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Policja bliżej mieszkańców
Przywrócony niedawno Posterunek
Policji w Przytyku ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo w gminie.
Dzięki posterunkowi jest też łatwiejszy
kontakt mieszkańców z dzielnicowymi.
– Oficjalnie otwarty w lutym Posterunek ma zapewnić mieszkańcom gminy Prztyk możliwość zgłaszania policji
informacji o zdarzeniach i sytuacjach
zagrażających bezpieczeństwu ludzi
i mieniu, a także bezpieczeństwu publicznemu – mówi kierownik posterunku.
Nad bezpieczeństwem tych zadań
będzie czuwało: dwóch dzielnicowych,
9 funkcjonariuszy prewencji oraz kierownik posterunku – Rajmund Kapusta.
Aspirant sztab. Rajmund Kapusta kieruje Posterunkiem Policji
w Przytyku.

Alkomatem można za darmo skontrolować trzeźwość.

Dzięki wsparciu finansowemu ze
strony władz Gminy Przytyk siedziba
policji została wyremontowana i częściowo wyposażona. Na miejscu jest między
innymi alkomat, który ma służyć przede
wszystkim mieszkańcom, którzy mogą
za darmo skontrolować trzeźwość.
Posterunek będzie też kreować pozytywny wizerunek Policji, a ta ma zapewnić bezpieczeństwo i porządek.

ul. Rzeczna, ul. Targowa, Oblas, Oblas
Leśniczówka, Stefanów, Gaczkowiec,
Krzyszkowice, Żmijków, Młódnice, Wólka Domaniowska, Domaniów, Jadwinów,
Duży Las, Stary Młyn, Posada, Potkanna,
Ostrołęka, Wrzos, Jagodno, Goszczewice, Wygnanów, Słowików.
Sierżant sztabowy Mariusz Grabski,
tel. 519 035 425.
Mail: dzielnicowy.zakrzew2@
ra.policja.gov.pl.
Teren pracy dzielnicowego: Przytyk, Podgajek, Dęba, Glinice, Witoldów,
Jabłonna, Kaszewska Wola, Sewerynów, Maksymilianów, Mścichów, Wola
Wrzeszczowska, Wrzeszczów, Suków,
Sukowska Wola, Studzienice, Żerdź, Zameczek Kolonia, Zameczek.

Kontakt do dzielnicowych

Sierżant sztabowy Marcin Markiewicz, tel. 695 889 954.
Mail: dzielnicowy.zakrzew1@
ra.policja.gov.pl.
Teren pracy dzielnicowego: Przytyk
– ul. Leśna, ul. Piaski, ul. Radomska,
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Można zawsze skontaktować się z dzielnicowym.
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Wycieczka do stolicy

Gimnazjaliści w telewizji i Sejmie
Jak powstają znane programy telewizyjne, w tym „Pytanie na śniadanie”, a gdzie tworzone jest polskie prawo
– tego dowiedzieli się gimnazjaliści z Przytyka, podczas
wycieczki do Warszawy.
– To był bardzo udany wyjazd, zobaczyliśmy wiele
fajnych rzeczy, a na miejscu przekonaliśmy się, że Sejm
w rzeczywistości wygląda lepiej, niż w telewizji – mówili
uczniowie.
Wyjazd odbył się 21 marca. Wzięli w nim udział uczniowie klas IIc i IId gimnazjum wraz z wychowawcami.
Program całodniowej wycieczki do Warszawy obejmował
zwiedzanie Sejmu, siedziby Telewizji Polskiej oraz seans
filmowy w technologii 6D.
W gmachu TVP gimnazjaliści obejrzeli wiele ciekawych miejsc, m.in. studio, w którym od niedawna nagrywany jest poranny program Jedynki „Dzień dobry Polsko”,
a także studio programu „Pytanie na śniadanie”. Akurat
w dniu zwiedzania gospodarzami programu tak zwanej
„śniadaniówki” byli Marcelina Zawadzka i Tomasz Wolny, z którymi wszyscy uczniowie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia. Gimnazjaliści mogli również zasiąść w fotelach dla prowadzących i obejrzeć „śniadaniową” kuchnię,
czyli miejsce, gdzie każdego dnia na żywo przygotowuje
się pyszne potrawy. Następnie w muzeum TVP, młodzież
obejrzała eksponaty, m.in. pierwszy odbiornik telewizyjny
„Wisła”, mikrofony, kamery, ale również kukiełki: Jacka
i Agatki, krasnala Hałabały czy Kulfona i Moniki – bohaterów dobranocek z dawnych lat.
Wizytę w Sejmie uczniowie rozpoczęli od wykładu dotyczącego historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Szczególne wrażenie robi sala plenarna Sejmu,
wygląda zdecydowanie lepiej niż w telewizji, jest bardziej monumentalna. Podobne wrażenie na zwiedzających
zrobiły kuluary sejmowe. Uczniowie zatrzymali się tam
przy dwóch pamiątkowych tablicach, jednej – poświęconej posłom i senatorom, którzy zginęli w czasie II wojny

Gimnazjaliści w siedzibie Telewizji Polskiej.

światowej oraz drugiej – upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. Uczniowie obejrzeli również zabytkowe
laski marszałkowskie. Wycieczkowicze mieli możliwość
porównania znanych z telewizji pomieszczeń parlamentarnych z ich rzeczywistym wyglądem, jak również podejrzenia wywiadów prowadzonych z politykami oraz prac
komisji w Sali Kolumnowej.
Zwieńczeniem wycieczki był seans filmowy w technologii 6D. To bardzo popularna na całym świecie forma rozrywki, łącząca projekcję filmową 3D z mnóstwem
realistycznych efektów specjalnych, takich jak: ruchome
fotele, woda, wiatr, ogień, bańki mydlane i wiele innych.
Dzięki temu na własnej skórze można odczuwać doznania bohaterów filmów. Niewielka sala, duży ekran, świetne nagłośnienie, ruchome fotele, dystrybutory zapachów
i wody oraz tzw. wężyki pneumatyczne czy dymy zapewniły młodym widzom doskonałą zabawę. Uczniowie
doświadczyli turbulencji, podmuchu wiatru na twarzach,
padających kropli deszczu, nurkowania, nie wspominając
o dotyku węży.
– Jak przygoda – to tylko w Warszawie – cieszyli się
uczniowie, gdy już wrócili do Przytyka.
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Kolejny etap modernizacji DW 740
Po zakończonym w ubiegłym roku remoncie drogi wojewódzkiej numer 740 w samym Przytyku, przyszedł czas
na modernizację kolejnego odcinka. Tym razem poprawiona będzie jezdnia między Wrzeszowem i Dębą.
Gmina Przytyk będzie miała więc remont kolejnego
odcinka tej ważnej drogi. Przypomnijmy, że w 2014 roku
zakończono roboty prowadzone przy wjeździe do Przytyka od strony Radomia. Drogowcy poszerzyli tam jezdnię
do 7 metrów, ułożyli asfalt, zbudowali zatoki autobusowe, a w niektórych miejscach również azyle oraz chodnik i ścieżkę rowerową. Z kolei jesienią zakończono drugi
etap – w samym Przytyku, gdzie powstało m.in. rondo.
Dodajmy, że remont drogi 740 jest związany z budową
zachodniej obwodnicy Radomia.
W tym roku, w najbliższych miesiącach, będzie trzeci
etap inwestycji, czyli gruntownie przebudowany odcinek
drogi wojewódzkiej numer 740 między Dębą a Wrzeszczowem. To prawie 1800 metrów jezdni. Wykonawca
wyłoniony w wyniku przetargu położy nową nawierzch-

Jeszcze latem remont drogi ma być skończony.

nię, wzmocni podbudowę przy krawędziach jezdni, po
120 centymetrów po każdej ze stron, a także utworzy pobocza z mieszanki mineralnej oraz zjazdy do przylegających do drogi posesji.
Prace mają zakończyć się do 30 czerwca tego roku,
a ich koszt wyniesie prawie 1,5 miliona złotych.

Inwestycja w Posadzie
Dobra wiadomość nie tylko dla mieszkańców Posady, ale
i wszystkich odwiedzających tę miejscowość: będzie zbudowana nowa droga.
Prace budowlane obejmą całkiem duży odcinek, bo gminna droga zostanie poprawiona na odcinku prawie 850 metrów. W planie jest przebudowa jezdni na szerokość czterech
metrów. Będzie wykonana podbudowa, do tego dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego. Z kolei nawierzchnia jezdni zostanie ułożona z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych: 4 centymetry warstwa wiążąca i kolejne
trzy centymetry grubości – warstwa ścieralna. Wykonawca
będzie musiał też zbudować obustronne pobocza z kruszywa
łamanego o szerokości 0,75 metra. Mają też być oczyszczone rowy z wyprofilowaniem dna skarp z namułu.

W Posadzie będzie zbudowana nowa droga.

Logo Papryki Przytyckiej
Przy okazji przeprowadzenia „Konkursu Wiedzy
o Gminie Przytyk” rozstrzygnięta została także rywalizacja
w konkursie na logo Papryki Przytyckiej. Wygrała Dominika Kornatowska z VI klasy PSP w Przytyku.
Prace można było wykonywać dowolną techniką.
Chodziło jedynie o to, by projekt się spodobał. Werdyktem komisji konkursowej, na czele której stanęła Zofia
Pasek, nagrodzono prace: I miejsce Dominika Kornatowska, uczennica VI klasy Publicznej Szkoły Podstawowej
w Przytyku; II miejsce Arkadiusz Kołodziejczyk z IV klasy Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie; III miejsce Karol Bugajczyk z IV klasy Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie.
Ponadto komisja wyróżniła prace: Bartłomieja Pudzianowskiego z III klasy PSP w Przytyku; Dawida Smagowskiego z VI klasy PSP we Wrzosie i Zuzanny Pudzia4

nowskiej z I klasy Publicznego Gimnazjum. Laureaci
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

To nagrodzone prace plastyczne, jakie powstały na konkurs na logo Papryki Przytyckiej.

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – kwiecień 2017

Pierwszy konkurs o Małej Ojczyźnie
Jaki poeta Renesansu jest związany z Przytykiem, a jaka rzeka przecina naszą gminę? – na te i inne pytania odpowiadali uczniowie z trzech
szkół podstawowych w konkursie
Wiedzy o Gminie Przytyk.
Sam konkurs został rozegrany
2 marca w przestronnej sali konferencyjnej Centrum Dystrybucji
i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. Konkurs został przeprowadzony z inicjatywy Wójta Gminy
Dariusza Wołczyńskiego.
– Chodziło nam o to, by zainteresować dzieci i młodzież naszą
gminą, tematyką Małej Ojczyzny.
Jest to także okazja, by krzewić
u młodych postawy lokalnego patriotyzmu – mówili organizatorzy.

Zwycięska drużyna ze szkoły w Przytyku, wraz z wójtem Dariuszem Wołczyńskim i dyrektorką szkoły Izabelą Witkowską.

W konkursie wystartowały drużyny z każdej szkoły, czyli z Wrzosu, Wrzeszczowi i Przytyka. Każda ekipa liczyła pięcioro uczniów. Wszystkie
zespoły były świetnie przygotowane,
a udzielanie poprawnych odpowiedzi nie
stanowiło większych problemów. O zwycięstwie zdecydowały drobiazgi, jak lepszy
od konkurencji refleks i odrobina zimnej
krwi. Wygrał zespół ze szkoły w Przytyku
uzyskując 12 punktów. Drugie miejsce
zajął zespół z Wrzeszczowa, który miał
10 punktów. Na trzecim miejscu uplasowała się drużyna z Wrzosu zdobywając
6 punktów.
Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
dyplomy laureatom obu konkursów oraz
ich opiekunom wręczyli: Wójt Gminy
Przytyk oraz Komisja Konkursowa.

Konkurs wiedzy o gminie został przeprowadzony w przestronnej sali konferencyjnej Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.

Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”
W piątek, 17 marca, w Komendzie
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Radomiu odbyło się rozstrzygnięcie
Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”. Konkurs został przeprowadzony w trzech grupach wiekowych:
I grupie – uczniów szkół podstawowych,
II grupie – uczniów szkół gimnazjalnych,
III grupie – uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Komisja konkursowa ze 180 prac
wybrała 10 prac zwycięskich. Jurorzy

przyznali również 8 wyróżnień. W kategorii szkoły podstawowe III miejsce zajęła praca plastyczna wykonana
przez Dawida Smagowskiego, ucznia
VI klasy naszej szkoły.
Komisja konkursowa oceniając
prace brała pod uwagę: pomysłowość,
estetykę wykonania pracy i jej zgodność z tematyką.
Uroczyste podsumowanie oraz
wręczenie nagród i wyróżnień odbyło
się 25 marca podczas eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej.
5
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Bezpieczeństwo dzieci na wsi

Rozmowy o zagrożeniach w szkole
Dnia 24 marca w naszej szkole odbyło się
spotkanie z p. Marzeną Stępień, przedstawicielką KRUS w Radomiu, dotyczące bezpieczeństwa dzieci na wsi. Uczniowie podczas
pogadanki dowiedzieli się jak należy się za-

Wszyscy uczniowie z uwagą słuchali przestróg o wypadkach.

Marzena Stępień z KRUS w Radomiu, która opowiadała uczniom we Wrzosie
o bezpieczeństwie dzieci na wsi

chowywać, aby poprawić swoje bezpieczeństwo na wsi,
obejrzeli film, który ukazał zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania podczas wykonywania prac w gospodarstwie. Za sprawą książeczek edukacyjnych dzieci
poznały również historię mieszkańców Bezpieczniewa.
Już teraz wiedzą jak należy postępować, co jest bezpieczne, a co grozi śmiertelnym niebezpieczeństwem w gospodarstwie wiejskim. Na koniec spotkania nasi uczniowie
zostali zaproszeni do udziału w konkursie: „Bezpiecznie
na wsi to podstawa, środki chemiczne to nie zabawa”

Mistrz pięknego czytania
10 marca odbył się finał Szkolnego Konkursu Pięknego Czytania. Celem konkursu było kształcenie umiejętności pięknego czytania, praca nad dykcją i talentem aktorskim. Chętni przygotowali 2 minutowy fragment tekstu
z zakresu podanej literatury. Finaliści zaprezentowali wy-

To tylko część laureatów szkolnego konkursu o czytaniu.
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brany fragment przed komisją konkursową, która oceniła
ich technikę czytania oraz: interpretację, dykcję, płynność
czytania, wyrazistość i bezbłędność.
Spośród 18 uczestników klas I–III i IV–VI wyłoniono
w każdej klasie zdobywców I miejsca i przyznano tytuł
Mistrza Pięknego Czytania, pozostali uczniowie uzyskali odpowiednio w każdej klasie II i III miejsca.
Zdobywcom tytułu „Mistrza Pięknego Czytania” wręczono nagrody
książkowe i dyplomy, pozostali finaliści otrzymali zakładki do książek i dyplomy. Wręczenie nagród
nastąpiło 21 marca.
A oto nasi szkolni „Mistrzowie
Pięknego Czytania”:
Lena Porczek – klasa I
Amelia Oparcik – klasa II
Oliwia Puszka – klasa III
Magdalena Grotek – klasa IV
Bartłomiej Puchniarz – klasa V
Julia Neska – klasa VI.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom.
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Trzy dni sprawdzania

Niedługo rozpoczyna się egzamin gimnazjalny
Co sprawia najwięcej zmartwień
gimnazjalistom przed egzaminem? Nauczyciele nie mają wątpliwości: to pytania z przedmiotów ścisłych, a zwłaszcza
z matematyki.
– Z polskiego zawsze coś tam wymyślę, nawet, jak czegoś nie znam. Z matematyką ten sposób już nie przejdzie
– mówi jedna z gimnazjalistek.
Egzamin gimnazjalny zaczyna się
w środę 19 kwietnia od testu humanistycznego. Najpierw, o godzinie 9.00
będzie test z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie, a po krótkiej przerwie, od godziny 11.00 z zakresu języka
polskiego. Potem przyjdą kolejne zmagania.
– Egzamin to prawdziwy maraton,
można go nazwać małą maturą, chociaż jest przeprowadzany w gimnazjum – mówi jeden z nauczycieli.
Sami uczniowie przyznają nieoficjalnie, że przeglądają
różne fora w Internecie w poszukiwaniu odpowiedzi, jaki
może być tegoroczny egzamin. Będą go pisać wszyscy
gimnazjaliści w Polsce, w tym także uczniowie trzecich
klas z Przytyka, a dokładniej – 85 uczniów.
Nauczyciele zauważają, że egzamin gimnazjalny da
odpowiedź, w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności ważne w życiu codziennym i przydatne w zdobywaniu
wiedzy w szkole. Test jest podsumowaniem wiedzy zdobytej przez cały okres kształcenia w gimnazjum.
Druki dotrą do szkół w środę rano. Prace zostaną opatrzone kodem. Egzaminator sprawdzający potem test, nie
będzie wiedział, kto go pisał. Równo o godzinie 9 druki
zostaną rozdane uczniom.

Tak wyglądał egzamin gimnazjalny w ubiegłym roku w Przytyku.

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał
60 minut. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony
o 20 minut.
W czwartek 20 kwietnia uczniowie zasiądą od godziny 9.00 do pytań z przedmiotów przyrodniczych. Będą
zagadnienia z biologii, chemii, fizyki, geografii. Z kolei
o godzinie 11.00 ruszy godzinny egzamin z matematyki.
W piątek – język obcy nowożytny, zwykle angielski.
Odpowiedzi będą przeliczane na punkty. Warto walczyć o każdy punkcik, bo potem, przy rekrutacji do szkół
średnich licea będą brały pod uwagę wyniki egzaminu
gimnazjalnego.
– Za wszystkich, a szczególnie naszych trzecioklasistów, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia! – mówią
nauczyciele gimnazjum w Przytyku.

Lekcja o unikaniu zagrożeń
Uczniowie klas I–VI PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku wzięli udział 8 lutego w spotkaniu
ze społecznymi ochotniczkami ze OSP w Przytyku, Katarzyną Chłopecką, Eweliną Zarychtą
i Mariolą Wikalińską.
Celem spotkania było przybliżenie uczniom
wiedzy na temat niebezpieczeństw, jakie niesie ze
sobą zatrucie czadem, jak się przed nim ustrzec.
Słuchacze dowiedzieli się też, w jaki sposób zapobiegać powstaniom pożarów.
Panie strażaczki opowiedziały uczniom, jak
wyglądają objawy zatrucia, jak należy się w takiej sytuacji zachować, do kogo udać się po pomoc, co zrobić jeśli zauważymy w mieszkaniu
ogień, co należy zrobić zanim przyjedzie straż
pożarna, a także jak szybko i bezpiecznie ewakuować się z płonącego budynku.

Panie z OSP opowiedziały uczniom w szkole, jak unikać pożarów i innych niebezpieczeństw.
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Certyfikat dla szkoły w Przytyku
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci
w Przytyku otrzymała certyfikat Zadowolony Konsument,
potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych.
Fakt, że szkoła znalazła się w gronie najlepszych,
świadczy o tym, że placówka oświatowa została doceniona przez najważniejszych odbiorców, jakimi są uczniowie
oraz ich rodzice.

– Dla naszej szkoły to najlepsza nagroda, która potwierdza, że zarówno uczniowie, jak i rodzice są zadowoleni z jakości naszej pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Cieszymy się bardzo, że doceniacie Państwo nasze zaangażowanie w edukację Waszych dzieci. Serdecznie dziękujemy rodzicom i uczniom za pozytywną opinię, dzięki
której otrzymaliśmy to wyróżnienie – mówią dyrekcja
i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku.

Przemoc nie skończy się sama!

Gdzie szukać pomocy w potrzebie
Przez przemoc w rodzinie należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste członków
rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, powodując szkody
na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych
przemocą.
Zjawisko to może pojawić się w życiu każdego z nas,
bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy status materialny. Doświadczania przemocy ze strony najbliższych
osób można uniknąć, trzeba jednak przerwać milczenie
i zwrócić się po pomoc do osób i instytucji świadczących
pomoc w takich sytuacjach.
Jeżeli doznajesz przemocy i mieszkasz na terenie gminy Przytyk możesz zwrócić się o pomoc do:
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku
ul. Zachęta 57, tel. 48 618 00 95 w. 40, 46, 50;
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– Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przytyku, ul. Zachęta 57, tel. 48 618 00 95
w. 40;
– Posterunku Policji w Przytyku, ul. Rynek 34,
tel. 48 345 32 31;
– Pedagoga szkolnego czy wychowawcy klasy w Twojej
szkole;
– Lekarza pierwszego kontaktu lub pielęgniarki środowiskowej.
Niezbędne informacje można uzyskać telefonując m.in.
pod numer Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02; Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę – tel. 111 116, Kryzysowego Telefonu Zaufania – tel. 116 123.
Ponadto w ramach kampanii społecznej pod hasłem
„wybieram pomoc” na stronie internetowej www.wybierampomoc.pl dostępna jest obszerna baza wiedzy na temat
zjawiska przemocy.
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Nie wypalać traw!

Żadnych korzyści z wypalania łąk

Pożary łąk powtarzają się każdego sezonu i nie wiele
pomaga tłumaczenie, że wypalanie traw szkodzi. Gdy znika śnieg, podpalacze dają o sobie znać. Tymczasem strażacy tłumaczą, że każdy taki wyjazd kosztuje, a gdzie indziej
mogą być potrzebni przy nagłym wypadku.
Przyczyny pożarów łąk to oczywiście podpalenia. Są
miejsca, gdzie ogień podkładany jest każdego roku. Rolnicy tłumaczą, że ogień skutecznie niszczy chaszcze. Jednak
starty są większe, a korzyści – żadnych!
Podpalacze nie próżnują nawet w niedziele, bo także
w święta strażacy muszą interweniować.
Przede wszystkim nieprawdziwy jest pogląd o tym, że
wypalanie przyczynia się do użyźniania gleby. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Wypalanie prowadzi
do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku
naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje
bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych
oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.
Kolejna kwestia to zniszczenia jakie pożary powodują we florze i faunie. Pożar traw oznacza zniszczenie
miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już zasiedlone,
a zatem z jajeczkami lub pisklętami. Płomienie niszczą
miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren, jeleni czy dzików. W pożarach traw ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych:
płazy (żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety, ryjówki,
jeże, zające, lisy, borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). Niejednokrotnie od palącego
się poszycia gleby zajmują się torfowiska. Pożary torfu są
wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet kilka
miesięcy. Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące
lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany. Spalony
las regeneruje się kilkadziesiąt lat.
Podczas wypalania pól śmierć ponoszą jednak nie tylko
zwierzęta. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem
traw giną również ludzie. Wzniecony przez człowieka
ogień łatwo może wymknąć się z pod kontroli i doprowadzić do tragedii. Nierzadko również ogień przenosi się na
sąsiednie zabudowania co skutkuje zniszczeniem mienia.
Rolnicy muszą również pamiętać o konsekwencjach
prawnych jakie są związane z wypalaniem. Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymogów dobrej kultury rolnej”.
Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3%. Jeśli zostanie stwierdzone, że rolnik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez niego
gruntów, o tyle mogą być pomniejszone jednolita płatność
obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów,
przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych

Strażacy apelują, by bezmyślnie nie podpalać łąk, bo to poważne zagrożenie,
które generuje duże koszty gaszenia.

drobnonasiennych, a także płatności rolnośrodowiskowe,
pomoc na zalesianie gruntów rolnych oraz płatności z tytułu ONW. Ale utrata dopłat to nie jedyna dolegliwość jaka
może dotknąć osobę wzniecającą ogień. Ustawa o ochronie
przyrody i ustawa o lasach zabraniają wypalania traw na
łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach
kolejowych i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia
grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania
pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy
mienia, od roku do 10 lat więzienia.
Wszystkie powyższe argumenty prowadzą do oczywistej konkluzji: wypalanie traw jest jednoznacznie szkodliwe; powoduje ono nie tylko dotkliwe straty środowiskowe i materialne (co jest powodem wprowadzenia sankcji
prawnych dla osób dopuszczających się podpaleń) ale
nie przysparza żadnych korzyści. Dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać zakazów wypalania traw – przyniesie to pożytek środowisku oraz samym rolnikom.

PIT

W dniach 27 marca oraz 10 kwietnia w godz. 9.00–14.00
mieszkańcy Gminy Przytyk mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy w wypełnianiu zeznania podatkowego za rok
2016 za pośrednictwem systemu eDeklaracji, świadczonej
przez pracowników II Urzędu Skarbowego.
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Wycinka drzew i krzewów

Jak się zmieniły przepisy
1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. W jej wyniku uległy zmianie zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów z terenów prywatnych i przede wszystkim zwiększyły się uprawnienia
właścicieli działek.
Nowe przepisy, które obowiązują od początku tego
roku, przewidują, że bez zezwolenia będzie można wyciąć
drzewa lub krzewy na prywatnej posesji, której właścicielem jest osoba fizyczna. Wycinka jest możliwa pod warunkiem, że usuwanie drzew nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W pozostałych
przypadkach konieczne będzie uzyskanie zezwolenia,
chyba, że obwód drzewa mierzony na wysokości 130 cm
nad ziemią nie jest większy niż 100 cm – w przypadku
topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu
klonolistnego, lub 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew, natomiast krzewów rosnących w skupisku,
które nie przekracza powierzchni 25 m2.
Zdaniem inicjatorów nowelizacji, zmiana przyczyni
się do zwiększenie uprawnień właścicieli nieruchomości,
na których rosną drzewa i krzewy. Nowe przepisy mają też
uprościć regulację dotyczącą wycinki, a także wyposażyć
jednostki samorządu w kompetencje do dostosowywania
poziomu ochrony zieleni do ich potrzeb.
Natomiast drzewa usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nadal będą podlegały
procedurze uzyskania pozwolenia na wycinkę, zgodnie
z kryteriami zawartymi w znowelizowanej ustawie. Znowelizowana ustawa daje większe kompetencje Radzie
Gminy, która może podjąć uchwałę odnośnie, jakie drzewa i krzewy wycinanie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą być wycinane bez wymaganego zezwolenia, oraz jakie należy opłaty za usunięcie wyżej
wymienionych drzew.

Stawki opłat, o których mowa wyżej, nie mogą przekroczyć 500 złotych dla drzew i 200 złotych dla krzewów
za jeden centymetr obwodu.
Przypomnijmy, że do końca 2016 r. usunięcie drzewa
lub krzewu z prywatnej nieruchomości było możliwe dopiero po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku wycinki
bez pozwolenia, osoba ją dokonująca musiała się liczyć
z możliwością nałożenia dotkliwych kar finansowych (sięgających niekiedy setek tysięcy złotych). Jedynie drzewa,
których obwód mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią
był nie większy niż 25 cm (lub 35 cm w przypadku topoli,
wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego
i srebrzystego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego), mogły być usuwane bez konieczności podjęcia decyzji przez właściwy organ. Zezwolenie nie było wymagane
również na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych,
drzew i krzewów usuwanych w ramach akcji ratowniczych
oraz powalonych lub złamanych przez wiatr. Te ostatnie
mogły być jednak usunięte tylko przez właściwe służby
lub po oględzinach pracownika urzędu gminy.

Całe podium dla Przytyka!
Niezwykłego wyczynu dokonali drugoklasiści z Publicznego Gimnazjum w Przytyku zajmując całe podium
w XVIII Powiatowych Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych. I miejsce zajął Bartosz Korgul, II – Kamil
Grudziński, a III Michał Sobstyl. Zawody te odbyły
się 31 marca w Jedlińsku.
Taka sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy w historii, aby nasi uczniowie tak zdeklasowali pozostałych rywali i w komplecie zajęli całe podium.
Również w innych kategoriach wiekowych młodzież zdobywała medale. I tak w klasach pierwszych
Ola Wójcik zajęła III miejsce, a wśród trzecioklasistów
na drugim stopniu podium stanął Damian Wójcik.
Ponadto awans na zawody międzypowiatowe wywalczyli: Dominik Markowski i Sylwia Bednarek
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z klasy III oraz Natalia Puszka i Wiktoria Michałkowska
z klasy II.
Wszystkim medalistom serdecznie gratulujemy!

Od lewej: Paweł Wlazło, Kamil Grudziński, Bartek Korgul, Michał Sobstyl, Paweł Zarębski.
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Jak walczyć z uzależnieniami
Jednymi z poważniejszych problemów współczesnego
świata są nałogi i uzależnienia. Ich motorem napędowym
jest nieodparta chęć, a nawet potrzeba, zażywania jakiejś
substancji lub wykonywanie określonej czynności.
Skutki uzależnień są groźne dla zdrowia i życia. Dlatego tak ważne jest ich leczenie. Niestety, większość uzależnionych osób nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby
i nie widzi potrzeby poddania się jakiejkolwiek terapii.
– Za dużo kupuję? Pracuję? Jem? Siedzę w Internecie?
Piję? Wolne żarty! Dbam przecież o rodzinę, niczego nie
zawalam, dobrze zarabiam, osiągam sukcesy. No i robię
to, co robią wszyscy – często słyszymy tłumaczenia ludzi
uzależnionych.
Obecnie uzależnić można się niemal od wszystkiego,
dlatego też problem jest złożony i nie ma jednego lekarstwa, które mogłoby wyciągnąć wszystkie osoby z choroby. Do najczęstszych uzależnień zaliczamy:
• uzależnienie od alkoholu;
• uzależnienie od papierosów;
• uzależnienie od narkotyków;
• uzależnienie od leków przeciwbólowych;
• uzależnienie od seksu;
• uzależnienie od słodyczy;
• uzależnienie od zakupów;
• uzależnienie od pracy;
• uzależnienie od Internetu;
• uzależnienie od hazardu;
• uzależnienie od komórki;
• uzależnienie od fast foodów.
Uzależnienia psychiczne objawiają się koniecznością
ciągłego wykonywania określonych czynności lub brania pewnych substancji. Osoby uzależnione psychicznie
słabiej odczuwają działanie środka (wzrasta tolerancja
na daną substancję), nie mogą powstrzymać się przed
zażyciem substancji, choć wiedzą, że jest szkodliwa dla
ich zdrowia, obsesyjnie myślą o nałogu, mają słabą wolę.
Wśród czynności wywołujących uzależnienie znajdują
się: masturbacja, pornografia, Internet, gry komputerowe,
hazard, seks, praca, zakupy, jedzenie, słodycze, telewizja,
słuchanie muzyki, samookaleczanie.
Uzależnienia fizjologiczne leczy się przez detoksykację (odtrucie). Dzięki zastosowaniu najnowszych odkryć
nauki, leczenie z uzależnień fizjologicznych przebiega w miarę sprawnie i łatwo. W trakcie kuracji powoli
zmniejsza się dawkę używki i podaje się pacjentowi środki
pomocnicze. Rzadko stosuje się nagłe odstawienie, gdyż
może ono doprowadzić do poważnych uszkodzeń zdrowia, np. nagłe odstawienie alkoholu powoduje delirium
tremens, czyli padaczkę alkoholową.
Na uzależnienie od opiatów, czyli heroiny lub morfiny,
stosowane są kuracje metadonowa lub buprenorfinowa.
Lżejsze postaci uzależnień leczone są dzięki podawaniu
dużych dawek diazepamu. Uzależnienia fizyczne są łatwiejsze do wyleczenia niż psychiczne. Narkotyki uzależniają na obu poziomach. W wypadku zażywania niektórych substancji narkotycznych dochodzi do uzależnienia

psychicznego bez objawów fizycznych. Nigdy natomiast
nie ma miejsca sytuacja odwrotna.
Gdzie szukać pomocy?
1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień 26-600 Radom, ul. 1905
Roku 21, tel. 48 383 66 72, e-mail: info@odwyk.radom.pl, tel. 608 206 472. Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00. Godziny pracy Ośrodka 8.00–20.00
2. Telefon Zaufania, 801 199 990 czynny codziennie
w godz. 16–21. Telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków;
osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców
i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych
osób zainteresowanych tym problemem.
3. Telefon Zaufania 800 311 800. Podstawowym celem
działania telefonu zaufania jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym, dotkniętym życiowymi dramatami,
przeżywającym trudności w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.
4. Niebieska Linia 801 120 002 – ogólnopolski numer dla
ofiar przemocy w rodzinie, płatny pierwszy impuls.
5. Pomarańczowa Linia 801 14 00 68 – płatny 33 grosze
niezależnie od czasu trwania rozmowy. Infolinia ogólnopolska prowadzona przez Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla rodziców,
których dzieci upijają się.
6. Przychodnia Odwykowa ul. Narutowicza 1, 26-600
Radom telefon: 48 363 19 93.
7. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od
Alkoholu ul. Reja 30, Radom, tel. 48 363 19 93.
8. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przytyku, ul. Zachęta 57; 26-650 Przytyk,
tel. 48 618 00 95 w 40.

Ochrona w Internecie

Cyberprzemoc jest poważnym zagrożeniem i dotyczyć może każdego z nas – o tym dowiedziały się dzieci ze szkoły podstawowej w Przytyku podczas spotkania
z policjantką.
Spotkanie z paniami aspirantkami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu odbyło się 3 marca. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się wielu ważnych rzeczy dotyczących odpowiedzialności karnej osób nieletnich oraz
cyberprzemocy. Policjantki uczulały dzieci, by chronić
własną prywatność w Internecie. Przestrzegały też przed
konsekwencjami prawnymi wykroczeń i przestępstw. Wyświetlony został fragment filmu obrazującego negatywne
skutki cyberprzemocy. Spotkania takie, jak to na pewno
spowoduje, że dzieci będą w przyszłości bardziej asertywne i przezorne i nie będą chciały wchodzić w konflikt
z prawem.
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Świetne osiągnięcia ucznia

Sukcesy Huberta Łomży
Doskonałe osiągnięcia sportowe w karate ma na koncie
Hubert Łomża, uczeń klasy III Publicznego Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego w Przytyku.
Hubert na co dzień trenuje w Dragon Fight Club Radom. Tylko w ciągu ostatniego roku, od stycznia 2016
roku do dziś, osiągnął następujące sukcesy:
16.04.2016 r. – I miejsce w dwóch kategoriach na
Ogólnopolskim Turnieju Karate Kyokushin „Dragon Kyokushin Cup” w Radomiu;
14.05.2016 r. – I miejsce na Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin „One World One Kyokushin”
w Limanowej;
2.07.2016 r. – I miejsce na Mistrzostwach XXXIX
Obozu Szkoleniowego Karate Jezioro Białe 2016;
1.10.2016 r. – I miejsce na Międzynarodowym Turnieju o Puchar Prezydenta Miasta Sieradza w Karate Kyokushin w Sieradzu;
12.11.2016 r. – I miejsce na Ogólnopolskim Turnieju
Karate Shinkyokushin w Łosicach;
11.02.2017 r. – II miejsce na Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin w Rzeszowie;
19.03.2017 r. – II miejsce na Mistrzostwach Polski
Wschodniej w Radomiu;
19.03.2017 r. – wyróżnienie dla najlepszego zawodnika Turnieju Mistrzostw Polski Wschodniej w Radomiu.
Gratulujemy Hubertowi i życzymy mu nie tylko dalszych sukcesów sportowych, ale i powodzenia na egzaminie gimnazjalnym.
Huber Łomża, Dragon Fight Club Radom.

Przystanek Kochanowski – szachy, orszak i kapele ludowe
Będzie muzyka, recytacje i tańce na dechach w Słowikowie. To wszystko w ramach obchodów poświęconych
Janowi Kochanowskiemu.
Wszystko będzie się działo na przełomie kwietnia i maja. Już czwarty raz odbędzie się cykl imprez pod nazwą
„Kochanowski: Przystanek – Wesele”. Organizatorem jest
Urząd Gminy, parafia w Przytyku oraz Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku.
Obchody rozpoczną się konkursem recytatorskim w dniu 28 kwietnia w sali konferencyjnej
w Słowikowie, uczniowie szkół podstawowych
zaprezentują fraszki Jana Kochanowskiego.
Z kolei gimnazjaliści będą recytować utwory
renesansowe.
Kolejnym elementem obchodów będzie
turniej szachowy, który zaplanowany jest na
niedzielę – 30 kwietnia w godz. 10.00–15.00
w salce parafialnej, natomiast ostatnim etapem
imprezy będzie rekonstrukcja ślubu Jana Kochanowskiego i Doroty Podlodowskiej pochodzącej z Przytyka, która odbędzie się w dniu
3 maja, wymarsz o godzinie 10.00 z Zameczku.
Młodzież w historycznych strojach, prowadzona
12

przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Przytyka, przejdzie
do kościoła na mszę św. która odbędzie się o 11.30 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku. Zebrani
zobaczą jak mniej więcej wyglądał ślub, który odbył się
ponad 400 lat temu. Tego samego dnia tj. 3 maja odbędzie
się cykl występów kapel ludowych, początek o godzinie
15.00 na estradzie w Słowikowie.

W Słowikowie zaprezentują się zespoły ludowe.
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Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń

Kiedy może być odmowa wypłaty odszkodowania
W kilku przypadkach spotkaliśmy się z odmowami wypłaty odszkodowań i były to decyzje zgodne z ogólnymi
warunkami ubezpieczeń. Rzecz polegała głównie na tym,
że nie zostały spełnione warunki określone w ogólnych
warunkach ubezpieczenia. Brakowało na przykład udokumentowania okresowych przeglądów instalacji, kominów,
itd.
Najogólniej kwestię tę można sprowadzić do trzech
problemów:
• w większości ogólnych warunków ubezpieczenia
problem spełniania tych warunków jest ujęty ogólnie,
a można stwierdzić, że: ubezpieczane mienie powinno odpowiadać warunkom określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa budowlanego
i przepisach pokrewnych;
• brak jednolitej interpretacji, w jaki sposób poszczególne Zakłady Ubezpieczeniowe powinny interpretować
te zapisy prawa i jakich dokumentów żądać na ich potwierdzenie. W praktyce jedne zakłady wymagają oryginalnych dokumentów literalnie potwierdzających,
np. dokonanie przeglądu, a inne dopuszczają uproszczone udokumentowanie tych faktów. I tutaj mamy
najczęściej kłopoty likwidacyjne;
• odmowa lub zmniejszenie wysokości odszkodowania
może mieć zastosowanie tylko wówczas, jeśli pomiędzy powstałą szkodą, a nie spełnieniem warunków
określonych prawem i w ogólnych warunkach ubezpieczenia występuje ścisły, niepodważalny związek
przyczynowo-skutkowy.
Popularne „czyszczenie kominów”: co 3 miesiące
– przy paliwie stałym i 6 miesięcy – przy paliwach płynnych i gazowych. Najczęstszym przypadkiem jest tutaj
zapalenie się sadzy lub osadów w kominie, przeniesienie ognia na inne elementy obiektu, sąsiednie obiekty lub
nawet rozerwanie komina. Podstawowym dokumentem
potwierdzającym udrożnienie przewodów kominowych
(czyszczenia), we wszystkich ZU, jest kwit wydawany przez uprawnionego kominiarza. Proama, Compensa
i PZU dopuszczają oświadczenie, jeśli np. właściciel sam
wykonywał czyszczenie (PZU). Uniqa wymaga posiadania kwitów z dwóch ostatnich lat.
Obowiązek przeglądów przewodów kominowych
i wentylacyjnych raz w roku. Pożar powstaje na skutek
nieszczelności komina, rozszczelnienia, wad konstrukcyjnych złej jakości materiałów i zużycia eksploatacyjnego
komina lub przewodów kominowych. Protokołu z przeglądu bezwzględnie wymagają: Ergo Hestia, Gothaer,
PZU i Uniqa – z ostatnich dwóch lat. Proama, Compensa
i InterRisk dopuszczają udokumentowanie tego przeglądu
w innej formie, np. potwierdzenia kominiarza z czyszczenia kominów z dodatkowym wpisem, że kominy nie posiadają usterek, że są sprawne do eksploatacji lub że są dobre
i mogą być eksploatowane. Warta dopuszcza jako udokumentowanie „każdy dokument wystawiony przez zakład

Warto zadbać o przeglądy kominów i instalacji wentylacyjnych.

kominiarski, z którego wynika, gdzie, u kogo, kiedy i kto
dokonał przeglądu i że przewody kominowe i wentylacyjne są sprawne”.
Kontrola instalacji elektrycznej i piorunochronowej
przeprowadzana obowiązkowo raz na pięć lat. Zakres
kontroli jest dość szeroki i znają go osoby posiadające
uprawnienia do ich przeprowadzania. Pożar następuje
na skutek wad w instalacji, zużycia eksploatacyjnego instalacji i osprzętu, rozluźnienia styków, złych zabezpieczeń. Wszystkie Zakłady Ubezpieczeniowe wymagają
bezwzględnie protokółu z kontroli, wystawionego przez
upoważniony podmiot lub wpisu do „Księgi obiektu”, jeśli taka jest prowadzona. Ważne, żeby w przypadku powstania szkody, przyczyna pożaru była jasno określona, że
powstała od „instalacji elektrycznej” – szeroko pojmowanej. To najczęściej stwierdzają biegli od pożarów, dzisiaj
z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, strażacy. Dlatego ważny jest przegląd instalacji, gdyż przeprowadzający
go także ponosi odpowiedzialność w przypadku potwierdzenia nieprawdy. Tutaj mamy najwięcej niezgodności,
jeśli chodzi o tzw. „rażące niedbalstwo” przy powstawaniu takich szkód, spowodowanych wadą instalacji elektrycznej. Warto także podkreślić, że piorunochrony nie są
powszechnie wymagane. Muszą być tam, gdzie budynek
przekracza 15 m wysokości, ma powierzchnię większą
niż 500 m2, jest zbudowany z materiałów łatwopalnych,
jest położony w miejscach zagrożonych wyładowaniami
atmosferycznymi (mapa wyładowań) lub gdy wymagają
tego przepisy szczegółowe.
Przy przepięciach od wyładowań atmosferycznych,
Zakłady Ubezpieczeniowe z zasady uwzględniają protokoły serwisów specjalistycznych, w których będzie jasne
określenie przyczyny zniszczenia mienia i powstania przepięcia. Tylko Ergo Hestia wymaga zachowania uszkodzonego mienia do oglądu likwidatora, który dalej decyduje
o postępowaniu i naprawieniu szkody. Zawsze po dokonaniu oględzin i określeniu wysokości kosztów naprawy
należy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeniowym,
w celu uzyskania akceptacji naprawy lub wymiany na
nowe urządzenie.
13
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Wiosna we Wrzosie

Dzień artystyczny zamiast lekcji
21 marca to tradycyjny Dzień Wiosny. W Publicznej Szkole Podstawowej
we Wrzosie nie mogło tego dnia zabraknąć wielu atrakcji.
W szkole odbyła się uroczystość
z okazji powitania wiosny. Szkolny chór
przygotował apel „Wiosna ach to Ty”.
Dzieci radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a jednocześnie żegnały
zimę.
Podczas przedstawienia można
było podziwiać, jak dzieci wcieliły się
w swoje role i z jakim zaangażowaniem
prezentowały swoje umiejętności wo-

We Wrzosie odbyła się uroczystość z okazji powitania wiosny.

Podczas apelu zaprezentował się również zespół taneczny, a występ spotkał się z dużym
aplauzem publiczności.

kalne. Podczas apelu zaprezentował się również zespół
taneczny, a występ spotkał się z dużym aplauzem publiczności. Dziewczęta bisowały.
Aby tradycji stało się zadość dzieci z klas młodszych
udały się w pochód z „Marzanną”. Po pochodzie kukła została spalona. Tym akcentem już na dobre dzieci pożegnały
Zimę, a przywitały Wiosnę. Uczniowie klas IV–VI wzięli
udział w rozgrywkach sportowych. Wyłoniono również
mistrza gier planszowych. Dzień zakończył się wspólnym
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

Folklor w przedszkolu
Muzyka, taniec i pieśni ludowe zagościły w naszym
przedszkolu. Tu odbył się przegląd pieśni i tańców ludowych.
Przegląd dał dzieciom możliwość poznania różnych
tańców pochodzących z określonego regionu Polski. Każda
grupa przedszkolna zaprezentowała się widzom w wybranym przez wychowawcę tańcu ludowym. Gościnnie swoją
obecnością zaszczycił Zespół
Taneczny „Trzosiki” z Publicznej Szkoły Podstawowej
we Wrzosie, który prowadzony jest przez Renatę Kot. Kolejnym punktem uroczystości
był gościnny występ Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Plejada” z Publicznego
Gimnazjum w Przytyku pod
kierownictwem Anny Bursy
i Katarzyny Góraj.

– Mamy nadzieję, że Przegląd pieśni i tańców ludowych na stałe wpisze się w kalendarz uroczystości – mówili organizatorzy imprezy.

To część artystów, którzy zaprezentowali się na Przeglądzie pieśni i tańca ludowego.
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Przytyccy trampkarze
Zmagania piłkarskie naszych drużyn idą pełną parą. Trampkarze dzielnie walczą z czołowymi zespołami regionu
w swojej klasie rozgrywkowej. To pracowity sezon dla naszych podopiecznych. Wspierajmy ich dopingując na meczach
bo to ambitna młodzież, co już udowodniła w dotychczasowych rozgrywkach.
I Liga okręgowa Trampkarze – po 3 kolejkach
Lp.

DRUŻYNA

MECZE

PUNKTY

ZW

RM

PO

BRAMKI

1

Radomiak sp. z o.o.

3

9

3

0

0

12:0

2

Broń Radom I

3

7

2

1

0

12:6

3

Sokół Przytyk

3

7

2

1

0

9:5

4

Skaryszewianka

3

7

2

1

0

7:5

5

Pilica Białobrzegi

3

3

1

0

2

3:7

6

Energia Kozienice

3

1

0

1

2

1:6

7

Orlik-14 Radom

3

0

0

0

3

1:8

8

Szydłowianka

3

0

0

0

3

7:15

Terminarz rozgrywek ligi: Radom: Trampkarzy 2002
Kolejka 1: Sokół Przytyk – Energia Kozienice – 19 marca,
godz. 12.00
Kolejka 2: Szydłowianka – Sokół Przytyk – 25 marca,
godz. 11.30
Kolejka 3: Sokół Przytyk – Broń Radom I – 1 kwietnia,
godz. 11.00
Kolejka 4: Sokół Przytyk – Skaryszewianka – 9 kwietnia,
godz. 11.00
Kolejka 5: Radomiak sp. z o.o. – Sokół Przytyk – 22 kwietnia, godz. 13:00
Kolejka 6: Sokół Przytyk – Pilica Białobrzegi – 30 kwietnia, godz. 11.00
Kolejka 7: Orlik-14 Radom – Sokół Przytyk – 7 maja,
godz. 17.00

Kolejka 8: Energia Kozienice – Sokół Przytyk – 13 maja,
godz. 13.00
Kolejka 9: Sokół Przytyk – Szydłowianka – 21 maja,
godz. 11.00
Kolejka 10: Broń Radom I – Sokół Przytyk – 28 maja,
godz. 13.00
Kolejka 11: Skaryszewianka – Sokół Przytyk – 3 czerwca,
godz. 10.00
Kolejka 12: Sokół Przytyk – Radomiak sp. z o.o. –
10 czerwca, godz. 11.00
Kolejka 13: Pilica Białobrzegi – Sokół Przytyk – 17 czerwca
Kolejka 14: Sokół Przytyk – Orlik-14 Radom – 24 czerwca, godz. 11.00

Grom Przytyk
Drużyna seniorów KS GROM Przytyk zakończyła
zmagania w IV Lidze Mazowiecko Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Siatkarze na początek zmagań o awans
do trzeciej ligi polegli na wyjazdowym meczu z MMKS
Mińskiem Mazowieckim.
Poza momentami prawdziwej gry teamu z Przytyka
mecz toczył się pod dyktando gospodarzy. Mecz od początku nie zapowiadał się dobrze, jednak nie aż tak źle,
jak wyglądał końcowy wynik (dla przypomnienia 3:0 dla
MMKS). Czwarte miejsce dało nam możliwość grania
w fazie play-off jednakże nie do końca wykorzystaliśmy
tą szansę. Warto by podkreślić, że cały czas pracujemy
nad doskonaleniem swoich umiejętności, jeździmy i organizujemy turnieje, tak aby mieć cały czas styczność z siatkówką jednak przede wszystkim zależy nam na rozwoju
nowych, młodych zawodników.
Sezon siatkarski 2016/2017 możemy uznać za dobry,
choć nie jesteśmy z siebie dumni jednak należy docenić

trud i wkład w pracę zawodników jak i trenerów. Zapewniamy, że w następnym sezonie wrócimy z podwojoną siłą
i wywalczymy awans o trzecią ligę.
Kadetki GROMU Przytyk tak jak i seniorzy znajdują się zaraz za podium w tabeli końcowej. Tydzień temu
rozegrały mecz sparingowy z Szóstką Radom, gdzie podopieczne Pawła Wlazło zrobiły ogromny krok wprzód,
choć przegrały 3:0. Nie da się ukryć, że w najbliższym
ligowym sezonie w szeregach Gromu wystąpi wiele nowych młodych siatkarek. Póki co trudno jest stwierdzić
co pokażą kadetki jednak powalczą one o miejsce na podium w tabeli. W wakacje czeka je jeszcze ciężki obóz
sportowy, który z pewnością poprawi sprawność fizyczną,
nauczy zdrowej, sportowej rywalizacji, a także postawi je
przed nowymi sportowymi wyzwaniami.
Dziękujemy kibicom, którzy byli z nami w tych dobrych i złych chwilach. Do zobaczenia w następnym sezonie!
15
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Zmagania piłkarzy
Sezon wiosenny w rozgrywkach naszych seniorów wygląda niezwykle ciekawie. Już pierwsze dwie kolejki pokazały
bardzo ciekawą walkę o pozycje lidera grupy 2. Nasza drużyna dzielnie walczy o podium klasyfikacji. Najbliższy mecz
to walka z liderem grupy. Każdy mecz, każdy punkt jest istotny w tych rozgrywkach. Powodzenia. Jesteśmy z Wami.
Klasa A grupa 2 – tabela po dwóch kolejkach – wiosna 2017
Lp.
DRUŻYNA
MECZE PUNKTY
ZW
RM
PO
BRAMKI
1

Sadownik Błędów

14

36

12

0

2

37:16

2

Mogielanka Mogielnica

14

35

11

2

1

42:11

3

Młodzik-18

14

27

8

3

3

39:20

4

Sokół Przytyk

14

26

8

2

4

24:9

5

Błotnica

13

22

6

4

3

40:21

6

Chojniak Wieniawa

14

22

5

7

2

27:20

7

Powała Taczów

14

20

6

2

6

26:24

8

Zodiak Sucha

14

19

6

1

7

23:30

9

Orzeł Gielniów

14

17

5

2

7

29:33

10

MKS Wyśmierzyce

14

15

4

3

7

40:36

11

SKS Potworów

14

9

3

0

11

19:46

12

Kraska Jasieniec

14

6

2

0

12

20:50

13

Jaguar Wolanów

13

2

0

2

11

8:58

Nasze siatkarki
nie zwalniają tempa

Terminarz rozgrywek ligi: Radom:
Klasa A „NICE SPORT 2” Grupa 2

Kolejka 14: Sokół Przytyk – MKS Wyśmierzyce – 26 marca,
godz.14.00
Kolejka 15: Młodzik-18 – Sokół Przytyk – 2 kwietnia,
godz. 15.00
Kolejka 16: Sokół Przytyk – Sadownik Błędów – 9 kwietnia,
godz.14.00
Kolejka 17: Orzeł Gielniów – Sokół Przytyk – 23 kwietnia,
godz.16.00
Kolejka 18: Sokół Przytyk – Chojniak Wieniawa – 30 kwietnia,
godz.16.00
Kolejka 19: Jaguar Wolanów – Sokół Przytyk – 6 maja,
godz.16.00
Kolejka 20: Sokół Przytyk – SKS Potworów – 14 maja,
godz. 13.00
Kolejka 21: Mogielanka Mogielnica – Sokół Przytyk – 21 maja,
godz. 16.00
Kolejka 22: Sokół Przytyk – Kraska Jasieniec – 28 maja,
godz. 14.00
Kolejka 23: Sokół Przytyk (PAUZA) – 4 czerwca
Kolejka 24: Zodiak Sucha – Sokół Przytyk – 11 czerwca,
godz.16.00
Kolejka 25: Sokół Przytyk – Błotnica – 18 czerwca, godz. 15.00
Kolejka 26: Powała Taczów – Sokół Przytyk – 25 czerwca,
godz. 16.00

Siatkarki z Publicznego Gimnazjum nie zwalniają
tempa. Po zwycięstwach na szczeblu gminnym i powiatowym nasze dziewczęta wzięły udział w półfinale
Międzypowiatowych Mazowieckich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w Piłce Siatkowej Dziewcząt. Zawody odbyły
się 28 marca w Przysusze.
Po pokonaniu drużyny z Szydłowca 2:0 uległy niestety gospodyniom 0:2 i zajęły II miejsce. Serdecznie
gratulujemy tego sukcesu!

Drugie miejsce zajęły nasze siatkarki na igrzyskach w Przysusze.

Dane teleadresowe
Nazwa
Urząd Gminy Przytyk
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przytyku
16

Telefon/Fax
(48) 6180087, 6180095,
6180550
(48) 618 03 18,
606 358 536

E-mail

Strona WWW

przytyk@przytyk.pl

www.przytyk.pl

zgkprzytyk@wp.pl

www.zgkprzytyk.pl

