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Gmina Przytyk zdecydowanym liderem!
Skalę zaangażowania samorządowych budżetów w lokalne inwestycje mierzy się na różne sposoby. Jednym
z nich są wydatki inwestycyjne per capita. Statystyki zawsze warto jednak uważnie śledzić i analizować. Statystyka
ta pokazuje wielkości wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkańca. Cieszy nas fakt, że Gmina Przytyk
jest na I miejscu wśród gmin powiatu radomskiego.
Inwestycje to podstawowy czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego: napędzają wzrost gospodarczy i PKB,
budują przewagi konkurencyjne, generują nowe miejsca
pracy, redukują bezrobocie. W skali makro głównym graczem na inwestycyjnym rynku jest sektor przedsiębiorstw
– dużych oraz małych i średnich. Lokalnie jednak nie zawsze tak się dzieje. Zważywszy na charakter i strukturę

gospodarki poszczególnych powiatów i gmin, czołowymi
inwestorami niejednokrotnie bywają samorządy, realizujące szereg ustawowych zadań m.in. z zakresu drogownictwa, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji,
kultury.
Pismo „Wspólnota” wyliczyło średnie nakłady inwestycyjne samorządów w latach 2013–2015, obejmujące
całość wydatków majątkowych na drogi, edukację, zdrowie, kulturę, sport i in. Gmina Przytyk z kwotą 790,32 zł
na mieszkańca znalazła się na I miejscu wśród gmin powiatu radomskiego, z kolei kwota 115,54 zł na mieszkańca
dała powiatowi radomskiemu 154 miejsce wśród 314 powiatów.
Pracownik UG – M.K.

Powołujemy komisję ds. szacowania strat
Szanowni Państwo,
Wystąpienie szkód spowodowanych niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi – huragan, przymrozki,
deszcz nawalny czy też innymi zjawiskami – zawsze należy zgłaszać do Urzędu Gminy. Jednocześnie informuję, że
w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – porywistego wiatru – huraganu z 5 na 6 października br., Urząd Gminy w Przytyku niezwłocznie wystąpił do Wojewody Mazowieckiego
z wnioskiem o powołanie komisji ds.
szacowania szkód, zgodnie z obowiązującymi procedurami działania w takich sytuacjach. Decyzję o powołaniu
komisji podejmuje Wojewoda, należy
to do jego wyłącznej kompetencji. Po
powołaniu komisji przystępuje ona
do pracy, ustala harmonogram działania i rusza w teren szacować straty.
Wynikiem pracy członków komisji
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jest protokół, który musi być podpisany przez właściciela
gospodarstwa, w którym wystąpiły szkody oraz członków
komisji. Jednocześnie jest przekazywany do biura Wojewody do wydziału Zarządzania Kryzysowego celem jego
zatwierdzenia.
Przypominam Państwu, że prowadzony jest nabór
wniosków o szacowanie strat poniesionych przez rolników.
Wnioski można składać od dnia 13.10.2017 r. w pok. nr 14
Urzędu Gminy w Przytyku. Formularze wniosków do pobrania dostępne
są w pok. 14 Urzędu Gminy w Przytyku lub na stronie www.przytyk.pl –
zakładka: druki do porania – wniosek
zgłoszenie szkód w uprawach.
Każda poszkodowana osoba powinna jak najszybciej złożyć wniosek do czego serdecznie zachęcam.
Wójt Gminy
/-/ Dariusz Wołczyński
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Przytyk
Skończył się właśnie sezon letni, tak bardzo pracowity dla wielu
z Państwa, o wyjątkowości naszej gminy nie świadczą położenie czy mikroklimat, lecz ludzie,
którzy swoją codzienną ciężką
pracą pokazują, że mogą rozwijać
się pomimo trudności. Kolejny
raz z dumą mogliśmy świętować
i pokazać przybyłym gościom kawałek miejsca, w którym żyjemy. Ważnym wydarzeniem
jak co roku były XVIII Ogólnopolskie Targi Papryki,
które na stałe zagościły w kalendarzu imprez plenerowych naszej gminy.

Dziękuję, że pomimo niesprzyjającej aury, tak licznie przybyli Państwo, by wspólnie świętować to z czego
jesteśmy wszyscy dumni, że nasza „papryka przytycka”
cieszy się tak ogromnym uznaniem i zainteresowaniem
w nie tylko w Polsce ale również w wielu innych krajach.
To Państwo są bohaterami tego corocznego święta, bo
to wszystko dzięki Państwa codziennej pracy. Dziękuję
wszystkim, którzy byli z nami tego dnia.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i idąc
z duchem czasu stworzyłem swój profil na Facebook’u.
Mogą już Państwo kontaktować się ze mną również tą
drogą. Zachęcam do polubienia: www.facebook.pl/wolczynski.dariusz
Zapraszam również do lektury naszego biuletynu!
Dariusz Wołczyński

Deszczowe ale udane XVIII Ogólnopolskie Targi Papryki
W niedzielę 20 sierpnia na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie odbyły się coroczne Ogólnopolskie Targi Papryki, impreza jest już pełnoletnia! Choć pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu to
mimo tego około godz. 17.00 tłum przed sceną był coraz
większy, a zgromadzona widownia pokazała, że potrafi się
dobrze bawić.
Wszystko zaczęło się od uroczystej mszy świętej
w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku, gdzie rolnicy, mieszkańcy gminy, organizatorzy, mieli okazję podziękować za tegoroczne plony.
Mszę poprowadził biskup Radomski Henryk Tomasik
wraz z proboszczem parafii księdzem Sławomirem Fundowiczem. Potem wszyscy przejechali na teren Centrum
Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. Organizatorami tej ogólnopolskiej imprezy był Wójt Gminy
Przytyk, Starosta Radomski, a patronat honorowy sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Targi oficjalnie otworzył Wójt Gminy Dariusz Wołczyński. Część artystyczną rozpoczął występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Moderato” z Przytyka po którym

Wójt Gminy wręczył orkiestrze wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Przytyk” za dotychczasową współpracę
i uświetnianie swoimi występami imprez gminnych i nie
tylko. Uhonorowany również wyróżnieniem „Zasłużony
dla Gminy Przytyk” został Radosław Piotrowski – Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Moderato” za
wieloletnią pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju i promocji Gminy Przytyk. Orkiestra jest nasza chlubą
i cieszymy się, że zawsze możemy na nią liczyć w związku z uświetnianiem uroczystości naszych gminnych, ale
i nie tylko. Jednocześnie przy tej okazji oprócz wręczenia
wyróżnienia orkiestra została doposażona w nowy sprzęt
– instrumenty muzyczne, które na pewno posłużą na kolejne kilka lat.
Medal „zasłużony dla powiatu radomskiego” otrzymał
Sylwester Podymniak z gminy Przytyk. To radny gminy
i naczelnik OSP z Sukowa, dodatkowo Sywester Podymniak jest członkiem zarządu powiatowego ZOSP w Radomiu oraz prezesem zarządu gminnego ZOSP w Przytyku.
Wręczono także odznaczenia: medal „Zasłużony dla rolnictwa” dla Henryka Kozika rolnika z gminy Przytyk, który
zajmuję się hodowlą bydła i trzody chlewnej oraz produkcją papryki.

Od lewej Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk,
Kierownik Delegatury MUW Krzysztof Murawski, wyróżnieni medalem „Zasłużeni dla rolnictwa”: Sławomir Węgliński oraz Henryk Kozik rolnik z terenu gminy Przytyk

Od lewej Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk,
poseł Robert Mordak oraz laureaci konkursu na najładniejsze stoisko z papryką – Maria
Janowska, Aneta Grela z córeczką, Bernadeta Fokt, Mariusz Pająk, Łukasz Mnich
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Jak co roku odbył się konkurs na najlepsze stoisko z papryką. Komisja konkursowa przyznała I miejsce Łukaszowi Mnichowi, na II miejscu znalazł się
Mariusz Pająk, a na III – Maria Janowska. Ponadto
wyróżniono stoisko Anety Greli oraz Bernadety Fokt.
Na estradzie wszystkim laureatom wręczono nagrody.
Były też nagrody i wyróżnienia za najlepsze przepisy
kulinarne z dodatkiem papryki.

Zabawa naszych małych pociech

Zwycięskie „paprykowe” stoisko

Następnie najbardziej lubiana przez najmłodszą widownię DJ Miki rozkręciła imprezę, zabawna małpka

Gwiazdą wieczoru był Grzegorz Hyży

Ogólnopolskie Targi Papryki swoim występem
uświetniła Jagoda
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uczyła dzieci tańczyć oraz śpiewać prostych i rytmicznych
piosenek. Dzięki energetycznej muzyce i zabawnym tekstom była dobra zabawa.
W tym roku na scenie wystąpił kabaret Koń Polski,
jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej,
który przyjechał ze swoim programem „Marian i Hela”.
Kiedy artyści weszli na scenę rozległy się oklaski, a na
twarzach pojawił się uśmiech.
Dodakowo wystąpił zespół lokalny „Wrzosowianki”
z Wrzosu, zagrała również Kapela Foktów. Tradycyjnie
podczas imprezy można było próbować
regionalne przysmaki, m.in. chleb ze
smalcem, wędliny, pierogi itp.
Na scenie pojawiły się znane gwiazdy muzyki rozrywkowej Exaited, Jagoda
oraz Grzegorz Hyży. O bezpieczeństwo
zadbali policjanci i ochroniarze. Na zakończenie odbył się pokaz sztucznych
ogni. Organizatorzy imprezy, dbają o to
żeby każda impreza była zawsze na
odpowiednim poziomie. Jednocześnie
chcemy podziękować Wszystkim, którzy byli z Nami tego dnia, pomimo że
pogoda nie zachęcała do wyjścia z domu. Dziękujemy!!!

Wokalistka zespołu Exaited z naszą wspaniałą publicznością
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V Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Przytyk
W niedzielę 3 września na stawach w Zameczku odbyła się V edycja Zawodów Wędkarskich o Puchar Wójta
Gminy Przytyk, zorganizowanych dla mieszkańców przez
Wójta Gminy Przytyk oraz Zarząd Koła Wędkarskiego
nr 21 w Przytyku.
Tegoroczne zawody cieszyły się wyjątkowo dużym
zainteresowaniem ze strony miłośników wędkowania. Na
„stawach zameczkowskich” pojawiło się wielu zawodowych, jak i amatorskich wędkarzy, którzy rywalizowali
w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – Seniorzy
II kategoria – Juniorzy
III kategoria – Dzieci
Zawody rozpoczęły się o godzinie 13.00. Przed rozpoczęciem rywalizacji uczestnicy otrzymali numery startowe i skierowali się do wyznaczonego miejsca połowu.
Zmaganiom przyglądała się również publiczność licznie
zgromadzona nad stawami w Zameczku. Przez 3 godziny
zagrzewała do walki i podtrzymywała na duchu uczestników rywalizacji. O godzinie 16.00 sędziowie ogłosili
oficjalne zakończenie zawodów i przystąpili do ważenia
złowionych ryb.
Następnie odbyło się oficjalne ogłoszenie listy zwycięzców, co obrazuje poniżej przedstawiona tabela.
Laureaci otrzymali cenne nagrody i trofea – w postaci
„Pucharów Wójta Gminy Przytyk”, o które tak zaciekle

Zdobycz, która cieszyła „oko” pana Mirosława Gocla

Dyplomy i nagrody otrzymali również najmłodsi wędkarze.

Cierpliwość się opłaca – w oczekiwaniu na „duża rybę”

rywalizowali. Odznaczenia wręczył Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk. Dzieci, które uplasowały się poniżej III miejsca również zostały nagrodzone upominkami
ufundowanymi przez Pawła Wlazło. Wójt Gminy Przytyk
serdecznie dziękuje Zarządowi Koła Wędkarskiego nr 21
w Przytyku, Marcinowi Kusztalowi oraz Pawłowi Wlazło
za aktywny udział w organizacji Zawodów.
Po wędkarskich zmaganiach przyszedł czas na integrację. Uczestnicy, organizatorzy oraz wszyscy obecni
zgromadzili się wokół ogniska i wspólnie piekli kiełbaski.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

Laureaci V Zawodów Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Przytyk
Kategoria
Imię i nazwisko laureata
Masa ryby w kg
I miejsce – SŁAWOMIR KONOPKA
14,84 kg
II miejsce – PAWEŁ WLAZŁO
9,90 kg
seniorzy
III miejsce – GRZEGORZ WOŹNIAK
8,90 kg
IV miejsce – TOMASZ PAWEŁEK
4,86 kg
I miejsce – KACPER KOWALIK
3,25 kg
juniorzy
II miejsce – DOMINIK GIBAŁA
2,77 kg
III miejsce – KAMIL KOWALIK
2,08 kg
I miejsce – HUBERT BARWICKI
5,53 kg
II miejsce – OLA KWIETNIEWSKA
5,39 kg
dzieci
III miejsce – JAN SEREDYN
3,68 kg
Osoby wyróżnione
MARIUSZ ZIUŁEK, TOMASZ KONOPKA, PAWEŁ SOBÓL, CEZARY KONOPKA, MIKOŁAJ SZCZĘSNY,
KAROL KUSZTAL
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Profilaktyka nowotwór głowy i szyi
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Przytyku i Wrzeszczowie informuje, że pozytywnie
przeszedł proces rekrutacji i został zakwalifikowany do
udziału w projekcie „Profilaktyka Nowotworów Głowy
i Szyi”.
Celem głównym projektu realizowanego przez Klinikę
Neuroradiochirurgii sp. z o.o. w Warszawie w partnerstwie
ze Związkiem Pracodawców jest zwiększenie dostępności
do badań diagnostycznych i profilaktycznych dla osób
w wieku pomiędzy 40 a 65 rokiem życia oraz zwiększenie
wiedzy na temat nowotworów głowy i szyi.
W ostatnich latach w naszym kraju obserwuje się dynamiczny wzrost zachorowań na nowotwory głowy i szyi.
Są to głównie raki: wargi, dna jamy ustnej, języka, migdałków, gardła, krtani nosa, zatok przynosowych, tarczycy,
skóry twarzy i szyi. Głównymi czynnikami ryzyka są: palenie, alkohol oraz wirus brodawczaka ludzkiego HPV.
Szanowni Państwo, mamy niepowtarzalną szansę
skorzystania z bezpłatnych i nie wymagających skiero-

wania badań profilaktycznych, które będą realizowane
w naszych Ośrodkach Zdrowia.
W związku z powyższym, zapraszamy wszystkie osoby
w wieku pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, które są wieloletnimi palaczami, pijący alkohol, zagrożone wirusem HPV
oraz osoby które posiadają jeden z objawów utrzymujących się min. 3 tygodnie: pieczenie języka, niegojące się
owrzodzenie oraz/lub czerwone albo białe naloty w jamie
ustnej, ból gardła, przewlekła chrypka, guz na szyi, niedrożność nosa lub krwawy wyciek z nosa, ból w trakcie
oraz/lub problemy z przełykaniem.
Lekarz lub pielęgniarka po wypełnieniu z pacjentem
ankiety ustala z nim bezpośrednie zgłoszenie się do jednego z ośrodków i umawia pacjenta na dalszą diagnostykę.
Więcej informacji i ulotek związanych z programem
otrzymacie Państwo w Ośrodkach Zdrowia. Osoby chętne
mogą zgłaszać się telefonicznie pod numerami telefonów:
Wrzeszczów 48 618 01 06 oraz Przytyk 48 618 00 69
Pracownik SPZOZ Przytyk K. K.-K.

Zmiana zasad udzielania nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
Szanowni Mieszkańcy! Dnia 1 października 2017 roku
weszła w życie nowelizacja rozporządzenia dotycząca
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Zmieniają się również zasady udzielania
Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej w regionie. Będzie ona udzielana w tak zwanych sieciach szpitali (PSZ).
Po pomoc w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej mieszkańcy gminy mogą zgłaszać się do następujących placówek:
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Radomiu, Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza 5, tel.
48 361 37 85; 48 361 37 86; 691 044 340;
Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego, Radom, ul. Tochtermana 1, tel. 48 363 30 23
oraz
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży, ul. Anki 4, tel. 48 385 69 64;

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, ul. Sienkiewicza 29, tel. 48 612 42 09;
500 167 539.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w razie zdarzeń i nagłych wypadków, gdzie potrzebna jest pomoc lekarska, udzielana ona będzie od poniedziałku do piątku
w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy – t.j. soboty,
niedziele oraz święta.
Ważne!
Przypominamy również, że w razie nagłego przypadku,
zagrożenia życia prosimy dzwonić na numer alarmowy
112 lub 999, wtedy dyspozytor kieruje karetkę z możliwie
najbliższego miejsca, zgodnie z procedurami świadczenia
pomocy medycznej.
Pracownik UG A.K.

Sezon grzewczy 2017/2018
Przypominamy naszym mieszkańcom o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. To na właścicielach i zarządcach
domu spoczywa zadanie dopilnowania czystości kominów i drożności
przewodów kominowych.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jakie niebezpieczeństwo dla naszego życia i zdrowia może czaić się
w naszych kominach. Każdego roku
w Polsce wybucha kilka tysięcy pożarów sadzy w kominie i dochodzi do
zatrucia tlenkiem węgla – czadem.
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W każdym domu kominy powinny być obowiązkowo
sprawdzone raz w roku. Jeśli przewody spalinowe i dymowe są używane, należy je również systematycznie czyścić:
spalinowe – dwa razy w roku, dymowe – cztery.
Nie oczyszczenie przewodu dymowego może doprowadzić do zapalenia
się sadzy, która podczas eksploatacji
osadza się na wewnętrznych ściankach komina. Temperatura takiego
pożaru przekracza nawet 1000 stopni
Celsjusza!
Pracownik UG A.K.
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Aktywny wypoczynek w czasie wakacji
Grupa uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie miło wspomina wypoczynek na kolonii w Jastrzębiej Górze. Zakwaterowani byli w ośrodku wypoczynkowym

„Hutnik”. Gdy sprzyjała pogoda, uczestnicy kolonii
zażywali morskich kąpieli i opalali się na plaży. Korzystali również z basenu w ośrodku wypoczynkowym. Wyjeżdżali na wycieczki m.in. do Trójmiasta
i na Hel. Zwiedzili Westerplatte, Starówkę w Gdańsku i port w Gdyni. Pobyt na kolonii w znacznej mierze finansowany był ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Koloniści wrócili z kolonii opaleni i bardzo zadowoleni. Myślą już o wypoczynku, tym razem w czasie ferii zimowych, które rozpoczną się w połowie
stycznia.
Dyrektor PSP we Wrzeszczowie W. K.

Gmina zakupi szczepionki dla seniorów!
Darmowe szczepienie przeciwko grypie dla seniorów
Program ten jest skierowany do seniorów, którzy ukończyli 65 rok życia i są mieszkańcami gminy Przytyk. To
najlepszy moment, żeby zaszczepić się przeciwko grypie.
Szczyt zachorowań jest odległy, więc zaszczepiony teraz
organizm będzie miał odpowiednio dużo czasu, żeby się
przygotować.
Władze gminy postanowiły przekazać Samodzielnemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Przytyku oraz we
Wrzeszczowie za zgodą Rady środki finansowe z budżetu
gminy w kwocie ok 15 000 zł w formie dotacji na pokrycie
kosztu zakupu szczepionki dla Seniorów 65+.
Szczepienia będą wykonywane w SPZOZ w Przytyku
przy ul. Kościelnej oraz SPZOZ we Wrzeszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych przez SPZOZy. Osoby zgłaszające się do zaszczepienia powinny mieć
przy sobie dowód osobisty.
Dlaczego to takie ważne?
Żeby być chronionym przed wirusem grypy przez kilka
miesięcy, wystarczy jedna szczepionka. Osoby po 65 roku
życia są szczególnie narażone, bo o ile sama choroba jest
uciążliwa w swym przebiegu, to i tak najgroźniejsze są

powikłania. Wszystko po to, by uniknąć ich oraz hospitalizacji. Rocznie w regionalnych statystykach szpitalnych
figuruje około kilkaset tys. zachorowań na grypę, ale to
nie daje pełnego obrazu sytuacji, bo nie wszyscy chorzy
trafiają do lekarza.
Seniorzy, dzięki programowi realizowanemu przez samorząd gminy, mogą zaszczepić się bezpłatnie.
Dodatkowe informacje o akcji można uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów SPZOZ Przytyk 48 618 00 69
lub SPZOZ Wrzeszczów 48 618 01 06
Pracownik UG – M.K.
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Modernizacja drogi gminnej w Mścichowie
Zakończyły się prace modernizacyjne związane
z przebudową drogi gminnej nr 350910W w miejscowości
Mścichów. 20 lipca przedmiotowy odcinek drogi został
oficjalnie przekazany do użytku przez Marka Gierczaka
pełniącego obowiązki kierownika budowy. Odbiór inwestycji przeprowadzili: Dariusz Wołczyński – Wójt Gminy
Przytyk, Marek Marlica – Inspektor Nadzoru Radomskiego Oddziału Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
oraz Alicja Kwiatkowska i Wojciech Wrzecion – Inspektorzy będący przedstawicielami Urzędu Gminy w Przytyku.
Całkowity koszt inwestycji opiewał na kwotę ok. 250 tys.
złotych z czego aż 124 tys. stanowiły środki uzyskane przez
Gminę Przytyk z budżetu Urzędu Marszałkowskiego.
Droga w trakcie modernizacji

Operacja była realizowana na 756 m odcinku. Prace modernizacyjne polegały na utworzeniu nawierzchni asfaltowej na dotychczasowej drodze gruntowej. Ponadto nowo
powstałą drogę (o szerokości 450 cm) okalają obustronne
pobocza o szerokości 75 cm, co zwiększa bezpieczeństwo
pieszych i rowerzystów poruszających się po drodze.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Zaskórski
i Wspólnicy Sp. z o.o. Gielniów wykonujące zlecone prace, oczyściło i pogłębiło znajdujące się w obrębie inwestycji rowy, biegnące wzdłuż zmodernizowanej drogi.
Pracownik UG – A.K.
Efekt finalny zmodernizowanego odcinka drogi w Mścichowie

Jest droga w Posadzie
W drugiej połowie sierpnia br. dokonano oficjalnego odbioru drogi gminnej nr 350904W w miejscowości
Posada. W wyniku prac utworzono 844 m odcinek drogi
o szerokości jezdni 4,0 m. Dolna warstwa podbudowy została wykonana z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. 12 cm,
górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5
gr. 8 cm. Nawierzchnie wykonano z mieszanek mineralnobitumicznych asfaltowych, w której skład wchodzą 4 cm
warstwa wiążąca, 3 cm warstwa ścieralna. Zakres robót
obejmował również oczyszczenie rowów z wyprofilowa-

Oficjalny odbiór drogi
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niem dna skarp z namułu oraz przebudowę obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 o szerokości 0,75 m.
Przy odbiorze obecni byli Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński, Radny Pan Robert Senator, Sołtys Posady Pan Lech Kawiński, Inspektor nadzoru
Pan Leopold Jabłoński, pracownicy Urzędu Gminy
Pani Alicja Kwiatkowska, Pan Wojciech Wrzecion
oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o., którzy byli
wykonawcami robót. Koszt całej przebudowy drogi
to 310 776,81 zł.
Pracownik UG A.K
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Zakończona budowa drogi
W dniu 8 sierpnia dokonano oficjalnego odbioru
przebudowy drogi gminnej w miejscowości Kolonia
Potkanna i Potkanna. Zmodernizowany odcinek drogi
mierzy dokładnie 129 m. W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych o szerokości jezdni 4,5 m. Wzmocniono
również samą podbudowę drogi. Wraz z założeniami
poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych wykonano
obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m. Ponadto wykonano oczyszczenie rowów
z wyprofilowaniem dna skarp z namułu. Łączny koszt
powyższych robót wyniósł 457 721,37 zł z czego
291 248,11 zł to dofinansowanie ze środków unijnych
z PROW na lata 2014–2020.
Pracownik UG A.K

Odbiór odbył się z udziałem Wójta Gminy Przytyk, pracowników Urzędu Gminy Przytyk,
Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także przedstawicieli wykonawcy robót Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Nowopowstała droga z poboczami

Remont drogi w miejscowości Potkanna
W finalną fazę wchodzą prace przy remoncie drogi powiatowej Wrzeszczów – Wrzos
– Domaniów w miejscowości Potkanna.
W ramach inwestycji położona została nowa
nawierzchnia asfaltowo-bitumiczna oraz wykonano odwodnienie drogi. Wzmocniono również samą podbudowę drogi. Do zakończenia

prac brakuje tylko wyplantowania i zagęszczenia części ziemnej poboczy. Wykonawca robót
jest BUDROMOST – STARACHOWICE.
Przedmiotowe działania zakończą się do
31 października bieżącego roku.
Pracownik UG A.K
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We Wrzeszczowie powstanie nowa droga
W ostatnim czasie do użytku oddanych zostało kilka dróg
gminnych, ku zadowoleniu wielu mieszkańców, użytkowników tych dróg, jak również samych władz gminy, którzy starają się wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich
mieszkańców. Dlatego też całkiem niedawno, bo pod koniec
września została podpisana umowa na wykonanie kolejnej
inwestycji drogowej polegającej na przebudowie kilkuset
metrowego odcinka drogi gminnej w miejscowości Wrzeszczów – przy dojeździe do kościoła. Jest to ważny odcinek

Obecny fatalny stan drogi.

Nierówności to utrapienie kierowców poruszających się tą drogą

drogi, którą uczęszczają nie tylko mieszkańcy miejscowości
Wrzeszczów, ale również mieszkańcy innych okolicznych
miejscowości, którzy przyjeżdżają do kościoła.
W wyniku zaplanowanych prac, na przedmiotowym
odcinku powstanie jezdnia asfaltowa o nawierzchni o szerokości 4,0 metrów na podbudowie z kruszywa, sam asfalt
będzie miał grubość 5 cm, dodatkowo powstaną 75 cm
obustronne pobocza z kruszywa łamanego. Planowane oddanie drogi do użytku to koniec października 2017 r.
Pracownik UG – A.K.

Chcesz usunąć drzewo? Sprawdź jak to zrobić zgodnie z prawem
Zmiana przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1074). która weszła w życie 17 czerwca 2017 r., przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną

na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej.

Zamiar usunięcia drzewa należy zgłosić do urzędu, gdy jego obwód na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:
80 cm
65 cm
50 cm
topola, wierzba, klon jesionolistny,
klon srebrzysty

kasztanowiec zwyczajny,
robinia akacjowa, platan klonolistny

pozostałe gatunki drzew

Zgłoszenie powinno zawierać:
Obligatoryjnie

Dodatkowo

imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa w obrębie zdjęcia drzew oraz obwody pnia mierzone na wysokości 5 cm
nieruchomości
Uwaga
1. W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy w Przytyku dokona oględzin drzew.
2. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że urząd nie wniesie sprzeciwu.
3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin, usunięcie drzewa będzie mogło nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę,
a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości,
na której rosło usunięte drzewo będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony
zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
5. Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu, tj. 14 dni od oględzin,
a także w przypadku sprzeciwu organu, i bez zezwolenia, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
6. W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez
osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew
zależy od wielkości obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).

Uwaga!
W przypadku drzew przeznaczonych do wycinki rosnących na terenach leśnych należy kontaktować się z leśniczym – Grzegorzem Rokicińskim.
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Harmonogram pracy leśniczego dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Przytyk: www.przytyk.pl
Drzewa rosnące w pasie drogowym przeznaczone do
wycinki należy zgłaszać do zarządcy drogi.
Pracownik UG – W.W.
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Pierwsze miesiące Giełdy Papryki w Słowikowie
Producenci rolni z całego regionu radomskiego mogli
w tym roku w komfortowych warunkach sprzedawać swoje produkty. Było to możliwe dzięki otwartej 19 lipca br.
na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego
w Słowikowie Giełdzie Papryki, która była chętnie odwiedzana zarówno przez plantatorów jak i hurtowników.
Dla producentów papryki przygotowane zostały liczne udogodnienia. Centrum Dystrybucji zapewniało m.in.
magazyn opakowań i palet, zaplecze sanitarne, możliwość
korzystania z rampy, wagi i wózka widłowego, a także pomoc w przygotowaniu towaru do transportu. Rolnicy mogli liczyć również na stałe grono odbiorców papryki oraz
możliwość sprzedaży produktów do zakładów przetwórstwa warzyw i owoców.
W ciągu pierwszych miesięcy działania, giełda cieszyła się dużym zainteresowaniem plantatorów. Odwiedzana
była przez producentów nie tylko z terenu naszej gminy,
lecz także z miejscowości położonych w Wielkopolsce
i Małopolsce.
„Zanotowaliśmy ponad 750 wjazdów na teren giełdy.
Według naszych szacunków, obrót wyniósł kilkaset ton
papryki. W tym czasie handlowano tutaj również cukinią
i fasolką szparagową” – tak pierwsze miesiące działania
giełdy komentuje Waldemar Pastuszka, dyrektor Centrum
Dystrybucji w Słowikowie.

Papryka kupiona na giełdzie trafiała nie tylko na polskie stoły, lecz także za granicę. Dotarła już drogą lotniczą
do Pakistanu, Indii i Kataru oraz drogą lądową do Hiszpanii i Holandii. Na giełdzie gościł także Importer z Iraku,
który zainteresowany był zakupem dużych ilości ostrej papryki. Planowany jest również testowy eksport papryki do
USA oraz eksport drogą lądową na Białoruś.
Giełda Papryki ma charakter sezonowy, w związku
z czym handel w tym roku wkrótce się zakończy. Ostateczny termin zamknięcia w znacznej mierze zależny jest
od warunków atmosferycznych. Prognozowane zamknięcie giełdy nastąpi w drugiej połowie października.
Dyrekcja Centrum Dystrybucji w Słowikowie z optymizmem patrzy w przyszłość. Odbiorcy papryki i innych
warzyw wyrażają swoje zainteresowanie handlem na giełdzie w przyszłym roku. W celu jeszcze bardziej efektywnego funkcjonowania giełdy konieczne jest jednak stworzenie zaplecza magazynowo-chłodniczego.

Informacja o odbiorze odpadów
Szanowni Mieszkańcy!
Przypominamy, że zgodnie z zawartą umową o odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Przytyk
worki z odpadami powinny zostać wystawione do drogi przed naszymi posesjami do
godziny 7:30.
Informujemy, że worki ustawione w miejscach uniemożliwiających dojazd samochodu
typu śmieciarka, niewidocznych miejscach, na
drogach prywatnych mogą nie zostać odebrane.
Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać
do podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów na terenie gminy Przytyk:
Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Garno,
ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, tel.
48 618 68 54, email: biuro@eko-jas.com.pl
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Utrzymanie czystości i porządku w gminach
– obowiązki właścicieli nieruchomości
Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1289) właściciele nieruchomości zamieszkałych ponoszą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty określane są w składanej deklaracji
przy uwzględnieniu metody i stawek opłat określonych
w uchwałach Rady Gminy.
W gminie Przytyk przyjęta została metoda ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
gospodarstwa domowego, a opłaty zróżnicowane zostały
w zależności od ilości osób tworzących gospodarstwo domowe.
Od 01 lipca 2013 r. stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wynoszą:
1. Wysokość stawki miesięcznej za gospodarowanie selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi ustala
się:
- od gospodarstwa domowego składającego się
z 1 osoby na kwotę 8,00 zł.
- od gospodarstwa domowego składającego się
z 2 lub 3 osób na kwotę 16,00 zł.
- od gospodarstwa domowego składającego się 4 lub
więcej osób na kwotę 25,00 zł.
2. Wysokość stawki miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są selektywnie zbierane ustala się:
- od gospodarstwa domowego składającego się
z 1 osoby na kwotę 16,00 zł.
- od gospodarstwa domowego składającego się
z 2 lub 3 osób na kwotę 32,00 zł.

- od gospodarstwa domowego składającego się
z 4 lub więcej osób na kwotę 50,00 zł.
Opłaty można uiszczać w Urzędzie Gminy w Przytyku (pokój nr 26) na konto bankowe Gminy Przytyk w terminach:
•
•
•
•
•
•

I rata – za styczeń i luty do dnia 28 lutego,
II rata – za marzec i kwiecień do dnia 30 kwietnia,
III rata – za maj i czerwiec do dnia 30 czerwca,
IV rata – za lipiec i sierpień do dnia 31 sierpnia,
V rata – za wrzesień i październik do dnia 31 października,
VI rata – za listopad i grudzień do dnia 31 grudnia.

W tytule opłaty należy określić, za który miesiąc jest
wnoszona opłata i adres nieruchomości, której dotyczy.
W roku 2016 zgodnie z art. 6j ust. 3b-3c oraz 6k ust 1
pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( 2017. 1289 t. j.) Rada Gminy w Przytyku podjęła
uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe przez część roku. Opłata wynosi 120 zł za odpady
zbierane w sposób selektywny, natomiast 240 zł za odpady
niesegregowane.
Opłatę należy uiszczać do 30 czerwca każdego roku.
Informacji o stanie indywidualnego konta dla wnoszenia opłat za odpady komunalne udziela Referat Finansowo-Księgowy, telefon 48 618 00 87 wew. 56.
Pracownik UG – J.P.

Obowiązkowe odblaski dla pieszych
Drodzy Mieszkańcy!
Przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy,
który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem
zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób
widoczny dla kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł.
Drogi poza terenem zabudowanym są często nieoświetlone, prowadzą przez las. Światła auta oświetlają tylko
kawałek drogi. Przy nienajlepszej jesiennej pogodzie kie-
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rowca skupiony na prowadzeniu pojazdu ma małą szansę
na zobaczenie pieszego idącego skrajem jezdni. Widoczność w takich warunkach jest ograniczona, a pamiętajmy,
że poza terenem zabudowanym samochody mogą się poruszać z prędkością do 90 km/h. Piesi bez odblasków są
wtedy po prostu niewidoczni.
Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany
w ciemny strój jest widziany przez kierującego pojazdem
z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza,
mająca na sobie elementy odblaskowe, staje się widoczna
nawet z odległości 150 metrów. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego lub rowerzystę.
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać
na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że
są dobrze widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego.
Pracownik UG – A.K.
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Debata o bezpieczeństwie
17 października w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Przytyku odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Przytyk. Spotkanie było również poświęcone nowym rozwiązaniom
informatycznym, które mają na celu skuteczną poprawę
bezpieczeństwa oraz reagowania w razie wystąpienia zagrożenia. Ważnym jej punktem była dyskusja mieszkańców z przybyłymi gośćmi.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Radomiu: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji kom. Dariusz Szymański, Kierownik Posterunku
w Przytyku asp. szt. Rajmund Kapusta, Komendant Komisariatu w Zakrzewie st. asp. Bogdan Waniak, przedstawiciele Wydziału Prewencji KMP w Radomiu oraz przytyccy dzielnicowi: sierż. szt. Marcin Markiewicz i mł. asp.
Mariusz Grabski. Gospodarzem spotkania byli Wójt Dariusz Wołczyński oraz Zastępca Przewodniczącego Rady
Gminy Barbara Olszak. W spotkaniu wziął udział również
Wicestarosta Radomski Leszek Margas.

zowanie komend i komisariatów Policji. Dzięki niej można
w prosty sposób odnaleźć najbliższą jednostkę, a następnie
sprawdzić, jak najszybciej do niej trafić. Usługa przygotowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiera także bazę teleadresową wszystkich komend i komisariatów w Polsce. Aplikacja zawiera również
bazę wszystkich dzielnicowych w Polsce oraz umożliwia
ich odszukanie. Jest przeznaczona do bezpłatnego zainstalowania w telefonie komórkowym.
Kolejnym przedstawianym rozwiązaniem była Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki niej obywatele mogą nanieść na szczegółową mapę gminy 25 rodzajów
różnych zagrożeń, które następnie są sprawdzane przez
policję i weryfikowane w terenie. Ponad to portal wyposażony jest w wiele ciekawych statystyk dotyczących każdej
gminy w Polsce.

W debacie uczestniczyli mieszkańcy gminy Przytyk, wśród których znaleźli się sołtysi, radni oraz
dyrektorzy szkół. St. asp. Bogdan Waniak zaprezentował najnowsze rozwiązania informatyczne, które
wspierają bezpieczeństwo obywatela.
Pierwszą nowinką jest Aplikacja „Moja Komenda” – to mobilny przewodnik po polskich jednostkach
Policji przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Aplikacja ułatwia lokali-

Po prezentacji zgromadzeni mogli zadawać pytania Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji kom.
Dariuszowi Szymańskiemu, naszym przedstawicielom samorządowym oraz dzielnicowym.
Podczas spotkania spisano wnioski mieszkańców,
mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, przedstawiciele Policji postarają się je zrealizować w niedalekiej przyszłości.
Spotkanie zakończył Wójt Dariusz Wołczyński,
który podziękował Policji za współpracę w organizacji dyskusji, a mieszkańcom gminy za ich obecność.
Pracownik UG – A.K.
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Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy
Trwa przyjmowanie wniosków o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Im wcześniej rodziny złożą wnioski, tym
szybciej otrzymają wsparcie. Przyjmowanie wniosków
o świadczenie wychowawcze, bo tak nazywa się wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus”, ruszyło
już 1 sierpnia. A wszystko dzięki ujednoliceniu terminu
składania wniosków o różne formy na nowe okresy świadczeniowe. Chodzi o świadczenia wychowawcze 500+, ale
także o świadczenia rodzinne i te z funduszu alimentacyjnego. W efekcie rodziny mogły dopełnić wszystkich
niezbędnych formalności jednocześnie, a zaoszczędzony
w ten sposób czas spędzić razem z rodziną.
Te rodziny, które złożyły wnioski jeszcze w sierpniu,
mogą liczyć na ciągłość otrzymywania świadczenia. W praktyce oznacza to, że przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za październik
nastąpi do 31 października tego roku. Warto pamiętać, że
im wcześniej złożymy kompletny i prawidłowo wypełniony
wniosek, tym szybciej otrzymamy świadczenie.
Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie
prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za
październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada.
W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wskutek złożenia wniosku
później niż w październiku prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach
obowiązującego okresu świadczeniowego.
Na przykład: gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata świadczeń, przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego
roku.
Jeśli zaś wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do
świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń
przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje
do ostatniego dnia lutego następnego roku.
Wskazane terminy to maksymalne okresy na rozpatrzenie wniosku.
Jak i gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o wsparcie 500+ można złożyć osobiście
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku pokój nr 3 i 6 albo przesłać go pocztą. Osoby, które chcą
ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić on-line. Mają do wyboru aż
4 kanały. Wśród nich: ministerialny portal Emp@tia, obywatel.gov.pl, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną.
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W przypadku rodziców samotnie wychowujących
dzieci prawo do świadczenia 500+ zostało uzależnione od
ustalenia alimentów od drugiego rodzica.
Co samotni rodzice powinni zrobić, by otrzymać
500+?
Od nowego okresu świadczeniowego została wprowadzona zasada, że prawo do świadczenia wychowawczego
w stosunku do dziecka wychowywanego samotnie przez
jednego z rodziców będzie uzależnione od ustalenia na
rzecz tego dziecka świadczenia alimentacyjnego od drugiego rodzica.
Takie rozwiązanie funkcjonuje już od 12 lat w odniesieniu do zasiłku rodzinnego. Tu również warunkiem otrzymania wsparcia jest ustalenie alimentów na dziecko od
drugiego rodzica. Oznacza to, że rodzice samotnie wychowujący dzieci, którzy otrzymują obecnie zasiłki rodzinne,
spełnią także warunek ustalenia alimentów wprowadzany
przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego.
Obowiązek ustalenia alimentów od drugiego rodzica
dotyczy wszystkich samotnych rodziców starających się
o 500+. Nie ma tu znaczenia, czy wnioskodawca ubiega się
o świadczenie na pierwsze czy na drugie i kolejne dzieci.
Jaki załącznik do wniosku?
Rodzic samotnie wychowujący dziecko powinien dołączyć do wniosku o świadczenie 500+ pochodzący lub zatwierdzony przez sąd tytuł wykonawczy, potwierdzający
ustalenie świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka
od drugiego rodzica.
Chodzi tu o: odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu
o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu
zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej
przed mediatorem bądź o umowę o alimenty w formie aktu
notarialnego, w której dłużnik poddaje się egzekucji po zaopatrzeniu w klauzulę wykonalności nadawaną przez sąd.
Ważne! Postanowienie sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, które na wniosek rodzica ubiegającego
się o alimenty wydawane jest przez sąd w krótkim czasie,
ok. miesiąca.
Co się stanie, jeśli nie mam alimentów na dziecko?
Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony ww. tytuł wykonawczy ustalający alimenty na dziecko od drugiego
rodzica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmie
wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego
braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpoznania.
Pamiętaj złóż wniosek o świadczenie nawet jeżeli nie
masz pod ręką tytułu wykonawczego ustalającego alimenty. Masz trzy miesiące na uzupełnienie wniosku.
W przypadku gdy wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe
warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze
będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
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Bieg 3-miesięcznego terminu ulegnie zawieszeniu
w razie niedostarczenia przez osobę samotnie wychowującą dziecko tytułu wykonawczego z uwagi na to, że sąd
wydał postanowienie w przedmiocie odmowy udzielenia
zabezpieczenia w sprawie o alimenty (takie rozstrzygnięcie sąd jest możliwe w przypadku wystąpienia przez osobę
ubiegającą się o alimenty z wnioskiem do sądu o zabezpieczenia powództwa o alimenty). Bieg terminu ulegnie
zawieszeniu do dnia dostarczenia tytułu wykonawczego. Po dostarczeniu wymaganego tytułu wykonawczego
świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku o świadczenie wychowawcze, nie
wcześniej jednak niż od miesiąca, od którego drugi z rodziców został zobowiązany do zapłaty alimentów.
Powyższe rozwiązanie zapewnia czas na dostosowanie
się do nowych wymogów ustawowych.
Wyjątek od reguły
Wymóg ustalenia alimentów na dziecko od drugiego
z rodziców nie ma zastosowania do tych sytuacji, w których z przyczyn obiektywnych ustalenie alimentów byłoby niemożliwe. Będzie tak na przykład wtedy, gdy drugi
z rodziców nie żyje lub gdy ojciec dziecka jest nieznany,
a także wówczas, gdy sąd zobowiązał jedno z rodziców
do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka
albo gdy dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod
opieką naprzemienną obojga rodziców (rozwiedzionych,
żyjących w separacji lub rozłączeniu), sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.
Samotny rodzic powinien zadbać o alimenty na dziecko
od drugiego rodzica nie tylko ze względu na możliwość
otrzymania świadczenia wychowawczego 500+ lub zasił-

Emerytura rolnicza już po
ukończeniu 60 lub 65 lat

Od 1 października
2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat
dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn.
O emeryturę rolniczą
mogą ubiegać się:
• osoby, które skończą 60 lub 65 lat po dniu 30 września
2017 r.,
• osoby, które do dnia 30 września 2017 r. skończą 60 lub
65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego
wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje
obecnie i zależy od roku oraz kwartału urodzenia,
• osoby, które do dnia 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają
jeszcze przyznanej emerytury rolniczej.
Poza wiekiem emerytalnym muszą posiadać 25-letni
okres podlegania rolniczemu ubezpieczeniu emerytalnorentowemu.
Źródło: https://www.krus.gov.pl/
Pracownik UG A.K.

ku rodzinnego. Posiadanie tytułu wykonawczego daje poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość sądowej egzekucji
należności, jeśli rodzic nie wywiązuje się ze zobowiązań.
Alimenty należy egzekwować, zaś tych, którzy uchylają
się od ich płacenia, pociągać do odpowiedzialności. Trzeba bowiem pamiętać, że podstawowym obowiązkiem rodzica jest utrzymywanie dziecka.
Warto dołączyć do Karty Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych
uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają
możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury,
ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego
kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki
przy zakupie produktów żywnościowych i kosmetyków,
odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża
także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy
bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach. Karta
Dużej Rodziny to ulga dla domowego budżetu rodzin wielodzietnych.
Na tym jednak nie koniec. Od 1 stycznia 2019 r. uprawnienia do Karty Dużej Rodziny będą mieli również ci rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co
najmniej trójkę dzieci.
Więcej informacji o Karcie Dużej Rodziny na stronie
rodzina.gov.pl.
Kierownik GOPS – E.G.

Wesołe Wakacje w Bibliotece

Od 31.07 do 04.08.2017 odbywały się w Gminnej
Bibliotece w Przytyku zajęcia plastyczne pt. „Wesołe
Wakacje w Bibliotece”. Dzieci wykonały piękne prace
plastyczne podczas zajęć. U wszystkich widoczne było zaangażowanie oraz chęć osiągnięcia celu. Dodatkowo dzieci wykazały się także oryginalnością i pomysłowością.
Dyrektor GBP w Przytyku M.K.
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Uwaga hodowcy drobiu
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu przypomina, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy
ptaków na terenie kraju, nadal obowiązują nakazy i zakazy ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
(Dz. U. 2017 poz. 722), którego przepisy muszą być przestrzegane przez wszystkich posiadaczy drobiu.

Jesteśmy przedszkolakami

Jak co roku we wrześniu nowe dzieci przekroczyły próg
naszego przedszkola. Przełamaniu lęku i negatywnych
emocji służył okres adaptacyjny, który rozpoczęliśmy już
w czerwcu. Wówczas to zaprosiliśmy wszystkie nowo przyjęte dzieci wraz z rodzicami do naszego przedszkola oraz
oddziałów przedszkolnych mieszczących się w PSP w Przytyku i PSP we Wrzeszczowie. W danych dniach dzieci mogły
zwiedzić przedszkole, plac zabaw, zapoznać się ze swoimi
salami i uczestniczyć w zajęciach specjalnie zorganizowanych na ten dzień. We wrześniu dzieci wydawały nam się
już śmielsze. Znały imiona swoich pań oraz w większości
śmiało weszły już do znanych im sal. Stworzenie dzieciom
odpowiednich warunków, zapewnienie życzliwej atmosfery
oraz stały kontakt z rodzicami pozwolił na łagodne przysto-

sowanie się do nowej sytuacji. Dzieci mają zapewnione poczucie bezpieczeństwa, a rodzice pewność, że przedszkole
jest miejscem, gdzie mogą bez obaw pozostawić dziecko.
Po upływie prawie miesiąca nowe przedszkolaki nawiązują bliższe kontakty z rówieśnikami, integrują się we
wspólnej zabawie, zdobywają nowe umiejętności i nawyki.
Teraz przed naszymi podopiecznymi pierwsza ważna uroczystość jaką będzie pasowanie na przedszkolaka. Mamy
nadzieję, że dzieci wystąpią wówczas z wielką radością
przed zaproszonymi gośćmi, a lata spędzone w naszym
przedszkolu będą wspominały jako bardzo udany, wesoły
i twórczy okres w swoim życiu.
Życzymy im powodzenia.
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przytyku – A.Sz.

Witaj szkoło!
4 września uczniowie i nauczyciele PSP im. Przyjaciół
Dzieci w Przytyku uroczyście przywitali nowy rok szkolny
2017/2018 najpierw uczestnicząc we mszy świętej w kościele parafialnym, później zaś spotykając się ze swoimi
wychowawcami i nauczycielami w szkolnych ławkach.
W wyniku podjętej przez rząd reformy edukacji nasza
szkoła przekształciła się w ośmioklasową szkołę podstawową, w której będzie się uczyło łącznie 326 dzieci.
Nowe wyzwania stoją również przed nauczycielami.
W naszej szkole od tego roku rozpoczęli pracę nowi na16

uczyciele: p. Zofia Kaźmierczak, p. Zofia Sobczak, p. Dorota Simlat, p. Marcin Kośla, p. Marcin Prasek, s. Zofia
Gędźba, p. Joanna Abramczyk, p. Elżbieta Fokt, p. Beata
Krawczyk.
Podsumowując, należałoby przypomnieć słowa pewnego filozofa – Seneki Młodszego, który stwierdził, że
„Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia” – i niech ta
maksyma przyświeca nam nie tylko szkole podstawowej,
ale w całym procesie naszej edukacji.
Dyrektor PSP w Przytyku – I.W.
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Innowacje w przedszkolu
XXI wiek przynosi ze sobą rozwój technologii nie zawsze odpowiednio wpływając na psychikę małego dziecka. Stąd pojawił się pomysł opracowania przez Panią
Ewelinę Wziątek innowacji pedagogicznej, która jest propozycją połączenia bajki terapeutycznej, która uczy, jak
radzić sobie z problemami, i metody Knillów, która rozwija świadomość ciała i ułatwia nawiązywanie kontaktów
z dzieckiem. Innowacja uwzględnia wspomaganie rozwoju dziecka, jego świadomości, zdolności rozwoju ekspresji. Dziecku jest bardzo trudno mówić o własnych problemach. Często nie potrafi rozpoznawać i nazywać swoich
lęków i niepokojów. Utożsamianie się z bohaterem bajki
przeżywającym podobny problem przynosi dziecku ulgę
i poczucie bezpieczeństwa. Poprzez bajki terapeutyczne
dzieci otrzymują wzory do naśladowania, które uczą jak
radzić sobie z trudnościami i stają się silniejsze. Bajki
sprzyjają komunikowaniu się i dają możliwość podjęcia
dialogu z dzieckiem.
Program „Metoda Knillów i bajka terapeutyczna w pracy z dziećmi” realizować będziemy w ramach zajęć planowych podczas pobytu dziecka w placówce przedszkolnej.
Program otwarty jest na własną inwencję nauczyciela, daje
mu możliwość dowolnego korzystania z treści edukacyj-

nych i opracowania scenariuszy w zależności od rodzaju
i aktualnych potrzeb dzieci. Zajęcia prowadzone będą raz
w miesiącu po obiedzie. W czasie odpoczynku poobiedniego dzieci będą słuchać bajki terapeutycznej, następnie
wraz z nauczycielem będą mogły wypowiedzieć się na temat jej treści, zachowań bohaterów, ocenić postępowanie
postaci występujących w utworze. Na zakończenie zajęć
cała grupa będzie uczestniczyć w ćwiczeniach odprężających i wyciszających.
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przytyku A. Sz.

„Glottodydaktyka” – nowa metoda nauki w przytyckim przedszkolu
Glottodydaktyka jest metodą przygotowującą już bardzo małe dzieci do nauki czytania i pisania, stosowana już
jest z powodzeniem w wielu przedszkolach na terenie całego kraju. Impulsem dla Aleksandry Kosior do pracy nad
glottodydaktyką był prof. Rocławski i fakt, że wśród uczniów coraz częściej występują trudności w czytaniu, pisaniu i rozumieniu odczytywanego tekstu. Pracując z dzieckiem tą metodą, już od przedszkola można zapewnić
mu osiągnięcie sukcesu w szkole i karierze pozaszkolnej,
która w najwyższym stopniu zależy od wyników w nauce
czytania i pisania.
W metodzie glottodydaktycznej ćwiczymy równocześnie umiejętność syntezy wyrazów (łączenia sylab i głosek
w wyraz), wprowadzamy nowe głoski i łączymy je z wzorem graficznym oraz „badamy” poznane głoski (czy są

długie czy krótkie, dźwięczne czy bezdźwięczne), rozwijamy sprawność manualną poprzez pracę z książeczkami,
usprawniamy aparat mowy dzieci poprzez rozliczne zabawy z przybornikami logopedycznymi. Równolegle z nauką
czytania prowadzimy naukę pisania. Po zakończeniu etapu
usprawniania ręki ćwiczymy pisanie liter – bez liniatury.
Uczymy poprawnego kreślenia i łączenia liter, grupując
litery według podobieństwa drogi kreślenia i sposobu łączenia. Wykorzystujemy do tego specjalne książeczki lub
karty pracy.
W roku szkolnym 2017/2018 objęte pracą metodą glottodydaktyki są dzieci w oddziale 4/5-letnim w Publicznym
Przedszkolu w Przytyku.
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przytyku A. Sz.
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Grom Przytyk – Udany początek sezonu Kadetek!
Zawodniczki KS GROM Przytyk bez problemów pokonały zespół UKS Beta Pionki i tym samym odniosły
pierwsze zwycięstwo w sezonie 2017/2018.
KS GROM Przytyk 3:0 – UKS Beta Pionki (25:11,
25:22, 25:16)
Oprócz drużyny z Pionek nasze zawodniczki zmierzą
się z: UKS Viktoria Solec nad Wisłą, Astoria Piaseczno
oraz KKS Kozienice.

Dwie najlepsze drużyny awansują dalej i będą walczyć
o awans do I ligi kadetek.
W skład drużyny Gromu wchodzą: Natalia Puszka,
Kamila Pabiniak, Aleksandra Budzik (C), Katarzyna Drabik, Zuzanna Wieczorek, Sandra Kołodziejczyk, Justyna
Kaźmierczak, Paulina Cielniak, Laura Pietrasik, Katarzyna Wieczorek, Zuzanna Górka, Agata Witkowska, Klaudia
Markowska.

Z numerem 1 – Natalia Puszka, 2 – Kamila Pabiniak, 3 - Aleksandra Budzik (C), 4 – Katarzyna Drabik, 5 – Klaudia Markowska, 6 – Zuzanna Wieczorek, 7 – Sandra Kołodziejczyk,
8 – Justyna Kaźmierczak, 10 – Paulina Cielniak, 11 – Laura Pietrasik, 12 – Katarzyna Wieczorek, 13 – Zuzanna Górka, 16 – Agata Witkowska.

SENIORZY: Przygotowania trwają!
Seniorzy IV Ligii wciąż przygotowują się do meczu inauguracyjnego sezonu 2017/2018.
Drużyna GROMU rozegrała we wrześniu dwa mecze
sparingowe z ligowym rywalem z Błędowa. Oba z nich
wygrał miejscowy KS GROM, wynik w Przytyku był zadowalający (5:1), na wyjeździe nieco słabszy(3:2).
Sezon przygotowawczy nadal trwa, ciężkie treningi,
turnieje, mecze sparingowe i wszystko po to,by móc stanąć na parkiecie w pełni sił. Miejmy nadzieję, że ciężka
praca zaprocentuje w lidze, w której zmierzymy się z rywalami z SPS RADMOT Jedlińsk, WTS Klondaik Warka, MPKS Zwoleń, GKS YABU Sadownik Błędów oraz
KS Mogielanka Mogielnica. Z każdej sześciodrużynowej
grupy do następnej rundy wyjdą po trzy najlepsze zespoły,
które stworzą finałową grupę dziewięciu zespołów. Mecze
będą rozgrywane systemem każdy z każdym. Dwie najlepsze drużyny wywalczą awans do III ligi.
18

W skład drużyny sezonu 2017/2018 wchodzą: Paweł
Wlazło, Karol Wlazło, Adam Witkowski, Piotrek Klimek,
Jarosław Jabłonka, Kuba Kwiecień, Przemek Kosiec, Albert Sadowski, Michał Sobstyl, Mateusz Owczarek, Dawid Kornafel, Mateusz Kosiec, Mariusz Myziak, Sebastian Nadgrodkiewicz, Damian Kosiec, Mateusz Towarek
i Jakub Kapturski.
Już teraz zapraszamy na pierwszy mecz sezonu
2017/2018 – 27 października, w którym zmierzymy się
z drużyną z Mogielnicy w hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku (godz. 19:30).
Zapraszamy do śledzenia stron facebook’owych
KS GROM Przytyk!
Grom Przytyk A.S.
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Z piłkarskich boisk
Grupa seniorska
– Sokół Przytyk
Klasa A

Nowy sezon 2017/18 rozpoczęli przygotowaniami w lipcu z nowymi trenerami – Tomaszem Wółkiewiczem i Markiem Lawrencem.
Zespół uległ przebudowie i do
klubu przybyło kilku nowych piłkarzy.

Jedenastka seniorów Sokół Przytyk

Na dzień 09.10.2017 roku zespół zajmuje czwarte miejsce
w drugiej grupie klasy A. „Chcemy
stworzyć zespół, który powalczy
o czołowe miejsce w grupie” – powiedział prezes klubu sportowego
Sokół Przytyk Robert Bienias.
Z naszymi seniorami w treningach zaczynają brać udział także
nasi Juniorzy.
Seniorzy przed meczem z Orłem Gielniów

Tabela z punktacją dla danej rozgrywki: Klasa A
Lp.

DRUŻYNA

MECZE

PUNKTY

RM

PO

BRAMKI

1

SKS POTWORÓW

8

22

1

0

24:9

2

Potworów

8

19

1

1

19:9

3

Chojniak Wieniawa

8

17

2

1

18:12

4

Sokół Przytyk

8

15

0

3

19:13

5

Błotnica

8

14

2

2

24:14

6

Młodzik-18

8

14

2

2

22:16

7

Zodiak Sucha

8

12

0

4

20:15

8

Orzeł Gielniów

8

11

2

3

21:19

9

MKS WYŚMIERZYCE

8

11

2

3

21:18

10

POWAŁA TACZÓW

8

8

2

4

16:26

11

Strażak Wielogóra

8

7

1

5

15:30

12

Jaguar Wolanów

8

7

1

5

11:18

13

Sadownik Błędów

8

1

1

7

9:27

14

Kraska Jasieniec

8

1

1

7

4:17
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Z piłkarskich boisk
Druga grupa piłkarska to Juniorzy Młodsi rocznik 2002.
Do czerwca 2017 roku była to grupa Trampkarzy. Sezon
wiosna 2017 zakończyli na bardzo dobrym drugim miejscu. Dzięki pozyskaniu funduszy z Ministerstwa Sportu
i Turystyki Program ,,Klub” oraz z pomocą Rodziców zawodnicy na początku lipca wyjechali na obóz sportowy
do Poronina. Od sierpnia jako Juniorzy Młodsi rozgrywają
mecze w Radomskiej pierwszej lidze okręgowej.
Tabela dla danej rozgrywki: Junior Młodszy I liga
Okręgowa
Lp.

DRUŻYNA

1

Lider Lipsko

2

AS RADOMIAK

3

Skaryszewianka

4

Broń Radom I

5

Energia Kozienice

6

Sokół Przytyk

7

Pilica Białobrzegi

Juniorzy Sokoła Przytyk

Juniorzy na obozie sportowym Poronin-Zakopane

Trzecia grupa to najmłodsi wychowankowie rocznik
2005–2008. Od stycznia dzielnie trenują, a w czerwcu
brali udział w turnieju organizowanym przez Broń Radom
na boisku udostępnionym przez Gminę Przytyk. To ich
pierwsze zmagania z innymi zespołami. Od września jako
Orliki rocznik 2007 i młodsi rozpoczęli rywalizację w rozgrywkach Radomskiego Związku Piłki Nożnej.
Tabela dla danej rozgrywki: Orlik E1 Grupa 6
Lp.

DRUŻYNA

1.

Broń Radom III

2.

AS RADOMIAK

3.

JUNIOR Radom

4.

POWAŁA TACZÓW

5.

Luks Sportowa Czwórka Radom

Orliki Sokoła Przytyk

6.

Sokół Przytyk
Klub Sportowy Sokół Przytyk w swoich szeregach
trenuje różne grupy wiekowe piłkarzy. Chce rozwijać ich

umiejętności i zapał do uprawiania piłki nożnej. Dzięki wsparciu zaprzyjaźnionych firm, a przede wszystkim
dotacji z Urzędu Gminy, która wspiera sport w naszym
regionie, możemy inwestować w naszych wychowanków.
Wychodzimy z propozycją aktywnego spędzania wolnego
czasu dla dzieci, młodzieży, ale również dorosłych. Zapraszamy do uczestniczenia w sportowym życiu naszej
gminy.
Prezes Sokoła R.B.

Dane teleadresowe
Nazwa
Urząd Gminy Przytyk
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przytyku
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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

