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Z prac Rady Gminy
Sesja Rady Gminy poświęcona budżetowi odbyła się 

29 grudnia 2017 roku – była to ostatnia sesja minionego 
roku. Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński przedsta-
wił Radzie Gminy Przytyk projekt budżetu na bieżący rok, 
który uzyskał pozytywną opinię radnych i w rezultacie zo-
stał przyjęty jednogłośnie. Założenia tegorocznego projek-
tu mają zadania inwestycyjne roczne oraz wieloletnie. 

Projekt budżetu zakłada szereg inwestycji od moderni-
zacji i budowy dróg czy przebudowy budynków, po bu-
dowę i rozwój sieci wodociągowej oraz wprowadzanie 
ekologicznych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej. 
Przedstawione działania oznaczają stały rozwój infrastruk-
tury oraz mamy nadzieję, wpływają na polepszanie się ja-
kości życia naszych mieszkańców. 

9 marca odbyła się trzydziesta dziewiąta sesja Rady 
Gminy Przytyk, podczas której została podjęta m.in. uchwa-
ła w sprawie zbycia majątku gminnego w postaci świadectw 
efektywności energetycznej. Inwestycja polegająca na mo-
dernizacji oświetlenia ulicznego, która miała miejsce w po-
przednich latach, obniżyła zużycie energii i pozwoliła na 
zaoszczędzenie kwoty ok. 300 tys. zł rocznie. Działanie to 
w konsekwencji zmniejszyło również emisję spalin i innych 
toksyn do atmosfery. Gmina Przytyk jako obszar przyjazny 
środowisku otrzymała świadectwa efektywności energe-

tycznej tzw. „białe certyfikaty”, które są świadectwem po-
twierdzającym zmniejszenie emisji toksyn do atmosfery.

„Białe certyfikaty” zachęcają do podejmowania dzia-
łań mających na celu ochronę środowiska, atmosfery. 
Stanowią swojego rodzaju „walutę” oraz są przedmiotem 
obrotu na towarowej giełdzie energii. Gmina nabywając 
„białe certyfikaty” – dzięki zmniejszeniu emisji – może je 
zbyć na giełdzie i tym samym pozyskać dodatkowe środki 
dla budżetu gminy. Zysk ze zbycia certyfikatów jest sza-
cowany na kwotę 200 000–400 000 zł. Gmina Przytyk jest 
pierwszą gminą w powiecie radomskim, która pozyskała 
białe certyfikaty.

Pracownik UG P.T.

Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński przedstawiający plany budżetowe na rok 2018

Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem miejscowych producentów papryki

Od początku roku w Centrum Dystry-
bucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowiko-
wie odbyło się pięć spotkań tematycznych 
przeznaczonych dla producentów papryki 
z regionu radomskiego. Przedmiotem spot-
kań były zagadnienia dotyczące uprawy 
i pielęgnacji tego popularnego w naszym 
regionie warzywa. Spotkania były okazją 
do pogłębienia wiedzy oraz do rozmowy 
ze specjalistami zajmującymi się doborem 
odmian papryki, nawożeniem oraz walką 
ze szkodnikami. Tematyka szkoleń oparta 
była na doświadczeniach przeprowadza-
nych w uprawach papryki na terenie nasze-
go regionu. Tegoroczne spotkania cieszy-

Bezpłatne szkolenia w CDiPR w Słowikowie

ły się bardzo dużą uwagą, co świadczy 
o stałym zainteresowaniu pogłębianiem 
swojej wiedzy i wymiany doświadczeń 
naszych lokalnych producentów. Obec-
nie trwają prace nad utworzeniem punktu 
konsultacyjnego dla producentów papry-
ki dotyczącego tworzenia planów nawo-
żenia w oparciu o analizy gleby, wody 
oraz zielonych części roślin. Serdecznie 
zapraszamy na kolejne spotkania tema-
tyczne, które odbędą się już niebawem. 

Pracownik UG A.K.

Wykłady prowadzili przedstawiciele firm związanych z uprawą warzyw
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Szanowni Państwo
Zgodnie ze zwyczajem lat 

ubiegłych pierwsze miesiące 
2018 roku upłynęły pod znakiem 
spotkań z mieszkańcami naszej 
gminy. Zorganizowanych zostało 
26 zebrań sołeckich, które były 
okazją do omówienia zrealizo-
wanych w ostatnim czasie inwe-
stycji oraz zaprezentowania pla-
nowanych działań. 

W 2018 roku chcemy kontynuować prace nad popra-
wą jakości dróg w naszej gminie. Rada Gminy przeka-
zała środki na modernizację dróg w miejscowościach: 
Witoldów, Domaniów, Młódnice, Suków, Sewerynów 
– Kaszewska Wola, Studzienice i Przytyk. Niestety, 
jeżeli chodzi o niektóre z nich pojawiły się problemy 
z pozyskaniem pozwoleń, które są niezbędne do ich mo-
dernizacji. Możliwe, że w niedługim czasie będę prosił 
o spotkania z mieszkańcami miejscowości, w których 
pojawił się problem, by wspólnie móc im zaradzić. 
Rozpoczniemy również budowę boiska we Wrzeszczo-
wie. Ciągle zabiegam także o środki na budowę Domu 
Ludowego w Goszczewicach. Jeżeli uda się nam uzy-
skać środki na budowę tego obiektu, prace rozpocznie-
my już w tym roku. Jak już wcześniej wspominałem, 
pracujemy nad estetyką naszej gminy, a szczególnie 

nad jej centrum. Rynek w Przytyku zostanie przebudo-
wany i wyposażony w nowe ławki i oświetlenie tak, by 
każdy z nas mógł tam przyjemnie spędzić czas. W tym 
roku zajmiemy się również termomodernizacją budyn-
ków PSP we Wrzosie i OSP Dęba, a nasze strefy zieleni 
przejdą małą modernizację. W miejscowości Przytyk, 
Podgajek oraz Wrzeszczów zostaną wybudowane nowe 
parkingi. W planie zadań na bieżący rok są jeszcze inne 
inwestycję, o których będę Państwa informował na bie-
żąco w trakcie ich realizacji.

W czasie spotkań mieszkańcy mieli także możli-
wość przedstawienia swoich pomysłów, oczekiwań 
i problemów, z którymi się borykają. Najczęściej 
zgłaszane były konieczne remonty i budowy dróg 
gminnych. Nasi mieszkańcy zwracali także uwagę na 
wsparcie gminy dla producentów papryki, wydarzenia 
kulturalne organizowane w naszej gminie oraz ostat-
nio uruchomiony program Przytyk Seniorom. Cieszę 
się, że po raz kolejny mogłem się spotkać z licznym 
gronem naszych mieszkańców i porozmawiać o przy-
szłości naszej gminy.

Serdecznie dziękuję Państwu za udział w spotka-
niach oraz za cenne uwagi, którymi się Państwo ze 
mną dzielili. Wszystkie te sprawy wziąłem sobie do 
serca i obecnie omawiam je z naszymi radnymi. 

Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński
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W ostatnią niedzielę lutego odbył się długo wyczekiwa-
ny turniej w piłkę halową o puchar Wójta Gminy Przytyk. 
Na dworze w ten dzień była temperatura dużo poniżej zera, 
ale na hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Przytyku 
trwały gorące rozgrywki. Do udziału w zawodach zgłosi-
ło się 9 drużyn, które zgodnie z poczynionymi 21 lutego 
ustaleniami, przyporządkowane zostały do jednej z dwóch 
grup, w których rywalizacja toczyła się na zasadzie „każ-
dy z każdym”.

Po rozegraniu emocjonujących 16 spotkań I fazy tur-
nieju, do walki w drugim etapie rozgrywek awansowały 
ekipy: Suków i Stefanów oraz Wrzos i Domaniów.

W walce o III miejsce w zawodach spotkali się Suków 
oraz Wrzos, który niestety oddał zwycięstwo zeszłorocz-
nym wygranym turnieju. Do walki o najwyższy stopień 
podium stanęły drużyny z Domaniowa i Stefanowa. Do 
ostatniej chwili nie można było być pewnym wyniku spot-
kania. Twarda walka trwała już od pierwszego gwizdka 
arbitra – nic dziwnego w końcu drużyny toczyły walkę 
o Puchar Wójta. Gwizdek sędziego zakończył spotkanie 
finałowe wynikiem 6:3 dla Stefanowa.

Zmaganiom drużyn bacznie przyglądali się i kibicowali 
radni Gminy Przytyk: Dariusz Grotek, Robert Dygant, Syl-
wester Podymniak, Mirosław Rogulski oraz Jacek Soból. 
Wszyscy zawodnicy biorący udział w turnieju otrzymali 
pamiątkowe koszulki, a drużyny otrzymały z rąk Wójta 
Gminy Przytyk Dariusza Wołczyńskiego piłki do dalszych 

Stefanów z pucharem

Duże emocje na turnieju piłki halowej

treningów. Ekipy z podium otrzymały cenne nagrody i pu-
chary, które będą przypominały im chwile spędzone w ten 
dzień na boisku.

Ostateczna klasyfikacja V Turnieju Piłki Halowej o Pu-
char Wójta Gminy Przytyk:

1. Stefanów,
2. Domaniów,
3. Suków,
4. Wrzos,
5. Grom Przytyk,
6. Przytyk,
7. Sokół JR,
8. Mścichów,
9. Dęba.

Pracownik UG A.K.

Zwycięska drużyna ze Stefanowa w towarzystwie sołtysa wsi Stefanów
i Wójta Gminy Przytyk

Wszelkie pomysły i uwagi jakie padły na spotkaniach są 
cenną wskazówką ukazującą 
dalszą drogę działań. 

Pośród spraw, które w opi-
nii większości mieszkańców 
gminy stanowią kwestię prio-
rytetową, na pierwszy plan 
wysuwają się: poprawa stanu 
nawierzchni dróg gminnych, 

ich właściwe oznakowanie, a także uzupełnienie oświet-
lenia ulicznego.

Pracownik UG A.K.

Zebranie sołeckie miejscowości Wrzos umiliły 
swoim koncertem „Wrzosowianki”. Zespół za-
prezentował nie tylko swoje umiejętności wo-
kalne, ale także pokazał się w nowych strojach 
ludowych ufundowanych przez Gminę Przytyk.

Już tradycyjnie na początku każdego rozpoczynającego 
się roku, w naszej gminie odbywają się spotkania z miesz-
kańcami. Nie inaczej było również w tym roku. Spotkania 
trwały od 18 stycznia do 8 lutego. Cykl 26 zebrań sołe-
ckich Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński rozpoczął 
w Słowikowie. 

– Zebrania sołeckie to świetna okazja do spotkania 
się z mieszkańcami poszczególnych miejscowości naszej 
gminy i rozmowy o tym, co dla nich ważne. Jest mi miło, 
że z każdym rokiem spotkania te cieszą się coraz większą 
frekwencją – powiedział Wójt Gminy podsumowując te-
goroczne wizyty w sołectwach.

Tematami tegorocznych zebrań było sprawozdanie 
dokonań oraz projektów zrealizowanych w latach 2015–
2017, plany projektowo-inwe-
stycyjne na nadchodzący rok 
oraz rozmowa dotycząca spraw 
codziennych. W spotkaniach 
oprócz wójta uczestniczyli tak-
że sołtysi i radni poszczegól-
nych miejscowości, którzy na 
co dzień reprezentują swoich 
mieszkańców. W trakcie zebrań mieszkańcy byli proszeni 
o wypełnienie ankiet, które pomogą władzom samorządo-
wym obrać kierunek działań zgodny ze zdaniem obywateli. 

Z gospodarską wizytą w sołectwach

„Wrzosowianki” rozpoczęły zebranie śpiewająco
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Zainteresowanie papryką z Przytyka rośnie

Spotkanie z przedsiębiorcami z Chin

„Twoja Gmina w Twoim telefonie”

ZGK – telefon kontaktowy!
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku 

przypomina, że awarie dotyczące sieci i przyłączy 
wodociągowych należy zgłaszać pod numerem te-
lefonu:
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.

Dyżury leśniczego 2018
Nadleśniczy Nadleśnictwa Radom ustalił terminy 

przyjmowania leśniczego w gminie Przytyk. Specjalista 
ds. Lasów Niepaństwowych Grzegorz Rokiciński czeka na 
interesantów w następujących terminach: kwiecień: 9, 16, 
23; maj: 7, 14, 21; czerwiec: 11, 25; lipiec: 9, 23; sierpień: 
6, 20, 27; wrzesień: 10, 17, 24; październik: 8, 15, 22; listo-
pad: 5, 12, 19; grudzień: 3, 10, 17.

Leśniczy będzie przyjmował interesantów w Sali kon-
ferencyjnej (I piętro) Urzędu Gminy w Przytyku w godzi-
nach 9.00–11.00.

W dniu 9 marca w Centrum Dystrybucji i Przetwór-
stwa Rolnego w Słowikowie odbyło się spotkanie z przed-
siębiorcami z Chin. W rozmowach wziął udział także Wójt 
Gminy Dariusz Wołczyński. Członkowie delegacji, z którą 
toczyły się rozmowy należą do firm doradczych i inwesty-
cyjnych zajmujących się kompleksowymi usługami glo-
balnego pozyskiwania oraz rozwiązaniami logistycznymi 
przeznaczonymi dla sprzedawców. Spotkanie dotyczyło 
ewentualnej współpracy związanej ze sprzedażą, obrotem 
oraz przetwórstwem papryki i innych warzyw pod osłona-
mi. Chińczycy wyrazili duże zainteresowanie możliwoś-
cią inwestycji na terenie gminy Przytyk. 

Pracownik UG A.K.

Tuż przed świętami, bo 18 grudnia 2017 roku 
została uruchomiona aplikacja Gmina Przytyk, 
która od samego początku cieszy się dużym zain-
teresowaniem naszych mieszkańców. Na obecną 
chwilę mamy już kilkaset użytkowników. Cały 
czas staramy się doskonalić naszą aplikację, 
dlatego czekamy również na Państwa sugestie. 
Osoby, które jeszcze nie mają na swoich mobil-
nych urządzaniach naszego systemu zapraszamy 
do jego instalacji. 

System pozwala na komunikację trzema kanałami: po-
przez aplikację „Gmina Przytyk”, Mailem lub SMS-em.

Aplikacja „Gmina Przytyk” przeznaczona jest dla po-
siadaczy urządzeń mobilnych z systemem Android oraz 
dostępem do internetu. Korzystanie z niej jest niezwykle 
proste. Wystarczy pobrać na swoje urządzenie aplikację 
o nazwie „Gmina Przytyk”. Można to zrobić pobierając ją 
z platformy klikając na ikonę Komunikator Gminy Przy-
tyk, która znajduje się na stronie internetowej www.przy-
tyk.pl, wybrać opcję Aplikacja, a następnie zainstalować ją 
na swoim telefonie klikając zainstaluj. Kolejnym krokiem 
jest wypełnienie formularza, który pojawi się, gdy po raz 
pierwszy uruchomimy naszą aplikację. Po kliknięciu przy-
cisku przejdź do aplikacji zatwierdzamy dane znajdujące 
się w formularzu i od tej chwili jesteśmy użytkownikiem 
systemu Twoja Gmina w Twoim telefonie.

Drugim kanałem, dzięki któremu możemy się z Pań-
stwem komunikować jest Mail. Osoby, które chcą otrzy-

mywać powiadomienia z Urzędu Gminy Przy-
tyk za pomocą maila, muszą zarejestrować się 
w systemie wypełniając formularz klikając 
na ikonę Komunikator Gminy Przytyk, któ-
ra znajduje się na stronie internetowej www.
przytyk.pl, wypełnić formularz i wybrać opcję 
Mail.

Posiadacze nieco starszych wersji telefo-
nów komórkowych mogą otrzymywać krótkie 

wiadomości tekstowe przesyłane z Urzędu Gminy Przy-
tyk. By otrzymywać takie wiadomości bezpłatnie na włas-
ny telefon komórkowy wystarczy zarejestrować się w sy-
stemie, klikając na ikonę Komunikator Gminy Przytyk, 
która znajduje się na stronie internetowej www.przytyk.
pl, wypełnić formularz i wybrać opcję SMS. Przy wybo-
rze opcji SMS informujemy, że tym kanałem będziemy 
wysyłać tylko ważne powiadomienia. Aby mieć dostęp 
do wszystkich informacji zachęcamy Państwa do po-
brania naszej Aplikacji. 

Przy wypełnianiu formularza, należy zwrócić uwa-
gę na poprawność danych w polu miejscowość. Dzięki 
właściwej informacji dotyczącej miejsca zamieszkania, 
będziemy mogli wysłać do Państwa wiadomości związane 
wyłącznie z tym terenem. Zapraszamy do zapoznania się 
z filmikiem instruktażowym znajdującym się na naszym 
gminnym Facebooku.

Pracownik UG A.K.

Rozmowy dotyczące wspólpracy
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rem Polski i Przytyka, która stanie w miejscu centralnym 
naszego rynku.

Zakończenie prac przewidywane jest na dzień 16 lip-
ca 2018 roku, zatem już na po-
czątku wakacji mieszkańcy będą 
mogli spędzać czas w nowo 
przebudowanym miejscu. 

Zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej zlokalizowanej 
przy przytyckim rynku zapewni 
okolicznym mieszkańcom miej-
sce do spotkań, ale także stanie 
się wizytówką i dumą Gminy 
Przytyk.

Pracownik UG A.K.

Przebudujemy „Pępek Europy”

Legendarny „Pępek Europy”
Przytyk leży na skrzyżowaniu ważnych 

szlaków handlowych: Traktu Królewskiego, 
zwanego Traktem Mazowieckim (Warszawa 
– Kraków) z Traktem Wielkopolskim (Lub-
lin – Poznań). Skrzyżowanie to było zwa-
ne Środkiem lub Pępkiem Europy. Do dziś 
w tym miejscu znajduje się studnia symboli-
zująca to ważne dla Przytyka miejsce.

W styczniu został ogłoszony przetarg 
nieograniczony dotyczący zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej ul. Rynek 
w Przytyku. Na ten cel gmina Przytyk 
uzyskała 320 159,00 zł dofinansowania 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020. Program jest współfinan-
sowany z środków Unii Europejskiej – Eu-
ropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Wójt Gminy Przytyk 
Dariusz Wołczyński oraz Skarbnik Gminy 
Anna Rogulska na początku lutego podpisa-
li umowę dotycząca wsparcia finansowania 
tego przedsięwzięcia. 

– Tak historyczne i ważne dla naszej społeczności lo-
kalnej miejsce, jakim jest nasz rynek i studnia w nim się 
znajdująca zasługują na wspaniałą oprawę – powiedziała 
jedna z mieszkanek naszej gminy 
podczas spotkań sołeckich.

W ramach przedsięwzięcia 
zostanie wykonane: utwardzenie 
terenu kostką hydrofobizowaną, 
posadzenie nowej zieleni, mon-
taż latarni parkowych oraz ła-
wek. Ponadto legendarna studnia 
otrzyma nowy hydrant oraz pod-
świetlaną obudowę. Nowością 
będzie także fontanna w formie 
globusa z zaznaczonym kontu-

Wizualizacja zagospodarowania przestrzeni publicznej – ul. Rynek w Przytyku

Rynek Przytyk rok 1929

Pamiątkowa studnia (obecnie) Rynek rok 2018
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Usuń azbest ze swojego otoczenia!

Bezpłatna zbiórka wyrobów zawierających azbest
Gmina Przytyk planuje wystąpić 

z wnioskiem do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w sprawie dotacji 
na odbiór, transport i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z nieru-
chomości położonych na terenie gminy 
Przytyk. Mieszkańcy naszej gminy mo-
gli zgłosić chęć przystąpienia do pro-
gramu składając wypełniony wniosek 
w terminie do 28 lutego bieżącego roku. 

O bezpłatny odbiór i utylizację mogły ubiegać się oso-
by fizyczne, nieprowadzące działalności gospodarczej, 

będące właścicielami, użytkownikami 
wieczystymi lub zarządcami nierucho-
mości z terenu gminy Przytyk. Skła-
dając wniosek należało określić rodzaj 
wyrobu (np. płyty azbestowo-cemento-
we dla budownictwa) oraz ilość w m2. 
Dotacja nie obejmuje kosztów demonta-
żu azbestu, zakupu i montażu pokrycia 
dachowego. 

Wnioski złożyło 73 osoby z terenu 
gminy Przytyk. Przewidywany termin realizacji zadania 
to 2018 rok.

Pracownik UG A.K.

Przypominamy o obowiązku 
składania deklaracji podatkowych. 
Według przepisów polskiego prawa, 
złożenia takiej deklaracji w Urzędzie 
Skarbowym osobiście bądź drogą 
elektroniczną należy dokonać do 30 kwietnia każdego 
roku. 

Pracodawcy również mają obowiązek dostarczenia po-
datnikowi dokumentu niezbędnego do późniejszego rozli-
czenia z Urzędem Skarbowym, a jest nim PIT-11. Powinni 
to zrobić do 28 lutego danego roku. Nie wywiązanie się 
z tego obowiązku może skutkować naliczeniem sankcji 
karno-skarbowych. 

Po otrzymaniu od pracodawcy dokumentu PIT-11, 
podatnik może przystąpić do wypełnienia deklaracji po-
datkowej i złożenia jej w Urzędzie Skarbowym osobiście 
lub drogą elektroniczną (jest to bardzo wygodny sposób 
dostarczenia deklaracji Urzędowi Skarbowemu). Składa-
jąc swój PIT elektronicznie unikniemy czekania w długich 

kolejkach i możemy to zrobić nie 
wychodząc z domu, siedząc wygod-
nie w fotelu. 

Rozliczając się możemy również 
pomóc, przekazując 1% podatku na 

organizacje pożytku publicznego. Aby to zrobić, należy 
wpisać do odpowiedniej rubryki w dokumencie PIT nu-
mer KRS. 

Jednocześnie informujemy, że Wójt Gminy Przytyk przy 
współpracy II Urzędu Skarbowego w Radomiu organizuje 
w Urzędzie Gminy Przytyk Punkt Rozliczeń PIT. W dniach 
23 kwietnia w godz. 9.00–13.00 będziecie Państwo mogli 
skorzystać z pomocy w uzupełnieniu zeznania podatkowego 
za rok 2017. Nieodpłatna pomoc w wypełnieniu oraz prze-
słaniu rocznego zeznania podatkowego za pośrednictwem 
systemu eDeklaracje świadczona będzie przez pracowników 
II Urzędu Skarbowego w pok. nr 13 (parter) Urzędu Gminy. 
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.

Pracownik UG P.T.

Punkt Rozliczeń PIT
23 kwietnia 2018 r. godz. 9–13. 

Zapraszamy!

Podatniku pamiętaj o rozliczeniu

Mazowsze również zagrożone ASF
Afrykański pomór świń to szybko szerząca się zakaźna 

choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, 
świniodziki oraz dziki. Wirus jest odporny na wysoką tem-
peraturę, procesy gnilne, wędzenie, krótkotrwałe gotowa-
nie, wysychanie, potrafi przetrwać do 3 lat w mrożonym 
mięsie. Zainfekowane zwierzęta są trwale zakażone, a wi-
rus obecny jest we wszystkich płynach ustrojowych, wy-

dalinach i wydzielinach. Bardzo szybki przebieg choroby 
sprawia, że zwierzęta padają w dobrej kondycji. W przy-
padku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych 
spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obej-
muje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmier-
telność zwierząt sięga nawet 100%. Ludzie nie są wrażliwi 
na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta 
nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Najczęst-
szym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub 
pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. 

Od chwili pojawienia się wirusa afrykańskiego pomoru 
świń w Polsce potwierdzono ponad sto ognisk choroby. 
Wirus obecny jest już w czterech województwach: pod-
laskim, lubelskim, mazowieckim oraz warmińsko-mazur-
skim.

Pracownik UG W.W.
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Prace remontowo-budowlane
Trwają prace remontowo-budowlane związane z przebu-

dową schodów do Urzędu Gminy w Przytyku oraz budowy 
podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzona 
ekspertyza budynku wykonana w związku z  pęknięciami 
ścian urzędu wskazała konieczność ocieplenia cokołu oraz 
wykonania izolacji przeciw wodnej konstrukcji. 

Głównie wejście do 
Urzędu Gminy Przytyk 
jest zamknięte. Wejście 
zostało przeniesione 
na ten czas z boku bu-
dynku od strony OSP 
Przytyk. Za utrudnie-
nia przepraszamy.

bowiązani wprowadzić opłatę recyklingową 
za lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucz-
nego. Oznacza to, że dokonując zakupów nie 
otrzymujemy (jak dotychczas) darmowych 
„jednorazówek”. Opłata recyklingowa to 
20 groszy – ustaliło to rozporządzenie Mini-
stra Środowiska do ustawy.

Nadal bezpłatne pozostaną natomiast 
bardzo lekkie torby na zakupy (o grubości 

poniżej 15 mikrometrów), tzw. 
zrywki służące np. do pakowania 
żywości luzem (np. mięso, owo-
ce, warzywa).

Pamiętajmy, że płatne jedno-
razówki możemy zastąpić torbami wielokrotnego użytku, 
dzięki czemu unikniemy doliczenia dodatkowej opłaty.

Pracownik UG A.K.

Dbajmy o środowisko –
korzystajmy z toreb wielokrotnego użytku.

Ministerstwo Środowiska informuje, że 
z dniem 1 stycznia bieżącego roku zaczęła 
obowiązywać opłata recyklingowa, wynika-
jąca z przepisów Unii Europejskiej. Obecny 
poziom zużycia foliówek powoduje duże za-
śmiecenie i nieefektywne korzystanie z za-
sobów, a w sytuacji niepodjęcia stosownych 
działań zjawisko to będzie się tylko pogłębia-
ło. W związku z istniejącą sytuacją zobowią-
zano państwa członkowskie Unii 
Europejskiej do podjęcia środków 
pozwalających znacznie i trwale 
zmniejszyć zużycie lekkich, pla-
stikowych toreb na zakupy.

Zgodnie z ustawą z 12 października 2017 r. o zmianie 
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowa-
niowymi oraz niektórych innych ustaw, handlowcy są zo-

Teraz środowisko

Opłata recyklingowa za torby foliowe

Od 20 grudnia 2017 r. ruszyła całodobowa pomoc 
i wsparcie telefoniczne dyżurnych ekspertów: psycholo-
gów, psychiatrów i pracowników socjalnych – urucho-
mione przez Fundację „Itaka” Centrum Wsparcia dla osób 
znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego.

Jego celem jest pomoc osobom znajdującym się w sta-
nie kryzysu psychicznego z powodu np. utraty pracy, 
rozwodu, śmierci lub zaginięcia bliskiej osoby oraz zapo-
bieganie depresji, samobójstwom i innym zachowaniom 
autodestrukcyjnym.

Pomoc Centrum Wsparcia jest skierowana do osób 
w każdym wieku. To linia wsparcia, czyli uważne wysłu-
chanie problemu osoby i skierowanie do prawdziwej, real-
nej pomocy bezpłatnej.

Centrum Wsparcia oferuje całodobową pomoc i wspar-
cie w formie rozmów telefonicznych, a także możliwość 
kontaktu przez mail i czat. Dyżurni eksperci w Centrum, 
tj. psychologowie, lekarze psychiatrzy, prawnicy oraz pra-
cownicy socjalni, udzielają informacji o możliwościach 
uzyskania profesjonalnej, bezpośredniej pomocy specjali-
stów w pobliżu miejsca zamieszkania osoby zgłaszającej 
się po pomoc.

Wszelkie informacje na temat godzin dyżurów i kontak-
tu z ekspertami są dostępne na stronie www.liniawsparcia.
pl. Na stronie znajduje się również bezpłatna aplikacja mo-
bilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych.

Centrum Wsparcia dla osób 
w stanie kryzysu psychicznego

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna 

jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elek-
tronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. 
złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie do-
datkowej Karty w formie elektronicznej będzie bezpłatne 
w sytuacji, gdy wniosek o przyznanie dodatkowej formy 
Karty zostanie złożony do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Jednocześnie osoby, które złożyły po dniu 31 grudnia 
2017 r. wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny w jed-
nej formie, a następnie po jej przyznaniu złożą wniosek 
o dodatkową formę Karty, do wniosku należy załączyć do-
wód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwo-
cie 9,21 zł.

Wniosek o przyznanie elektronicznej formy Karty 
można złożyć za pośrednictwem Portalu Informacyjno-
Usługowego Emp@tia albo osobiście w Urzędzie Gminy 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Pracownik UG M.D.

Kontakt
Telefon 800 70 22 22 czynna 24 godziny na dobę 
7 dni w tygodniu.
e-mail: porady@liniawsparcia.pl
www.liniawsparcia.pl
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Szanowni Rodzice
Zgodnie z §12 ust.1 Rozporządzenia Ministra Ed-

kacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i pub-
licznych przedszkoli (Dz.U. 2017 poz. 649) Publicz-
ne Przedszkole w Przytyku będzie pracowało w lipcu 
2018 r. w godz. od 7.00 do 16.00. Przedszkole pod-
czas dyżuru wakacyjnego zapewnia pełne żywienie 
(tj. śniadanie, obiad oraz podwieczorek). Zapisy na 
dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2017/2018 można 
dokonywać w sekretariacie przedszkola ul. Żerom-
skiego 11 w godz. 8.00–12.00 w terminie: 1–30 mar-
ca 2018 r.

Opłatę za miesiąc lipiec wnoszą rodzice do 
15.06.2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie przed-
szkola.

Już piaty raz odbędzie się cykl 
imprez pod nazwą „Kochanowski: 
Przystanek – Wesele”. Wszyst-
ko będzie się działo na przełomie 
kwietnia i maja. Organizatorem tej 
imprezy jest Wójt Gminy, parafia 
w Przytyku oraz Publiczne Gim-
nazjum im. Jana Kochanowskiego 
w Przytyku. Obchody rozpoczną się 
konkursem recytatorskim w dniu 
27 kwietnia w sali konferencyjnej 
CDiPR w Słowikowie. Uczniowie 
szkół zaprezentują utwory rene-
sansowe oraz fraszki Jana Kocha-
nowskiego. Kolejnym elementem 
obchodów będzie turniej szacho-
wy, który zaplanowany jest na so-
botę – 28 kwietnia o godz. 10.00 
w salce parafialnej. Nowością te-
gorocznej imprezy będzie wieczór 
pieśni patriotycznej, który zaplanowany jest na 2 maja na 
godz. 17:00 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Przytyku. Kolejnym tradycyjnym punktem obchodów 
jest rekonstrukcja ślubu Jana Kochanowskiego i Doroty 
Podlodowskiej pochodzącej z Przytyka, która odbędzie się 
w dniu 3 maja (wymarsz o godzinie 10.45 z Zameczku). 
Młodzież w historycznych strojach, prowadzona przez 

„Kochanowski: Przystanek – Wesele”

Przegląd kapel ludowych co roku cieszy się dużym zainteresowaniem

Orkiestrę Moderato z Przytyka, przejdzie do kościoła na 
mszę św. która odbędzie się o 11.30 w Kościele Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Przytyku. Zebrani zobaczą jak 
wyglądał ślub, który odbył się ponad 400 lat temu. Tego 
samego dnia odbędzie się przegląd kapel ludowych. Po-
czątek o godzinie 15.00 na estradzie w Słowikowie.

Pracownik UG A. K.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku sukce-
sywnie wymienia wodomierze na terenie naszej gmi-
ny. W ostatnim czasie zostało zakupionych kolejnych 
100 sztuk nowych urządzeń, które już niebawem zostaną 
zamontowane w miejscach starych wodomierzy. Wymiana 
tych urządzeń jest konieczna i wykonywana okresowo, raz 
na kilka lat.

Korzystanie z wodomierza powinno odbywać się zgod-
nie z obowiązującymi przepisami tzw. Prawa o miarach. 
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków przewiduje odpowiednie kary, za 
stosowanie wodomierzy niezgodnie z przepisami prawa. 
Wysokość kary pieniężnej za powyższe działania to kwota 
5.000 zł.

Pamiętajmy zatem, że wodomierz to nie tylko plomby, 
bo to niepozorne urządzenie jest bardzo ważne i każda in-
gerencja niezgodna z prawem może nas słono kosztować.

Pracownik ZGK S.W.

Wymiana wodomierzy trwa

Osoba, która bez uprzedniego zawarcia 
umowy pobiera wodę z urządzeń wodocią-
gowych podlega karze 5.000 zł.

Ogłoszenie!
Publiczne Przedszkole w Przytyku ogłasza nabór 

uzupełniający kandydatów do przedszkola w związ-
ku z wolnymi miejscami. Nabór rozpocznie się 
12 kwietnia od godz. 8.00 i trwał będzie do 16 kwiet-
nia do godz. 13.00. Zapraszamy chętnych rodziców 
do złożenia wniosków we wskazanych terminach. 
Szczegółowych informacji można zasięgnąć pod nr. 
tel. 48 312 10 50.
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Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Przytyk
Poniżej przedstawiamy terminy odbioru odpadów przez 

firmę „EKO-JAS”, która jest podmiotem uprawnionym do 
odbioru nieczystości na terenie naszej gminy. 

Sposób Segregacji:
Worek żółty – papier, metal, tworzywa sztuczne, opa-

kowania wielomateriałowe
Worek zielony – szkło
Worek brązowy – odpady zielone 
Worek czerwony – zużyte baterie, akumulatory, świet-

lówki, oraz przeterminowane leki 
Worek czarny – odpady komunalne 

Odbiorowi nie podlegają odpady budowlane: azbest, 
smoła, papa, styropian budowlany, wata szklana, opako-
wania po farbach i lakierach. Za utylizacje ww. odpadów 
odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. Odbiór po-
wyższych odpadów należy zlecić uprawnionemu podmio-

towi do odbioru odpadów na terenie gminy Przytyk oraz 
pokryć stosowne opłaty. 

Odbiór odpadów

Segregowanych
– worki kolorowe

Komunalnych (bytowych)
– worek czarny

„G” – Wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz wo-
rek czerwony i brązowy

9 styczeń 10 styczeń

14 kwietnia6 luty 7 luty
6 marzec 7 marzec
10 kwiecień 11 kwiecień 
8 maj 9 maj

7 sierpnia12 czerwiec 13 czerwiec
10 lipiec 11 lipiec
7 sierpień 8 sierpień 
11 wrzesień 12 wrzesień 

16 października9 październik 10 październik 
6 listopad 7 listopad
11 grudzień 12 grudzień

Wychodząc naprzeciw licznych wniosków miesz-
kańców miejscowości m.in. Wrzeszczów, Glinice oraz 
Mścichów a także mieszkańców innych miejscowości, 

Powstanie parking we Wrzeszczowie
w szczególności rodziców dowożących dzieci do szkoły, 
informujemy, że w okresie wakacyjnym rozpoczną się 
pracę przy budowie parkingu oraz zatoki parkingowej 
w miejscowości Wrzeszczów. Miejscem nowej inwesty-
cji jest działka na rogu dróg gminnych nr 350906W oraz 
3509019W naprzeciwko Publicznej Szkoły Podstawowej. 
Prace na tym terenie mają obejmować prace przy podbu-
dowie parkingu, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej, 
krawężników, obrzeży oraz chodników. Ponadto wykona-
ne zostaną roboty wykończeniowe polegające na planto-
waniu terenów zielonych, oczyszczeniu rowów z wyprofi-
lowaniem skarp oraz budowę przepustów. Projekt zakłada 
wykonanie miejsc parkingowych oraz zatoki dla autobusu 
dowożącego dzieci do szkoły. 

Nowy parking poprawi bezpieczeństwo użytkowników 
tej drogi oraz przede wszystkim uczniów uczęszczających 
do Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie.

Pracownik UG A.KJuż wkrótce w tym miejscu zostanie wybudowany nowy parking

Podmiot uprawniony do odbioru odpadów na tere-
nie gminy Przytyk:
Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Garno, ul. Kasz-
tanowa 21, 26-625 Wolanów, tel. 48 618 68 54, biu-
ro@eko-jas.com.pl
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Bardzo udanie zaprezentował się Miłosz Derlecki, 
który zajął III miejsce w powiecie radomskim. Laureaci 
konkursu otrzymali z rąk prezesa Zarządu Oddziału Po-
wiatowego ZOSP RP w Radomiu Pawła Tuzinka oraz 
przewodniczącej Rady Powiatu Radomskiego Teresy Bar-
tosiewicz puchary i cenne nagrody.

Dyrektor PSP we Wrzeszczowie W.K.

Od początku roku trwają prace nad przetargami zwią-
zanymi z remontami i przebudową dróg gminnych. Do tej 
pory zakończono procedury przetargowe na drogi w miej-
scowościach: Studzienice, Przytyk ul. Żeromskiego, Se-
werynów – Kaszewska Wola. W trakcie procedur przetar-
gowych jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Domaniów. Prace na tych odcinkach będą polegały na: 
przygotowaniu terenu, wykonaniu podbudowy drogi, wy-
konaniu warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-

Przebudowa i modernizacja dróg

micznych bądź kostki brukowej, wykonaniu odwodnienia 
oraz stała organizacja ruchu. Ponadto przebudowa ulicy 
Żeromskiego w Przytyku wymaga regulacji pionowych 
studzienek dla włazów kanałowych, sanitarnych oraz za-
worów wodociągowych. Dodatkowo zostaną ustawione 
bariery ochronne stalowe jednostronne. Zakończenie prac 
przebudowy i modernizacji tych dróg planowane jest do 
września bieżącego roku.

Pracownik UG A.K.Obecny stan drogi w miejscowości Studzienice

W tym roku zmodernizowana zostanie także ul. Żeromskiego w Przytyku

W dniu 17 marca 2018 r. w Leśnym Ośrodku Eduka-
cyjnym w Jedlni-Letnisko odbyły się eliminacje powiato-
we Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Gmi-
nę Przytyk reprezentowali uczniowie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego we Wrzeszczowie 
w składzie: Maria Bieńkowska, Malwina Makowska i Mi-
łosz Derlecki. Uczestnicy turnieju musieli wykazać się 
obszerną i szczegółową wiedzą w zakresie zapobiegania 
pożarów, korzystania z podręcznego sprzętu przeciwpoża-
rowego, historii Ochotniczej Straży Pożarnej oraz z zasad 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

Laureaci konkursu: Maria Bieńkowska, Malwina Makowska oraz Miłosz Derlecki

Uczestnicy turnieju wykazali się ogromną wiedzą w zakresie zapobiegania pożarów



12

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – marzec 2018

Kusaki to ostatnie dni karnawału w polskich zwycza-
jach ludowych. Obchodzone są przed Środą Popielcową. 
W trakcie tych dni przebierano się np. za dziada lub za 
babę lub osobników różnej narodowości. Kusakami nazy-
wano również osoby uczestniczące w tym obrzędzie. Mia-
ły one symboliczny wymiar, ponieważ nadejście diabła 
czy innych przebierańców zwiastował koniec czasu kar-
nawału i zaczątki Wielkiego Postu – wolnego od grzechu 
czasu. W przekazach pochodzących jeszcze z XIX wieku 

Kusaki to nasza, Polska tradycja!
bardzo popularne 
było kusakowanie 
z kogutem. Miał 
mieć on duże zna-
czenie w kulturze 
ludowej jako symbol 
płodności, ale i no-
wego życia. Zespól 
Śpiewaczy Wrzoso-

wianki również dbając o zachowanie 
dziedzictwa kulturowego wyruszył 
z Kusakami. Odwiedzili przedsiębior-
ców z Przytyka, Żerdzi a także Urząd 
Gminy w Przytyku. Bardzo dziękujemy 
za serdeczne przyjęcie, pozdrawiamy 
i do zobaczenia za rok.

Dyrektor PSP Wrzos J. K.

KRUS informuje

Rolniku, powiedz stop upadkom!
„Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do któ-

rych dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych 
najczęściej. W 2017 roku KRUS wypłacił 13 250 jedno-
razowych odszkodowań za 
wypadki przy pracy, z czego 
około połowa (6 653) doty-
czyła „upadków osób”. W ich 
wyniku 12 rolników straciło 
życie.

Większości wypadków 
przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podję-
te odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że 
poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym 

Główne przyczyny zdarzeń z grupy upadek osób Ilość w %

Zły stan nawierzchni podwórzy (nierówne, śliskie, grząskie) 33%

Nieużywanie odpowiedniego obuwia roboczego 10,3%

Niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności 6,4%

Wady konstrukcyjne budynków, schodów i stanowisk zwierząt, niezabezpieczenie otworów zrzuto-
wych i kanałów gnojowych, progów w otworach drzwiowych, różnice poziomów powierzchni 5,1%

Nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z maszyn rolniczych, przyczep i wozów 5%

Niekorzystanie lub nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabin, podestów i rusztowań 
podczas pracy na wysokości 4,4%

nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych 
środków finansowych. Bardzo często wystarczy świado-
mość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz kon-

sekwentne ich eliminowanie. 
Bezpieczeństwo jest bezcen-
ną wartością i integralnym 
elementem dobrze prowa-
dzonego gospodarstwa.

Wypadki przy pracy nie 
są dziełem przypadku, ani 

też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulo-
waniem nieprawidłowości w środowisku pracy. 

Źródło: www.krus.gov.pl

„Upadek to nie przypadek” – pod tym hasłem 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie 
prowadziła w 2018 roku większość swoich działań 
prewencyjnych.

Ostatniego dnia karnawału mieszkańców odwiedzają kusaki

Nie mogło zabraknąć także Czarta
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„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”
W dniu 15 lutego w szkole 

we Wrzeszczowie przeprowa-
dzona została kampania „Jesteś 
widoczny, jesteś bezpieczny” 
zorganizowana przez Samo-
rząd Województwa Mazowie-
ckiego, Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckie-
go w Warszawie, Mazowiecką 
Radę Bezpieczeństwa Publicz-
nego i Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Radomiu. 
Impreza rozpoczęła się od czę-
ści oficjalnej na sali gimnastycz-
nej. Na wstępie dyrektor szkoły 
Witold Kosiec powitał zapro-
szonych gości: pana Dariusza Piątka – Dyrektora Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, pana 
Dariusza Frączka – Naczelnika Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, panią Rena-
tę Gawryś starszego sierżanta policji oraz funkcjonariuszy 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rado-
miu.

O pieszych i rowerzystach często mówi się, że są nie-
chronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Nie mają 
do dyspozycji pasów bezpieczeństwa, ani poduszek czy 
kurtyn powietrznych, dlatego w razie wypadku są najbar-
dziej zagrożeni. Dodatkowo zimowe warunki drogowe 
– wcześniej zapada zmrok, a rano dłużej jest ciemno – nie 
ułatwiają widoczności. W takich okolicznościach kierow-
ca zauważy osobę w ciemnym ubraniu dopiero z odległo-
ści około 30 m. To za mało, aby w porę wyhamować. Już 
jeden element odblaskowy sprawia, że jesteśmy widoczni 
z ponad 150 m. Te dodatkowe metry często ratują nam 
życie. Zakładajmy więc elementy odblaskowe – zadbaj-

my o swoje bezpieczeństwo! – apelowali pan Naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji 
w Radomiu oraz pan dyrektor WORD-u w Radomiu.

Na zakończenie części oficjalnej wszyscy uczniowie 
otrzymali elementy odblaskowe.

Po części oficjalnej uczniowie uczestniczyli w trzech 
panelach edukacyjnych. Podczas jednego z nich funkcjo-
nariusze policji, przedstawili film i omówili rodzaje za-
grożeń, na jakie są narażone dzieci i młodzież oraz jak się 
przed nimi chronić.

W ramach drugiego panelu uczniowie poznali zasady 
udzielania pierwszej pomocy pod bacznym okiem ratow-
nika-strażaka. W trzecim panelu uczniowie mieli okazję 
sprawdzić swoje umiejętności jazdy na symulatorze.

Zajęcia przeprowadzone w ramach kampanii z pewnoś-
cią na długo zapadną w pamięci naszych uczniów. Otrzy-
mane elementy odblaskowe sprawią, że dzieci i młodzież 
będą bardziej widoczne i zarazem bezpieczne na drodze.

Dyrektor PSP we Wrzeszczowie W.K.

W drugiej połowie stycznia przyszedł czas na odpoczy-
nek i ferie zimowe. Przyłączając się do organizacji czasu 
wolnego naszych uczniaków, również w tym roku urucho-
mione zostało nasze dobrze już znane „Kino na trawie”. 
Jak wiemy w tym okresie na trawie leży śnieg (przynaj-
mniej mieliśmy taką nadzieję), tak więc zimowy przegląd 
kinowy odbył się w sali konferencyjnej Centrum Dystry-
bucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. W kolejne 
dwa piątkowe wieczory ferii: 19 oraz 26 stycznia odbyły 
się seanse filmów animowanych „Riko prawie bocian” 
oraz „Rock Dog pies ma głos”. Sala konferencyjna nasze-
go Centrum pękała w szwach. Z wielką radością i pełnym 
ekwipunkiem dzieciaki oglądały przygody bohaterów ba-
jek. 

Organizatorzy seansu serdecznie dziękują wszystkim 
uczestnikom minionych pokazów. Wszystkich chętnych 
do wzięcia udziału w tym wesołym przedsięwzięciu już 
dziś zapraszamy na letnią edycję projekcji filmów w ra-

Zimowa edycja Kina na Trawie

mach cyklu „Kino na Trawie”, które odbędzie się na sta-
dionie.

Pracownik UG A.K.

Seanse filmowe są dobrą formą spędzania czasu wolnego

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie na pamiątkowym zdjęciu z akcji
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„Smerfne” Przygody w wykonaniu aktorów z Trzebinii

Nie zabrakło także słodkości

22 stycznia do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Przytyku zawitali aktorzy z teatru „Blaszany Bę-
benek” z Trzebinii z przedstawieniem „Smerfne 
przygody”. Był to energiczny, pełen humoru spek-
takl, którego bohaterami były znane wszystkim 
maluchom Smerfy. Inscenizacja okazała się bardzo 
ciekawa, gdyż dzieci mogły aktywnie w niej uczest-
niczyć, współtworząc dzięki temu zabiegowi akcję, 
dziejącą się w wiosce oraz okolicznym lesie. Na 
małych bohaterów czyhało wiele niebezpieczeństw, 
którym musieli stawić czoło. Dzieciom podobała się 
wartka akcja, często zmieniająca się scenografia oraz 
utwory śpiewane przez bohaterów. Aktorzy stworzy-
li wesołą atmosferę. Spektakl był dla najmłodszych 
żywą lekcją teatru.

Dyrektor GBP M. K.

Przedstawienie teatrzyku „Blaszany Bębenek”

W dniu 14 lutego w naszym przedszkolu odbyły się 
walentynki – podczas spotkania dzieci: kultywowały 
tradycje walentynkowe, były zachęcane do okazywania 
uczuć innym osobom, czerpały radość ze wspólnej zaba-
wy i pobytu w przedszkolu; rozwijały poczucie przyna-
leżności do społeczności przedszkolnej, poznały tradycje 
walentynkowe, jak również budowały atmosferę przyjaź-
ni i współdziałały w grupie, podczas licznych konkursów 
i zabaw.

Za przygotowanie uroczystości odpowiadała grupa 
Krasnoludki pod opieką pani Oli.

W tym dniu wśród atrakcji nie zabrakło pana listo-
nosza, który wszystkim dostarczył walentynki, złożone 
wcześniej w skrzynce – poczcie walentynkowej. Odbył 
się quiz walentynkowy, rywalizacja między grupowa, któ-
ra z nich najdłużej będzie odbijać balon, dzieci ozdabiały 
serduszkowe balony, tworzyły serduszkowego stworka, 
wyklejały serca.

„Wartości to drogowskazy, które wskazują nam jak po-
stępować, kierują naszymi wyborami, ustosunkowaniem 
do świata, innych ludzi i nas samych” A. Małkowska, 
Wartości a wychowanie.

5 lutego w Publicznym Przedszkolu w Przytyku odbyły 
się zajęcia z panią Anną Berlińską, psychologiem Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomiu pt. ,,Wycho-
wanie ku wartościom”. Spotkanie cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem ze strony rodziców, o czym świadczy 
wysoka frekwencja – ponad 70 obecnych.

Wychowanie ku wartościom, rozpoczyna się w domu 
rodzinnym i dokonuje się w trakcie przebywania z bli-
skimi osobami. Szczególnie ważne jest, aby wartości 
w domu i przedszkolu były spójne. Powinno odbywać się 
w oparciu o wartości uniwersalne: miłość, prawdę, dobro 
i piękno.

Walentynkowym zwyczajem

Na koniec Pani Dyrektor wręczyła każdemu dziecku 
słodki upominek, który trafił do nas dzięki życzliwości 
Rodziców. Dziękujemy!

Dyrektor PP w Przytyku A. Sz.

Spotkanie z psychologiem
Działania przedszkola mają na celu kształtowanie po-

staw opartych bardziej na być niż mieć. Dlatego do tego 
procesu powinno się włączać rodziców, jako odpowie-
dzialnych za wychowanie swoich dzieci – tak, by wzra-
stała ocena i uznanie roli rodziny w dzisiejszym świecie. 
Jeśli dzieciom tłumaczymy pewne zasady zachowania, 
poprzyjmy je własnym przykładem. Nie można prosić 
przedszkolaka ,,Ustąp miejsca starszej osobie”, a potem 
w autobusie spokojnie siedzieć podczas gdy obok stoi ktoś 
w podeszłym wieku. Za naszymi słowami muszą iść czy-
ny. W dzisiejszym świecie, gdzie każdy chce żyć szybko 
i łatwo, należy zatrzymać się na chwilę i po prostu pobyć 
ze swoją rodziną. To z całą pewnością zaowocuje w póź-
niejszych latach. I tego właśnie życzyła wszystkim rodzi-
com pani.

Pracownik PP w Przytyku A.K.
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Jaś i Małgosia uczą oszczędzania
To tytuł przedstawienia profilaktycznego przygotowanego 

przez Joannę Abramczyk, Elżbietę Fokt, Bożenę Trześniew-
ską-Gryzło, Marcina Koślę oraz uczniów klasy 4c.

Odbył się on 15 lutego w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku. Jego głównym 
celem było zachęcenie wszystkich uczniów do realizacji 
swoich planów poprzez systematyczne oszczędzanie i mą-
dre gospodarowanie zgromadzonymi pieniędzmi oraz pro-
mowanie Szkolnej Kasy Oszczędności.

Aktorzy przenieśli zebranych w świat bajki braci 
Grimm, a następnie ze spotkaną w lesie czarownicą, która 
nie potrafiła zarządzać swymi finansami, wrócili do szkol-
nej rzeczywistości. Tutaj wraz ze swymi koleżankami 
i kolegami zapoznali Babę Jagę z pozytywnymi efektami 
oszczędzania i płynącymi dla niej z tego przedsięwzięcia 
korzyściami. Pokazali zebranym, że:

Czy to szkoła, czy to praca, oszczędzanie się opłaca.
Oszczędzanie – fajna sprawa, to pożytek i zabawa.
Zbierając grosz do grosza uzbierać można całą górę 

grosza i spełnić marzenia.
Członkami Szkolnej Kasy Oszczędności zostały nie 

tylko Baba Jaga i Kopciuszek, ale duża grupa uczniów na-
szej placówki, którzy podjęli wyzwanie przede wszystkim 
dla własnych korzyści.

Przedstawienie zostało przyjęte bardzo pozytywnie, 
a sam dyr. Banku Spółdzielczego w Przytyku – Robert 

Bukowski pogratulował opiekunom pomysłu, a uczniom 
wspaniałej gry aktorskiej.

Gratulacje złożył również uczniom, którzy wzięli udział 
w konkursie plastycznym promującym systematyczne 
oszczędzanie. Osobiście wręczył im ufundowane przez 
Bank Spółdzielczy nagrody. Warto tu zaznaczyć, że zwy-
cięzcami zostali: Barbara Gnojewska i Oliwia Ostatek (kla-
sa Ib), Anna Januszek (klasa IVc) i Justyna Januszek (klasa 
VIIa), a dziewięciu uczniów otrzymało wyróżnienia.

Godnym zauważenia jest również fakt, że aby promo-
wać systematyczne oszczędzanie w piątek 16 lutego ucz-
niowie zaprezentowali swe przedstawienie w pobliskim 
przedszkolu. Tu również wzbudziło ono spore zaintereso-
wanie wśród dzieci.

Pracownik PSP w Przytyku E.F.

Babcie i dziadkowie mieli święto
21 i 22 stycznia to szczególne dni dla dziadków, kiedy 

to wnuki okazują im swoją miłość, wdzięczność i przywią-
zanie. Każde dziecko w tych dniach jest dumne ze swoich 
dziadków i chce im to jak najcudowniej wyrazić. Babcia 
i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, 
dlatego w tym szczególnym dniu uczniowie naszych szkół 
i przedszkolaki zaprezentowali swoim najbliższym wspa-
niałe programy artystyczne. Nie zabrakło śpiewów, wier-
szy oraz tańców. Goście byli poruszeni. W oczach niektó-
rych, można było dostrzec łzę wzruszenia. Występy dzieci 
zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Na koniec uroczystości dzieci wręczyły babciom 
i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Po części 
oficjalnej goście zostali zaproszeni na herbatę i słodki po-
częstunek, przygotowany przez rodziców. To był naprawdę 
wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęś-

liwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały, 
jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile 
z wnukami.

Pracownik UG A.K.

Podopieczni Publicznego Przedszkola wręczający upominki swoim dziadkom

Aktorzy przedstawienia „Jaś i Małgosia uczą oszczędzania”

Uczniowie PSP w Przytyku

Mali aktorzy z PSP we Wrzeszczowie
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Boisko sportowe we Wrzeszczowie

Nowe miejsca parkingowe w Podgajku

Parking będzie się znajdował przy budynku dawnego przedszkola

Dobra wiadomość dla mieszkańców Przytyka 
i okolic: będą nowe miejsca parkingowe. Inwesty-
cja powstanie w miejscowości Podgajek Zachodni 
przy ulicy Kościelnej. Projekt zakłada wykonanie 
18 miejsc parkingowych, w tym 2 dla osób nie-
pełnosprawnych. Prace w tym miejscu obejmują 
wykonanie podbudowy parkingu, wykonanie na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej, oznako-
wanie, wykonanie krawężników, obrzeży, chodni-
ków oraz studzienek rewizyjnych. Ponadto firma 
wykonująca inwestycję wyplantuje tereny zielone 
wokół planowanego parkingu. Zakończenie prac 
przewidziane jest na 20 sierpnia. 

Na ten cel Urząd Gminy w Przytyku pozyskał 
dofinansowanie ze środków unijnych PROW na 
lata 2014–2020. 

Pracownik UG A.K.

W tym roku rozpoczną się prace przy budowie boiska 
piłkarskiego przy Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie. 
W lutym został ogłoszony i następnie rozstrzygnięty prze-
targ związany z tą inwestycją. Prace nad tym obiektem 
rozłożone są na lata 2018 oraz 2019. 

To ważne przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę 
boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, 4-torowej 
bieżni okrężnej o długości 200 m oraz skoczni do skoku 
w dal. Od strony południowej bieżni zaprojektowane są 
trybuny, które pomieszczą ponad 100 osób. Całość kom-
pleksu będzie ogrodzona ogrodzeniem panelowym o wy-
sokości 4 metrów. Dodatkowo boisko będzie miało nowo-
czesne oświetlenie ledowe. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Maku-
szyńskiego we Wrzeszczowie to jedyna szkoła na terenie 
gminy Przytyk, która nie ma jeszcze nowoczesnego kom-
pleksu sportowego. Nowo powstający kompleks będzie 
najnowocześniejszym obiektem tego typu w okolicy.

Urząd Gminy w Przytku pozyskał na ten cel środki 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 550 500,00 zł. 

Budowa boiska ułatwi dostęp do rozwijania pasji i zaintere-
sowań sportowych dzieci i młodzieży oraz zachęci do zdro-
wego, aktywnego spędzania wolnego czasu przez młodszych 
i starszych mieszkańców gminy. Cieszy fakt, że już wkrótce 
uczniowie wszystkich szkół na terenie naszej gminy będą 
mieli dostęp do profesjonalnej infrastruktury sportowej.

Pracownik UG A.K.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. 
prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Radomiu to 
placówka oświatowa, która uczy, wychowuje oraz opieku-
je się dziećmi w wieku od 6 do 24 lat: z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, 
znacznym, a także głębokim, z autyzmem, zespołami ge-
netycznymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, niepeł-
nosprawnością ruchową oraz wadami wzroku.

Aktualnie w SOSW funkcjonuje szkoła podstawowa, 
gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy, pracownia 
wczesnego wspomagania rozwoju, pracownia rehabilitacji 
medycznej, a także świetlica szkolna i internat dla dzieci 
spoza Radomia.

SOSW Radom
Dzieci i młodzież mieszkająca poza Radomiem mają 

zapewnione bezpłatne zakwaterowanie, rehabilitację oraz 
dzienną opiekę pielęgniarską, a w razie potrzeby podsta-
wową i specjalistyczną opiekę lekarską.

W internacie podopieczni mogą przebywać od ponie-
działku do piątku, istnieje możliwość pozostawienia dzie-
ci przez sobotę i niedzielę (obowiązkowymi terminami 
odbioru dzieci z internatu są: ferie zimowe i letnie oraz 
zimowa i wiosenna przerwa świąteczna).

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Beata Jurkowska tel. 500 262 464
Agnieszka Warzyńska tel. 793 508 416 sekretariat tel. 
600 944 114

Już w tym roku rozpoczną się prace nad budową nowego boiska we Wrzeszczowie
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„A wszystko… to miłość”

Wieczorek poetycki w przytyckim gimnazjum
22 lutego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Kocha-

nowskiego w Przytyku odbył się już dziewiąty wieczorek 
poetycki, który w tym roku poświęcony został poezji miłos-
nej. Hasłem tegorocznego spotkania było motto „A wszyst-
ko… to miłość”. Utalentowani młodzi artyści przenieśli 
publiczność do świata, w którym słowa nabierają innych 
znaczeń i barw. 

Spotkanie z poezją miłosną miało wyjątkowy charak-
ter, ponieważ oprócz recytacji, uczniowie zaprezentowa-
li swoje umiejętności aktorskie. Spotkaniu towarzyszyły 
także nastrojowa muzyka i scenografia. 

Wśród zaprezentowanej poezji znalazły się znane 
utwory polskich poetów, m.in. Wisławy Szymborskiej, 
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Adama Mickiewi-
cza, Juliusza Słowackiego. Widzowie mieli również oka-
zję obejrzeć scenę balkonową z „Romeo i Julii” Williama 
Shakespeare’a oraz krótką inscenizację opartą na filmie 
„Noce i dnie”.

Po uczcie duchowej, jaką było niewątpliwie obcowanie 
z twórczością poetycką oraz muzyką, publiczność została 
zaproszona na słodki poczęstunek.

Dyrektor PG w Przytyku E.J.

Bongo Stefanów zwycięzcą!
Kalendarium Imprez Gminy Przytyk rozpoczął Nowo-

roczny Turniej w Piłkę Siatkową o Puchar Wójta Gminy 
Przytyk. Zawody miały miejsce 21 stycznia w hali spor-
towej Publicznego Gimnazjum w Przytyku. Po obowiąz-
kowej naradzie kapitanów drużyn o godzinie 10:00 rozpo-
częły się rozgrywki. Do rywalizacji stanęło siedem drużyn. 
Zespoły grały w systemie gier „każdy z każdym”. Po kilku 
godzinach rozgrywek oraz litrach potu wylanego na boisku 
klasyfikacja Turnieju przedstawiała się następująco:

1. Bongo Stefanów
2. Sawiki
3. Pasjonaci
4. Świeżaki
5. Wapniaki
6. Gumisie
7. Smerfetki
Zwycięzcą Turnieju zo-

stała drużyna Bongo Ste-
fanów. W ostatniej edycji 
Turnieju Stefanów zajął 
drugie miejsce. Jak można 
było zobaczyć na boisku, 
po roku ciężkich treningów, 
chłopaki podciągnęli swoją 
formę i w tym roku to oni 
otrzymali Tytułowy Puchar 
Wójta Gminy Przytyk. 

Podczas rozgrywek wszyscy uczestnicy byli bacznie 
obserwowani przez organizatorów zawodów. Miało to na 
celu wytypowanie i wyróżnienie najlepszych graczy tur-
nieju. Podczas wręczania nagród ogłoszono wyniki. Naj-
lepszymi zawodnikami rozgrywek okazali się:
w kategorii kobiet: Natalia Puszka,
w kategorii mężczyzn Albert Sadowski,
w kategorii gimnazjalista: Michał Sobstyl.

Najlepsze zespoły otrzymały nagrody rzeczowe oraz 
medale, które wręczył Wójt Gminy Przytyk Dariusz Woł-
czyński.

Wszystkim zawodnikom, oraz dopingującym im kibi-
com serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę i zapra-
szamy do wzięcia udziału w kolejnej przyszłorocznej edy-
cji rozgrywek.

Pracownik UG A.K.

Uczestnicy Noworocznego Turnieju o Puchar Wójta Gminy Przytyk

Uczestnicy wieczorku poetyckiego

„Romeo i Julia” w wykonaniu gimnazjalistów
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Nagrodzeni na Gali Powiatu
IX Gala Mistrzów Sportu Powiatu 

Radomskiego znów okazał się szczęśli-
wa dla naszego gimnazjum. Nasza szko-
ła zajęła II miejsce w konkursie: „Szkoła 
z największą liczbą punktów w rozgryw-
kach Szkolnego Związku Sportowe-
go” w powiecie radomskim w sezonie 
2016/2017. W ten sposób powtórzyliśmy 
sukces z ubiegłego roku. Radość jest tym 
większa, iż przegraliśmy tylko ze szkołą, 
która wygrała klasyfikację na cały Ma-
zowszu.

Ten wynik zawdzięczamy młodzie-
ży, która chętnie i z pełnym zaangażo-

waniem uczestniczyła we wszelkiego rodzaju zawodach 
sportowych i osiągała na nich wysokie wyniki. 

Uhonorowani dyplomami zostali również nasi ucznio-
wie i absolwenci:
Agata Witkowska – LA i piłka siatkowa 
Piotr Klimek – piłka siatkowa
Klaudia Markowska – piłka siatkowa
Paweł Czajka – LA, piłka nożna
Dominik Witkowski – LA, unihokej.

Galę uświetnił swoja bytnością pięściarz Grzegorz 
Skrzecz.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy.
Pracownik PG w Przytyku P.W.

W 2018 roku uległy zmianie pod-
stawowe zasady dotyczące sposo-
bu składania wniosku o przyznanie 
płatności. Od nowego roku wnioski 
o przyznanie płatności bezpośrednich 
oraz płatności obszarowych PROW 
składa się w formie elektronicznej za 
pośrednictwem aplikacji eWniosek-

Plus dostępnej poprzez stronę 
internetową ARiMR. Aplikacja 
eWniosekPlus prowadzi rolni-
ka przez cały proces składania 
wniosku. Aplikacja porównuje 
dane deklarowane przez rolni-
ka z danymi referencyjnymi, 
m.in. w zakresie maksymalnego kwalifikowanego obszaru 
(MKO), jak również przeprowadza kontrolę krzyżową mię-
dzy danymi deklarowanymi przez innych rolników oraz inne 

Rolniku – wniosek o dopłaty obowiązkowo przez internet
sprawdzenia w zakresie kompletności wniosków. Prezento-
wane dane z bazy referencyjnej oraz wszelkie sprawdzenia 
odbywają się w oparciu o najbardziej aktualny stan bazy re-
ferencyjnej.

Rolnicy mogą liczyć na pomoc pracowników ODR i biur 
powiatowych Agencji, którzy będą prowadzić szkolenia. 
W Przytyku takie szkolnie odbyło się 8 marca w CDiPR 
w Słowikowie. Podczas spotkania pracownicy ARiMR przed-

stawili rolnikom cały proces 
składania wniosku o przyzna-
nie płatności bezpośrednich 
oraz płatności obszarowych 
za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus. W spotkaniu 
uczestniczyli również pracow-

nicy KRUS, którzy przypomnieli uczestnikom o zasadach 
bezpiecznej pracy w gospodarstwie. 

Pracownik UG A.K.

Złożenie wniosku w formie papierowej będzie moż-
liwe jedynie dla tych rolników, którzy nie są w stanie 
złożyć wniosku w wersji elektronicznej i jednocześnie 
nie mogą skorzystać z pomocy technicznej zapewnionej 
przez biuro powiatowe ARiMR.

Piotr Klimek, Dominik Witkowski, Agata Witkowska, Michał Sobstyl, nauczyciel WF Paweł Wlazło, 
pięściarz Grzegorz Skrzecz, Paweł Czajka, Paweł Rychlicki, Aleksandra Rucikowska, Tobiasz Grudziński, 

Emilia Krzemińska, nauczyciel WF Łukasz Kowalczyk

Pamiątkowa statuetka
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Druga grupa naszych piłkarzy to Juniorzy Młodsi rocz-
nik 2002. Po sezonie jesień 2018 po solidnej grze z wy-
magającymi rywalami zapewnili sobie pewne utrzymanie 
w Pierwszej lidze Okręgu Radomskiego. Trenujemy teraz 
przed sezonem wiosna 2018 i chcemy powalczyć o czoło-
we miejsce w tabeli, może z awansem do wyższej ligi.

Tabela Junior Młodszy przed sezonem Wiosna 2018.
1. Sokół Przytyk
2. Skaryszewianka
3. Mazowsze Grójec
4. Gryfia Mirów
5. Energia Kozienice
6. Broń Radom
Trzecia grupa to najmłodsze Sokoły, grupa Orlików. 

W poprzednim sezonie Jesień 2017 rozpoczęli zma-
gania w lidze okręgowej. Dzielnie rozgrywali mecze 
nabierając doświadczenia. Dzięki wsparciu rodziców 
najmłodszych wychowanków zorganizowaliśmy 
obóz sportowy w MOSiR w miejscowości Cmolas. 
Na pewno zaangażowanie Orlików w treningi przy-
niesie efekt. Najważniejsze, że była super zabawa 
i świetne humory. 

Poniżej tabela rozgrywek Orlików Grupa E 3 
wiosna 2018.

1. Sokół Przytyk
2. Powała Taczów

Sezon wiosna 2018 w rozgrywkach Klasy A naszych 
seniorów zapowiada się ciekawie. Przygotowania w na-
szej drużynie Sokół Przytyk są zaawansowane. Treningi 
trwają już od 19 stycznia. Przeprowadzimy sześć sparin-
gów przygotowawczych przed ligą, która rozpoczęła się 
już 18 marca na stadionie w Przytyku. Do dnia 28 lutego 
rozegraliśmy cztery sparingi. 

1. Sokół Przytyk – Akcja Jastrzębia 3:2

SOKÓŁ

Ruszają przygotowania do wiosennych rozgrywek
2. Sokół Przytyk – Iskra Gózd 2:0 
3. Sokół Przytyk – Jodła Jedlnia Letnisko 1:6
4. Sokół Przytyk – Zorza Kowala 4:4
Przed nami mecze kontrolne z Gracją Tczów i Polonią 

Iłża. Myślę, że to wymagający przeciwnicy aby optymal-
nie przygotować nasz zespół do wiosennych rozgrywek. 
Zapraszamy na stadiony do dopingu naszych Sokołów.

Tabela grupy A przed rundą wiosenną

lp. drużyna mecze punkty zwycięstwa remisy porażki bramki
1 SKS Potworów 13 34 11 1 1 35:14
2 Potworów 13 32 10 2 1 32:13
3 Chojniak Wieniawa 13 30 9 3 1 28:13
4 Błotnica 13 26 8 2 3 40:21
5 Zodiak Sucha 13 24 8 0 5 37:22
6 MKS Wyśmierzyce 13 20 6 2 5 35:30
7 Sokół Przytyk 13 18 6 0 7 26:31
8 Młodzik-18 13 18 5 3 5 32:29
9 Orzeł Gielniów 13 17 5 2 6 29:33
10 Powała Taczów 13 14 4 2 7 24:34
11 Jaguar Wolanów 13 10 3 1 9 17:32
12 Strażak Wielogóra 13 8 2 2 9 23:48
13 Kraska Jasieniec 13 7 2 1 10 15:28
14 Sadownik Błędów 13 4 1 1 11 18:43

3. Oronka Orońsko
4. Junior Radom II
5. Broń Radom IV
Klub Sportowy Sokół Przytyk obejmuje rozwojem 

sportowym piłkarzy w różnych grupach wiekowych. Roz-
wijamy umiejętności i zapał do uprawiania piłki nożnej. 
Dziękujemy za wsparcie rodzicom, zaprzyjaźnionym 
firmom i Gminie Przytyk za dotację wspierającą sport 
w naszym regionie, dzięki której możemy inwestować 
w naszych wychowanków. Wychodzimy z propozycją 
aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzie-
ży, ale również dorosłych. Zapraszamy do uczestniczenia 
w sportowym życiu naszej gminy. 

Prezes Sokoła R. B.

Juniorzy w czasie jednego z jesiennych meczy
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dia Markowska, Aleksandra Budzik, Zuzanna Górka, Zu-
zanna Wieczorek, Katarzyna Drabik, Laura Pietrasik, Agata 
Witkowska, Paulina Cielniak, Katarzyna Wieczorek, Sandra 
Kołodziejczyk, Natalia Puszka, Justyna Kaźmierczak, Kami-
la Pabiniak oraz Karolina Listkiewicz.

Dane teleadresowe
Nazwa Telefon/Fax E-mail Strona WWW

Urząd Gminy Przytyk (48) 6180087, 6180095, 
6180550 przytyk@przytyk.pl www.przytyk.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Przytyku

(48) 618 03 18, 
606 358 536 zgkprzytyk@wp.pl www.zgkprzytyk.pl

Kadetki
Podsumowując sezon 2017/2018 siatkarek GROM-u 

Przytyk możemy być dumni z ich postawy, bo osiągnęły to, 
co było zamierzone.

Siatkarki przytyckiego zespołu grały w sekcji kadetek, 
w której może grać zawodniczka z wiekiem nie większym 
niż 1 klasa liceum. Drużyna dziewcząt Gromu doszła do fazy 
play-off, do której niełatwo było dotrzeć. Mecze rozgrywane 
były systemem „każdy z każdym”, w grupie, w której grały 
z zespołami z Piaseczna, Kozienic, Pionek oraz Solca nad Wi-
słą. Do fazy play-off weszły po dwie drużyny z każdej z grup 
biorących udział w rozgrywkach Mazowiecko Warszawskie-
go Związku Piłki Siatkowej. Wraz z drużyną z Piaseczna 
weszły one do fazy play-off, w której zmierzyły się z bar-
dzo ciężkimi zespołami z Warszawy, Węgrowa. Ostatecznie 
zakończyły sezon przegrywając z tymi drużynami, lecz cele, 
które były zamierzone na początku sezonu, czyli wejście do 
fazy finałowej – zrealizowały. Gratulujemy!

Zespół pod wodzą pierwszego trenera Pawła Wlazło i dru-
giego trenera Karola Wlazło reprezentowały: kapitan – Klau-

GROM PRZYTYK

Seniorzy
Wystarczył jeden punkt, abyśmy przeszli do fazy finało-

wej…
I zdobyliśmy go! Siatkarze miejscowego KS GROM 

Przytyk poszli w ślady kadetek i również weszli do fazy fi-
nałowej. Seniorzy MWZPS rozegrali mecze w grupie z dru-
żynami z Jedlińska, Warki, Błędowa, Zwolenia i Mogielnicy. 
Ostatecznie mecz z WTS Klondaik Warka decydował kto 
wejdzie do fazy finałowej. Graliśmy mecz u gości i wystar-
czyło, że urwiemy im dwa sety i do fazy finałowej wejdzie-
my na 3 miejscu wraz z Jedlińskiem i Mogielnicą. Z 3 grup 
wyszło po 3 drużyny i z tego utworzyła się nowa grupa, gdzie 
na nowo rozgrywane są mecze systemem „każdy z każdym”. 
Cała utworzona grupa walczy o awans do III ligi MWZPS. 
Jednakże tylko dwie drużyny z dziewięciu awansują, z czego 

drugi team walczyć będzie w barażach z ostatnim zespołem 
z III ligi. To, co zamierzaliśmy już osiągnięte, ale pniemy się 
dalej ponieważ, mimo że przeciwnicy grają na wysokim po-
ziomie, to nasza drużyna w oczach przeciwników jest uwa-
żana za bardzo wymagającą. Komentarz po meczu z drużyną 
MMKS Mińsk Mazowiecki – Dzisiejszy mecz z zespołem 
z Przytyka należał do grona meczy trudnych. Takim właśnie 
zespołem jest Grom Przytyk, możesz atakować bardzo moc-
no, a i tak nie wejdzie w pomarańczowe. Grom Przytyk to 
zespół grający fantastycznie w defensywie, gdzie nawet na 
czystej siatce piłki są podbijane.

Cały czas trwają rozgrywki, gdzie staramy się o awans 
do III ligi, dlatego też zapraszamy na nasze mecze. Każdy 
nasz mecz umilają miejscowe cheerleaderki: Małgorzata Leś-
nowolska, Wiktoria Grzyb, Magdalena Kawińska, Wiktoria 
Woźniak, Dominika Prus. 

Najbliższy mecz rozegramy na wyjeździe z drużyną 
z Sulejówka, zaś mecz „u nas” – 28 marca (środa) o godzinie 
20:00.

Drużynę seniorów prowadzi trener Karol Wlazło, poma-
ga mu zaś Paweł Wlazło jako drugi trener. W skład druży-
ny wchodzą: Karol Wlazło – kapitan, Paweł Wlazło, Piotr 
Klimek, Michał Sobstyl, Dawid Kornafel, Jakub Kapturski, 
Damian Kosiec, Michał Sikora (L), Przemek Kosiec, Jakub 
Kwiecień, Jarosław Jabłonka, Mateusz Towatek (L), Mariusz 
Myziak, Albert Sadowski, Bartłomiej Leśniewski.

Grom Przytyk A.S.

Z numerem 1 – Natalia Puszka, 2 – Kamila Pabiniak, 3 – Aleksandra Budzik (C), 
4 – Katarzyna Drabik, 6 – Zuzanna Wieczorek, 7 – Sandra Kołodziejczyk, 

8 – Justyna Kaźmierczak, 10 – Paulina Cielniak, 11 – Laura Pietrasik, 
12 – Katarzyna Wieczorek, 13 – Zuzanna Górka, 16 – Agata Witkowska

Drużyna Gromu podczas styczniowego meczu charytatywnego dla Adasia


