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Inwestycje drogowe to ważna sprawa dla samorządu 
ale przede wszystkim dla mieszkańców, którzy tą grunto-
wą drogą dotychczas się przemieszczali. Trwają prace bu-
dowlane związane z przebudową drogi gminnej ulicy Do-
maniowskiej w miejscowości Podgajek. Działania mają na 
celu utworzenie na 906 metrowym odcinku w/w drogi na-
wierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m wraz z wyprofilo-

Przebudowa ulicy Domaniowskiej

Zamiast drogi gruntowej będzie asfalt.

waniem poboczy. W ramach inwestycji powstanie również 
odwodnienie jezdni. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo Mostowych Karol Cieśla Chybice 77, 
27-225 Pawłów.

Wartość zadania to 299 073 złotych, z tego Gmina 
pozyskała 100 000 tysięcy złotych Dotacji z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

Rozpoczęła się przebudowa ulicy Domaniowskiej.

Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku 
– Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112, z późn. zm.) oraz 
Uchwały Nr XXVII.144.2012 Rady Gminy w Przytyku z dnia 
28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Przytyk na 
obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib 
obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej 
wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów 
głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wybor-
czych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych 
dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. 

Uwaga: 
1. Głosowanie odbędzie się w dniu 25 października 2015 r. 

(niedziela) w wyżej wymienionych lokalach Obwodo-
wych Komisji Wyborczych w godz. 7.00 do 21.00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk z dnia 18 września 2015 r.
2. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obo-

wiązany okazać Obwodowej Komisji Wyborczej dowód 
osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie 
tożsamości. 

3. Wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespon-
dencyjnego Wójtowi Gminy Przytyk najpóźniej do dnia 
12 października 2015 r.

4. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu usta-
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz wy-
borca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat 
może zgłosić do Urzędu Gminny w Przytyku najpóźniej 
do dnia 16 października 2015 r. wniosek o sporządzenie 
aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. 

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Wołczyński

Granice obwodu Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1. Sołectwo: Przytyk, Podgajek ul. Boczna, Cicha, Kwiatowa, Zachę-
ta, Maksymilianów, Studzienice, Zameczek, Żerdź Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku ul. Szkolna nr 3

2.
Sołectwo: Podgajek ul. Adama Mickiewicza, Domaniowska, Koś-
cielna, Tomaszowska, Wrzoska, Zameczek Kolonia, Słowików, 
Stefanów, Oblas, Krzyszkowice, Młódnice

Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku ul. Szkolna nr 3

3. Sołectwo: Kaszewska Wola, Suków, Sukowska Wola
Remiza OSP w Sukowie
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, lo-
kal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego)

4. Sołectwo: Domaniów, Wólka Domaniowska, Potkanna, Ostrołęka, 
Posada, Goszczewice, Wrzos, Jabłonna, Wygnanów Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie, Wrzos nr 6

5. Sołectwo: Dęba, Glinice, Wrzeszczów, Wola Wrzeszczowska
Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzeszczowie, Wrzeszczów 47
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, lo-
kal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego)
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45 dzieci z gminy Przytyk otrzymały „Energetyczny 
tornister”, czyli szkolny plecak wraz z pełnym wyposa-
żeniem. 

– Bardzo się cieszę, że mam tornister – mówiła jedna 
z dziewczynek, która razem z mamą przyszła po odbiór 
plecaka do Urzędu Gminy w Przytyku.

Jeszcze przed pierwszym dzwonkiem miała miejsce 
niecodzienna uroczystość. W Urzędzie Gminy zebrali się 
rodzice, głównie mamy, na spotkaniu z przedstawicielem 
energetyki. Dostawca energii na terenie gminy Przytyk 
– giełdowa spółka Polska Grupa Energetyczna SA spre-
zentowała 45 dzieciom szkolne tornistry z wyposażeniem. 
Koszt plecaka szkolnego w całości został sfinansowany 
przez PGE. 

Energetyczny tornister

Szkolny podarunek dla uczniów

Rozdanie tornistrów odbyło się w Urzędzie Gminy.

Przedstawiciele władz gminnych, reprezentanci PGE 
i pracownicy ośrodka pomocy społecznej dokonali wrę-
czenia wyprawek szkolnych w sali konferencyjnej Urzę-
du. Przekazując plecaki szkolne, przedstawiciele PGE, jak 
też obecny na spotkaniu wójt Dariusz Wołczyński życzyli 
wszystkim dzieciom, by dobrze się uczyły, by chętnie cho-
dziły do szkoły i dostawały jak najlepsze oceny.

Dzieci z terenu gminy wcześniej zostały wytypowane 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do odbioru 
tornistrów. Wójt gminy, w imieniu obdarowanych i swo-
im, złożył na ręce pracowników PGE podziękowanie za 
przekazane tornistry.

45 tornistrów trafiło w ręce dzieci.

W SPZOZ we Wrzeszczowie został wykonany remont. 
Władze samorządu przekazały środki finansowe na ten 
cel. W nowo wyremontowanej placówce już teraz pacjenci 
mogą korzystać z usług medycznych w komfortowych wa-
runkach. Został wykonany remont poczekalni dla pacjen-
tów, gdzie dorośli i dzieci teraz w bardziej estetycznym 
wnętrzu będą mogli oczekiwać na wizytę u lekarza. Re-
mont obejmował: malowanie ścian pomieszczeń SPZOZ, 
wymianę stolarki drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnica-
mi, wymianę oświetlenia, a także wymianę mebli w poko-

SPZOZ we Wrzeszczowie po remoncie!

ju zabiegowym z oprawą płytek ceramicznych. Zakupione 
zostały krzesełka na poczekalnię, leżanki do pokoju lekar-
skiego oraz pokoju zabiegowego. Dodatkowo gruntowny 
remont został wykonany w łazience dla pacjentów. Pla-
cówka obecnie prezentuje się świetnie. Dyrektor SPZOZ 
Paweł Kowalczyk cieszy się z wyglądu placówki i planuje 
również prace remontowe w SPZOZ w Przytyku.

Na zdjęciach pokazujemy jak prezentuje się całość 
prac.
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Balkon państwa Puszków z Doma-
niowa okazał się jednym z najładniej-
szych w powiecie, w zakończonym nie-
dawno konkursie.

Na balkonie Agnieszki Puszki z Do-
maniowa królują pelargonie. To właśnie 
te rośliny ozdabiają dom.

– Co roku staram się coś zmieniać 
i zawsze te kwiaty są w innym kolorze. 
Pelargonie nie są tak wymagającymi 
wody roślinami jak na przykład surfi-
nie. Wystarczy je podlewać co dwa dni 
– mówi pani Agnieszka. 

Gospodyni zajmuje się balkonem 
od sześciu lat. Jak przyznaje, do pie-
lęgnowania kwiatów skłoniło ją postę-
powanie rodziców, którzy zajmowali 
się kwiatami. Pani Agnieszka wraz 

Piękny ogród w Domaniowie

Pasje do kwiatów i przyrody

Rodzina ma również ogród, w którym można wypocząć.

z mężem Piotrem bardzo lubi pracę przy 
roślinach. Państwo Puszkowie dbają 
nie tylko o balkon. Mają również ogród 
o powierzchni około 600 metrów kwa-
dratowych, który jest prawdziwą oazą 
zieleni. Ich ulubione rośliny w ogrodzie, 
to przede wszystkim róże, pelargonie 
czy datury. Ta ostatnia jest bardzo wy-
magająca. 

– Zimą trzeba ją przechowywać w ja-
kimś ciepłym miejscu, żeby nie zmarzła 
– wyjaśnia pan Piotr. 

Ogród jest ich miejscem wypoczyn-
ku. W każdym kolejnym roku małżeń-
stwo wprowadza jakieś nowości w swo-
im ogrodzie. Nie inaczej będzie i wiosną 
przyszłego roku.

Ogień pojawił się w jednej z sal lekcyjnych, w chwili, 
gdy w szkole w najlepsze trwały lekcje – to na szczęście 
tylko fikcja, a próbny alarm został przeprowadzony po to, 
by poznać zasady bezpieczeństwa.

Próbna ewakuacja odbyła się 22 września w Publicznej 
Szkole Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci w Przyty-
ku. Po godzinie 11 rozległy się nagle trzy krótkie dzwonki. 
To alarm wzywający do opuszczenia budynku. Rozpoczę-
ła się ewakuacja, ale bez paniki. Wszystko odbywało się 
sprawnie i zgodnie w obowiązującymi procedurami. 

– Na szczęście to tylko ćwiczenia – mówili pracownicy.
Przestrzegając zasad bezpieczeństwa, oznaczonymi 

drogami ewakuacyjnymi wszyscy uczniowie, sprawnie 
opuścili budynek szkoły i pod opieką nauczycieli udali 

się w bezpieczne miejsce, na boisko szkolne. Z przebie-
gu ewakuacji nauczyciele złożyli meldunki dyrektorowi 
szkoły Izabeli Witkowskiej. W ewakuacji brało udział 
307 uczniów oraz 36 pracowników szkoły. 

Celem ćwiczeń było kształtowanie umiejętności odpo-
wiedniego postępowania w sytuacji zagrożenia. W przy-
padku pożaru, lub innego niebezpieczeństwa ludzie często 
nie wiedzą, co robić i reagują paniką. Nie potrafią właś-
ciwie się zachować, tracą orientację i nie wiedzą, gdzie 
znajdują się drogi ewakuacyjne. Zatem takie działanie 
prewencyjne, jak przeprowadzenie próbnej ewakuacji jest 
uzasadnione.

Trening próbnej ewakuacji z pewnością był dla dzieci 
i młodzieży przydatną lekcją bezpieczeństwa. 

Próbna ewakuacja

Lekcja bezpieczeństwa

Balkon Agnieszki i Piotra Puszków zdobył najwięcej głosów 
w plebiscycie „Najpiękniejszy balkon w regionie radomskim”.
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Siedem drużyn, w tym żeńska OSP Przytyk, 
wzięło udział w Gminnych Zawodach Sportowo-
Pożarniczych w Przytyku. Najlepszą okazała się 
ekipa z Sukowa.

Zawody zostały rozegrane w niedzielę 6 wrześ-
nia na stadionie w Przytyku. Zawody sędziowali 
strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu 
na czele z Naczelnikiem Wydziału Operacyjnego 
brygadierem Robertem Prokopem.

Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: 
sztafecie pożarniczej 7 x 50 metrów z przeszkoda-
mi, oraz w ćwiczeniach bojowych. Po rozegraniu 
wszystkich konkurencji klasyfikacja zawodów 
przedstawia się następująco: I miejsce zajęło OSP 
Suków 107,26 s. II miejsce OSP Przytyk 116,63 s. 
III miejsce OSP Dęba 123,18 s. IV miejsce OSP 
Goszczewice 127,94 s. V miejsce OSP Wrzeszczów 
137,89 s. VI miejsce OSP Domaniów 140,95 s.

Nagrody finansowe ufundował Dariusz Woł-
czyński, Wójt Gminy Przytyk. Trzy pierwsze dru-
żyny otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy 
pozostali – dyplomy. Na szczególną uwagę zasłu-
guje też występ kobiecej drużyny pożarniczej. Pa-
nie wykazały się niesamowitym zaangażowaniem 
i bardzo dobrym – w kontekście niewielkiego prze-
cież doświadczenia łącznym czasem obydwóch 
konkurencji 120,53 s.

Na zakończenie zawodów wszyscy spotkali się 
przy smacznej grochówce, podawanej z kuchni po-
lowej.

Zmagania strażaków 
Wygrała drużyna OSP z Sukowa

Wszystkie konkurencje oceniali sędziowie.

Każda z drużyn chciała uzyskać jak najlepszy czas.

Wszyscy uczestnicy strażackich zawodów.
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Koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Przytyka, czy Wrzosowianek, 
popisy kulinarne aktorów – Ewy Kurył-
ło i Piotra Pręgowskiego, występ Mezo, 
Szymona Wydry i Carpe Diem, a prze-
de wszystkim rzesza zadowolonych lu-
dzi – to wszystko można było zobaczyć 
i przeżyć podczas XVI Ogólnopolskich 
Targów Papryki w Przytyku.

Doroczne święto rolnicze w Przyty-
ku połączone było z dożynkami. Naj-
pierw odbyła się msza święta w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Tam 
zostały poświęcone tegoroczne plony. 
Po nabożeństwie orszak prowadzo-
ny przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Przyty-
ka przeszedł do Centrum Dystrybucji w 
Słowikowie. Tam podziękowania rolnikom złożyli staro-

Kolorowa papryka na straganach

XVI Ogólnopolskie Targi Papryki za nami

sta Mirosław Ślifirczyk, wójt Dariusz Wołczyński, wice-
marszałak Mazowsza Leszek Ruszczyk.

Podczas Targów oficjalnie oddano Cen-
trum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolne-
go w Słowikowie. Na ponad 5 hektarach 
powierzchni są między innymi kolorowe 
wiaty, rampa załadowcza, waga towarowa, 
budynek administracyjno-socjalny. Są drogi 
dojazdowe, sieć energetyczna i kanaliza-
cyjna. Cały plac jest oświetlony. Centrum 
Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego to 
pierwsze tak zorganizowane miejsce handlu 
w tej części województwa. Inwestorem były 
władze samorządowe Mazowsza. To właś-
nie Urząd Marszałkowski wyłożył znaczną 
część pieniędzy na budowę. 

Targi Papryki odbyły się wyjątkowo nie na stadionie, a w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.

Wstęgę przecięli przedstawiciele inwestora: władze Mazowsza i Przytyka, wykonawcy – firma Zbig Bet, parlamentarzyści, radni mazowieccy, 
starosta i ksiądz proboszcz z Przytyka Sławomir Fundowicz.

Ksiądz proboszcz Sławomir Fundowicz poświecił nowy obiekt.
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– Teraz chcemy rozbudować Cen-
trum Dystrybucji. Potrzebne są przecież 
chłodnie, zamrażalnia, a przede wszyst-
kim przetwórnia papryki i innych wa-
rzyw. Myślę, że w ciągu najbliższych lat 
rozbudujemy Centrum Dystrybucji – po-
wiedział Leszek Ruszczyk, wicemarsza-
łek Mazowsza.

Całkowita wartość inwestycji, czyli 
budowy Centrum Dystrybucji i Prze-
twórstwa Rolnego, to ponad 7 milionów 
złotych. Z tego Urząd Marszałkowski 
pozyskał 85% z funduszy Unii Europej-
skiej. Zaledwie 15 procent nakładów po-
niosła gmina Przytyk.

Podczas Targów zostało rozstrzyg-
niętych kilka konkursów. Między in-
nymi nagrodzono najładniejsze stoisko 
z papryką. I miejsce zajął Łukasz Mnich 
z Wygnanowa, II miejsce Marek Grela z Wrzeszczowa, 
III miejsce Zdzisław Pająk z Wrzeszczowa. Z kolei medal 
„Zasłużony dla powiatu radomskiego” otrzymał Wojciech 
Wrzecion z gminy Przytyk. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się prezentacja znanych aktorów Ewy Kuryłło i Pio-
tra Pręgowskiego.

Na targach pokazywano też ciągniki, środki ochrony 
roślin, sprzęt rolniczy, sprzedawano artykuły rękodzieła 
artystycznego, handlowano miodem, dla dzieciaków były 
gry i zabawy – karuzele i dmuchańce. 

Gwiazda wieczoru – Szymon Wydra i Carpe Diem.

– Bardzo wiele osób już przekonało się, że nasza pa-
pryka jest po prostu smaczna. Chyba nie trzeba nikogo 
przekonywać, że papryka stanowi doskonały dodatek do 
sałatek czy innych potraw – mówił Marek Grela z Wrzesz-
czowa.

Widzowie oklaskiwali występ zespołu „Playboys”. 
Najmłodszym podobał się program „Pan Tik Tak, Fasolki 
i Ciotka Klotka”. Niewątpliwie największą atrakcję spra-
wił koncert rapera Mezo, oraz Szymona Wydry z zespo-
łem Carpe Diem.

Zespół Playboys bawił publiczność.

Znana para aktorska Ewa Kuryłło i Piotr Pręgowski, dała pokaz kulinarny świetnie przy tym 
bawiąc publiczność.

Niektórzy na Targach kupowali kwiaty.

Wiele ludzi przyszło na koncerty.
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1 września rozpoczął się kolejny rok 
szkolny. Mury każdej szkoły wypełni-
ły się po brzegi uczniami. Tak też było 
i w Przytyku. Wszyscy uczniowie, ci 
najmniejsi i ci starsi, zebrali się o godzi-
nie 8.00 w kościele pod wezwaniem Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Przytyku 
na mszy świętej, którą rozpoczęto nowy 
rok szkolny. Na nabożeństwie były obec-
ne również poczty sztandarowe dwóch 
szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej 
imienia Przyjaciół Dzieci, oraz Publicz-
nego Gimnazjum imienia Jana Kocha-
nowskiego w Przytyku. Mszę świętą 
uświetnił śpiew młodzieży oazowej. Po 
zakończeniu uroczystości w kościele 
uczniowie rozeszli się do swych szkół.

Podobna uroczystość odbyła się w in-
nych szkołach – we Wrzosie i Wrzesz-

Witamy nowy rok szkolny!

Uczniowie uczą się w najlepsze

W Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku uczniów 
powitała dyrektor szkoły Izabela Witkowska.

czowie, a także w Publicznym Gimna-
zjum w Przytyku. Właśnie w gimnazjum 
rok szkolny został rozpoczęty wprowa-
dzeniem pocztu sztandarowego oraz od-
śpiewaniem hymnu narodowego Polski. 
Następnie pani dyrektor Ewa Jaskólska 
serdecznie powitała zgromadzonych 
w hali sportowej: uczniów, szczególnie 
pierwszoklasistów, rodziców, nauczy-
cieli, wychowawców oraz wszystkich 
pracowników szkoły. W swym wystą-
pieniu pani dyrektor odniosła się do za-
kończonych już wakacji, nowego etapu 
życia każdego ucznia, trudu edukacji, 
ale i radości ze zdobywanej i pomnaża-
nej wiedzy oraz obcowania z rówieśni-
kami.

Prowadząca uroczystość szczególną 
uwagę zwróciła na bezpieczeństwo mło-
dzieży w szkole, poza nią oraz w drodze 
do i ze szkoły. Pani dyrektor wspomnia-
ła również o kolejnej, 76. już rocznicy 
wybuchu II wojny światowej, którą 
wszyscy uczcili minutą ciszy.

Oficjalna uroczystość zakończyła 
się wyprowadzeniem pocztu sztanda-
rowego. Potem przedstawiono wycho-
wawców klas pierwszych, a następnie 
wszyscy uczniowie rozeszli się do sal 
lekcyjnych, aby poznać nowy plan zajęć 
i już w ławkach rozpocząć te 10 miesię-
cy mozolnej pracy.

Wszystkim uczniom życzymy owoc-
nej edukacji i pomyślnego nowego roku 
szkolnego 2015/2016!To kolejny rok nauki dla uczniów.

Na uroczystości w gimnazjum nie mogło zabraknąć sztandaru szkoły.
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Spotkanie informacyjno-konsulta-
cyjne na temat Osi 4 Leader Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020, odbyło się w Gminie Przy-
tyk 11 września w sali konferencyjnej 
w Urzędzie Gminy w Przytyku.

Celem spotkania było przybliżenie 
celów działania podczas spotkania war-
sztatowo-informacyjnego, a które ma na 
celu przygotowanie Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014–2020. To doku-
ment, który określać będzie kierunek 
rozwoju obszaru Lokalnej Grupy działa-
nia w ramach inicjatywy LEADER Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
na lata 2014–2020. W spotkaniu mogły 
wziąć udział wszystkie chętne osoby. 

Razem działają

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”

Spotkanie Lokalnej Grupy Działania odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku.

Podobnie jak w roku ubiegłym, tego lata mogli-
śmy cieszyć się pokazami filmowymi, które odbywa-
ły się w piątkowe wieczory na Stadionie Sportowym 
w Przytyku.

Organizatorami pokazów była Gmina Przytyk oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku. Pierwszą 
w tym roku projekcją filmu w ramach Kina na tra-
wie była bajka „Rio 2”. W myśl zasady, że to dzie-
ci są najważniejsze, projekcja zaadresowana została 
właśnie do najmłodszych odbiorców. Starsi widzo-
wie również mogli znaleźć coś dla siebie, na jednym 
z pokazów można było obejrzeć komedię „Samba”. 
To historia o nielegalnie pracującym we Francji imi-
grancie z Senegalu – Sambie, który poznaje wolonta-

Udane seanse na stadionie

Sezon lato 2015 już za nami

Projekcje filmów na stadionie mają już swoją wierną publiczność.

riuszkę, a ta pragnie mu pomóc. Kobieta zakochuje 
się w Sambie.

Na zakończenie pokazów w ostatni wakacyjny 
piątkowy wieczór, dzieci mogły świetnie się bawić 
podczas projekcji bajki o rudowłosej walecznej 
dziewczynce. 

Na szczęście pogoda dopisała i wszystkie zapla-
nowane pokazy się odbyły. Natomiast publiczność, 
która zawsze licznie gromadziła się na pokazach 
filmowych z zapartym tchem śledziła losy bohate-
rów, świadczy o tym, że warto było spędzić z nami 
te piątkowe wieczory.

Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę za-
praszając jednocześnie na kolejny sezon.Seanse po zmroku mają swój niezaprzeczalny urok.
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by, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie za-
pewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie ma trafiać 
do osób w najtrudniejszej sytuacji, spełniających przesłan-

ki artykułu 7 ustawy o po-
mocy społecznej, których 
dochód nie przekracza 
150 procent odpowied-
niego kryterium docho-
dowego uprawniającego 
do korzystania z pomocy 
społecznej, to jest dla osób 
samotnie gospodarujących 
– 813 złotych, natomiast na 
osobę w rodzinie 684 zło-
tych.

Śmieciu precz! Brudzie precz! Ład 
porządek, to jest dobra rzecz! – pod 
takim hasłem odbyło się „Sprzątanie 
Świata” w Przytyku.

18 września w Publicznej Szko-
le Podstawowej im. Przyjaciół Dzie-
ci w Przytyku przeprowadzono akcję 
„Sprzątanie Świata 2015”.

Każda klasa miała przyporządkowa-
ny rejon działania i wraz z opiekunem 
wybrała się na uporządkowanie terenu 
Przytyka i wokół szkoły. Uczniowie klas 
pierwszych wysprzątali plac szkolny, 
dzieci z drugich i trzecich klas – osiedle 
za szkołą w kierunku cmentarza. Nato-
miast klasy starsze wyruszyły zbierać 
śmieci w kierunku Sukowa, Zameczka, 
Studzienic i Podgajka.

Uczniowie dbali o porządek

Szkolna akcja „Sprzątanie Świata”

Nawet sprzątanie może cieszyć.

Wójt Gminy Przytyk informuje o możliwości otrzyma-
nia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przytyku, 
skierowania dla osób i rodzin zainteresowanych skorzy-
staniem z pomocy żywnoś-
ciowej w ramach Progra-
mu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014–2020 
(FEAD).

Skierowania do otrzy-
mania pomocy będą wyda-
wane osobom najuboższym. 
Zgodnie z wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej, 
uprawnione do wsparcia 
w ramach programu są oso-

Pomoc żywnościowa dla najuboższych

Zarówno młodsi jak i starsi ucznio-
wie rozumieją potrzebę czystego środo-
wiska, dlatego chętnie podjęli działania 
na rzecz ekologii. 

Sprzątanie świata w skali całego kra-
ju odbyło się po raz dwudziesty drugi. 
Akcję koordynuje Fundacja Nasza Zie-
mia, a tegoroczne sprzątanie promowało 
hasło „Wyprawa – poprawa”. Chodzi 
też o rozwiązywania problemów między 
innymi dotyczących dzikich wysypisk, 
segregacji odpadów itp. Istotną rolę od-
grywa tu wiedza i chęć współuczestni-
czenia mieszkańców w dążeniach pro-
wadzenia życia w czystym środowisku.

Uczniowie chętnie wzięli udział w lekcji ekologii.
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26 września obchodzimy Europejski Dzień Ję-
zyków. To coroczne święto ustanowione zostało 
w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Jego ideą 
jest promowanie bogactwa kulturowego Europy 
oraz zachęcanie wszystkich – niezależnie od wie-
ku – do nauki języków obcych.

W tym roku Publiczne Gimnazjum w Przytyku 
włączyło się w obchody Europejskiego Dnia Ję-
zyków. Z tej okazji uczniowie klas I przygotowali 
wystawę plakatów promujących naukę języków 
obcych, na drzwiach ważnych miejsc w szkole 
pojawiły się informacje po angielsku i niemiecku, 
a na tablicy informacyjnej przy wejściu można 
było dowiedzieć się wiele ciekawego na temat ję-
zyków europejskich i światowych. Organizatora-
mi obchodów byli nauczyciele języków obcych.

Europejski Dzień Języków

Wystawa promocyjna w gimnazjum

Gimnazjaliści przygotowali wystawę plakatów promujących naukę języków obcych

Od 1 września tylko zdrowe jedzenie w sklepikach 
szkolnych! Choć po ostatnich zapowiedziach minister edu-
kacji – do sklepików mają wrócić popularne drożdżówki.

Już co czwarte polskie dziecko ma nadwagę albo oty-
łość, a wskaźniki zdrowotne narastają w zastraszającym 
tempie. Otyłość – to ciężka choroba, która prowadzi do 
skrócenia życia i toruje drogę do rozwoju cukrzycy, miaż-
dżycy, chorób serca, raka, chorób stawów, depresji i wielu 
ciężkich chorób. Jeżeli nie zatrzymamy tej niebezpiecznej 
tendencji, niebawem co drugie dziecko może być narażo-
ne na wysokie ryzyko problemów zdrowotnych. Dlatego 
polska szkoła musi być wolna od niezdrowych wzorców 
żywienia. Trzeba pokazać dzieciom i ich rodzicom, jak na-
leży się odżywiać, aby być zdrowym przez całe życie. 

W trosce o utrwalanie zdrowych nawyków żywienio-
wych u dzieci minister zdrowia podpisał 26 sierpnia rozpo-
rządzenie w sprawie grup środków spożywczych przezna-
czonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach 
systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełnić 
środki spożywcze stosowa-
ne w ramach żywienia zbio-
rowego dzieci i młodzieży 
w tych jednostkach. Wdraża-
ne regulacje ograniczą dostęp 
dzieci do pokarmów zawie-
rających duże ilości składni-
ków, których spożywanie nie 
jest dobre dla zdrowia. Nowe 
przepisy pomogą przedszko-
lom, szkołom i placówkom 
opiekuńczo-wychowawczym 
w kształtowaniu właściwych 
nawyków żywieniowych 
u dzieci i młodzieży. Dotych-

Zdrowo żywić dzieci

Zmiany w sklepikach i stołówce
czas wypełnione fast foodami sklepiki zmieniły swoją 
politykę poniekąd będąc do tego zmuszone. Przez dobre 
kilkanaście lat w sklepikach panowała samowolka. San-
epid sprawdzał głównie żywność z piekarni oraz produkty 
spożywcze robione na miejscu. Reszta pakowanej żywno-
ści była wyborem dzierżawców.

To rozporządzenie ma przede wszystkim wymiar edu-
kacyjny. Ma ono nauczyć dzieci, szkoły i rodziny, na czym 
polega zdrowe i bezpieczne odżywianie. 

– Musimy dać wyraźny sygnał i wyeliminować ze 
szkoły tłuste, słone i słodzone pokarmy, które są główną 
przyczyną otyłości. Jeżeli dziś nie nauczymy dzieci, jak 
prawidłowo się odżywiać, to za kilkanaście lat staniemy 
się społeczeństwem otyłych, schorowanych ludzi i dobrze 
wiemy, że dorosłym trudno jest zmienić nawyki żywienio-
we, utrwalane przez lata w dzieciństwie i młodości – mó-
wią autorzy zmian.

Usunięcie ze sklepików szkolnych wszystkiego, co 
ma więcej kalorii albo choć odrobinę cukru w składzie, 

to sposób na skłonienie ucz-
niów do zdrowego jedzenia 
– uznało Ministerstwo Zdro-
wia. Od września z półek 
sklepików zniknęły nawet 
jasne pieczywo i przeciera-
ne soki. W związku z tym 
coraz więcej uczniów za-
biera śniadania z domu albo 
kupuje przekąski po drodze 
do szkoły. Nad tym, co dzie-
ci przynoszą w tornistrach, 
szkoła nie ma kontroli.

Dbajmy o swoje zdrowie 
na co dzień!
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Dzieci z Wrzosu w stadninie

Uczniowie w poszukiwaniu jesieni
Uczniowie klasy III szkoły podstawowej we Wrzosie 

udali się na poszukiwanie jesieni. Wszystko działo się 
przy pięknej pogodzie.

Dzieci dotarły aż do stadniny koni „Carino” w Gulinie. 
Tam wizytę rozpoczęły od siodlarni, gdzie pani Sylwia ze 
stadniny zapoznała wszystkich uczniów z tajnikami ho-
dowli koni, oraz różnymi rodzajami uprzęży. Wszystkim 
najbardziej spodobało się siodło wojskowe i kowbojskie. 
Następnie uczniowie poszli do stajni, by poznać mieszka-
jące tam zwierzęta.

– Wysłuchaliśmy bardzo ciekawych informacji o tym, 
jak należy żywić i pielęgnować konie – opowiadały dzie-
ci.

Konie bardzo spodobały się uczniom. Wszystkie 
wierzchowce były piękne: kare, gniade, kasztanki! Po in-
struktażu jak osiodłać konia, każde chętne dziecko mogło 
skorzystać z przejażdżki wierzchem. Oczywiście – naj-
pierw każdy jeździec założył ochronny toczek. Bera, jedna 
z klaczy, cierpliwie woziła wszystkich na swym grzbie-
cie. Czworonożni mieszkańcy stadniny ze swych boksów 
ciekawie przyglądali się gościom. Nie obyło się bez kar-
mienia! Konie chętnie zjadały siano i słomę podawaną im 
przez dzieci. Nadstawiały swoje łby do głaskania, rżały 
i strzygły uszami.

Potem było ognisko. Wszyscy z apety-
tem zjedli upieczone nad ogniskiem kiełbaski 
oraz kanapki zapakowane przez rodziców do 
plecaków. I wreszcie nadszedł czas na jazdę 
bryczką zaprzężoną w dwa siwki. 

– Ze śpiewem na ustach i w towarzystwie 
zaprzyjaźnionego pieska Soni, odbyliśmy po-
dróż po okolicznych dróżkach – opowiadała 
Renata Kot, wychowawczyni klasy III Pub-
licznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie.

Ta wycieczka to nie tylko rekreacja i roz-
rywka, ale też nauka. Wychowawczyni Renata 
Kot przepytała uczniów z wiedzy o koniach. 

Każdy chciał przywitać się z końmi w stadninie „Carino”.

Najtrudniej było zapamiętać, jak się na-
zywa przyrząd do czyszczenia koni, czy-
li zgrzebło. To był dzień pełen wrażeń! 
Szczęśliwi i zrelaksowani oraz wzbo-
gaceni o nowe doświadczenia a także 
zadowoleni i troszkę zmęczeni wszyscy 
wrócili do szkoły.

Bera, jedna z klaczy, cierpliwie woziła wszystkich uczniów na swym 
grzbiecie.

Na koniec było ognisko i pieczenie kiełbasek.
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W przygotowaniu degustacji pomagały pa-
nie ze Stowarzyszenia „Razem dla Rozwoju” 
z Bieniędzic oraz Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Mieszkańców Wsi Jedlanka „Perspek-
tywy”. Pszczelarz Łukasz Murawski z gminy 
Wolanów odebrał z rąk Marszałka Adama Stru-
zika nagrodę w konkursie dla najlepszych pro-
ducentów żywności – dla wszystkich zaintere-
sowanych przeprowadził warsztaty i pokazy 
pozyskiwania miodu. 

Uroczystościom towarzyszyły wręczenia 
odznaczeń państwowych i branżowych, pod-
sumowanie konkursów i wręczenie nagród na 
najładniejszy wieniec dożynkowy oraz roz-
strzygnięcie konkursu Polski Produkt Żywnoś-
ciowy.

Lokalna Grupa Działania Razem dla Ra-
domki oraz Dariusz Wołczyński, Wójt Gmi-
ny Przytyk, reprezentowali nasz region na 
Dożynkach Województwa Mazowieckiego, 
jakie odbyły się w Płocku 27 września.

Na dożynkach były prezentowane pro-
dukty tradycyjne i regionalne, w tym dżem 
z papryki, miody odmianowe, soki jabłko-
we, a także leczo, sosy, smalec czy inne 
przysmaki przygotowane z papryki. Na 
stoisko wystawiennicze Mazowsza ściąg-
nęły tłumy uczestników dożynek. To kolej-
ne wydarzenie, na którym Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Ra-
domki” obok Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego pełniło obo-
wiązki gospodarza Mazowsza promując 
dziedzictwo kulinarne i kulturowe naszego 
regionu.

Stoisko przygotowane zostało pod na-
zwą „Mazowsze pachnące papryką”, pod-
kreślając znaczenie produktu tradycyjnego 
„Papryki Przytyckiej” jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych produktów rolniczych 
naszego województwa. To była najlepsza 
promocja dla producentów, rolników, jedno-
cześnie propagująca ideę zdrowej żywności. 
Była możliwość degustacji potraw z papry-
ki, z tego wyjątkowo zdrowego i smacznego 
warzywa.

Dla gości serwowane były przepysz-
ne potrawy z papryki – leczo, sosy, pasty, 
smalec, dżem z Papryki Przytyckiej, mary-
naty, grzanki i rozmaite przystawki, które 
zostały przygotowane m.in. przez panie ze 
Stowarzyszenia „Wrzosowisko” z Wrzosu. 

Dożynki wojewódzkie

Reprezentacja samorządowców z regionu radomskiego, wśród nich 
– Dariusz Wołczyński, Wójt Gminy Przytyk

Stoisko przygotowane zostało pod nazwą „Mazowsze pachnące papryką”.

Dla gości serwowane były przepyszne potrawy z papryki.
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Uczniowie rozpoczęli już nowy rok szkolny, 
jednak mile wspominają dwutygodniowy wy-
poczynek podczas wakacji w ramach półkolonii 
we Wrzeszczowie. 

Wypoczynek w czasie wakacji był możliwy 
dzięki dobrej współpracy dyrekcji Publicznej 
Szkoły Podstawowej imienia Kornela Maku-
szyńskiego we Wrzeszczowie z Krajową Radą 
Izb Rolniczych w Warszawie. To właśnie dzięki 
zaangażowaniu tych instytucji udało się kolejny 
raz zorganizować półkolonie dla 42 uczniów.

W czasie pobytu uczestnicy chętnie bra-
li udział w przygotowanych dla nich zajęciach 
sportowo-rekreacyjnych, plastycznych, kulinar-
nych oraz z zakresu promocji zdrowia i profi-
laktyki zdrowotnej. Dzieci najmilej wspominają 

Półkolonia we Wrzeszczowie

Uczniowie mieli zajęcia sportowe, konkursy

Były dyplomy za udział w konkursach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku in-
formuje, że na stronie Narodowego Centrum Kultury, 
powołanego na podstawie zarządzenia Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, www.nck.pl, w zakładce Edu-
kacja, podzakładce Kultura Dostępna – Przejdź do Portalu 
Kulturodostepna.pl, w sekcji Kultura w Internecie znajdu-
je się m.in. spis źródeł legalnej kultury w internecie, infor-
macje gdzie można bezpłatnie obejrzeć film, przeczytać 
książkę, posłuchać audiobooka, informacje o zasobach 
z audiodeskrypcją, tłumaczeniami migowymi oraz ma-
teriały opatrzone transkrypcjami dla osób niesłyszących 
i słabosłyszących.

„Kultura dostępna” to program wdrażany przez Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który ma słu-

żyć niwelowaniu barier kompetencyjnych, finansowych, 
szczególnie dla grup narażonych na wykluczenie. Zawiera 
informuje o wydarzeniach kulturalnych organizowanych 
w całej Polsce, w których udział jest bezpłatny, albo któ-
rych koszt jednostkowy jest mniejszy niż 20 złotych. Por-
tal zawiera wyszukiwarkę bezpłatnych i tanich ofert kul-
turalnych, mechanizmy do redystrybucji tych informacji 
off-line przez sieć partnerów i lokalnych aktywistów, listy 
instytucji kultury pod kątem ich dostępności, listy miejsc 
rekomendowanych do zwiedzania oraz internetowe źródła 
kultury dostępne on-line.

Informacje tam zawarte mogą stanowić dobry sposób na 
umożliwienie państwu zapoznanie się z wartymi uwagi pro-
jektami kulturalnymi, wystawami, spektaklami i filmami.

Filmy i książki za darmo

Dostęp do kultury w Internecie

jednak wyjazdy do Radomia do kina Helios, 
na pływalnię Neptun oraz do Kompleksu 
Basenów Termalnych w Mszczonowie. 
Wspaniale wypadła wycieczka krajoznaw-
cza do Sandomierza, gdzie dzieci poznały 
ciekawą historię miasta, zwiedziły piękne 
zabytki oraz odbyli rejs statkiem po Wiśle. 
W Sandomierzu zobaczyli między innymi 
piękny ratusz, katedrę. Na zakończenie 
półkolonii odbył się piknik, na który przy-
był gość z Nowej Zelandii. Dzieci pozna-
ły różne ciekawostki dotyczące tego kraju 
oraz uczestniczyły w warsztatach języko-
wych. 

Uczniowie mają nadzieję, że znów spot-
kają się na kolejnej półkolonii w najbliższe 
wakacje.

Dużą atrakcją dla kolonistów był wyjazd na wycieczkę do Sando-
mierza.



15

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – październik 2015

Informator Gmina Przytyk
Wydawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o. o. 26-650 Przytyk, ul. Rynek 34, tel. 48 618 03 18, 
NIP 948-259-08-31, REGON 143344214. 

Zakończyły się prace związane z prze-
budową drogi powiatowej Przytyk – Waw-
rzyszów. Wyremontowany został odcinek 
o długości 850 metrów.

W ramach modernizacji poszerzono 
jezdnię do 5,5 metrów. Została też poło-
żona nowa nawierzchnia asfaltowa, jest 
odwodnienie drogi. Wykonawca utwardził 
też pobocza drogi, a także przebudował 
zjazdy na posesje oraz wykonał zatoki au-
tobusowe. Łączny koszt modernizacji wy-
niósł 1 170 345 złotych, z czego 94 tysięcy 
złotych, to dotacja ze środków związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rol-
nych z budżetu województwa mazowie-
ckiego, 100 000 zł gmina Przytyk przeka-
zała na modernizację tej drogi. Natomiast 
1 076 345 zł, to środki własne powiatu.

Jazda nową drogą

Trasa jest równa i szersza

Można już przejechać się wyremontowaną drogą od Przytyka do Wawrzyszowa.

Dowozy i odwozy uczniów w roku szkolnym 2015/2016
Dowóz uczniów: Odwóz uczniów:

Godzina 6:50
Młódnice – Krzyszkowice – Gaczkowice – Oblas 
– Przytyk szkoła.

Godzina 6:50
Sukowska Wola – Suków – Przytyk szkoła.

Godzina 6:55
Wólka Domaniowska – Domaniów – Potkanna – 
Ostrołęka – Wrzos – Jabłonna – Przytyk szkoła. 

Godzina 7:15 (bus)
Posada – 7.30 Goszczewice – Jagodno – Przytyk 
szkoła.

Godzina 7:10
Wygnanów – Wola Wrzeszczowska – Witoldów 
– Wrzeszczów – Glinice – Dęba – Żerdź – Przytyk 
szkoła.

Godzina 7:30
Stefanów – Przytyk szkoła.

Godzina 7:20
Kaszewska Wola – Sewerynów – Mścichów – 
Maksymilianów – Studzienice – Przytyk szkoła.

Godzina 12:45 i 14:40
Przytyk szkoła – Studzienice – Maksymilianów 
– Mścichów – Sewerynów – Kaszewska Wola.

Godzina 12:50 i 14:35
Przytyk szkoła – Suków – Sukowska Wola.

Godzina 12:50 i 14:35
Przytyk szkoła – Jabłonna – Wrzos – Potkanna – 
Ostrołęka – Domaniów – Wólka Domaniowska.

Godzina 14:35 (bus)
Przytyk Szkoła – Jagodno – Goszczewice – Posada.

Godzina 13:05 i 14:55
Przytyk szkoła – Żerdź – Dęba – Glinice – Wrzesz-
czów – Witoldów – Wola Wrzeszczowska – Wygna-
nów. 

Godzina 13:15
Przytyk szkoła – Stefanów – Oblas – Gaczkowice 
– Krzyszkowice – Młódnice. 

Godzina 14:35 (bus)
Przytyk szkoła – Gaczkowice – Krzyszkowice – 
Młódnice. 

Godzina 14:55
Przytyk szkoła – Stefanów – Oblas.
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24 października siatkarze Klubu 
Sportowego Grom Przytyk rozpoczną 
rywalizację w sezonie 2015/2016. 
W swoim pierwszym meczu zmierzą się 
na wyjeździe z PTS Pionki.

Czy nasi siatkarze dadzą radę zdo-
być komplet punktów i udanie wkro-
czyć w kolejne ligowe zmagania? Ekipa 
z Przytyka doskonale wie, jacy rywale 
na nich czekają, choć to pierwszy sezon 
gry nowopowstałego klubu. Podopiecz-
ny zespołu, Karol Wlazło (pierwszy tre-
ner) wraz z drugim trenerem Pawłem 
Wlazło, przygotowują zawodników już 
od pierwszego września do rozpoczęcia 
turnieju w IV lidze Mazowiecko Warszawskiego Związku 
Piłki Siatkowej. Przytycki zespół zgromadził ekipę trzy-
nastu zawodników, a są to: Karol Wlazło, Paweł Wlazło, 
Adam Witkowski, Bartłomiej Leśniewski, Albert Sadow-
ski, Damian Kosiec, Sebastian Konopka, Adam Wacho-
wicz, Łukasz Podymniak, Michał Sikora, Bartosz Warda, 

Zagrają siatkarze

Mecz Gromu z Pionkami

III Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Przy-
tyk odbyły się 29 sierpnia na stawach zameczkowskich. 
Do zawodów zgłosiło się 36 osób: 26 uczestników w ka-
tegorii seniorów, 5 uczestników w kategorii juniorów oraz 
5 dzieci.

Oto lista nagrodzonych, kategoria seniorzy: 1. Grze-
gorz Czubak, 2. Marcin Kusztal, 3. Paweł Wlazło, 4. Piotr 
Soból, 5. Sławomir Konopka.

Kategoria juniorzy: 1. Patryk Bujanowicz, 2. Kacper 
Kowalik, 3. Kamil Kowalik, 4. Paweł Soból, 5. Krzysztof 
Górka. 

Zwycięscy powyższych kategorii otrzymali puchary 
i talony na zakup sprzętu wędkarskiego.

Kategoria dzieci: 1. Szymon Odrobiński, 2. Marta Soból, 
3. Karol Głowacki, 4. Filip Wieczorek, 5. Karol Kusztal.

Najmłodsi uczestnicy otrzymali puchary i medale. 
Wszyscy po zakończeniu zawodów i wręczeniu nagród 
mogli usmażyć kiełbaskę przy ognisku oraz każdy mógł 
wziąć udział w losowaniu nagród niespodzianek. Uczest-

Życzenia dla nauczycieli
Z okazji zbliżającego się Dnia Komisji Edukacji Narodowej, my – uczniowie całej 

Gminy Przytyk – w podziękowaniu za trudną pracę, okazywane serce oraz wskazywanie 
właściwej drogi, życzymy wszystkim nauczycielom dużo wytrwałości, sukcesów zawo-
dowych, jak również uśmiechu każdego dnia i samych wzorowych uczniów.

Pamiętajcie, doceniamy Was przez cały rok szkolny, nie tylko w Dniu Nauczyciela!

Jakub Kwiecień i Jarosław Jabłonka. Dwóch ostatnich za-
wodników nabyliśmy z sąsiedniej gminy Wolanów.

Pierwszy mecz, który drużyna Gromu rozegra we 
własnej hali odbędzie się 30 października z drużyną 
UKS Ósemka Pruszków o godzinie 20:00. Serdecznie 
zapraszamy.

Zawody wędkarskie

Łapali duuużą rybę!

Po zawodach wędkarskich był czas na wspólne rozmowy przy ognisku.

nicy mogli zabrać ze sobą złowione ryby.
Nagrody i talony ufundowane zostay przez Wójta Gmi-

ny Przytyk.


