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Papryka z Przytyka zainteresowała chińskiego przedsiębiorcę
10 maja w sali konferencyjnej Centrum Dystrybucji
i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński spotkał się z przedstawicielem
chińskiej firmy Chinpol Trade, Panią Yan Wei. Celem
wizyty było podpisanie listu intencyjnego, mówiącego
o wyrażeniu chęci współpracy pomiędzy chińskim przedsiębiorcom i Gminą Przytyk. Treść podpisywanego listu
mówiła m.in. o zagospodarowaniu potencjału gospodar-

Uczestnicy spotkania.

Podpisanie listu intencyjnego zakończyło się symbolicznym uściskiem dłoni.

czego Gminy, wynikającego w szczególności z rozwoju upraw papryki pod folią, będącej produktem
lokalnym, oficjalnie promowanym i chronionym pod
znakiem „Papryka Przytycka” i innych warzyw.
Już po raz drugi rozmawiano z przedsiębiorcami
z Chin na temat naszej lokalnej uprawy. Pierwsze
spotkanie odbyło się 9 marca tego roku. Kolejna wizyta jest tylko potwierdzeniem zainteresowania naszym
regionem. Na tę chwilę firma prowadzi badania rynku
i rozważa różne formy rozwoju w naszej gminie.
Podczas tego spotkania obecni byli Wiceprezes
Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej
Polskiej Zdzisław Janowski, producenci papryki,
Przewodniczący Rady Gminy Przytyk oraz Radni
Gminy Przytyk.
Podpisanie listu intencyjnego to kolejny ważny
krok skierowany w kierunku rozwoju naszego lokalnego rolnictwa.
Pracownik UG A.K.

Dotacje dla Urzędu Gminy w Przytyku
Urząd Gminy w Przytyku ciągle zabiega o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację nowych inwestycji. W miesiącu czerwcu Wójt Gminy Dariusz Wołczyński
oraz Skarbnik Gminy Anna Rogulska otrzymali zaproszenia na podpisanie trzech umów związanych z pozyskaniem
nowych funduszy.

Od lewej Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Wójt
Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, Skarbnik Gminy Przytyk Anna Rogulska.
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Na początku miesiąca została podpisana umowa dotycząca dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego
na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Kwota dofinansowania to
100 tys. złotych. W ramach tego działania zostanie przebudowana droga gminna 350921W w miejscowości Witoldów.
Kolejna dotacja również pozyskana z budżetu Województwa Mazowieckiego została podpisana 15 czerwca.
Dzięki staraniom udało się uzyskać kwotę 23 742,00 zł na
dofinansowanie prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Przytyk. W ramach dotacji wykonany zostanie remont posadzki w budynku strażnicy.
Trzecią podpisaną w tym miesiącu umową dotacyjną
z budżetu Województwa Mazowieckiego jest umowa w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
Mazowsze 2018. Dzięki środkom pochodzącym z tej dotacji
w sołectwie Przytyk zostanie wykonana rekultywacja stref
zieleni oraz zostanie wybudowana siłownia plenerowa.
Pracownik UG A.K.
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Szanowni Państwo
Ostatnimi czasy życie naszej
gminy obfituje w liczne wydarzenia kulturalno-rozrywkowe. Bardzo cieszę się, że tak dobrze odbierają Państwo zorganizowane przez
Urząd Gminy w Przytyku spotkania. Wszystkie tego typu działania
są organizowane dla mieszkańców
i będą przygotowywane nadal,
gdyż są naprawę dobrze przez Państwa odbierane.
Za nami impreza „Kochanowski: Przystanek – Wesele” oraz festyn rodzinny zorganizowany z okazji Dnia
Dziecka. Już niedługo, bo już w nadchodzący weekend
wspólnie będziemy mogli świętować Jubileusze naszych Ochotniczych Straży Pożarnych w Przytyku oraz
w Sukowie. Cieszę się, że na to przedsięwzięcie udało
się pozyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego.
Przed nami także powitanie lata w Domaniowie, seanse kina na trawie i wiele innych. Zapraszam do śledzenia tych wszystkich wydarzeń na naszej stronie internetowej i na naszym Facebooku.
Jak już wspominałem we wcześniejszym numerze
naszego informatora, rok ten obfituje w wiele inwestycji. Do tej pory do użytku oddaliśmy już dwie drogi
gminne w miejscowościach Sewerynów – Kaszewska
Wola oraz Studzienice.
Bardzo miło mi jest przekazać Państwu wiadomość
o wkrótce rozpoczynającej się przebudowie drogi wojewódzkiej 740 w miejscowości Oblas. Udało mi się namówić Pana Marszałka do prac na tym odcinku. W ramach modernizacji droga wojewódzka otrzyma nową

nawierzchnię i podbudowę oraz ciąg pieszo-rowerowy
o szerokości 2,5 metra. Trwają także rozmowy dotyczące przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej w miejscowości Wrzeszczów. Inwestycja ta wiąże się również
z wybudowaniem chodnika dla pieszych. W planach są
również remonty dróg powiatowych, o które stale zabiegam.
Ciągle staramy się o pozyskiwanie środków zewnętrznych na nasze inwestycje. W miesiącu czerwcu wraz z Panią Anną Rogulską – skarbnikiem Gminy
Przytyk podpisaliśmy umowy o dofinansowanie naszych
działań. Pod koniec czerwca ruszają nabory wniosków,
w których starać będziemy się o pieniądze na budowę
budynku w miejscowości Goszczewice. Mam nadzieje,
że wszystko pójdzie po mojej myśli i już niedługo druhowie z OSP w Goszczewicach znajdą nowe lokum.
Pragnę podziękować całej społeczności Wrzeszczowa i okolicznych miejscowości, w szczególności rodzicom dzieci przedszkolaków. Dziękuję za zaangażowanie, zbieranie podpisów pod postulatem o pozostawienie
oddziału przedszkolnego w tej miejscowości. Cieszę się,
że placówka zostaje w tym miejscu. Jako Wójt Gminy
Przytyk zawsze będę reagował na apele rodziców i będę
się angażował razem z nimi w działanie na rzecz najmłodszych mieszkańców.
Już za chwilę wakacje. Z tej okazji życzę wszystkim
Państwu, by ten okres był czasem odpoczynku i radości.
Uczniom życzę bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Życzę miłej lektury biuletynu.
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński

Droga w Studzienicach z nowym asfaltem
Pod koniec maja zakończyły się prace remontowe drogi gminnej w miejscowości Studzienice.
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński wraz z radnym Robertem Dygantem, sołtysem Tomaszem Sobstylem
oraz członkami komisji przetargowej odebrali przebudowaną drogę gminną w miejscowości Studzienice. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mo-

stowych Karol Cieśla, z Chybic. Koszt tej inwestycji to
238 913,96 zł. Zamówienie obejmowało: roboty przygotowawcze (mechaniczne karczowanie drzew, rozebranie
przepustów rurowych), wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego i łamanego oraz roboty bitumiczne.
Projekt uwzględniał także prace wykończeniowe – odwodnienie, przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.
Inwestycja ta jest współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020 typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych”. Kwota dofinansowania: 151 173 zł.
Mieszkańcy wsi Studzienice już oficjalnie mogą korzystać z nowo wybudowanej drogi, która w istotny sposób przyczyni się do komfortu jazdy, ale również poprawi
bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Liczymy, że użytkownicy tej drogi odczują zdecydowaną poprawę i będą zadowoleni z tej inwestycji.
Pracownik UG A.K.

Oficjalny odbiór prac od wykonawcy.
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Poezja wciąż żywa, czyli oratorska batalia w Słowikowie
W piątek 27 kwietnia w sali konferencyjnej Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie obyło się piąte już spotkanie z poezją renesansową, podczas którego – jak zwykle zresztą – prym
wiodły utwory wieszcza z Czarnolasu. Do konkursu
recytatorskiego zorganizowanego w ramach imprezy
„Kochanowski: Przystanek – Wesele 2018”, przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych: w Przytyku,
Wrzosie, Wrzeszczowie oraz Potworowie, a także
gimnazjaliści z Przytyka. Młodsi oratorzy, tj. uczniowie szkół podstawowych, mieli za zadanie zaprezentować po dwie fraszki, ich starsi Koledzy i Koleżanki recytowali natomiast wybrane pieśni oraz treny.
Spośród przygotowanych przez uczniów prezentacji,
największe uznanie w oczach szanownego Jury uzyskali:
W kategorii uczniów szkół podstawowych
- Aleksandra Rucikowska – I miejsce (Publiczna Szkoła
Podstawowa we Wrzeszczowie);
- Szymon Sikora – II miejsce (Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku);

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wójta Gminy Przytyk cenne nagrody.

Konkurs odbył się w Sali konferencyjnej CDiPR w Słowikowie.

- Magdalena Grotek – III miejsce (Publiczna Szkoła
Podstawowa we Wrzosie).
Wyróżnienia:
- Bartosz Bocheński (Publiczna Szkoła Podstawowa
w Przytyku);
- Bartłomiej Puchniarz (Publiczna Szkoła Podstawowa
we Wrzosie).
W kategorii uczniów gimnazjum:
- Aneta Marciniak – I miejsce (Publiczna Szkoła Podstawowa w Potworowie);
- Julia Neska – II miejsce (Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie);
- Aleksandra Ostatek – III miejsce (Publiczne Gimnazjum w Przytyku).
Wyróżnienia:
- Magdalena Karaś (Publiczna Szkoła Podstawowa we
Wrzosie).
Wyżej wymienionym laureatom wręczone zostały cenne nagrody.
Pracownik UG A.K.

Mama, tata i ja
Tradycyjnie pierwsza z czerwcowych niedziel należała do naszych dzieci i ich rodzin. Festyn Rodzinny pod
nazwą „Mama, tata i ja”, który od lat organizujemy, ma
na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców okolicznych miejscowości oraz zachęcanie ich do podejmowania wspólnych działań na rzecz
środowiska lokalnego, wspiera również działania profilaktyczne. Nasz festyn jest imprezą zorganizowaną nie
tylko dla dzieci z naszej szkoły. Zapraszamy do udziału
w niej także uczniów sąsiednich szkół oraz mieszkańców
wszystkich miejscowości poprzez przygotowane wcześniej plakaty.
Do udziału w festynie zapraszamy wszystkich, którzy
pragną zaprezentować swój dorobek.
Licznie zgromadzonym gościom czas umilały występy
naszych uczniów. Dzieci korzystały z wielu bezpłatnych
atrakcji niedostępnych na co dzień.
4

Na zainteresowanych uczestników czekały takie atrakcje jak: zabawa na zjeżdżalniach, malowanie twarzy, basen
z kulkami, kolorowanie włosów, konkursy sprawnościowe
i wokalne.
Mamy i ojcowie naszych dzieci dzielnie ruszyli
w szranki konkursowe. Był dreszczyk emocji i smaczne
nagrody na finiszu.
Chłopcy ze swoimi tatusiami stanęli na płycie boiska
i rozegrali zacięty mecz piłki nożnej, natomiast mamy z córkami walczyły o zwycięstwo w zawodach siatkarskich.
W przerwach między konkurencjami rodzice wspólnie
z dziećmi i nauczycielami degustowali kiełbaski prosto
z grilla i przepyszne domowe wypieki.
Rodzinnej imprezie sprzyjała wspaniała, słoneczna
aura oraz przemiła atmosfera.
Do zobaczenia za rok!
Dyrektor PSP we Wrzosie J.K.
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Pępek Europy coraz bliżej nowej odsłony
Prace remontowe rynku
w Przytyku ruszyły pod koniec kwietnia. Zanim jednak
działania rozpoczęły się na
dobre, trzeba było pozbyć się
starych płyt chodnikowych
i rozebrać przystanek, który
stał przy drodze. Wykonawca
obecnie zajmuje się wykonaniem podbudowy, utwardzeniem terenu oraz układaniem
krawężników i kostki brukowej. Modernizacja całego rynku to koszt 724 239,10 zł.
W ramach prac zostanie posadzona nowa zieleń, montaż
latarni parkowych oraz ławek.
Legendarna studnia otrzyma
nowy hydrant oraz podświetlaną obudowę. W centralnym
Na placu budowy można odnaleźć już miejsce docelowe dla fontanny.
miejscu Rynku stanie fontanna
w formie globusa z zaznaczonym konturem Polski ków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rolny
i Przytyka. Zakończenie prac przewidywane jest na na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
przełom lipca i sierpnia 2018 roku.
Pracownik UG A.K.
Na ten cel gmina Przytyk uzyskała 320 159,00 zł.
dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Woje„Ulice sztetla są piaszczyste, tylko rynek wybruwództwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach
kowany kocimi łbami, na środku pompa. W ponieProgramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
działki – dni targowe – roi się tu od ludzi, słychać
2014–2020. Program jest współfinansowany ze środkrzyki, śmiechy, gospodarze sprzedają kupcom świnie, ziemniaki, zboże, handlarki wciskają perkalowe
sukienki chłopskim córkom. I jeszcze w piątek, przed
szabatem, Przytyk znowu budzi się na kilka godzin,
poza tym nuda, spokój”.
Tak opisany został centralny punkt Przytyka
w książce „Tajemnica Pana Cukra” Anny K. Kłys.

Brązowy medal dla naszych

Prace przy przebudowie przytyckiego rynku.

ZGK – telefon kontaktowy!

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku
przypomina, że awarie dotyczące sieci i przyłączy
wodociągowych należy zgłaszać pod numerem telefonu:
48 618 03 18 w dni powszednie w godzinach 7.30–
15.30,
784 001 518 w dni powszednie po godzinie 15:30
oraz w dni wolne od pracy.

Dzień 4 czerwca 2018 r. to kolejna data w historii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, która kojarzyć będzie się z sukcesem sportowym.
W tym dniu drużyna chłopców naszej szkoły pod opieką
pana N. Kohuta wywalczyła brązowy medal w czwórboju
lekkoatletycznym na szczeblu finału województwa mazowieckiego XX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Spośród 14 ekip po wyczerpującej walce w 30o upale
chłopcy w składzie: Jakub Piwowarczyk, Jakub Wójtowicz, Oskar Kosior, Kacper Jaworski, Dominik Skrzypczyński oraz Krystian Domagalski ustąpili pola tylko
Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 z Radomia, oraz
Publicznej Szkole Podstawowej z Tłuszcza, uzyskując po
czterech konkurencjach taką samą liczę punktów co wicemistrzowie – 1098, lecz o drugim miejscu decydował
wynik indywidualny zawodnika.
Pracownik PSP w Przytyku
5
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Pit 2018
Wzorem lat ubiegłych, również w tym roku
23 kwietnia w godz. 9.00–13.00 mieszkańcy
gminy Przytyk mogli skorzystać z nieodpłatnej
pomocy w wypełnianiu zeznania podatkowego za rok 2017. Mobilny punkt rozliczeń PIT
obsługiwali pracownicy II Urzędu Skarbowego w Radomiu. Tego dnia można było uzyskać
szczegółowe informacje na temat rozliczeń
podatków dochodowych za ubiegły rok oraz
rozwiać wszelkie wątpliwości związane z wypełnieniem zeznania podatkowego, korzystania

Mieszkańcom pomocy udzielała pani Aneta Kargulewicz –
pracownik II Urzędu Skarbowego w Radomiu.

Już od rana przed drzwiami punktu rozliczeń PIT ustawiała się kolejka.

z ulg podatkowych i odliczeń. Pracownicy pomagali we wprowadzaniu zeznania do systemu e-Deklaracje i wysyłali go przez Internet do dowolnego urzędu skarbowego. Osoby rozliczające się, na
miejscu otrzymały także urzędowe potwierdzenie
odbioru zeznania (UPO), które traktowane jest na
równi z dowodem nadania listu poleconego, czy
potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio
w urzędzie skarbowym.
Pracownik UG A.K.

Nowy parking w Przytyku już tuż tuż
W maju rozpoczęły się prace przy budowie parkingu
przy ulicy Kościelnej w Podgajku Zachodnim. Na nowopowstałym parkingu przy kościele parafialnym w Przytyku oraz znajdujących się w bliskim sąsiedztwie sklepach
zostanie utworzonych 18 miejsc parkingowych. Parafianie
tutejszego kościoła i nie tylko będą mogli ze spokojem zostawić swój samochód na nowym parkingu, co znacznie
ułatwi organizację ruchu w centrum miejscowości. Będzie
bezpieczniej i wygodniej.

Projekt zakłada również wykonanie 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Wykonawca – firma Glass-Bud z Taczowa, wykonała już podbudowę nawierzchni parkingu. Obecnie rozpoczęły się prace przy
układaniu kostki brukowej betonowej. Inwestycja zakłada
także wykonanie chodników, studzienek rewizyjnych oraz
wyplantowanie terenów zielonych wokół powstającego
parkingu.
Termin zakończenia prac to 20 sierpnia bieżącego
roku.
Pracownik UG A.K.

Nabór do przedszkola

Kolejny etap prac – układanie kostki brukowej.
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Rekrutacja oraz rekrutacja uzupełniająca trwała
w przedszkolu zgodnie z harmonogramem. Przebiegła bez
zakłóceń. Utworzył się dodatkowy oddział zlokalizowany
w PSP w Przytyku. Łącznie do przedszkola zgłosiło się
ponad 190 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Cieszymy się
ogromnie, że przedszkole się rozwija i z roku na rok mamy
coraz więcej dzieci chętnych. Jest to dla nas sygnał, że rodzice i dzieci są zadowoleni z pobytu w naszej placówce,
podopieczni czują się bezpiecznie.
Dyrektor PP w Przytyku. A.Sz.
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Intelektualna rywalizacja – czyli szachowy konkurs w Przytyku
W sali katechetycznej plebanii parafii w Przytyku
w sobotę 28 kwietnia rozegrany został – organizowany w ramach imprezy okolicznościowej „Kochanowski:
Przystanek – Wesele” – turniej szachowy. Do rywalizacji w tegorocznej edycji tej intelektualnej batalii stanęło
kilku zawodników, którym przyszło rywalizować ze sobą
w szeregu rund.
Turniej stał na wysokim i wyjątkowo wyrównanym poziomie – o końcowym sukcesie laureatów zadecydowały:
dyspozycja dnia, odrobina szczęścia a także zimna krew
w decydujących momentach rozgrywki.
Ostatecznie, na czołowych pozycjach uplasowali się:
Filip Wieczorek – miejsce I;
Mateusz Domagalski – miejsce II;
Amelia Mąkosa – miejsce III.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom. Pozostałym zawodnikom dziękujemy za świetną postawę, a wszystkich
amatorskich szachowych pasjonatów serdecznie zachęca-

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka – kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną.

my do spróbowania swoich sił w przyszłorocznej edycji
wydarzenia.
Pracownik UG A.K.

Ciężki sprzęt w Domaniowie – przebudowa drogi
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy
z Gielniowa będą wykonawcą
robót związanych z przebudową
drogi gminnej w miejscowości
Domaniów. Umowa dotycząca
tej inwestycji została podpisana
w dniu 18 kwietnia 2018.
Przebudowywana
droga
krzyżuje się z drogą powiatową nr 3501. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe
Już wkrótce mieszkańcy miejscowości Domaniów będą mieli nową drogę.
wykonanie zadania. Prace będą
obejmowały przygotowanie terenu, wykonanie podbudo-

wy drogi oraz jej nawierzchni
z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej AC11S o grubości
5 cm. Ponadto na danym odcinku
wykonane zostaną przepusty pod
koroną drogi oraz podjazdami.
Dodatkowo przedsiębiorca
oczyści rowy oraz wyprofiluje
ich dno i skarpy. Po obu stronach
drogi zostaną wykonane pobocza
o szerokości 0,75 z kruszywa.
Umowny termin zakończenia
prac na tym odcinku to 31 sierpnia 2018 roku.
Pracownik UG A.K.

Co jeszcze przed nami – kalendarium imprez 2018
L.p.

Nazwa imprezy

Termin imprezy

Miejsce organizacji imprezy

1.

Gminne Obchody Dnia Strażaka
100-lecie OSP Przytyk, 90-lecie OSP Suków

24 czerwca

Stadion Sportowy w Przytyku

2.

Festyn Rodzinny „Powitanie Lata”

1 lipca

Plaża nad Zalewem w Domaniowie

3.

Letnia Edycja „Kina na Trawie”

czerwiec–sierpień

Stadion Sportowy w Przytyku

4.

Turniej Piłkarski Drużyn Sołeckich o Puchar Wójta
Gminy Przytyk

29 lipca

Stadion Sportowy w Przytyku

5.

XIX Ogólnopolskie Targi Papryki

19 sierpnia

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie

6.

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Przytyk

8 września

Stawy rybne w Zameczku

7.

Dzień Seniora

październik

Publiczne Gimnazjum w Przytyku
7
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Sieć wodociągowa w Ostrołęce i Kolonii Potkanna
Na finiszu jest już realizacja projektu „Budowa sieci
wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach:
Kolonia Potkanna, Ostrołęka”. Inwestycja obejmuje wykonanie sieci wodociągowej, przyłączy wodociągowych,
studni wodomierzowych betonowych oraz hydrantów pożarowych nadziemnych. W ramach prac zostało wybudowanych ponad 3 km nowej sieci dla dwóch wsi, ok. 52
gospodarstw może zostać przyłączonych do systemu wodociągowego Gminy Przytyk.
Część robót budowlanych przeprowadzono z wykorzystaniem nowoczesnej technologii metodą przewiertu
sterowanego. Korzyści z zastosowania tej metody w realizacji inwestycji to przede wszystkim mniejsze koszty
Budowa sieci wodociągowej.

Prace obejmowały wykonanie studni wodomierzowych betonowych.

Kino na trawie
Podobnie jak w ubiegłych latach, wakacyjne, piątkowe
wieczory będziemy mogli spędzić razem na trawie stadionu sportowego w Przytyku. Obecnie trwają prace nad
„dopięciem” repertuaru. Zarówno młodsi, jak i starsi widzowie na pewno znajdą w nim coś dla siebie.
Pierwszy seans już 29 czerwca. Ten wieczór spędzimy
z Felicją i Wiktorem, głównymi bohaterami bajki „Balerina”. Piękna choreografia, wpadającą w ucho muzyka,
angażujące zwroty akcji i wspaniała XIX-wieczna scenografia Paryża będą nam towarzyszyły podczas pierwszego
inauguracyjnego tegoroczne wakacje seansu.
By mogli Państwo zaplanować sobie wakacyjne spotkania z naszym kinem poniżej przedstawiamy harmonogram seansów. (*terminy mogą ulec zmianie)
29 czerwca „Balerina”
6 lipca „Moje córki krowy”
Terminy seansów
20 lipca
Kina na trawie 2018
3 sierpnia
10 sierpnia
Seanse kina na trawie organizuje Gmina Przytyk wraz
z GBP w Przytyku. Prosimy o śledzenie zapowiedzi seansów na naszej stronie internetowej: www.przytyk.pl
i naszym Facebooku.
Pracownik UG A.K.
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społeczne: brak zakłóceń w ruchu drogowym, mniejszy
hałas i zanieczyszczenie powietrza, mniejsza ingerencja
w przestrzeń działek stanowiących własność prywatną,
zachowanie małej infrastruktury prywatnych gospodarstw
(ogrodzenia, ogródki, wjazdy do prywatnych posesji itp.).
Koszt wykonania inwestycji to prawie 900 tys. zł.
W lipcu 2018 r. inwestycja będzie zakończona w całości
i przekazana do użytku.
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami
w miejscowościach: Kolonia Potkanna, Ostrołęka została
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Pracownik UG D.W.

Nowa droga w Sukowie

Trwa postępowanie wyłaniające wykonawcę budowy
drogi gminnej nr 350912W w miejscowości Suków. Inwestycja zostanie wykonana na odcinku od skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 732 w kierunku miejscowości Suków.
W ramach prac zostanie wykonana podbudowa drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.0/63, gr.
20 cm oraz nawierzchnia wykonana z warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm, warstwa wiążąca
z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm. W zakres prac dodatkowo wchodzi oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, oczyszczenie przepustów pod zjazdami oraz wykonanie obustronnych poboczy. Zakładany
termin zakończenia prac na tym odcinku do koniec października bieżącego roku.
Pracownik UG A.K.

Handel na Giełdzie Papryki

Już w lipcu wznawiamy handel na Giełdzie Papryki w Słowikowie. Zapraszamy producentów oraz
dystrybutorów od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 20:00. Dodatkowe informacje pod
nr telefonu 735 989 055.
Dyrektor CDiPR W.P.
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Przebudowa drogi wojewódzkiej 740 w Oblesie
Na przełomie kwietnia i maja został ogłoszony
przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej 740
w miejscowości Oblas. Już w tym roku droga ta
zostanie zmodernizowana. Umowa dotycząca tej
inwestycji – została podpisana i już wkrótce rozpoczną się prace na tym odcinku.
Wykonawcą prac będzie firma BUDROMOST
– STARACHOWICE Spółka z o.o. z Wąchocka.
Kwota całego przedsięwzięcia to 2 427 036,00 zł.
Inwestycja jest bardzo ważna dla naszego regionu. Odcinek tej drogi jest bardzo niebezpieczny i mieszkańcy Oblasu z niecierpliwością czekają
na jej efekty: – „To bardzo niebezpieczny odcinek
drogi! Bardzo się cieszę i czekam na efekt końcowy
prac” – powiedziała jedna z mieszkanek tej okolicy.
Pracownik UG A.K.

Obecny stan drogi wojewódzkiej 740 w miejscowości Oblas.

Domaniowska plaża – otwarcie sezonu
Powitanie lata to w naszym regionie już duża tradycja. Przed nami XII edycja festynu rodzinnego nad
zalewem w Domaniowie. Impreza ta organizowana
jest corocznie w pierwszą niedzielę lipca. W tym
roku w programie imprezy – nowość – gala disco
polo o nagrodę Starosty Radomskiego i Wójta Gminy
Przytyk, o którą walczyć będą zespoły: Mix Dance,
Goran & Crowd, Jack, Alibi (godz. 18:00–22:00).
Mniej oficjalne rozpoczęcie festynu to turniej piłki
siatkowej kobiet i mężczyzn, który startuje o godzinie 09:00. Oficjalne otwarcie imprezy nastąpi jednak
o godzinie 13.00. Na początku swoje umiejętności
przedstawi Młodzieżowa Orkiestra Dęta Moderato,
kolejno odbędzie się konkurs wiedzy o powiecie radomskim i Gminie Przytyk.
Piknik w Domaniowie nie odbyłby się bez wyborów
Miss Lata Ziemi Radomskiej, na który zapraszamy
wszystkie mieszkanki naszej gminy. Kto wie, może
w tym roku „korona” zostanie w gminie Przytyk.
W programie imprezy nie zapomniano także o najmłodszych – atrakcją dla dzieci będzie program cyrkowy

XI Edycja festynu rodzinnego powitania lata w Domaniowie.

zaadresowany właśnie do nich. Ponadto w ramach festynu
rodzinnego odbędzie się konkurs przeciągania liny oraz
pokazy sportów wodnych „Flyboard”.
Te wszystkie atrakcje już 1 lipca na plaży w Domaniowie. Na dwunasty festyn rodzinny zapraszają Starostwo
Powiatowe w Radomiu i Gmina Przytyk.
Pracownik UG A.K.

Rozpoczynamy prace we Wrzeszczowie
Kwiecień był wyjątkowym miesiącem pod względem
ilości podpisywanych umów związanych w inwestycjami
w naszej gminie. W tym miesiącu rozstrzygnięto przetarg
oraz podpisano umowę m.in. dotyczącą budowy parkingu
i zatoki parkingowej w miejscowości Wrzeszczów.
W postępowaniu przetargowym wzięło udział 10 przedsiębiorców. Finalnie wykonawcą tego przedsięwzięcia została firma „EUROBRUK” Kamila Żak z Radomia.
Wkrótce rozpoczną się prace na tym terenie obejmujące: roboty przygotowawcze, ziemne, ułożenie nawierzchni

z kostki brukowej betonowej oraz roboty wykończeniowe.
Projekt inwestycji zakłada wykonanie miejsc parkingowych
oraz zatoki dla autobusu dowożącego dzieci do szkoły.
Już w nowym roku szkolnym wszyscy uczniowie
uczęszczający do Publicznej Szkoły Podstawowej we
Wrzeszczowie będą mogli bezpiecznie dojeżdżać do
szkoły, korzystając z nowego parkingu znajdującego
się naprzeciw placówki. Szacowany koszt inwestycji to
183 740,35 zł.
Pracownik UG A.K.
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Udany Dzień Dziecka
10 czerwca na Stadionie Sportowym
w Przytyku odbył się festyn rodzinny
„Postaw na Rodzinę” zorganizowany
z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami imprezy byli Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Parafialny Zespół Caritas
w Przytyku.
Na ten czerwcowy dzień czekały
wszystkie dzieciaki. Które dziecko nie
chciałoby się przejechać kolejką albo
poskakać na eurobungee… Kolejny raz
festyn z okazji dnia dziecka zgromadził
wiele rodzin. Pogoda była fantastyczna, co tylko sprzyjało
uśmiechom na wymalowanych twarzach pociech. Na płycie stadionu można było znaleźć różnego typu dmuchańce, kolejkę elektryczną czy kulę bumper ball.

Na scenie wystąpił zespół „Wrzosiki”.

Zwycięzcom konkursów sportowych nagrody wręczył Dariusz Wołczyński.

Jak co roku w uatrakcyjnienie festynu włączyła się jednostka OSP Przytyk.

Gospodarz festynu Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński powitał wszystkich zebranych i zaprosił do wspólnego świętowania. Pierwszym punktem imprezy były
programy artystyczne przygotowane przez przedszkolaków, gimnazjalistów oraz uczniów Szkoły Podstawowej
z Przytyka i Wrzosu. Tę ostatnią szkołę reprezentował zespół Wrzosiki. Licznie zebrana przed sceną publiczność
podziękowała za występ gromkimi brawami.
Stałym punktem programu były także konkurencje
sportowe przygotowane przez pracowników przedszkola

Na najmłodszych czekały wspaniałe atrakcje.
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i szkół. Na zwycięzców czekały wspaniałe nagrody.
Na miejscu nie zabrakło także stoiska policji, pokazów
ratownictwa drogowego zorganizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przytyku oraz kurtyny wodnej.
Impreza zakończyła się wieczorem, a uśmiech dzieci
pozostał jeszcze na długo. Wszystkich, którzy odwiedzili
stadion w Przytyku i tych, którzy nie mogli być tego dnia
z nami zapraszamy za rok, na kolejną edycje naszego rodzinnego pikniku.
Pracownik UG A.K.

„Żyj bez uzależnień” to akcja Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
prowadzona podczas pikniku.
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„Żona uczciwa ozdoba mężowi i najpierwsza podpora domowi…”,
czyli: Kochanowski – Przystanek Wesele
Jest ciepły, majowy dzień.
Z dworku w przytyckim Zameczku rusza bryczka wioząca Jana
Kochanowskiego i Dorotę Podlodowską. Korowód jedzie wprost
do parafialnego Kościoła, gdzie ma
się odbyć ślub… Tak zaczyna się
coroczna impreza organizowana
przez gminę Przytyk, „Kochanowski – Przystanek Wesele”.
Wydarzenie odbyło się w czwartek 3 maja. W tym roku moment ten
uświetnił koncert zespołu Schola
Cantorum z Lublina oraz śpiewaczka Barbara Brzozowska.
Tradycyjnie o godzinie 15:00
odbył się przegląd kapel i zespołów ludowych nazywany Weselem
Kochanowskiego.
Tradycyjnie obchody Wesela Kochanowskiego rozpoczęły się w Zameczku.
Drugi rok z rzędu impreza plenerowa przebiegła na płycie Centrum Dystrybucji i Prze- Aleksandra Żytnicka i Grażyna Wieczerzyńska nagrodzili
twórstwa Rolnego w Słowikowie. Tak jak w poprzednich następuje osoby:
Kategoria kapel ludowych:
latach okoliczna społeczność nie zawiodła. Pogoda także
dopisała, a co za tym idzie widowisko działało na wszyst- - Kapela Jana Wochniaka (I miejsce);
kie zmysły. Zanim impreza przeniosła się pod chmurkę, - Kapela Henryka Gwiazdy (II miejsce);
swój koncert w dworku dał Młodzieżowy Zespół Pieśni - Kapela Tomasza Stachury (III miejsce).
Zespoły i śpiewacze:
i Tańca „Plejada”, składający się z uczniów Publicznego
Zespół folklorystyczny „Raz na ludowo” (I miejsce);
Gimnazjum w Przytyku.
Zespół
folklorystyczny „Wieniawa” (II miejsce);
Kochanowski – Przystanek Wesele to nie lada gratka dla
miłośników folkloru. Wydarzenia takie jak to, to hołd dla hi- - Zespół ludowy „Czerwone korale” z Ludwikowa
(III miejsce).
storii muzyki regionalnej oraz pokaz umiejętności i kunsztu
Na imprezę przyszło wiele zainteresowanych folklostarszych mieszkańców okolicznych miejscowości i wiosek.
rem
osób, wśród których znaleźli się nasi mieszkańcy oraz
Połączenie kultury dawnej i ciekawego widowiska.
Wśród występujących na zaślubinach młodej pary było goście z okolicznych gmin. Obchody tego święta trwały
kilka dni. Odbył się turniej szacho9 zespołów ludowych, 7 kapel i jedna
wy,
konkurs recytatorski z nagrodami,
śpiewaczka. Jak powiedział nam prze- W rolę pary młodej wcielili się
wodniczący Jury pan Adolf Krzemiń- uczniowie naszego Gimnazjum – wieczór pieśni patriotycznej.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz
ski, w tym roku przegląd miał wyjąt- Natalia Dębska i Michał Sobstyl.
serdecznie
dziękujemy i gratulujemy.
kowo wysoki poziom. Trzy osobowe
Pracownik UG A.K.
Jury w składzie Adolf Krzemiński,

Muzyczna rywalizacja Wrzosowianek.

Pogoda sprzyjała tańcom na tzw. dechach.
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Z mamą i tatą najlepiej!
Dzień Mamy i Taty to wyjątkowe święto, które
każdy z nas dobrze zna i szanuje. Szczególnie dbają o nie wychowawcy i nauczyciele dzieci, którym
zależy na edukowaniu, wychowaniu i rozwoju najmłodszych. Wychowawcy wiedzą, jak ważną rolę odgrywają rodzice w życiu dziecka i wiedzą, że mądra
miłość rodzicielska daje gwarancję tego, aby dzieci
były zdrowe, radosne, życzliwe i otwarte na innych.
Coroczne święto z okazji Dnia Mamy i Taty w Publicznym Przedszkolu w Przytyku miało miejsce w poniedziałek – 28 maja 2018 r.

Słodki poczęstunek i wręczenie upominków rodzicom.

Wspaniałe występy przedszkolaków.

W tym roku uroczystość zorganizowana została w Hali Sportowej w Publicznym Gimnazjum w Przytyku. Po
wspaniałych występach, w których dzieci zaprezentowały swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne na
twarzach rodziców zauważyć można było tylko jedno
– wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Po zakończonym
programie artystycznym dzieci wręczyły swoim mamom
piękne, własnoręcznie malowane kwiatuszki, a tatusiom
papierowe krawaty i zaprosiły wszystkich gości na słodki

Przedszkolaki w marynarskiej inscenizacji.

poczęstunek. Atmosfera tej uroczystości była podniosła,
ale i bardzo radosna, przebiegała w niezwykle rodzinnej i miłej atmosferze. Podziękowań, braw i pochwał dla
przedszkolaków tego dnia nie brakowało.
Dyrektor PP w Przytyku A.Sz.

Duże osiągnięcie gimnazjalistki
Małgorzata Prasek uczennica kl. IIIc PG im. Jana
Kochanowskiego w Przytyku została finalistką konkursu przedmiotowego z języka polskiego organizowanego
przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2017/2018. Konkurs przebiegał w trzech etapach,
do kolejnych kwalifikowali się najlepsi. Etap szkolny odbył się jeszcze w październiku 2017 r., II etap rejonowy
w grudniu 2017 r., natomiast III etap wojewódzki w lutym
2018 r., w Warszawie. Małgosia przygotowywała się do
konkursu pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego
pani Moniki Rdzanek.
Tytuł finalistki w konkursie przedmiotowym to duże
osiągnięcie i otrzymują go uczniowie zdolni, ambitni oraz
pracowici.
Gratulujemy wyników i życzymy naszej gimnazjalistce
sukcesów na kolejnych szczeblach edukacji oraz realizacji
marzeń związanych z wybranym kierunkiem kształcenia.
Dyrektor PG w Przytyku E.J.
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Finalistka konkursu – Małgorzata Prasek.
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Sukcesy na egzaminie gimnazjalnym
W dniach 18–20 kwietnia 2018 r. uczniowie klas trzecich gimnazjum w całej Polsce przystąpili do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych z: języka polskiego,
historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego.
W tym roku Publiczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku może się pochwalić naprawdę dobrymi wynikami. Nasi uczniowie bardzo dobrze napisali
egzamin z języka polskiego, uzyskując aż 70% poprawnych rozwiązań, dorównując poziomem do wyników województwa, które również wyniosły 70%. Ponadto wyniki
z języka angielskiego na poziomie podstawowym (60%)
są wyższe od wyników powiatu radomskiego. Pozostałe
wyniki z kolejnych przedmiotów w naszej szkole wyglądają następująco: historia i wiedza o społeczeństwie – 55%,

matematyka – 49%, przedmioty przyrodnicze – 55%, język angielski (poziom rozszerzony) – 40%.
Warto zaznaczyć, iż w tym roku mamy również sukcesy
indywidualne. Jedna z uczennic kl. IIIa – Dominika Kowalczyk – uzyskała 100% poprawnych rozwiązań na egzaminie
gimnazjalnym aż z trzech przedmiotów: języka polskiego,
przyrody oraz języka angielskiego (poziom podstawowy).
Ponadto pierwszy raz w historii naszego gimnazjum
został osiągnięty najwyższy wynik, jeśli chodzi o średnią ocen na koniec roku szkolnego – średnią 6,0 uzyskała
uczennica klasy IIIa – Natalia Puszka.
Gimnazjalistom oczywiście serdecznie gratulujemy,
jesteśmy dumni z naszych wychowanków i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.
Pracownik PG w Przytyku E.B.

Symboliczne wbicie łopaty
Na zakończenie roku szkolnego Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie zaprasza
wszystkie dzieci, ich rodziców i sympatyków szkoły na
coroczny festyn rodzinny. Tegoroczny piknik, który odbędzie się już 23 czerwca 2018 będzie połączony z niecodziennym wydarzeniem. W ten dzień na placu szkolnym
odbędzie się „Symboliczne wbicie łopaty” pod budowę
boiska. Na tę uroczystość zaproszeni zostali ważni goście.
Wydarzenie to będzie początkiem nowego etapu szkolnego życia we Wrzeszczowie.
Po części oficjalnej wszystkich zgromadzonych zapraszamy do zabawy. Będą m.in. występy przedszkolaków

i uczniów PSP we Wrzeszczowie, pokazy grupy historycznej „Sarmata” z Lublina, konkursy, gry i zabawy, loteria
fantowa. Dla „głodomorów” przewidziane są przekąski
z grilla, grochówka, pierogi, kawa i ciastko. Młodzież będzie mogła rozerwać się na rodeo i zjechać ze zjeżdżalni. Dla starszych rozrywką będą występy kapel ludowych
m.in. Lipców z Wygnanowa, czy Babskiej Rzeczpospolitej z Klwowa. Na zakończenie imprezy dyskoteka pod
chmurką z zespołem Remix.
Wszystkich serdecznie zapraszamy.
Pracownik UG A.K.

Przebudowa zakończona
Mieszkańcy Sewerynowa i Kaszewskiej Woli mogą
już poruszać się nowo przebudowaną drogą. Właśnie zakończyły się prace związane z remontem drogi gminnej
na odcinku między tymi miejscowościami. W ich wyniku
na blisko kilometrowym odcinku drogi utworzona została nowa nawierzchnia asfaltowa składająca się z warstwy
wiążącej o grubości 3 cm oraz warstwy ścieralnej o grubości 3 cm.
Przed wylaniem nowego asfaltu konieczne było przygotowanie drogi – oczyszczenie i skropienie asfaltem naTak prezentuje się nowa nawierzchnia przebudowanej drogi.

Oficjalny odbiór prac.

wierzchni drogowych. W harmonogramie prac znalazło
się ponadto oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna
i skarp z namułu. Remontowany odcinek otrzymał obustronne pobocza wykonane z kruszywa łamanego. Szerokość poboczy to 0,75 m.
Wykonawcą wspomnianych robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.,
ul. Opoczyńska 38, 26-434 Gielniów. Miłym zaskoczeniem był termin zakończenia prac na tym odcinku. Wykonawca zakończył remont w czerwcu, a umowny termin
opiewał na koniec września.
Pracownik UG A.K.
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Ulica Żeromskiego w nowej odsłonie

V miejsce ministrantów

Trwają prace remontowe na ulicy Żeromskiego koło
Publicznego Przedszkola w Przytyku. Wartość tego projektu to 301 965,00 zł. Wykonawcą prac na tej ulicy jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „GAIK” Dariusz Gaik.
Harmonogram prac przy przedszkolu obejmuje m.in.
roboty przygotowawcze i ziemne, wykonanie podbudowy
oraz nawierzchni z kostki brukowej szarej i kolorowej.
Wdrożony w życie projekt rozbudowy ulicy Żeromskiego ma usprawnić dojazd do Przedszkola.
Zakończenie prac firma przewiduje na połowę września 2018 roku.
Pracownik UG A.K.

1 i 2 maja w Rzeszowie odbyły się Halowe Mistrzostwa Polski Ministrantów o Puchar „Króluj Nam Chryste”, gdzie nasi lektorzy młodsi zajęli 5 miejsce.
To debiut drużyny naszych ministrantów. Nie było
łatwo, na początku trzeba było przejść eliminacje diecezjalne w dwóch etapach, które odbyły się w listopadzie
2017 roku i w marcu 2018 roku. Z turnieju eliminacyjnego
nasi lektorzy wyszli z I pierwszego miejsca do Mistrzostw
Polski.
Rozgrywki w Rzeszowie były podzielone na III kategorie wiekowe. Drużyna z Przytyka znajdowała się w kategorii wiekowej gimnazjalistów tzw. „lektorzy młodsi”
(w sumie grupa ta liczyła 96 zespołów).
Nasi Ministranci po trudnej i meczącej rywalizacji
doszli do 1/4 finału, gdzie niestety musieli się pożegnać
z turniejem i ostatecznie zajęli 5 miejsce. Trzeba również
zaznaczyć, że nasza drużyna pierwszy raz uczestniczyła
w tak prestiżowym turnieju, co tym bardziej cieszy ostateczny wynik.
W składzie drużyny grali: Michał Sobstyl, Dawid Piwowarczyk, Paweł Czajka, Bartłomiej Mizerski, Jakub
Piwowarczyk.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Ks. S.K.

Ulica Żeromskiego zmieniła się w plac budowy.

Informacje dla rolników
Od dnia 18 maja 2018 r. obowiązujące, znowelizowane
przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników
oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek
zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy
zbiorach.
Rolnik jest zobowiązany zgłosić pomocnika do ubezpieczeń w KRUS w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy
przy zbiorach, lecz nie później niż przed upływem okresu,
na który zawarta została ta umowa na formularzu zgłoszeniowym. Formularze te będą dostępne na stronie internetowej Kasy i w każdej jednostce organizacyjnej Kasy.
Obowiązkowe ubezpieczenie pomocnika rolnika
w KRUS obejmuje:
• ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w zakresie ograniczonym do świadczeń z tytułu
wypadku przy pracy rolniczej,
• ubezpieczenie zdrowotne (wprowadzone przepisy nie
dają możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pomocnika).
Informacje dotyczące wysokości i terminu opłacania
składek dostępne będą na stronie internetowej Kasy.
Na podstawie takiej umowy pomocnik zobowiązany jest
do osobistego świadczenia pomocy rolnikowi przy zbiorach
chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich,
w określonym miejscu i przez określony czas, a rolnik do
zapłaty umówionego wynagrodzenia za świadczoną pomoc. Umowa taka określa również zakres czynności wyko14

nywanych przez pomocnika rolnika oraz dzień rozpoczęcia
świadczenia pomocy przy zbiorach, jeżeli jest on inny niż
dzień zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach.
Nie wszystkie czynności wykonywane w gospodarstwie rolnym mogą być objęte umową o pomocy przy
zbiorach. Świadczenie pomocy przy zbiorach, w ramach
zawartej umowy o pomocy przy zbiorach, może dotyczyć
jedynie określonej ustawowo grupy produktów rolnych.
Dodatkowe informacje w tym zakresie dostępne będą na
stronie internetowej Kasy.
Szczegółowych informacji w zakresie obejmowania
ubezpieczeniami pomocnika rolnika, udzielają jednostki organizacyjne KRUS właściwe dla miejsca położenia
gospodarstwa rolnego, w którym pomocnik świadczy pomoc. Baza teleadresowa jednostek dostępna jest na stronie
internetowej KRUS pod adresem: www.krus.gov.pl.

UWAGA
Kasa informuje, że w związku z wprowadzeniem
nowej umowy o pomocy przy zbiorach wprowadzone zostały zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Do udzielania informacji w zakresie rozliczeń podatkowych
w związku z zawarciem takiej umowy właściwe
są organy podatkowe. Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858).
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Jubileusz strażaków ochotników
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński oraz Zarząd
OSP w Przytyku i OSP w Sukowie serdecznie zapraszają
na obchody Dnia Strażaka połączone z Jubileuszami 100lecia OSP w Przytyku oraz 90-lecia OSP w Sukowie. Uroczystość odbędzie się 24 czerwca 2018 roku.
Po uroczystym formowaniu oddziałów, obchody rozpoczną się Mszą świętą o godzinie 16:00 w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku.
Po nabożeństwie strażacy przemaszerują na stadion
sportowy w Przytyku, gdzie rozpocznie się część oficjalna
jubileuszów. Podczas obchodów nie zabraknie odznaczeń
i gratulacji.
W tym roku święto okrągłych rocznic powstania ochotniczych jednostek straży pożarnych będzie połączone

z imprezą muzyczną. Na przytyckiej scenie wystąpi SIMPLY THE BEST, MAXX DANCE oraz EFFECT. Podczas
zabawy będzie można spróbować prawdziwej strażackiej
grochówki.
Święto strażaków zbiegło się z meczem naszej drużyny
podczas mundialu w Rosji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kibiców, w specjalnie wydzielonej na to
wydarzenie strefie, będzie można obejrzeć mecz Polska
– Kolumbia na dużym telebimie. Mecz rozpoczyna się
o 20:00.
Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy zarówno na
zabawę z okazji Jubileuszu jak i na wspólne oglądanie meczu. Do zobaczenia!
Pracownik UG A.K.

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem
9 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przytyku gościł Zbigniew Masternak – dramaturg, prozaik, autor scenariuszy filmowych pochodzący ze wsi Piórków
w Górach Świętokrzyskich. W spotkaniu uczestniczyła grupa młodzieży z klas siódmych Szkoły Podstawowej w Przytyku.
Na wstępie gość przedstawił swoje dotychczasowe
osiągnięcia, mówił też o trendach we współczesnej literaturze polskiej, o początkach swojej kariery. Opowiadał w jaki sposób pisze się scenariusze filmowe.
Jego autobiograficzne książki „Niech żyje wolność”,
„Chmurołap” i „Scyzoryk” posłużyły za kanwę filmu
„Księstwo”. W 2014 r ukazała się kolejna część autobiograficznej trylogii „Nędzole”. Książka również
oparta jest na osobistych doświadczeniach i ukazuje
życie Polaków na emigracji. Książki Zbigniewa Masternaka ukazują się w językach obcych m.in. w macedońskim, wietnamskim, ukraińskim, słoweńskim
oraz mongolskim.
Podczas spotkania oprócz dyskusji z pisarzem
młodzież uczestniczyła w warsztatach filmowo-scenariuszowych. Uczniowie przygotowywali scenariu-

sze własnego pomysłu. Na zakończenie prezentowali swoje filmowe propozycje.
Dyrektor GBP M.K.

Nie mogło zabraknąć kwiatów i pamiątkowego zdjęcia.
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Nawet 900 tys. zł na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych”

Wnioski o pomoc można składać od 28 czerwca
Od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można ubiegać się
o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” związane m.in. z produkcją mleka krowiego.
W terminie od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można
ubiegać się o pomoc na inwestycje w „Modernizację gospodarstw rolnych” związane z produkcją prosiąt (obszar
A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją
bydła mięsnego (obszar C). Poprzedni nabór wniosków
o tego typu wsparcie przeprowadzony został od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r.
Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. I tak
w przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A)
wielkość ekonomiczna gospodarstwa musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro. Natomiast jeżeli rolnik planuje inwestycje związane z produkcją
mleka krowiego (obszar B) czy bydła mięsnego (obszar C)
wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących.
W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego
gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy

czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa
każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie
wartość co najmniej 10 tys. euro.
Wsparcie przyznawane jest w postaci dofinansowania poniesionych kosztów na realizację danej inwestycji.
Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Może on być wyższy
i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa
wspólnie kilku rolników.
Wysokość wsparcia zależy od rodzaju inwestycji
i wynosi maksymalnie w całym okresie realizacji PROW
2014–2020:
• 900 tys. zł w przedsięwzięciach związanych z rozwojem produkcji prosiąt;
• 500 tys. zł dla operacji w rozwój produkcji mleka krowiego lub rozwój produkcji bydła mięsnego.
Limitów pomocy nie można łączyć.
Dokumenty niezbędne do ubiegania się o przyznanie
pomocy znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
Źródło: www.arimr.gov.pl

Podsumowanie innowacji pedagogicznej „Matematyka jest wokół nas”
W Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego we Wrzeszczowie w mijającym roku szkolnym realizowana była innowacja pedagogiczna pod nazwą „Matematyka jest wokół nas”. Głównym celem tej innowacji
było wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności matematycznych w praktyce, a właściwie w życiu codziennym.
Uczniowie przygotowywali w grupach różne projekty.
17 maja odbyło się podsumowanie tej innowacji. Program podsumowania składał się z trzech części:
1. Konkurs „Matematyczny czar par”.
2. Prezentacja projektów przygotowanych przez uczniów
klas IV–VII.
Zmagania uczestników konkursu Matematyczny czar par.

3. Rozstrzygnięcie konkursu na
„Matematyczne ciastko” i rozdanie
nagród.
Innowacja matematyczna oraz jej
podsumowanie cieszyła się dużym
zainteresowaniem wśród uczniów. Rewelacyjnie wyglądały przygotowane
przez uczniów ciasta w kształcie figur
geometrycznych. Cieszyły nie tylko
oczy ale później także podniebienia.
Zwycięzcy konkursu Matematyczne ciastko. Od lewej: Mikołaj Makowski, Kacper Sakowski – III miejsce, Kacper Słonecki
– wyróżnienie, Oliwia Serafin, Kinga Białczak – II miejsce, Miłosz Derlecki – I miejsce, p. Dorota Radomska – nauczyciel
matematyki i autor innowacji.
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Szwajcarscy rolnicy zainteresowani uprawą papryki
w naszym regionie
10 czerwca gościła na naszym terenie grupa rolników
ze Szwajcarii. Zostali przywitani przez Pana Wójta Dariusza Wołczyńskiego na terenie obiektu CDiPR w Słowikowie. Goście przy muzyce w wykonaniu Kapeli Rodziny Foktów mogli skosztować naszych lokalnych potraw.
Przedstawiono im historię Gminy Przytyk oraz historię
i potencjał uprawy papryki przytyckiej.

Gości powitał Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński

Wizyta w terenie w gospodarstwie Łukasza Jankowskiego

Goście z zainteresowaniem obejrzeli i wysłuchali
przedstawionej im prezentacji, zadawali dużo pytań związanych z uprawą papryki, część pytań dotyczyło aspektów
ekologicznych.
Następnie grupa udała się do Dęby aby zwiedzić gospodarstwo pana Łukasza Jankowskiego. Zapoznali się
tam między innymi z innowacyjną uprawą papryki na
matach kokosowych. Z uznaniem wyrażali się o efektach
pracy pana Łukasza, który został nagrodzony gromkimi
brawami.
Dyrektor CDiPR W.P.

Sezon na wycieczki w pełni!
Majowa pogoda, długi dzień i młodzieńcza chęć poznawania świata sprzyjają wycieczkom. Tę planowaliśmy
już od dawna ze szczegółami.
W dniach 21–22 maja uczniowie klas IV–VII PSP im.
K. Makuszyńskiego we Wrzeszczowie udali się na wycieczkę do Torunia i Golubia-Dobrzynia. Humory dopisywały, pogoda też, więc nie wiadomo kiedy znaleźliśmy
się w Toruniu. Zwiedziliśmy z przewodnikiem przepiękną Starówkę, obejrzeliśmy ruiny zamku krzyżackiego,
zwiedziliśmy katedrę Świętych Janów, fotografowaliśmy
najpiękniejsze pomniki. Z zaciekawieniem obejrzeliśmy
seans w słynnym Planetarium, by później odpoczywać
w czasie rejsu po Wiśle i podziwiać widoki Torunia od
strony wody. Po tak pełnym wrażeń dniu udaliśmy się na
kolację i nocleg.
Kolejny dzień też przyniósł nam wiele atrakcji.
Zaczęliśmy od… „partaczenia” – czyli wzięliśmy
udział w warsztatach wypieku pierników. Bo jak
można być w Toruniu i nie zająć się piernikami?
To była świetna nauka i zabawa, każdy zrobił swój
piernik, posłuchał ciekawych opowieści o mieście,
handlu i tajemnicach wypieku „katarzynek”. Następnie udaliśmy się do Domu Legend, gdzie znowu czekała nas dobra zabawa. Tym razem uczestniczyliśmy jako aktorzy, statyści i gapie w różnych
wspaniałych opowieściach, legendach związanych
z Toruniem. Czas minął nam błyskawicznie!
Jeszcze tylko toruńskie lody, pamiątki i …
w drogę do Golubia-Dobrzynia. Piękny, średnio-

wieczny zamek, z późniejszą renesansową dobudową góruje nad okolicą. Zwiedzaliśmy go ok. 2 godziny, poznając
jego ciekawą historię, uzbrojenie i współczesne atrakcje.
Wielu z nas postanowiło zajrzeć tu w wakacje, kiedy to
odbywają się słynne turnieje rycerskie.
To był ostatni punkt programu naszej wycieczki – teraz
już tylko droga powrotna w wesołych humorach. Wszyscy
zadowoleni wrócili bezpiecznie do swoich domów.
„Byłem, zobaczyłem, zapamiętam” – myślę, że ta interpretacja słynnych słów najlepiej oddaje to, co czują nasi
uczniowie. Wrażenia z niej, zapamiętane informacje, posłużą jako wzbogacenie wiedzy na różnych przedmiotach.
To była bardzo udana wycieczka!
Pracownik PSP we Wrzeszczowie M.M.O.

Uczestnicy wycieczki przed pomnikiem Mikołaja Kopernika obok ratusza w Toruniu.
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Z Przytyka do kadry narodowej
Duży sukces naszego mieszkańca w dyscyplinie wędkarstwa wyczynowego – Pawła Wlazło. Od trzech lat
pan Paweł walczy w zawodach grand prix Polski. Dzięki
swoim wysokim lokatom w klasyfikacji dwuletniej zajął
IV miejsce, które dało mu powołanie do Kadry Polski.
Pod koniec kwietnia na wniosek Głównego Kapitana
Sportowego Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd
Główny Związku powołał Pawła Wlazło do ścisłej kadry
PZW seniorów w dyscyplinie wędkarstwa spławikowego
na mistrzostwa świata 2018. Zawody odbędą się w Montemor-o-Novo w Portugali w terminie od 2 do 9 września
bieżącego roku.
Jesteśmy niezmiernie dumni z dokonań naszego mieszkańca i trzymamy kciuki za wyniki na mistrzostwach
świata.
Pracownik UG A.K.

Paweł Wlazło – członek kadry narodowej wędkarstwa spławikowego 2018.

GROM PRZYTYK

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzosie
Ponad miesiąc temu odbył się Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzosie.
Klub Sportowy „GROM” Przytyk z chęcią organizuje,
a także wspiera takie pomysły. Również tym razem nauczyciel wychowania fizycznego, trener seniorów IV ligi
piłki siatkowej – Karol Wlazło, zasugerował organizację
takiego turnieju. Chcemy zaszczepić w młodzieży chęć
gry w siatkówkę, tym bardziej, że jeżeli znajdą się chętni, zarówno chłopcy jak i dziewczynki jesteśmy w stanie
utworzyć także inną sekcję wiekową siatkówki. Jak do tej
pory w Klubie Sportowym „GROM” Przytyk istnieją grupy wiekowe: Kadetek (przedział wiekowy do 1 klasy liceum) oraz Seniorów (sekcja, w której przedział wiekowy
jest różny, jednakże liczą się umiejętności).
Turniej, który rozgrywany był w sali sportowej we
Wrzosie, cieszył się bardzo dużą liczbą chętnych. Przyjechały drużyny szkół podstawowych z Przytyka oraz
Wrzeszczowa. W grupie chłopców na I miejscu triumfował zespół z Przytyka, na drugim miejscu uplasował się
gospodarz, zaś trzecie miejsce zajęła drużyna ze Wrzesz-

Zwyciężczynie w kategorii kobiet.
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czowa. W grupie dziewcząt I miejsce wywalczył zespół
ze Wrzosu, drugie zgarnął zespół z Przytyka, ostatnie,
także wywalczone – Wrzeszczów. Każda z drużyn pod koniec turnieju usłyszała przemowę głównego organizatora,
o którego był rozgrywany puchar – dyrektor Jolanty Kowalik. Pani Dyrektor wraz z innymi klasami i opiekunami
wiernie kibicowała swojej reprezentacji szkoły.
To był pierwszy turniej w tej dziedzinie sportowej w tej
szkole, mamy nadzieje, że zaszczepiliśmy trochę chęci do
gry w siatkówkę, a na tym na pewno się nie skończy, ponieważ pod okiem Karola Wlazło na pewno ta dyscyplina
nie wyginie w tej placówce.
Cały turniej przypieczętowaliśmy licznymi nagrodami
m.in. pucharami i dyplomami dla każdej drużyny, medalami i nagrodami dla każdego zawodnika oraz statuetkami
dla najlepszych zawodników turnieju płci żeńskiej i męskiej.
Grom Przytyk A.S.
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SOKÓŁ

Nasi reprezentanci

Powoli dobiega koniec sezonu piłkarskiego 2017/2018.
Pozostało trzy kolejki do rozegrania.
W tym artykule przedstawiamy zawodników Sokoła Przytyk. Przedstawiamy ludzi, którzy dostarczają nam
wielu wrażeń i emocji podczas rozgrywek piłkarskich na
naszych obiektach sportowych. Reprezentują nasz Klub,
naszą Gminę Przytyk na wielu boiskach regionu.
Prezes Sokół Przytyk R.B.

Seniorzy Sokół Przytyk. Górny rząd od lewej: Pawlak Jarek, Szubiński Daniel, Kępka
Sławek, Korgul Marcin, Lawrenc Marek, Synderowski Michał, Molga Przemek, Radomski
Bartek, Leśniewski Dominik, Majewski Michał, Imiołek Sebastian, Kaczkowski Bartek,
Sebastian Drabik. Dolny rząd od lewej: Lesiak Emil, Sobczak Michał, Szczepaniak Daniel,
Soliński Mariusz, Jeżmański Bartek, Soliński Grzegorz, Radomski Filip, Kołodziejczyk
Patryk, Bełzowski Krzysztof.

Juniorzy Młodsi Sokoła Przytyk rocznik 2002–2003. Górny rząd od lewej: Sobstyl Michał,
Zarębski Paweł, Łomża Kacper, Piwowarczyk Dawid, Mizerski Bartek, Czajka Paweł, Senator Damian, Trzeciak Kuba, Wesołowski Kacper, Warmiak Szymon, Sobczak Szymon.
Drugi rząd od lewej: Wikaliński Wiktor, Bienias Kuba, Kot Krzysztof, Kowalik Kamil, Błaszczyk Patryk, Michalski Kacper.

Orliki rocznik 2007–2008 Sokoła Przytyk. Od lewej: Czajka Michał, Popkow Igor, Pudzianowski Bartek, Szymański Brunon, Stolarczyk Hubert, Fijałkowski Maciek, Wawrzyński
Dawid, Pietrasik Krystian, Ruszczyk Dawid, Hartwig Jakub, Puszka Wiktor, Dyjas Igor,
Gniadek Mikołaj, Domagalski Michał.

Tabela Klasa ,,A” „NICE SPORT 2” grupa 2

lp.

drużyna

mecze

punkty

zwycięstwa

remisy

porażki

bramki

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Potworów
SKS POTWORÓW
Zodiak Sucha
Chojniak Wieniawa
Błotnica
Sokół Przytyk
Orzeł Gielniów
MKS WYŚMIERZYCE
Młodzik-18
POWAŁA TACZÓW
Kraska Jasieniec
Strażak Wielogóra
Jaguar Wolanów
Sadownik Błędów

23
22
23
23
23
23
23
23
23
22
23
22
22
23

62
47
46
45
42
35
32
28
27
24
21
17
17
13

20
15
15
13
13
11
10
8
7
7
6
5
5
3

2
2
1
6
3
2
2
4
6
3
3
2
2
4

1
5
7
4
7
10
11
11
10
12
14
15
15
16

65:18
48:24
58:32
45:27
60:32
45:49
58:54
51:56
50:52
42:66
32:40
34:77
23:55
28:57

Tabela Junior Młodszy I Liga Okręgowa

lp.

drużyna

mecze

punkty

zwycięstwa

remisy

porażki

bramki

1
2
3
4
5
6

Energia Kozienice
Skaryszewianka
Sokół Przytyk
Mazowsze Grójec
Broń Radom
GKS GRYFIA MIRÓW

9
10
8
8
8
9

25
20
14
9
4
3

8
6
4
3
1
1

1
2
2
0
1
0

0
2
2
5
6
8

35:8
30:14
31:11
11:31
15:28
14:44

Tabela Orlik II Liga Okręgowa

lp.

drużyna

mecze

punkty

zwycięstwa

remisy

porażki

bramki

1
2
3
4
5

Broń Radom IV
Oronka Orońsko
POWAŁA TACZÓW
Sokół Przytyk
JUNIOR Radom II

6
5
6
6
5

18
12
6
6
0

6
4
2
2
0

0
0
0
0
0

0
1
4
4
5

45:14
42:35
26:27
19:29
20:47
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Dane teleadresowe
Nazwa
Urząd Gminy Przytyk
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przytyku
20

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

