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tyk, ale i sąsiednie gminy, jak Jedlińsk – mówił 
podczas otwarcia zalewu Dariusz Wołczyński, 
Wójt Gminy Przytyk. Mając na uwadze ogrom-
ny potencjał turystyczny zbiornika jego malow-
nicze położenie wśród lasów dodał:

– Dołożę wszelkich starań, ażeby zalew „Ja-
godno” zyskał w przyszłości charakter obiektu 
retencyjno-wypoczynkowego, co znacznie uła-
twiłoby rozwój stosownej infrastruktury tury-
stycznej, stanowiąc kolejny bodziec dla rozwo-
ju gospodarczego Gminy Przytyk. 

Zalew powstał w miejscu, gdzie Wiązow-
nica wpada do Radomki, poniżej zbiornika 
w Domaniowie. Tu znajduje się dolina rzeki, 
otoczona lasami, kilka kilometrów na zachód 
od Przytyka. Cały akwen w Jagodnie ma dużą 
powierzchnię, około 34,6 hektarów. Zalew jest 
wyposażony w zaporę ziemną, budowlę upu-
stową z monitoringiem. Jest też przepławka 
komorowa dla ryb, powstały rowy odwadnia-
jące, jest ujęcie wody na cele przeciwpożaro-
we. Teren doskonale nadawał się, by tu właśnie 
spiętrzyć wodę. Teraz cała okolica prezentuje 

W środę 15 lipca odbyła się uroczystość 
przekazania do użytku kolejnej istotnej inwe-
stycji zrealizowanej na terenie Gminy Przytyk. 
Akwen, którego budowa pochłonęła niespełna 
18 milionów złotych i rozpościera się na po-
wierzchni przeszło 34 ha, będzie pierwotnie 
pełnił funkcję wyłącznie retencyjną takie bo-
wiem były założenia głównego inwestora. Na 
otwarcie zbiornika Jagodno przybyli przedsta-
wiciele władz Województwa Mazowieckiego, 
Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego 
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Sa-
morządowcy, a także mieszkańcy okolicznych 
miejscowości. 

Władze gminy cieszą się z powstałej 
inwestycji

– To była bardzo potrzebna inwesty-
cja, ze względu na zagrożenie powodzio-
we, jakie istniało na rzekach Radomka 
i Wiązownica. Pamiętamy powódź z 2010 
roku, która dotknęła nie tylko gminę Przy-

34,6 ha zalew w Jagodnie!

Cały akwen w Jagodnie ma dużą powierzchnię, około 34,6 hektarów. Na 
zalewie jest też wyspa. 

Zalew w Jagodnie został oficjalnie przekazany do użytku.

Ksiądz profesor Sławomir Fundowicz poświęcił nowooddany zalew.

– Już ludzie przyjeżdżają nad zalew w Jagodnie – powiedziała 
Maria Kalita, mieszkanka Jabłonnej, która przyszła na otwarcie 

zalewu razem z rodziną.
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się niezwykle efektownie: zbiornik jest otoczo-
ny lasem, a na środku jest wyspa.

– Zalew to kolejna inwestycja w tym regio-
nie. Zbiornik w Jagodnie, wraz z sąsiednimi 
w Rdzuchowie na Wiązownicy i w Domanio-
wie na Radomce, tworzy teraz cały system re-
tencyjny – powiedział Robert Kęsy, dyrektor 

Wiele osób zainteresowanych przyszło zobaczyć jak wygląda nowy zalew

Brzegi zalewu zostały umocnione.

Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Warszawie.

Teraz wszyscy czekają, aż zalew będzie moż-
na wykorzystać na rozwój turystyki. Najpierw 
jednak musi powstać plan zagospodarowania 
przestrzennego. Mieszkańcy wiedzą już, jak za-
lew wpływa na rozwój turystyki.

Doroczny festyn rodzinny
Wiele osób, a przede wszystkim ro-

dzin, bawiło się w niedzielę 14 czerw-
ca na festynie w Przytyku „Postaw na 
rodzinę”.

Wójt gminy Przytyk wraz z Pro-
boszczem parafii przywitali wszystkich 
przybyłych na stadion mieszkańców.

– To dla was są wszystkie atrakcje, 
dmuchane zamki, zjeżdżalnie, byście 
mogli rodzinnie spędzić popołudnie 
– mówił do dzieci wójt Dariusz Woł-
czyński.

Był nieograniczony dostęp do bez-
płatnych atrakcji wesołego miastecz-
ka i urządzeń rekreacyjnych takich 
jak: plac zabaw, karuzela ośmiornica, 

Uroczyste otwarcie festynu rodzinnego na stadionie w Przytyku.

euro – bungie, dmuchane zamki, kącik animacyjny. 
Dzieci mogły też skorzystać z profesjonalnej usługi 
malowania włosów, twarzy i przeistoczyć się w ulu-
bione postacie. Powodzenie miała loteria fantowa 
przygotowana przez Parafialny Zespół Caritas.

– Już wygrałem czapeczkę, ale jest jeszcze dużo 
innych nagród – zachęcał do udziału w loterii ksiądz 
proboszcz Sławomir Fundowicz.

Organizatorzy imprezy – Wójt Przytyka Da-
riusz Wołczyński, Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, a także Parafialny 
Zespół Caritas w Przytyku przygotowali wiele 
atrakcji, głównie takich, z których mogły korzy-
stać dzieci. Zorganizowanie tak dużego festynu Moc atrakcji
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wymagało udziału wielu osób. Do wspólnej 
pracy włączyli się dyrektorzy szkół, przed-
szkola, pracownicy urzędu gminy, gminnej 
komisji rozwiązywania problemów alkoho-
lowych.

Festyn otworzył występ Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej „moderato”. Nie zabrakło 
także programów artystycznych. Był pokaz 
umiejętności wokalnych, tanecznych oraz ka-
baretowych. Na scenie wystąpiły przedszko-
laki z Przytyka oraz uczniowie Szkół Podsta-
wowych z Wrzosu, Wrzeszczowa, Przytyka 

i Publicznego Gimnazjum w Przytyku. Do-
dać trzeba, że gimnazjum reprezentował 
rozśpiewany i roztańczony zespół „Plejada”. 
Licznie zebrana przed sceną publiczność po-
dziękowała za występ gromkimi brawami.

Na imprezie były też konkurencje spor-
towe dla dzieci i rodziców, w tym: rzut wo-
reczkami do celu, przeciąganie liny, spraw-
nościowy tor przeszkód, kręgle. Najwięcej 
radości miały dzieci, gdy strażacy uruchomili 
kurtyny wodne. Było upalnie i każdy chciał 
choć odrobiną się ochłodzić.

Wójt Dariusz Wołczyński gratulował zwycięzcom konkursów.

Dzieci mogły korzystać z wielu atrakcji.

Występ przedszkolaków z grupy „Misie”.

Strażacy dali pokaz, jak ratować ofiary wypadku samochodowego.

Festyn uświetnił pokaz strażaków, którzy 
zaprezentowali, jak należy ratować ofiary 
wypadku samochodowego. Pod scenę zo-
stał ustawiony wrak samochodu, a druhowie 
szybko przecięli blachy i zdjęli dach auta. 
Wtedy wydobyli „rannego” kierowcę i udzie-
lili mu pomocy. Cały pokaz został nagrodzo-
ny brawami.

– Życzmy sobie, abyśmy nigdy nie mu-
sieli tak ratować w prawdziwych wypadkach 
– mówili strażacy.

W upale wielu chciało się odświeżyć przy zraszaczu ustawionym przez strażaków.
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W niedzielę 2 sierpnia na stadionie 
w Przytyku odbył się turniej piłkarski 
drużyn sołeckich o „Puchar Wójta Gmi-
ny Przytyk” Dariusza Wołczyńskiego. 
W turnieju wzięło udział 10 drużyn: 
Przytyk Piaski, Wrzos, Suków, Glini-
ce, Wola Wrzeszczowska, Kaszewska 
Wola, Domaniów, Stefanów, Studzie-
nice, Żerdź, z czego 4 zakwalifikowały 
się do fazy pucharowej.

Na uczestników turnieju jak i kibi-
ców czekała kiełbaska z grilla i wspa-
niała zabawa.

Pierwsze trzy drużyny otrzymały 
puchary oraz nagrody rzeczowe dla za-

wodników w postaci: toreb sportowych, 
plecaków, oraz toreb na ramię, pozosta-
łe drużyny otrzymały piłkę. Widać za-
dowolenie na twarzach piłkarzy, cieszą-
cych się z wygranej.

Turniej drużyn sołeckich – 2015

Klasyfikacja końcowa turnieju przed-
stawiała się następująco:

1 miejsce: Wrzos;
2 miejsce: Suków;
3 miejsce: Wola Wrzeszczowska;
4 miejsce: Żerdź;
5 miejsce: Kaszewska Wola;
6 miejsce: Domaniów;
7 miejsce: Stefanów;

8 miejsce: Glinice;
9 miejsce: Studzienice;
10 miejsce: Przytyk Piaski.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
drużyny zaprezentują podobny poziom 
gry. Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom rozgrywek.

I miejsce – drużyna z Wrzosu

Na III miejscu uplasowali sie zawodnicy
 z Woli Wrzeszczowskiej

Zdobywcy II miejsca – piłkarze z Sukowa.

Rozgrywki pełne emocji
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5 lipca w niedzielę nad zalewem w Do-
maniowie odbył się IX Festyn Rodzinny 
Powitanie Lata, współorganizowany przez 
gminę Przytyk.

– Zapraszamy wszystkich gości do na-
szej gminy, mamy tu piękny zalew, gdzie 
można wypoczywać, plażować, łowić 
ryby. Poza tym są trasy nordic walking 
i inne piękne miejsca – powiedział pod-
czas otwarcia wójt Dariusz Wołczyński.

Piknik otworzyła Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej 

Moderato. Potem był konkurs wiedzy 
o powiecie radomskim. Dla plażowi-
czów grał też DJ Whizz. Duże wraże-
nie zrobił pokaz sportów wodnych. Dla 
najmłodszych wystąpił zespół teatralny 
Pinokio, był też konkurs przeciągania 
liny. 

Widok plaży i zalewu z lotu ptaka

Powitanie lata w Domaniowie

Piknik otworzyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej Moderato.

Największe zainteresowanie wzbu-
dziły wybory Mister Lata, a zwłasz-
cza Miss Lata. Do konkursu zgłosiło 
się 6 kandydatek. Po naradzie jury 
przyznało tytuł Miss Lata Magdalenie 
Chłopeckiej z Radomia. I Wicemiss 
Lata została Żaneta Sieradz, a widzo-
wie zgromadzeni pod sceną od siebie 
przyznali jej nagrodę publiczności. 
II Wicemiss została Natalia Peruga.

Nagrodzonym dziewczynom oraz 
wszystkim uczestniczkom podzięko-
wali organizatorzy i jurorzy, w tym: 
starosta radomski Mirosław Ślifirczyk, 
wójt Przytyka Dariusz Wołczyński, 
przewodniczący Rady Gminy Przytyk 
Krzysztof Wlazło. Do wieczora grały 
zespoły: Cassino, Redox, Spike.

Laureatki Miss lata, wraz jury.

Sport i wypoczynek na plaży
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INFORMACJE BIEŻĄCE

AZBEST – dofinansowanie
Gmina Przytyk otrzymała dotację w wysokości do 

22 015,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w wysokości do 9 324,00 zł oraz dofinansowanie 
ze środków MFOŚIGW w wysokości do 12 691,00 zł, co 
łącznie stanowi do 85% kosztu kwalifikowanego zadania.

Projekt realizowany jest w ramach Programu WFOŚIGW 
w Warszawie, Działanie: Ochrona powierzchni ziemi 
Nr programu: 2015-OZ-12 na „Demontaż, transport i unie-
szkodliwianie azbestu na terenie gminy Przytyk”.

Wnioski złożyło 24 rolników z terenu gminy Przytyk 
w tym:
- na demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwia-

nie odpadów zawierających azbest złożyło wniosek 
4 rolników, 

- na zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpa-
dów zawierających azbest złożyło 20 rolników. 
Termin realizacji zadania: 31 października 2015 r.

Gmina Przytyk 28 lipca 2015 r. pod-
pisała umowę z firmą: Tel-Biuro Archi-
tektoniczne w Skierniewicach na wy-
konanie zamówienia „Budowa boiska 
do piłki nożnej na terenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w miejscowości 
Wrzeszczów”.

Przedmiotem umowy jest wykonanie 
dokumentacji projektowo-wykonawczej 
i kosztorysowej.

Parametry nowopowstałego boiska 
sportowego do piłki nożnej z nawierzch-
nią z trawy syntetycznej o wymiarach 
pola do gry 26x56 m. Boisko wyposa-
żone będzie w piłko chwyty o wysoko-
ści 6 metrów, za polem karnym po każ-
dej stronie boiska oraz w dwie bramki 
aluminiowe 5x2 m. Będzie zrobione 
oświetlenie boiska typu led na masztach. Ogrodzenie boi-
ska wraz dwiema furtkami i bramą wjazdową. Wzdłuż 
dłuższego boku boiska znajdować będą się trybuny spor-
towe w dwóch rzędach, po sto miejsc. Trybuna sportowa 
o konstrukcji stalowej z siedziskami plastikowymi. Pod 
trybunami wykonane będzie utwardzenie z kostki beto-

nowej. Nawierzchnia boiska typu syntetycznego „sztucz-
na trawa” Termin wykonania zamówienia – 18 grudnia 
2015 r.

Przypomnijmy, że podobne boisko powstało przy PSP 
we Wrzosie, z którego dzieci, młodzież i mieszkańcy ko-
rzystają już od ubiegłego roku.

Powstanie nowoczesne boisko przy szkole we Wrzeszczowie

Przebudowa drogi gminnej 
ul. Domaniowska

w miejscowości Podgajek
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy to 

jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez wła-
dze gminy. Gmina pozyskała dotację z Urzędu Marszał-
kowskiego w kwocie 100 000 zł ze środków związanych 
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W przetargu 
został wyłoniony wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych, Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 
Pawłów. Powstanie odcinek drogi o długość 893,57 m 
wraz z obustronnymi poboczami.

Wartość zadania to 299073,20 zł. Termin realizacji to 
15 października 2015 r.

Obecny stan ul. Domaniowskiej
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Niespełna rok temu, bo 12 października 2014 roku, 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy Centrum 
Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. 
Zanim zdążyliśmy się obejrzeć – ta inwestycja, opie-
wająca na kwotę ok 8 milionów złotych, dzięki naj-
większej dotacji jaką w swojej historii Gmina Przy-
tyk otrzymała – została zrealizowana.

15 czerwca miało bowiem miejsce oficjalne prze-
kazanie kompleksu do użytku. Gotowe między in-
nymi są dwie zadaszone wiaty, rampa załadowcza, 
budynek administracyjno-socjalny. Wykonana zosta-
ła infrastruktura drogowa, a także sieć energetyczna 
i kanalizacyjna, a cały plac jest oświetlony.

Budowa Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rol-
nego w Słowikowie stanowi odpowiedź na potrzeby 
lokalnych producentów warzyw i owoców, którzy 
dotychczas rynków zbytu na swoje produkty musieli 
szukać w znacznie odleglejszych lokalizacjach.

– Jest to inwestycja, której celem jest lepsze wykorzy-
stanie potencjału naszej gminy, jako krajowego zagłębia 

Duże, zadaszone wiaty.

Centrum rolnicze w Słowikowie – już gotowe

Tak wygląda wjazd na teren Centrum Dystrybucji warzyw w Słowikowie.

paprykowego, dzięki któremu „papryka przytycka” będzie 
mogła cieszyć się jeszcze lepszym uznaniem wśród han-
dlarzy. Centrum może stanowić dla gminy Przytyk silny 
bodziec rozwoju gospodarczego.

– Planowana inwestycja pozwoli rolnikom nie tylko 
z Przytyka, ale również z sąsiednich gmin, takich jak Po-
tworów, Klwów, Zakrzew, Przysucha i Radzanów, rozwi-
jać działalność handlową. Centrum w Słowikowie może 
okazać się swego rodzaju kamieniem milowym w historii 
Gminy Przytyk, stanowiąc dla niej silny bodziec rozwoju 
gospodarczego – mówi Dariusz Wołczyński, wójt gminy 
Przytyk.

Budynek administracyjno-socjalny.

Uroczyste otwarcie odbędzie się podczas tego-
rocznych XVI Ogólnopolskich Targów Papryki, 
które odbędą się 16 sierpnia na terenie Centrum 
Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego.
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Lokalna Grupa Działania ogłasza konkurs na najlepszą 
potrawę lokalną przygotowaną z papryki.

Wszystkich miłośników tradycyjnej kuchni regional-
nej i papryki zapraszamy do udziału w III edycji konkursu 
kulinarnego na najlepsze dania/potrawy przygotowanych 
z papryki.

Konkurs kulinarny!
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w ter-

minie do 12 sierpnia 2015 roku do siedziby Lokalnej Gru-
py Działania „Razem dla Radomki” przy ulicy Wernera 
9/11 w Radomiu drogą pocztową lub mailową wypełnio-
nego formularza zgłoszeniowego wraz z przepisem na po-
trawę.

Uczestnicy konkursu mogą przygo-
tować i przesłać przepisy na maksymal-
nie dwie potrawy spośród takich katego-
rii jak:
I dania gorące z papryki,
II dania zimne z papryki,
III przetwory (i nalewki) z papryki.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie 
się 16 sierpnia 2015 roku podczas Ogól-
nopolskich Targów Papryki w Przytyku. 
Odwiedzający imprezę będą mogli spró-
bować najsmaczniejszych potraw.

Wszyscy uczestnicy finału konkursu 
otrzymają pamiątkowe statuetki, dyplo-
my, podziękowania i nagrody „papryko-
we”.

Zwrot akcyzy
dla producentów rolnych
Wójt Gminy Przytyk informuje, że od dnia 

1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. przyj-
mowane będą wnioski – wraz z fakturami VAT po-
twierdzającymi zakup oleju napędowego do produk-
cji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 
2015 r. – o zwrot podatku akcyzowego przypadające 
na II półrocze 2015 r.

Wniosek do pobrania i złożenia w pokoju nr 27 
(I piętro).

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej dostępny jest na stronie www.przy-
tyk.pl

Stypendia dla uczniów
Wójt Gminy Przytyk 

informuje, że od roku 
szkolnego 2015/2016 
postępowanie i wyda-
wanie decyzji admini-
stracyjnych w sprawach 
świadczeń pomocy ma-
terialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów  
zamieszkałych na terenie 
gminy Przytyk prowadził będzie Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Przytyku.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy zło-
żyć w sekretariatach szkół podstawowych i gimnazjum 
znajdujących się na terenie Gminy Przytyk.

W przypadku uczniów uczęszczających do szkół pod-
stawowych i gimnazjów poza terenem Gminy Przytyk 
i szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów na-
uczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 
i kolegiów pracowników służb społecznych do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku.

Wniosek o przyznanie stypendium składa się do 
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słucha-
czy kolegium do 15 października danego roku szkolnego.

Druki wniosków, Regulamin udzielania pomocy mate-
rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie gminy Przytyk oraz wydatki kwalifikowane 
do stypendium szkolnego dostępne na stronie internetowej 
www.przytyk.pl.
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Ustawą z dnia 15 maja 2015 roku 
o zmianie ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych (Dz. U. z 17 lipca 2015 roku 
poz. 995) wprowadzone zostają przepi-
sy dotyczące ustalania dochodu rodziny. 
Od 01 stycznia 2016 roku rodziny, które 

przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finanso-
wego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka 
za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniża-
ne wraz ze wzrostem dochodów. W chwili obecnej, gdy 
rodzina przekroczy próg dochodowy (574 zł na osobę 
w rodzinie lub 664 zł dla rodzin z niepełnosprawnym 
dzieckiem), traci prawo do świadczeń rodzinnych. Dzięki 
wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane 
po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze 
wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, 
łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie 
pomniejszana o 1 zł. Nowe przepisy dotyczą zasiłku ro-
dzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, 
samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wycho-
wywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia 
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia 
roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miej-
scem zamieszkania. Zmiany obejmą też rodziny, które nie 
mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu 
dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnio-
skiem o wsparcie.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i do-
datków do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opie-
kuńczego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres 
zasiłkowy tj. 2015/2016 wydawane/przyjmowane będą od 
1 września 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Przytyku w pokoju nr 3.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Zajęcia „Jak to zrobić?”
Zajęcia pokazują dzieciom jak można fajnie wykorzystać 

nieraz niepotrzebne przedmioty w domu np. słoiki, z których 
można zrobić lampiony, z butelki plastikowej można zrobić 
oryginalną skarbonkę i jeszcze wiele innych. Zajęcia są pro-
wadzone w każdą środę o godz. 10.00 w bibliotece. Przed 
spotkaniem piszemy na stronie biblioteki co ewentualnie 
uczestnicy spotkania muszą zabrać ze sobą. Zapraszamy.

Kino na trawie… w Przytyku
W piątek 17 lipca na Stadionie Sportowym w Przytyku, 

odbyła się pierwsza w tym roku projekcja filmu przepro-
wadzona w ramach projektu „Kino na trawie”.

W myśl zasady, że to dzieci są najważniejsze – pierw-
szy film pt „RIO 2” zaadresowany był właśnie do naj-
młodszych odbiorców. Publiczność, która licznie zgroma-
dziła się na płycie przytyckiego boiska, z zapartym tchem 
śledziła losy niebieskich papug i pozostałych filmowych 
bohaterów. Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę 
i zapraszamy jednocześnie na kolejne seanse, które od-
będą się już wkrótce. Prosimy o śledzenie strony www.
przytyk.naszabiblioteka.com i sprawdzanie kiedy odbędą 
się kolejne projekcje.

Szkolenie dla rolników ARiMR 
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński zaprasza na 

szkolenie dla rolników, organizowane prze Agencję Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które odbędzie 
się 11 sierpnia 2015 w godzinach 10–14 w Sali Konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku. Na temat: „Pomoc 
w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz mło-
dych rolników” Objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.

Tematyka szkolenia:
1. PROW 2014–2020 – Premie dla młodych rolników.
2. Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych zwią-

zana z modernizacją gospodarstw.
3. Instrumenty wsparcia krajowego w związku z wystą-

pieniem niekorzystnych zjawisk pogodowych – susza.
4. Grupy producentów rolnych.
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KALENDARIUM IMPREZ
impreza data miejsce

1. XVI Ogólnopolskie Targi Papryki
Otwarcie CDiPR 16.08.2015 r. Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa 

Rolnego w Słowikowie
2. Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn OSP 06.09.2015 r. Stadion Sportowy w Przytyku

Tegoroczne XVI Ogólnopolskie Targi Papryki odbędą 
się na terenie Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolne-
go w Słowikowie. Poniżej zamieszczamy mapkę dojazdu.

Serdecznie zapraszamy!

Lekkoatleci z Wrzeszczowa 
Sportowcy z PSP Wrzeszczów nie dają o sobie zapo-

mnieć. Rośnie mam nowe pokolenie zdolnej młodzieży, 
która już odnosi pierwsze sukcesy. W ramach Grand Prix 
Radomia w biegach ulicznych, który odbył się 6 czerwca 
2015 r. pt: „Biegiem po Borkach” zwycięstwo odnieśli Alek-
sandra Rucikowska i jej młodsza siostra Maja Rucikowska 
oraz Dominik Królikowski. Cieszymy się z sukcesów.

Kolejne zawody to Półmaraton Radomskiego Czerwca 
76. W ramach biegów dzieci zwycięstwo odnieśli Aleksan-
dra Rucikowska, Dominik Królikowski oraz Bartek Nolber-
ski ale na podium znalazła też się Maja Rucikowska, która 
zajęła trzecie miejsce. Młodszym biegaczom gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.

Dominik Królikowski na mecie.

Siostry Rucikowskie.

Pomoc Żywnościowa

Wójt Gminy Przytyk informuje o możliwości 
otrzymania, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Przytyku, skierowania dla osób i rodzin zainte-
resowanych skorzystaniem z pomocy żywnościowej 
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnoś-
ciowa 2014–2020 (FEAD). Skierowania do otrzyma-
nia pomocy będą wydawane osobom najuboższym.

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, 
uprawnione do wsparcia w ramach programu są oso-
by, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie 
zapewnić sobie odpowiedniego posiłku. Wsparcie 
ma trafiać do osób znajdujących się w najtrudniej-
szej sytuacji, spełniających przesłanki art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej, których dochód nie przekra-
cza 150% odpowiedniego kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, 
tj. dla osób samotnie gospodarujących 813 zł, nato-
miast na osobę w rodzinie 684 zł.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

19 czerwca odbył się XII Rowerowy Zlot Gwieździ-
sty w Domaniowie organizowany przez Związek Gmin 
Radomka. W zlocie wzięli udział uczniowie gimnazjum 
i szkoły podstawowej w Przytyku.

78 gimnazjalistów wyjechało spod szkoły wraz z opie-
kunami o godzinie 9:00. Uczniowie w kamizelkach odbla-
skowych pojechali trasą przez Wrzos – Podkannę – Do-
maniów na plażę nad zalewem w Wólce Domaniowskiej. 
Na trasie okazało się, że wszyscy znali doskonale przepisy 
ruchu drogowego.

Start rowerzystów spod gimnazjum.

XII Rowerowy Zlot Gwieździsty

Na miejscu, po powitaniu przez organizatorów impre-
zy, wszyscy zostali zaproszeni na tradycyjny bigos z kieł-
baską, a następnie na pokazy: tresury psów policyjnych 
oraz gaśnicze. Odbyły się również dwa konkursy: Wiedzy 
o powiecie i Wiedzy o Związku Gmin Radomka, w któ-
rym przytyckie gimnazjum reprezentowali: Filip Głowa-
cki IIIC i Mateusz Kopycki IIA. Filip zdobył pierwsze 
miejsce i otrzymał w nagrodę wymarzony rower.

W zlocie brali też udział uczniowie kl. IV–VI Pub-
licznej Szkoły Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci 
w Przytyk. Wszyscy wyruszyli na trasę w grupach 15-oso-
bowych pod opieką nauczycieli.

– Było bardzo przyjemnie, a czas umilały nam gry 
i zabawy na plaży. Co niektórzy próbowali nawet bro-
dzić brzegiem rozlewiska. Czas minął nam bardzo szybko 
– opowiadali uczniowie.

Od 1 do 3 czerwca uczniowie klas szóstych PSP w Przy-
tyku wzięli udział w trzydniowej wycieczce do Zakopane-
go pod opieką wychowawców klas – Agnieszki Wiszniew-
skiej i Tomasza Błaszczyka oraz Barbary Partyki.

Uczniowie mieli okazję odwiedzić to piękne miasto, 
gdzie wjechali na Gubałówkę kolejką górską. Mieli oka-
zję też dowiedzieć się o najciekawszych legendach i histo-
rii Tatr. Ponadto odwiedzili skocznię narciarską, gdzie co 
roku odbywają się zawody w skokach narciarskich w ra-
mach zmagań o Puchar Świata. Oprócz tego 
uczestnicy wyprawy odwiedzili Bazylikę Matki 
Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, Cmentarz 
Zasłużonych oraz najsłynniejszy deptak Zako-
panego – Krupówki.

Uczestnicy wycieczki mieli okazję spró-
bować na miejscu regionalnych specjałów, 
głownie oscypków – produktu regionalnego 
Unii Europejskiej. Niektórzy deptak przemie-
rzali z nową ciupagą, inni z pocztówkami lub 
kapeluszami „z piórkiem”. Nie mogło zabrak-
nąć też bezpośredniego spotkania ze szlakami 
górskimi. Trzeciego dnia wycieczki tatrzański 

– To był bardzo udany rajd – cieszyli się uczniowie.

Szóstoklasiści z Przytyka pod Tatrami.

Wycieczka do Zakopanego
przewodnik turystyczny zabrał wszystkich w Dolinę Koś-
cieliską, gdzie doskonale było widać, jak piękne i potężne 
są Tatry i cały Tatrzański Park Narodowy.

Wycieczka obfitowała w wiele atrakcji, choć nie tyl-
ko – uczniowie nocowali w bardzo ładnym pensjonacie 
„U Jędrusia”, gdzie mieli do dyspozycji wygodne pokoje, 
boisko do gry w piłkę oraz świetlicę do gier i zabaw. Wy-
cieczka przebiegła zgodnie z planem – nawet zakopiańska 
pogoda dopisała eskapadzie z Przytyka.
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„Mama, tata i ja” – pod takim tytułem zorga-
nizowano 7 czerwca festyn rodzinny w Publicz-
nej Szkole Podstawowej we Wrzosie.

Na początku dyrektorka szkoły Jolanta Ko-
walik przywitała wszystkich gości, w tym Da-
riusza Wołczyńskiego, Wójta Przytyka. Imprezę 
rozpoczęły występy uczniów z klas 0–VI. Pub-
liczność podziwiała popisy taneczne, wokalne 
i aktorskie, gorąco oklaskując występujących 
w sali gimnastycznej.

Następnie przed szkołą odbył się pokaz mody. 
W rytmie znanych przebojów uczestnicy prezen-
towali pomysłowe stroje w trzech kategoriach: 
ekologicznej, młodzieżowej i wieczorowej. Po 

22 czerwca klasa II Publicznej Szko-
ły Podstawowej z Wrzosu pojechała na 
wycieczkę rowerową nad zalew w Ja-
godnie i w Domaniowie. Celem rajdu 
była popularyzacja turystyki rowerowej, 
promocja aktywności fizycznej i zdro-
wego trybu życia. W trakcie rajdu dzie-
ci uczyły się przestrzegania przepisów 
użytkowania dróg. Miały także okazję 
sprawdzić swoje wiadomości rozpozna-
jąc napotkane rośliny, zwierzęta. Rowe-
rzyści pokonali odcinek 8 kilometrów 
na trasie Wrzos – Jagodno – Domaniów 
– Wólka Domaniowska – Wrzos. 

W czasie rajdu towarzyszyła piękna 
pogoda, malownicze krajobrazy i wspa-
niała atmosfera. Były też lody na patyku 
oraz zabawy w piachu i wodzie.

Festyn rozpoczęły występy uczniów z klas 0–VI.

Festyn rodzinny we Wrzosie

Wyprawa rowerowa uczniów z Wrzosu

Nad zalewem w Jagodnie

pokazie jurorzy ogłosili werdykt, nagra-
dzając zwycięzców.

Do zabawy zostali zaproszeni rów-
nież rodzice. Dorośli ścigali się w wor-
kach, tańczyli na gazecie, rozpoznawali 
swoich partnerów z zawiązanymi ocza-
mi. Na koniec najsilniejsi ojcowie i sy-
nowie stanęli do konkursu przeciągania 
liny.

Podczas festynu uczniowie mogli 
skorzystać z różnych atrakcji w tym: ze 
zjeżdżalni, jazdy konnej, rodeo oraz po-
smakować łakoci ufundowanych przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Prob-
lemów Alkoholowych oraz Radę Rodzi-
ców.Kolorowe balony były ozdobą festynu.
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W niedzielę 21 czerwca w szkole we 
Wrzeszczowie odbył się VII Festyn Rodzinny.

Wpisał się on już na dobre w kalendarz 
szkolnych i lokalnych wydarzeń. Imprezę 
uroczyście otworzył dyrektor szkoły Witold 
Kosiec, życząc wszystkim dobrej zabawy. Na-
stępnie głos zabrał Dariusz Wołczyński wójt 
Gminy Przytyk. W swoim wystąpieniu przed-
stawił plany budowy boiska wielofunkcyjnego 
przy szkole we Wrzeszczowie. Należy nadmie-
nić, iż to dzięki środkom przekazanym przez 
wójta oraz Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Przytyku mogła 
odbyć się ta impreza. Na specjalnie przygoto-
wanej scenie na boisku szkolnym dzieci z od-
działów przedszkolnych zaprezentowały swoje 
występy. Następnie dwie grupy taneczne złożo-
ne z uczniów szkoły z Wrzeszczowa wystąpiły 
w tańcach nowoczesnych hip hop. Występy uczniów za-
kończył zespół wokalny ze szkoły z Wrzeszczowa, wyko-
nując swoje aranżacje współczesnych przebojów 

Wiele uciechy dzieciom sprawiła zjeżdżalnia oraz dmu-
chany zamek, a najbardziej wytrzymali starali się ujarzmić 
byka. Dzięki hojnym sponsorom mogła odbyć się loteria 
fantowa, która sprawiła zwłaszcza dzieciom, wiele rado-
ści, bo każdy los wygrywał.

Nie zabrakło również dobrego jedzenia. Dla miłośni-
ków grilla były kiełbaski i karkówka. Inni mogli cieszyć 

20–21 czerwca odbyły się w Łodzi XXI Ogólno-
polskie Finały Czwartków Lekkoatletycznych, w któ-
rych jednym ze zwycięzców został Tobiasz Grudziński 
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku.

W łódzkich finałach udział wzięło czworo uczniów 
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci 
w Przytyku: Tobiasz Grudziński, Kamil Grudziński, Ja-
kub Piwowarczyk i Natalia Król. Wszyscy zaprezento-
wali wysoki poziom swoich umiejętności sportowych.

Na szczególne uznanie zasługuje uczeń klasy IVb 
Tobiasz Grudziński, który w swojej konkurencji, rzu-

Festyn Rodzinny we Wrzeszczowie

podniebienie niezapomnianym smakiem grochówki, pie-
rogów czy pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym 
przygotowanych przez rodziców i obsługę kuchni. 

W „kawiarence” można też było spróbować przygoto-
wanych przez rodziców świetnych, domowych ciast, wy-
pić kawę, czy herbatę. Ciasta były tak smaczne, że roze-
szły się w mgnieniu oka. W punkcie medycznym można 
było sobie zmierzyć ciśnienie, tętno oraz porozmawiać na 
temat udzielania pomocy przedmedycznej.

Amatorzy jazdy konnej mogli skorzystać z przejażdż-
ki koniem. Dużo radości sprawiało dzieciom malowanie 

twarzy. Całe rodziny uczestniczyły w konkur-
sach sprawnościowych.

Dla miłośników muzyki ludowej do tańca 
przygrywali Tomasz Stachura i Jacek Szysz-
kowski.

Wiele ciepłych słów zebrał zespół mu-
zyczny „Trapez” z Zakrzewa. Młodzi muzycy 
wspaniale bawili publiczność aż do samego 
zmroku.

Festyn w szkole we Wrzeszczowie jak zwy-
kle zgromadził dużą rzeszę sympatyków. 

Cieszy fakt, że dzieci, młodzież i dorośli 
chcą razem się bawić i aktywnie spędzać nie-
dzielne popołudnie.

Tobiasz Grudziński z nagrodą



15

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – sierpień 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. 

Urząd Gminy Przytyk
26-650 Przytyk, ul. Zachęta 57
tel./fax. 48 618 00 87, 618 00 95, 618 05 50
www.przytyk.pl,
e-mail: przytyk@przytyk.pl
Urząd Gminy Przytyk informuje, że Wójt 
gminy przyjmuje interesantów w sprawach 
skarg i wniosków w każdy poniedziałek 
w godzinach od 8.00 do 16.00.
Urząd Gminy Przytyk informuje, że Prze-
wodniczący Rady Gminy przyjmuje w każdy 
poniedziałek w godzinach od 9.00 do 12.00.

Tobiasz Grudziński z Przytyka, w rzucie piłeczką palantową, zajął I miejsce.

Od 9 do 12 czerwca czterdziestu uczniów klas IV–VI 
szkoły we Wrzosie wraz ze swoimi wychowawcami udało 
się na czterodniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie stoli-
cy Dolnego Śląska – Wrocławia. Razem z przewodnikiem 
uczniowie spacerowali po uliczkach Starego Miasta, prze-
prawili się przez Odrę mostem Tumskim, czyli mostem 
zakochanych, zwiedzili zabytkową katedrę i Ostrów Tum-

Uczestnicy wycieczki przeszli labirynt Błędnych Skał w Górach Stołowych.

Wyprawa do Wrocławia i Kotliny Kłodzkiej
ski. Po południu wszyscy dotarli do miejsca zakwatero-
wania, pensjonatu „Pod dębem” w Bystrzycy Kłodzkiej. 
W następne dni wszyscy zwiedzili znane kurorty: Dusz-
niki Zdrój i Kudowę Zdrój. Tam obejrzeli fabrykę papie-
ru, gdzie uczniowie mogli wyprodukować własny papier 
czerpany. Była okazja do spróbowania w pijalni wód 
mineralnych. Był też dzień spędzony na górskim szlaku 
w Górach Stołowych. Wraz z przewodnikiem „Tosterem” 
wszyscy wspinali się na Szczeliniec Wielki oraz przeszli 
labirynt Błędnych Skał. 

– Pogoda nam dopisywała, więc przy dźwiękach gita-
ry przewodnika podziwialiśmy piękne widoki po polskiej 
i czeskiej stronie – opowiadali uczniowie.

W drodze powrotnej wycieczka zatrzymała się na kilka 
godzin we wrocławskim zoo. Szczególne wrażenie zrobił 
nowy pawilon Afrykanarium, gdzie przechodząc pomię-
dzy olbrzymimi akwariami można obejrzeć egzotyczną 
florę i faunę. 

cie piłeczką palantową, zajął 
I miejsce. W nagrodę za osiąg-
nięty wynik chłopiec wyjedzie 
do Eurodysneylandu pod Pary-
żem

Przypomnijmy, że we 
wcześniejszych eliminacjach 
I miejsce wśród 25 szkół z Ra-
domia i powiatu radomskiego 
zajęli właśnie uczniowie przy-
tyckiej szkoły w Ogólnopol-
skich „Czwartkach lekkoatle-
tycznych”.




