewu.
Trasę rajdu przygotował Paweł Szerszeń,
wytrawny rowerzysta, który prowadzi bloga
„Rowerem za grosze”. Po godzinie 10.00
uczestnicy zebrali się na parkingu przy
Decathlonie, przy alei Grzecznarowskiego
w Radomiu. Następnie przejechali ulicami
miasta w kierunku Janiszewa. Tu rozpoczął
się jedyny na tej trasie odcinek leśny. Z lasu wyjechali
w Klwatce Szlacheckiej, dalej dotarli do Dąbrówki Nagórnej, przez Taczów, Gulin do drogi łączącej Jedlińsk z Przytykiem. To była już ostatnia prosta przed Przytykiem. Minęli wieś Słowików i dojechali do zalewu w Jagodnem.
Tu na uczestników rajdu czekało ognisko z poczęstunkiem
przygotowane przez gospodarza tego malowniczego terenu, Dariusza Wołczyńskiego, Wójta Gminy Przytyk. Były
też niespodzianki, ufundowane przez sponsorów akcji.
Po posiłku i odpoczynku przy ognisku rowerzyści zaczęli się rozjeżdżać. Część wybrała się jeszcze nad pobliski
zalew Domaniowski, inni postanowili wrócić do Radomia.
Wszyscy przyznali, że nad zalew na pewno kiedyś wrócą,
bo Jagodno, to idealne miejsce na wypad z rodziną.

Rajd rowerowy nad zalew w Jagodnem sprawił wiele frajdy uczestnikom.

Nad zalewem był czas na odpoczynek.

Nie ruszać zasuw na sieciach wodnych

Trzeba zgłaszać każde zamykanie przyłączy
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku
Sp. z o.o. przypomina, że odbiorcy usług nie są uprawnieni do samowolnego zamykania i otwierania zasuw na
sieciach wodociągowych, w tym obsługujących przyłącza domowe. W przypadku konieczności zamknięcia
przyłącza należy dokonać stosownego zgłoszenia do zakładu pod numerem telefonu 48 618 03 18.
Otwieranie zasuw hydrantowych i używanie wody
z hydrantów przeciwpożarowych do celów własnych
jest równoznaczne z dokonaniem kradzieży wody i wiąże się z odpowiedzialnością karną określoną w stosownych przepisach. Za zrywanie plomb na urządzeniach
wodociągowych, w tym na wodomierzach i hydrantach
grozi kara grzywny do 5 000 zł, niezależnie od konieczności pokrycia kosztów zużytej nielegalnie wody.
Ostatnio odnotowane zostały przypadki napełniania stawów wodą pobieraną nielegalnie z hydrantów.
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W związku z tym trwa akcja plombowania hydrantów,
które dodatkowo zostały objęte wzmożonym monitoringiem.
W okresach dużego zużycia wody otwarcie nawet
jednego hydrantu może spowodować przekroczenie wydajności stacji uzdatniania wody i tym samym okresowe
zaburzenia w dostawie wody. Tym samym pojedynczy
akt kradzieży może spowodować znaczne niedogodności dla wielu odbiorców z terenu całej gminy. Dlatego
też zwracamy się z prośbą o informowanie nas o zaobserwowanych przypadkach nielegalnego poboru wody.
Informujemy ponadto, 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.
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Przedszkolaki u strażaków

Wizyta z okazji święta druhów
Z okazji Dnia Strażaka, na zaproszenie przedszkolaków przybyli goście związani z ochroną przeciwpożarową na terenie Gminy Przytyk.
Przybył komendant Waldemar Sulisz wraz z dwoma strażakami – panami Tomaszem i Karolem z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku.
Dzieci, z niewielką pomocą wychowawcy, przygotowały dla gości wiersze i piosenki. W zamian strażacy
zaprosili przedszkolaków na stadion,
gdzie opowiedzieli o swojej służbie.
Uczyli też dzieci, jak należy korzystać

Przedszkolaki mogły zobaczyć wóz bojowy.

z telefonu komórkowego, gdy zauważymy pożar, czy inne niebezpieczeństwo. Druhowie z Ochotniczej Straży
Pożarnej pokazali samochód bojowy
wykorzystywany w akcjach ratunkowych i gaśniczych, a następnie zademonstrowali sposób gaszenia pożaru
z działka. Przedszkolakom bardzo
spodobał się wóz i całe wyposażenie.
Spotkanie zakończyły wspólne
zdjęcia.

Strażacy byli gośćmi u przedszkolaków.

Handel w granicach targowiska

Zwierzęta muszą mieć paszport
Urząd Gminy w Przytyku informuje, że zgodnie
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 25 czerwca 2008 roku, w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności
w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt, od 1 lipca 2016 roku, obrót zwierzętami na targowisku w Przytyku będzie odbywał się
zgodnie z następującymi zasadami:
Bydło wjeżdżające na teren targowiska będzie musiało być zakolczykowane oraz posiadać ważny paszport.
Zgodnie z uchwałą rady gminy w Przytyku z 28 lutego
2014 roku, określającą regulamin targowiska, obiekt będzie czynny od godziny 5.00 rano.
Ponadto, uprzejmie przypominamy, 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.

Handel musi odbywać się w granicach targowiska.
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Recytowali fraszki

Konkurs z Janem Kochanowskim
Magdalena Solińska ze szkoły podstawowej
z Wrzeszczowa i Aleksandra Tomczyk z gimnazjum
w Potworowie wygrały w swoich kategoriach wiekowych międzypowiatowy konkurs recytatorski, który się
odbył w Przytyku. Konkurs poświęcony był poezji Renesansu, w tym Janowi Kochanowskiemu.
29 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Przytyku już po raz trzeci odbył się konkurs. Zgłosiło
się kilkudziesięciu uczniów ze szkół dwóch powiatów:
radomskiego i przysuskiego. Wszystkich przywitała
Ewa Jaskólska, dyrektorka gimnazjum
w Przytyku. Powitała ona serdecznie
wszystkich zebranych i przedstawiła
jury konkursu, z udziałem m.in. księdza
proboszcza Sławomira Fundowicza,
pod przewodnictwem Zbigniewa Rybki
– dyrektora radomskiego teatru.
Uczniowie rywalizowali w dwóch
kategoriach: szkoły podstawowe i gimnazja. W kategorii podstawówek przyznano następujące miejsca: 1. Magdalena Solińska z Wrzeszczowa, 2. Zofia
Masiulaniec z Przytyka, 3. Kinga Neska z Wrzosu. Wśród wyróżnionych
znaleźli się: Aleksandra Ostatek, oraz
Amelia Kuc.
Następnie rozpoczął się kolejny etap
zmagań. Uczniowie gimnazjów mieli
jednak utrudnione zadanie, bo prezentowali dwa teksty, wśród których zna-

lazły się: treny, pieśni i fraszki. Często też prezentowali
zagranicznych poetów, jak Petrarka czy Szekspir.
Pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra Tomczyk z Potworowa. Drugie miejsce – Aleksandra Budzik z Przytyka, a trzecie Izabela Pluta z Zakrzewa. Wyróżnienia:
Sandra Wawrzyńska, Marta Krzyżanowska i Milena
Glinka.
Wszyscy otrzymali dyplomy i upominki, a najlepsi
– nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta Gminy
Przytyk Dariusza Wołczyńskiego.

Konferansjerzy występowali w renesansowych strojach.

Wszyscy laureaci i jury konkursu recytatorskiego
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Znów Kochanowski się ożenił

Rekonstrukcja wydarzenia sprzed 450 laty
Już po raz kolejny z okazji „majówki” w Przytyku odbyła się barwna inscenizacja historyczna i zaślubiny Jana
Kochanowskiego z Dorotą Podlodowską.
W radosnym święcie poświęconym Janowi Kochanowskiemu wzięli udział gimnazjaliści przebrani w historyczne
stroje renesansowe. W rolę Jana Kochanowskiego wcielił
się Dominik Gil z klasy 2d, a jego małżonką została uczennica klasy 3b – Katarzyna Rogulska. Młodej parze towarzyszyły dwie pary drużbów, obok których znalazła się też
starościna weselna i ludowy muzykant, a także przedstawiciele młodzieżowego zespołu ludowego Plejada, poczty
sztandarowe szkół i straży pożarnej, mieszkańcy Przytyka, samorządowcy, wójt Dariusz Wołczyński, proboszcz
– ksiądz Sławomir Fundowicz, a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Było to nawiązanie do prawdziwej historii,
Gimnazjaliści w orszaku weselnym, z Dorotą Podlodowską i Janem Kochanowskim.

Młodej parze towarzyszyły dwie pary drużbów.

jaka odbyła się w miasteczku przed 450 laty, gdy poeta
Jan Kochanowski zawarł w Przytyku związek małżeński
z mieszkającą w tej miejscowości Dorotą Podlodowską.
W rekonstrukcji ślubu główne role odegrali gimnazjaliści,
którzy w barwnym korowodzie przeszli od Zameczku do
kościoła parafialnego. Historyczne widowisko było tylko
częścią wielu imprez, jakie się działy podczas majówki
w Przytyku. Tego dnia wydarzeniu towarzyszył przegląd
kapel ludowych.
Dorota Podlodowska herbu Janina z Przytyka urodziła
się około 1550–1555 roku, a zmarła najprawdopodobniej
na początku 1600 roku. Dorota Podlodowska miała z Janem Kochanowskim siedmioro dzieci.

Skoczne oberki na stadionie

Popisy kapel podobały się widzom
III już Przegląd Kapel Ludowych odbył się na stadionie i jak zawsze cieszył się dużym zainteresowaniem.
Całe wydarzenie miało miejsce 3 maja i po konkursie
recytatorskim i rekonstrukcji ślubu w kościele było ostatnim etapem obchodów „Przystanek – Kochanowski”.
Tegoroczna edycja konkursu folklorystycznego była bardzo silnie obsadzona. Do konkursu zgłosiło się 11 Kapel:
Kapela Lipców z Wygnanowa, Braci Tarnowskich z Janiszewa, Zespół Ludowy „Kalina” z Marianowic, Kapela
Henryka Giedyka z Jedlińska, Zespół Ludowy „Czerwona
Jarzębina” z Jedlińska, Kapela Mieczysława Zamkowskiego z Golędzina, Zespół Ludowy „Wrzosowianki” ze Wrzosu, Kapela Rodzinna Foktów z Ostrołęki, Kapela Ludowa
Henryka Gwiazdy z Radomia, Zespół Ludowy „Ludwiczaki” z Ludwikowa, Kapela Sylwestra Gajdy z Potworowa.
Konkurs spotkał się również z dużym zainteresowaniem
ze strony mieszkańców gminy, którzy licznie pojawili się
na stadionie, aby bawić się oraz aktywnie wspierać swoich
faworytów. Nie zabrakło śpiewów i szalonych oberków na
specjalnie przygotowanym na tę okazję rozłożonym pod
sceną drewnianym podeście.

Występom wszystkich artystów bacznie przysłuchiwało się trzyosobowe Jury, na czele którego stanęła Ewa
Ziętek. Po nardzie sędziowie konkursu wydali następujący werdykt: pierwsze miejsce: Kapela Lipców z Ostrołęki,
drugie dla zespołu Henryka Giedyka z Jedlińska, a trzecie
miejsce zajął Zespół Ludowy „Kalina” z Marianowic. Były
też wyróżnienia dla pozostałych uczestników konkursu.
Nagrody dla zwycięzców wręczył Wójt Gminy Przytyk,
Dariusz Wołczyński.

Występy kapel cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem.
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Ksiądz Kazimierz Markowski
Honorowym Obywatelem Gminy Przytyk
Wieloletni proboszcz parafii Przytyk, związany z gminą od ponad 30 lat, ksiądz kanonik Kazimierz Markowski
został uhonorowany przez Radę Gminy, która nadała mu
tytuł Honorowy Obywatel Gminy Przytyk.
13 czerwca Rada Gminy Przytyk podjęła uchwałę w sprawie nadania godności honorowego obywatelstwa gminy Przytyk. Radni byli zgodni, że ksiądz Kazimierz Markowski wyjątkowo zasłużył się mieszkańcom
i w uznaniu zasług nadali kapłanowi zaszczytny tytuł.
Z kolei w niedzielę 19 czerwca, podczas uroczystej
mszy świętej z udziałem księdza Kazimierza Markowskiego, przedstawiciele samorządu przybyli na nabożeństwo,

by osobiście podziękować kapłanowi. Tak się złożyło, że
ksiądz Kazimierz Markowski obchodził jubileusz 60-lecia kapłaństwa. Krzysztof Wlazło, Przewodniczący Rady
Gminy przeczytał uchwałę Rady Gminy w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Gminy Przytyk,
księdzu Kanonikowi Kazimierzowi Markowskiemu. Wójt
Dariusz Wołczyński, wraz z przewodniczącym, złożyli życzenia jubilatowi. Honorowy Obywatel otrzymał między
innymi bukiet kwiatów i pamiątkową plakietę z nadanym
tytułem.
Ksiądz Kanonik Kazimierz Markowski urodził się
17 lipca 1932 roku w Grzmucinie. Święcenia kapłańskie
przyjął 17 czerwca 1956 roku. Po święceniach był wikariuszem w parafiach: Petrykozy, Sławno, Krynki, Opatów, Pionki. W roku 1967 został proboszczem w parafii
Mychów, a w 1968 proboszczem w Zachorzowie. Z kolei
w 1973 roku został mianowany proboszczem parafii Kleczanów pod Sandomierzem. W roku 1977 został dyrektorem ekonomicznym Wyższego Seminarium Duchownego
w Sandomierzu. Od 1986 roku jest Kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Sandomierzu. W latach
1982–1993 był Proboszczem Parafii pw. Świętego Krzyża
w Przytyku. Tutaj głosił kazania, prowadził rekolekcje,
konferencje i inne orędzia, które swoim zasięgiem obejmowały całą gminę Przytyk. W tym czasie był też Dziekanem Dekanatu przytyckiego. Od 1993 roku mieszka
w parafii Przytyk jako Rezydent.

Odnawialne źródła energii

Projekt z kolektorami słonecznymi
Pod koniec ubiegłego roku Gmina Przytyk, po cyklu
spotkań informacyjnych z mieszkańcami, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem, przystąpiła do realizacji projektu „Odnawialne Źródła Energii w Gminie Przytyk”.
Projekt przewiduje wykonanie instalacji kolektorów
słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych do 10 kW
w gospodarstwach indywidualnych. Aktualnie zakończył
się pierwszy etap tego przedsięwzięcia polegający na weryfikacji technicznej wszystkich chętnych aplikujących do
projektu. Na przełomie lutego i marca 2016 roku firma NO-

VISTA wykonała wywiady techniczne w gospodarstwach
rolnych na podstawie których powstały projekty instalacji
kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych.
Powstało ponad 170 indywidualnych projektów technicznych. Projekty techniczne zostały przekazane przez firmę
NOVISTA do Urzędu Gminy w Przytyku. W najbliższych
dniach projekty techniczne zostaną przekazane zainteresowanym osobom.
O kolejnych etapach realizacji projektu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Gdzie po pomoc lekarską w niedzielę?
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od
poniedziałku do piątku w godzinach od 19.00 do 7.00
dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia
następnego.
Pomoc świadczona jest w punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki
zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani. Ubezpieczeni mieszkańcy gminy Przytyk w sytuacji pogorszenia
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stanu zdrowia, mogą korzystać z pomocy przychodni
SPZZ w Radomiu przy ulicy Okulickiego 58/70, telefon
500 167 539.
Z kolei pacjenci z terenu gminy Przytyk wymagający
pomocy stomatologa, powinni w wolne dni kontaktować się z NZOZ w Kozienicach, ul. Sienkiewicza 28,
tel. 48 614 43 00.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez
skierowania.
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Wielkanoc na ludowo

XIII Turniej Regionalny
Uczniowie z pięciu szkół oraz jednego przedszkola
z gmin Przytyk i Zakrzew spotkali się w Przytyku we wtorek na XIII Turnieju Regionalnym. Zwyciężyli uczniowie
z Gulina.
Odbył się XIII już Turniej Regionalny w Przytyku, na
którym prezentowane są dawne zwyczaje ludowe z regionu radomskiego.
Jak co roku gościny zespołom udzieliło Publiczne Gimnazjum z Przytyka. Sam turniej odbywał się pod hasłem
„Barwy Polskiej Wielkanocy” i dotyczył właśnie czasu
przed nadejściem najważniejszego święta w kościele.
Do Przytyka przyjechały zespoły ludowe działające
w szkołach, gimnazjum, przedszkolu. Najmłodsi artyści,
z przedszkola w Przytyku, znakomicie zaśpiewali i zatańczyli, a ich występ został nagrodzony wielkimi brawami.
Organizatorzy wręczyli też przedszkolakom upominki.
– To ważne, byśmy potrafili pielęgnować tradycje ludowe: śpiew, taniec, czyli nasze rodzime zwyczaje – po-

Podczas turnieju prezentowane były zwyczaje i pieśni ludowe.

Najmłodsi artyści, z przedszkola w Przytyku, znakomicie zaśpiewały i zatańczyły.

wiedziała Ewa Jaskólska, dyrektorka Publicznego Gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego w Przytyku.
Na estradzie zaprezentowali się uczniowie szkół podstawowych: z Przytyka, Wrzosu, Wrzeszczowa, Gulina.
Byli też reprezentanci gospodarzy, czyli Publicznego
Gimnazjum w Przytyku. Grupy zaprezentowały zwyczajowe scenki charakterystyczne dla polskiej wsi. Uczniowie
przedstawili tradycje i zwyczaje związane z obchodami
Wielkiej Nocy. Mieliśmy okazję zobaczyć jak polewano
wodą idące do kościoła panny. Kawalerowie byli obijani
palmowymi gałązkami. Staropolska tradycja nakazywała,
by połknąć jedną bazię na szczęście i plony, by w izbie
i zagrodzie dobrze sie działo. Nie zabrakło również dyngusiarzy z Kogucikiem, którzy zbierali jajka i sery do koszyka. Te bogate obrzędy Wielkanocy dopełniały barwne
i kolorowe stroje artystów.
Występy oceniało jury. I miejsce zajął Gulin, II miejsce
– Wrzos, a na III miejscu ex aequo uplasował się Przytyk
i Wrzeszczów.

XIII Turniej Regionalny odbył w Publicznym Gimnazjum w Przytyku.
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Dzień Dziecka przedszkolaków

Atrakcje, zabawa, konkursy i sport
Rada Rodziców wraz z dyrekcją
i nauczycielami Publicznego Przedszkola w Przytyku zorganizowali
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się 27 maja na
Orliku.
Podczas festynu, na którym wszyscy wesoło się bawili, dzieci mogły
korzystać z dmuchańców i wziąć
udział w konkurencjach sportowych.
Każdy mógł zobaczyć wóz strażacki,
wziąć udział w aerobiku i warsztatach
malowania twarzy prowadzonych
przez wolontariuszki z gimnazjum.
Powodzeniem cieszyło się stoisko
zabaw dla maluchów, gdzie dzieci
mogły pobawić się klockami, pokolorować obrazki itd. Dzieci pokazały
też, jak pięknie potrafią śpiewać, tańczyć i wspólnie się bawić. Była też
grillowana kiełbaska, popcorn, wata
cukrowa, ciasta i woda mineralna
– Nie zawiedli i rodzice, którzy
jak zwykle, gdy zachodzi potrzeba,
chętnie służą pomocą – za co serdecznie im dziękujemy – mówili nauczyciele.
Wszyscy, którzy tego dnia przyszli
byli zadowoleni, odczuwali radość
i satysfakcję z podjętych działań.
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie
interesującego. Atrakcje tego dnia
zorganizowane dla dzieci i rodziców pokazały miły sposób spędzania
wolnego czasu oraz dobry sposób na
integrację rodziny. Festyn zakończył
się sukcesem organizacyjnym dzięki
pomocy Wójta – Dariusza Wołczyńskiego, Rady Rodziców, dyrektora
Publicznego Przedszkola w Przytyku,
nauczycieli oraz pomocy finansowej udzielonej przez
sponsorów.
– Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się, poprzez udział w festynie, do integracji naszej
społeczności, bo pamiętajmy: „Rodzina to kolebka, to
początek wszystkich cnót. W niej wyrasta człowiek”
– dodali nauczyciele.
Z kolei 1 czerwca wszystkie przedszkolaki odwiedziły halę sportową pobliskiego gimnazjum. Celem
imprezy była integracja wszystkich dzieci podczas
gier i zabaw sportowych oraz wpajanie przedszkolakom zasad zdrowej rywalizacji. Wdrażanie dzieci do
aktywnego i zdrowego spędzania czasu pokazało, że
edukacja poprzez zabawę, to najlepszy sposób nauki.
12

Festyn przedszkolaków odbył się na boiskach „Orlika”.

W hali gimnazjum dzieci miały zajęcia sportowe.

Dzieci mogły do woli korzystać z dmuchańców.
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Wizyta starosty w Przytyku

Rozmowy o remontach dróg
Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Radomiu: starosta Mirosław
Ślifirczyk, oraz Joanna Chojnacka, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych, przyjechali z wizytą gospodarczą do Przytyka.
Gospodarzami spotkania byli Wójt
Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński,
oraz Przewodniczący Rady Gminy Przytyk – Krzysztof Wlazło. Na spotkaniu
omówionych zostało kilka istotnych
spraw związanych z modernizacją i remontem dróg powiatowych na terenie
gminy Przytyk.
Zwrócono uwagę w szczególności
na drogi Przytyk – Domaniów, Przytyk
– Wrzos oraz Przytyk – Sukowska Wola.
Rozmowy toczyły się również nad sposobem rozwiązania problemów z odwodnieniem drogi powiatowej Przytyk
– Wrzos. Uzgodniono ponadto, że dwa

W czasie wizyty starosty omówiono kilka istotnych spraw związanych z modernizacją i remontem dróg powiatowych.

parkingi w Przytyku, zlokalizowane:
w okolicy dawnego przedszkola oraz
przy przytyckim cmentarzu parafialnym,
a także ulica Reja, zostaną włączone do
kategorii dróg powiatowych.
W dalszej części spotkania dyskutowano nad sposobami usprawnienia
współpracy przy organizacji cyklicznych imprez, współorganizowanych
przez obydwa samorządy. Chodzi tu
o Powitanie Lata w Domaniowie i Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku.
Rozpatrywano również możliwości
techniczne utworzenia ścieżki rowerowej z Przytyka nad zalew w Jagodnem
i wokół niego. Spotkanie zakończyło
się przeprowadzeniem wizji dróg w terenie.

Podczas spotkania była okazja, by sprawdzić stan dróg w terenie.

Modernizacja drogi

Rusza przebudowa Żerdź – Jabłonna
Ponad pół kilometra drogi gminnej Żerdź –Jabłonna zostanie przebudowane. Prace potrwają do końca września.
Już został rozstrzygnięty przetarg na gruntowny remont
drogi gminnej. Łączna długość modernizowanego odcinka wyniesie 534 metry, a szerokość jezdni będzie liczyć
cztery metry. Nowa nawierzchnia drogi zostanie ułożona
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, o grubości 5 centymetrów. Będą też obustronne pobocza drogi
o szerokości około 75 centymetrów z każdej strony, ułożone z kruszywa łamanego.

Wykonawcą wyłonionym w przetargu publicznym
jest Przedsiębiorstwo P-U-H „Interbud”, spółka z o.o.
z Radomia. Wartość prac wynosi brutto 115 523 złotych.
Gmina postarała się o dofinansowanie inwestycji z zewnętrznych funduszy. Udało się gminie zdobyć dotację na
drogę z Urzędu Marszałkowskiego, ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Dotacja
wyniosła 60 000 złotych. Sam termin realizacji zadania
upływa 30 września 2016 roku.
13
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Festyn Postaw na rodzinę

Słoneczna zabawa na stadionie
Całe rodziny bawiły się w niedzielę 12 czerwca na festynie w Przytyku „Postaw na rodzinę”. Jak zwykle dopisała świetna pogoda.
– To jest dla was czas: dla wszystkich dzieci. Już niedługo koniec nauki, zaczną się wakacje, a dziś możecie się
bawić razem z rodzicami, korzystać ze wszystkich atrakcji
– powiedział Dariusz Wołczyński, Wójt Gminy Przytyk,
podczas otwarcia festynu.
Wójtowi towarzyszył Rafał Rajkowski, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, który przywiózł nagrody i upominki dla dzieci biorących udział w konkursach
o bezpieczeństwie.
– Bezpieczeństwo, nawet podczas zabawy, jest niezwykle ważne – dodał wicemarszałek.
Potem już zaczęła się zabawa. Organizatorzy imprezy
– Wójt Przytyka Dariusz Wołczyński, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także Parafialny Zespół Caritas w Przytyku przygotowali wiele atrakcji, głównie takich, z których mogły korzystać dzieci.

Do wspólnej pracy włączyli się dyrektorzy szkół,
przedszkola, pracownicy urzędu gminy, gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych. Festyn otworzył występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Moderato”.
Orkiestra zagrała znane przeboje. Nie
zabrakło także programów artystycznych. Był pokaz umiejętności wokalnych, tanecznych. Na scenie wystąpiły
przedszkolaki z Przytyka oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej z Przytyka i Publicznego Gimnazjum. Tę ostatnią szkołę
reprezentował rozśpiewany i roztańczony zespół „Plejada”. Licznie zebrana
przed sceną publiczność podziękowała
za występ gromkimi brawami.
Był nieograniczony dostęp do bezpłatnych atrakcji wesołego miasteczka
i urządzeń rekreacyjnych. Najmłodsi
mogli więc korzystać z placu zabaw,
dmuchanych zamków, zjeżdżalni, minikolejki.
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Był też kącik, gdzie można było skorzystać z profesjonalnej usługi malowania twarzy i przeistoczyć się w ulubione postacie.
– Jestem prawdziwym piratem – uśmiechnął się jeden
z chłopców, gdy zobaczył swoje odmalowane, pirackie
oblicze w lusterku.
W tym roku powodzeniem cieszyła się fotobudka.
Trzeba było tylko nieco odstać w kolejce, zmienić wygląd
ubierając do wyboru: wielkie okulary, kolorowy kapelusz
i zapozować do zdjęcia. Od razu dostawało się kolorową
odbitkę.
Powodzenie miała loteria fantowa przygotowana przez
Parafialny Zespół Carias.
– Każdy los wygrywa. Mamy zabawki, długopisy,
kredki, breloczki. Jest bardzo dużo innych nagród – zachęcały panie z Caritas.
Do udziału w loterii zachęcał także ksiądz proboszcz
Sławomir Fundowicz, który też przyszedł na stadion.
Na imprezie były też konkurencje sportowe dla dzieci
i rodziców, w tym: rzut woreczkami do celu, przeciąganie liny, sprawnościowy tor przeszkód. Swoje stanowisko
miała też Policja: chętni mogli przymierzyć kask policyjny, sprawdzić swoje odciski palców, lub pomachać policyjną pałką.
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SOKÓŁ Przytyk
Zakończył się sezon 2015/2016 runda wiosenna. Ekipa
Poniżej prezentujemy tabele z punktacją dla wszystseniorska Sokoła Przytyk pod kierunkiem trenera Zbignie- kich drużyn Sokoła Przytyk.
wa Wachowicza ostatecznie, po ciężkich i zaciętych pojedynkach uplasowała się na czwartej pozycji. Dużo mniej
szczęścia miała ekipa juniorska Sokoła Przytyk rocznik
2000/2001 pod kierunkiem trenera Michała Solińskiego.
Drużyna po rozegraniu swoich meczy zajęła ostatnie miejsce w lidze. Rewelacyjnie natomiast rozgrywki zakończyli
trampkarze Sokoła Przytyk pod kierunkiem trenera Pawła
Zarębskiego. Rozegrali ligę bez straty punktu wygrywając
wszystkie swoje mecze, zdobyli 51 bramek tracąc tylko 4.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy sukcesów i życzymy jeszcze lepszych wyników w nadchodzących rozgrywkach ligowych.
Tabela z punktacją dla Seniorów Sokoła Przytyk
Lp. DRUŻYNA
MECZE
PUNKTY
ZW
RM
PO
BRAMKI
1

GTKKF

26

66

21

3

2

82:26

2

Zodiak Sucha

26

62

20

2

4

73:25

3

SOKÓŁ SOKOLNIKI

26

52

16

4

6

67:35

4

Sokół Przytyk

26

49

15

4

7

59:30

5

MKS WYŚMIERZYCE

26

41

12

5

9

70:55

6

Orzeł Gielniów

25

38

12

2

11

64:51

7

Błotnica

25

37

12

1

12

63:53

8

Chojniak Wieniawa

26

36

11

3

12

41:45

9

Mogielanka Mogielnica

26

35

10

5

11

65:55

10 Sadownik Błędów

26

32

10

2

14

48:60

11 Kraska Jasieniec

25

27

8

3

14

50:61

12 SKS POTWORÓW

25

22

7

1

17

36:89

13 Jaguar Wolanów

26

19

6

1

19

38:92

14 RuszCovia Borkowice

26

6

2

0

24

24:103

ZW

RM

PO

BRAMKI

Tabela z punktacją dla Juniorów Sokoła Przytyk
Lp. DRUŻYNA
MECZE
PUNKTY
1

BLASK ODRZYWÓŁ

12

27

9

0

3

49:25

2

Pilica Białobrzegi

12

26

8

2

2

38:14

3

GKS GRYFIA MIRÓW

12

25

8

1

3

50:22

4

ZORZA KLWÓW

12

19

6

1

5

48:29

5

Jastrząb

12

12

4

0

8

20:29

6

RuszCovia Borkowice

12

8

2

2

8

19:73

7

Sokół Przytyk

12

5

1

2

9

24:56

ZW

RM

PO

BRAMKI

Tabela z punktacją dla Trampkarzy Sokoła Przytyk
Lp. DRUŻYNA
MECZE
PUNKTY
1

Sokół Przytyk

8

24

8

0

0

51:4

2

Pilica Białobrzegi

8

15

5

0

3

24:16

3

BLASK ODRZYWÓŁ

8

12

4

0

4

17:41

4

Mazowsze Grójec

8

6

2

0

6

11:23

5

Warka

8

3

1

0

7

15:34
15
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Powitanie lata – Domaniów 2016

Wybory Miss i mecze plażówki
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński oraz Starosta
Radomski Mirosław Ślifirczyk serdecznie zapraszają do
wspólnej zabawy podczas jubileuszowego dziesiątego Festynu Rodzinnego „Powitanie Lata. Domaniów 2016”.
Zgodnie z tradycją z ubiegłych lat, impreza odbędzie
się w pierwszą niedzielę lipca, w tym roku – 3 lipca, na
plaży w Wólce Domaniowskiej, a zainauguruje ją planowany na godz. 13.00 występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej „Moderato” z Przytyka. Od godz. 9.00 Mistrzostwa
Mieszkańców Ziemi Radomskiej w Plażowej Piłce Siatkowej Kobiet i Mężczyzn o Puchar Starosty Radomskiego
(oddzielnie kobiety i mężczyźni, dwuosobowe zespoły).
Oto cały program:
– 13.00 rozpoczęcie festynu, występ Młodzieżowej Orkiestry
– 13.30–13.45 konkurs wiedzy o Powiecie Radomskim
– 13.45–14.45 pokazy sportów wodnych „Wake GP 2016
Poland by Master Craft”
– 14.45–16.15 wybory Miss Lata Ziemi Radomskiej
2016
– 16.30–17.30 program iluzji dla dzieci – PABLO MAGIC

Kino na stadionie

Podobnie jak w ubiegłych latach, w te wakacje także
będą seanse filmowe w piątkowe wieczory na Stadionie
Sportowym w Przytyku. Organizatorami pokazów jest
Gmina Przytyk oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku. Trwa obecnie przygotowywanie repertuaru. Prosimy
o śledzenie zapowiedzi seansów na naszej stronie internetowej: www.przytyk.pl.
Zarówno młodsi, jak i starsi widzowie będą mogli znaleźć
coś dla siebie. Serdecznie zapraszamy na kolejny sezon.

Można spodziewać się wielu ludzi na festynie Powitanie Lata.

– 17.30–17.40 konkurs przeciągania liny, 5-osobowe zespoły mężczyzn
– 17.40–21.50 Jubileuszowa Gala DISCO POLO
– 17.40–18.20 zespół GORAN z Radomia
– 18.20–19.00 koncert zespołu ELECTIVE
– 19.00–20.00 gwiazda festynu MARKUS P
– 20.00–21.50 występ zespołu MIX DANCE
– 21.50–22.00 pokaz sztucznych ogni i zakończenie festynu

Zapraszamy na piknik strażacki

Wójt Gminy Przytyk – Dariusz Wołczyński oraz Zarząd OSP RP w Przytyku serdecznie zapraszają na Piknik
Strażacki, który odbędzie się 10 lipca na Stadionie Sportowym w Przytyku. Będzie można przyglądać się zmaganiom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wystartuje osiem drużyn, a tworzyć je mają strażacy w wieku
30+. Wszyscy będą walczyć w takich konkurencjach, jak
sztafeta 7 x 50 metrów z przeszkodami, czy ćwiczenia bojowe.

Przydatne lekcje na basenie
W Publicznej Szkole Podstawowej imienia Przyjaciół
Dzieci w Przytyku uczniowie uczyli się pływać.
20 czerwca zakończył się kurs nauki pływania w ramach programu „Powszechna
nauka pływania” dla uczniów
klas I–III. Nauka pływania miała na celu wyposażenie uczniów
w umiejętności opanowania podstawowych czynności ruchowych
w środowisku wodnym, czyli
pływania elementarnego, oraz
oddychania w czasie pływania,
jak i orientacji pod powierzchnią
wody.

Instruktorzy pływania prowadzący zajęcia zobowiązani byli do przekazania uczniom niezbędnej wiedzy na
temat zasad bezpieczeństwa w wodzie i zachowania się
na pływalni, jak również zagrożeń
na kąpieliskach oraz sposobów ich
zapobiegania. Zajęcia z pływania
w ramach programu przyniosły
uczniom wielką korzyść. Uczniowie z radością brali udział w zajęciach i chętnie zdobywali nowe
umiejętności. Dziękujemy Szkolnemu Związkowi Sportowemu
za umożliwienie uczniom udziału
w tak atrakcyjnych zajęciach.
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