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SZANOWNI PAŃSTWO,
Wielkimi krokami zbliża się 
okres wakacyjny. Dla naszych 
dzieci jest to moment na zła-
panie oddechu i odpoczynku 
od szkolnej codzienności, dla-
tego wszystkim młodym lu-
dziom życzę udanych wakacji, 
pięknej pogody, a także zebra-
nia nowej energii na kolejny 
rok szkolny. 

Cieszę się, że właśnie przed tym wakacyjnym okresem 
udało się nam zrealizować niezwykle ważną dla naszej 
społeczności inwestycję. Mogę z radością oznajmić, że 
ukończona została budowa nowego boiska sportowego 
we Wrzeszczowie, które będzie służyło mieszkańcom już 
od początku wakacji, tak by mogli oni spędzać wolny 
czas na wspólnych grach i ruchu na świeżym powietrzu. 
Uroczyste otwarcie kompleksu sportowego odbyło się 
16 czerwca. 
Jednocześnie przypominam, jak ważne w czasie letnich 
zabaw jest przestrzeganie zasadach bezpieczeństwa, aby 
uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Pamię-
tajmy o bezpieczeństwie swoim, swoich bliskich oraz 
naszych dzieci.
Nie zapominajmy również, że wakacyjne miesiące to 
także okres intensywnej pracy dla rolników. Z tego po-
wodu wszystkim rolnikom życzę udanych i owocnych 
zbiorów oraz przypominam, że najważniejsze dla nas 
jest Wasze życie i zdrowie.

Chciałbym podziękować uczestnikom, jak również 
pozostałym organizatorom za zaangażowanie w przy-
gotowania do naszego gminnego przedsięwzięcia „Ko-
chanowski: Przystanek – Wesele”. Jak co roku była to 
niezwykle udana impreza, pełna tańców i śpiewu oraz 
emocjonujących konkursów, których zwycięzcom ser-
decznie gratuluje.
Dziękuję także współorganizatorom festynu rodzinnego 
„Postaw na rodzinę”: Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz parafialnemu zespołowi 
Caritas, którzy włożyli w przygotowania tego święta na-
prawdę dużo pracy.
Z tego miejsca chciałbym również zaprosić wszystkich 
mieszkańców gminy Przytyk oraz Gości z innych stron 
Polski, na zbliżające się imprezy plenerowe. Już nieba-
wem odbędzie się XIII festyn rodzinny „Powitanie Lata” 
na plaży nad Zalewem w Domaniowie, podczas którego 
jak co roku odbędą się wybory Miss Lata Ziemi Radom-
skiej oraz koncerty. Wszystkich fanów kina zachęcamy 
także do udziału w cyklu spotkań pod tytułem „Kino na 
trawie”, które będą odbywać się w okresie wakacyjnym.
Na sam koniec serdecznie zapraszam na XX, jubileuszo-
we, Ogólnopolskie Targi Papryki. W tym roku odbę-
dą się one 18 sierpnia na terenie Centrum Dystrybucji 
i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. Mam nadzieję, 
ze pogoda dopisze, a przygotowane atrakcje nikogo nie 
zawiodą i pozwolą na wspólną, radosną zabawę. 
Jeszcze raz życzę Państwu udanych wakacji i miłej lek-
tury biuletynu!

Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński

Drogie dzieci i rodzice!
 
Kolejne wakacje za pasem, dlatego życzę Wam mnóstwa radości, samych
słonecznych dni i cudownych wspomnień z przygód, które spotkają Was tego lata.
Gdziekolwiek spędzicie wakacyjne dni: na górskim szlaku, piaszczystej plaży czy
nad malowniczym jeziorem pamiętajcie o bezpieczeństwie.
 
Wszystkim mieszkańcom Gminy Przytyk życzę, by to lato było okazją do
wypoczynku i nabrania sił na kolejne miesiące oraz by  pogoda nie zawodziła i
cieszyła samymi słonecznymi dniami.

Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński
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AKTUALNOŚCI

9 czerwca nadszedł długo wyczekiwa-
ny przez wszystkie dzieci dzień. Na 
Stadionie Sportowym w Przytyku od-
był się coroczny festyn rodzinny zorga-
nizowany z okazji Dnia Dziecka pod 
tytułem „Postaw na Rodzinę”. 
Jak co roku, piknik rozpoczął się wystę-
pami przedszkolaków, gimnazjalistów 
oraz uczniów szkoły podstawowej, 
którzy pod czujnym okiem nauczycieli 
i wychowawców przygotowali dla nas 
niezwykły program artystyczny. Wy-
stępy zostały docenione i nagrodzone 
gromkimi brawami publiczności. 
Tradycyjnie już podczas festynu dzieci miały okazję 
wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych, 
przygotowanych przez pracowników szkół, przedszkola 
oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku. Rywaliza-

DZIEŃ DZIECKA
W PRZYTYKU

“ “SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PAŃSTWU MONI-
CE I ARTUROWI MARSZAŁKOM PROWADZĄ-
CYM GOSPODARSTWO SADOWNICZE NA TE-
RENIE GMINY PRZYTYK ZA PYSZNE JABŁKA, 
KTÓRYMI ZOSTAŁY OBDAROWANE DZIECI 
W TYM WYJĄTKOWYM DLA NICH DNIU.

Dla łaknących cienia przygotowany został kącik malarski.

OSP w Przytyku zorganizowało „kurtynę wodną”.

Tego dnia na najmłodszych czekały wspaniałe atrakcje.
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cja, choć pełna śmiechu i dobrej zabawy, była niezwykle 
zacięta i emocjonująca, a finałowi zwycięzcy mogli po-
chwalić się wspaniałymi nagrodami.
Tego dnia na dzieci czekało także mnóstwo atrakcji, 
wśród których największym zainteresowaniem cieszyły 
się zjeżdżalnie i ogromne dmuchańce. Wielu chętnych 
wzięło udział we wspólnym malowaniu w plenerze, 
a zgłodniałe od zabaw na świeżym powietrzu dzieci mo-
gły odzyskać siły przy kiełbaskach z grilla.
Jak co roku wspólną zabawę podczas festynu uświetnili 
również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przy-
tyku. W ramach pikniku zorganizowali Dzień Dawcy 
Szpiku, zachęcając mieszkańców do zarejestrowania się 
jako potencjalni dawcy. 
Długi, pełen radosnej zabawy dzień zakończył się w go-
dzinach wieczornych. 
Organizatorami festynu byli: Wójt Gminy Przytyk Da-
riusz Wołczyński, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Parafialny Zespół Cari-
tas w Przytyku. Osobom, którym nie udało się dotrzeć 
do nas w tym roku, zapraszamy na kolejną edycję fest-
stynu „Postaw na rodzinę”.

Pracownik UG A.K.

AKTUALNOŚCI

Po raz pierwszy udział w festynie wzięła Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Przytyka.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się loteria fantowa przygotowana przez parafialny zespół 
Caritas.

Grupa Pszczółki z Publicznego Przedszkola w Przytyku.

Zwycięzcy konkursów otrzymali wspaniałe nagrody.

Festyn rodzinny to także występy artystyczne. Podczas festynu dzięki uprzejmości funkcjonariuszy Policji można było oznaczyć swój rower.
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Z WIZYTĄ W GMINIE PRZYTYK

MILIONOWA INWESTYCJA 
WE WRZESZCZOWIE

Modernizacja drogi wojewódzkiej 740 przebiegającej 
przez miejscowość Wrzeszczów to wyraźna poprawa 
poziomu bezpieczeństwa kierowców oraz pieszych użyt-
kowników drogi. Rozpoczęta już w marcu przebudowa 
tego odcinka polega na wymianie nawierzchni, budowie 

W środę 5 czerwca Urząd Gminy w Przytyku odwie-
dziła grupa członków Stowarzyszenia Połączonych Gro-
mad Ukrainy. Wizyta ukraińskich samorządowców była 
związana z wymianą doświadczeń dotyczących m.in. 

współpracy pomiędzy gminami 
a stowarzyszeniami działającymi na 
jej terytorium.
Podczas rozmowy z Wójtem Gminy 
Przytyk samorządowcy mogli po-
znać specyfikę naszej gminy. Dodat-
kowo uczestnicy wycieczki odwie-
dzili gospodarstwo rolne znajdujące 
się na terenie gminy Przytyk oraz 

obustronnych chodników dla pieszych oraz przebudo-
wie skrzyżowania znajdującego się naprzeciw kościoła 
parafialnego.
Przypomnijmy iż remont drogi wojewódzkiej nr 740 na 
odcinku znajdującym się w miejscowości Wrzeszczów to 
koszt 2 508 867,90 zł. Wykonawcą prac jest firma INS-
BUD Marek Sekuła.

Pracownik UG A.K.

stowarzyszenie „Wrzosowisko” mające swoją siedzibę 
w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie.

Pracownik UG A.K

AKTUALNOŚCI

Spotkanie z samorządowcami odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku.

Tak duża inwestycja drogowa to również utrudnienia w ruchu. Zachowajmy ostrożność.

W związku z prowadzonymi pracami wprowadzono ruch wahadłowy.

W spotkaniu jako jeden z organizatorów brał udział pan Cezary Nowek z LGD Razem dla 
Radomki.

Wizytatorzy z zaciekawieniem słuchali informacji związa-
nych ze specyfiką naszej gminy.
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AKTUALNOŚCI

Był orszak, było wesele, tańce, śpiewy i wspólna zabawa 
do nocy. Po konkursie recytatorskim i turnieju szacho-
wym, które zainicjowały szóste już obchody w ramach 
imprezy „Kochanowski: Przystanek – Wesele”, 3 maja 
przyszedł czas na wspólne świętowanie z okazji rocznicy 
ślubu „Wieszcza z Czarnolasu”.
Świętowanie rozpoczęliśmy uroczystym korowodem 
weselnym idącym z Dworku w Zameczku do kościoła 
parafialnego w Przytyku, gdzie odbyła się msza święta 
z udziałem mieszkańców i gości. 
W skład orszaku, przygotowanego przez uczniów Pub-
licznego Gimnazjum w Przytyku, wchodzili państwo 
młodzi – Dorota Podlodowska i Jan Kochanowski (Kin-
ga Mizerska i Łukasz Bińkowski), świadkowie (Małgo-
rzata Leśnowolska i Szymon Kościowski), Strażacka 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta „Moderato”, poczty sztan-
darowe, Strażacy oraz mieszkańcy gminy Przytyk.
Jak mówił Wójt Gminy Przytyk, Dariusz Wołczyński 
„Jest to ważne, historyczne wydarzenie nie tylko dla 
mieszkańców naszej gminy, ale także dla całej kultury 
polskiej, historii, czy literatury”. Dlatego jak co roku, 
nasza gminna impreza przyciągnęła również osoby zain-
teresowane folklorem z poza gminy Przytyk, dla których 
inscenizacja historyczna była nie lada gratką.
Po oficjalnej części, jaką była inscenizacja wydarzeń 
sprzed około 450 lat, przyszła pora na coroczny prze-
gląd kapel i zespołów ludowych zwany „Weselem Ko-
chanowskiego”. Podobnie jak w latach ubiegłych, im-
preza odbywała się na płycie Centrum Dystrybucji 
i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie, gdzie na scenie 
swoje umiejętności zaprezentowało 8 zespołów ludo-
wych, 13 kapel i jedna śpiewaczka.
Poza mnóstwem dobrej muzyki, zabawy i pozytywnej 
energii, jakiej dostarczyły bawiącym się występy mu-
zyków, walczyli oni także o indywidualne 
nagrody. W tym roku jury w składzie Adolf 
Krzemiński, Justyna Górska-Streicher i Gra-
żyna Wieczerzyńska miało za zadanie wyło-
nić zwycięzcę przeglądu w dwóch katego-
riach. 
W kategorii kapel ludowych wyróżnieni zo-
stali:
• Kapela Tomasza Stachury i Zbigniewa 

Ciechowicza – I miejsce;
• Kapela Henryka Gwiazdy – II miejsce;
• Kapela Braci Pańczaków – III miejsce.
Wśród zespołów śpiewaczych zwyciężyli:
• Zespół folklorystyczny „Ludwiczanki” 

– I miejsce;

WESELE JAK 450 LAT TEMU

• Zespół folklorystyczny „Raz na ludowo” – II miejsce;
• Zespół ludowy „Wieniawa” – III miejsce.
Po raz pierwszy w historii plebiscytu organizatorzy 
przyznali także dwie nagrody publiczności. W kategorii 
zespołów śpiewaczy zwyciężył zespół „Wrzosowianki”, 
a nagrodę dla najlepszej kapeli otrzymała Kapela Lip-
ców z Wygnanowa.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz serdecznie gratulu-
jemy.

Pracownik UG A.K.

Zwycięzca przeglądu kapel ludowych – Tomasz Stachura.

Jeżeli muzyka ludowa to muszą być dechy.

W przeglądzie wzięły udział również „Wrzosowianki”.



8 G M I N A  P R Z Y T Y K  –  I N F O R M A T O R  S A M O R Z Ą D O W Y

Jak zachęcić dzieci do nauki i pobudzić w nich cieka-
wość do biologii, fizyki, chemii czy matematyki? To 
największa zagwozdka rodziców, którzy pewnie nie raz 
słyszeli, że najlepiej uczyć przez zabawę. Tylko jak?
Pracownicy warszawskiego Centrum Nauki Kopernik 
wierząc w ideę „uczyć przez eksperymentowanie” stwo-
rzyli, przy współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolni-
ctwa Wyższego, projekt „Nauka dla Ciebie”, w ramach 
którego w Polskę wyruszył Naukobus – mobilna wysta-
wa „Eksperymentuj” składająca się z 17 stacji badaw-
czych, przyjeżdżających do szkół w mniejszych miejsco-
wościach na terenie całego kraju, dzięki czemu dzieci 
mają szansę na poszerzenie wiedzy i dobrą zabawę.
W dniach 24–25 kwietnia 2019 mieliśmy niezwykłą 
przyjemność gościć w Przytyku edukatorów z Centrum 
Nauki Kopernik, którzy przyjechali do nas z Naukobu-
sem.
Wystawa trwająca dwa dni odbyła się w Szkole Podsta-
wowej w Przytyku, gdzie wszystkie zainteresowane oso-
by miały możliwość poznać w praktyce jak działa teoria 
zachowania pędu, zobaczyć dokładną budowę człowie-
ka dzięki trójwymiarowemu modelowi ludzkiego ciała, 
czy odkryć jak łamigłówki wpływają na rozwój naszego 
mózgu.
Przez cały czas trwania wystawy z dziećmi obecni byli 
edukatorzy, którzy chętnie i cierpliwie odpowiadali na 
wszystkie zadawane pytania, tłumaczyli prawa fizyki 
i z niezwykłym entuzjazmem pokazywali, że nauka jest 
ciekawa i można się jej uczyć również podczas zabawy. 
Możemy z czystym sumieniem powiedzieć, że wszyst-
kie dzieci wyszły z zajęć z głowami pełnymi pomysłów 
i inspiracji, a „Poradnik młodego naukowca” będzie 
dla nich dalszą motywacją do, teraz już samodzielnego, 
przeprowadzania ciekawych eksperymentów, zdobywa-
nia nowej wiedzy i dalszego rozwoju.

NAUKOBUS W PRZYTYKU

Serdecznie dziękujemy edukatorom CNK, którzy przy-
jechali do naszej gminy i pokazali dzieciom jak ciekawa 
i intrygująca może być nauka oraz otaczający nas świat. 
Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszej gminie był 
dla Państwa czasem owocnym i liczymy, że będziemy 
mieli jeszcze niejedną okazję usiąść do wspólnej nauki.

Pracownik UG A.K.

TURNIEJ SZACHOWY 2019

1 maja o godzinie 10:00 w sali katechetycznej na ple-
banii w parafii w Przytyku odbył się kolejny już turniej 
szachowy, organizowany w ramach imprezy plenerowej 
„Kochanowski: Przystanek – Wesele”.
Do rywalizacji w tegorocznej edycji stanęło wielu mło-
dych, zdolnych zawodników, którzy sprawili, że turniej 
stał na niezwykle wysokim poziomie. Po kilku inten-
sywnych i emocjonujących rundach zawody dobiegły 
końca, a spośród startujących osób wyłoniono zwycięz-
ców.
Wśród chłopców na podium znaleźli się:
• I miejsce – Adam Kozerski – Młódnice;
• II miejsce – Filip Wieczorek – Suków;
• III miejsce – Łukasz Strzelec – Stefanów.
Z kolei wśród dziewczynek wyróżnione zostały:
• I miejsce – Lena Woźniak – Podgajek;
• II miejsce – Amelia Woźniak – Podgajek;
• III miejsce – Malwina Malarczyk – Stefanów.
Tegorocznym laureatom oraz wszystkim zawodnikom, 
którzy wzięli udział w turnieju i walczyli w tej niezwy-
kle zaciętej rywalizacji serdecznie gratulujemy. Jesteśmy 
pełni podziwu dla waszych umiejętności i niezwykłego 
spokoju z jakim walczyliście w kolejnych rundach.
Mamy nadzieję, że tegoroczny turniej szachowy będzie 
również zachętą dla innych osób, aby w przyszłym roku 
spróbować swoich sił i wziąć udział w zawodach. Już 
teraz serdecznie zapraszamy!

Pracownik UG A.K.

AKTUALNOŚCI

Szklana kula zawiera niewielką ilość mieszanki gazów szlachetnych: helu i arganu. Ręka przy-
łożona do kuli przyciąga nitki wyładowania.

Przedszkolaki z zaciekawieniem oglądały eksponaty wystawy.



9G M I N A  P R Z Y T Y K  –  I N F O R M A T O R  S A M O R Z Ą D O W Y

AKTUALNOŚCI

Warto podkreślić iż w dniu 24 maja przedstawicie-
le gminy Przytyk – Dariusz Wołczyński Wójt Gminy 
oraz Anna Rogulska Skarbnik Gminy podpisali umowę 
przyznającą dotację na realizację tego zadania. Kwota 
dofinansowania to 160 tysięcy złotych. Pieniądze te po-
chodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego z Fun-
duszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Pracownik UG A.K.

PRACE NAD NOWĄ
NAWIERZCHNIĄ

Trwają prace związane z przebudową drogi gminnej 
w miejscowości Posada. Ze względu na trudne warunki 
atmosferyczne – deszcze ciągle padające w maju – pra-
ce na tym odcinku rozłożone były na kilka etapów. 
W miarę poprawy aury ekipa firmy STAR BUDOWA 
Karol Cieśla powróciła do prac na wyznaczonym odcin-
ku i obecnie praca nad nimi dobiega końca.

Już od trzynastu lat region radomski doskonale wie, że 
nie można rozpocząć wakacji od oficjalnego, powitania 
lata. Zdając sobie sprawę z tego faktu Starostwo Powia-
towe w Radomiu we współpracy z Gminą Przytyk po 
raz kolejny przygotowało wiele atrakcji z tej okazji. Po-
witanie Lata w Domaniowie odbędzie się w tym roku 
w ostatnią niedzielę czerwca (30.06.) W programie im-
prezy nie może zabraknąć potyczek sportowych.
Do 27 czerwca można zgłosić swój udział w X Mistrzo-
stwach w piłce plażowej mężczyzn o Puchar Starosty Ra-

OTWARCIE SEZONU LETNIEGO 
 DOMANIÓW 2019 “ “

domskiego Waldemara Trelki i kobiet o Puchar Wójta 
Gminy Przytyk Dariusza Wołczyńskiego. Oficjalne ot-
warcie imprezy nastąpi o godzinie 14:00. Na początku 
swoje umiejętności przedstawi Strażacka Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta „Moderato”. W programie przewidziane 
są koncerty oraz program artystyczny dla najmłodszych. 

Pracownik UG A.K.

PIKNIK W DOMANIOWIE NIE ODBYŁBY SIĘ 
BEZ WYBORÓW MISS LATA ZIEMI RADOM-
SKIEJ. MIEJMY NADZIEJĘ, ŻE W TYM ROKU 
„KORONA” TRAFI DO MIESZKANKI NASZEJ 
GMINY.

Droga w Posadzie ma już nową nawierzchnię.

Podpisanie umowy na dofinansowanie drogi w Posadzie – Marszałek Rafał Rajkowski, Wójt 
Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, Skarbnik Gminy Anna Rogulska.

Przeciąganie liny – stały punkt programu Pikniku w Domaniowie. Otwarcie lata to także koncerty na plaży.
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POEZJA JANA Z CZARNOLASU 
ZNÓW W PRZYTYKU!

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w tym roku, od-
była się szósta już edycja konkursu recytatorskiego, zorga-
nizowanego w ramach naszej gminnej imprezy plenerowej: 
„Kochanowski: Przystanek – Wesele 2019”. Dwudziestu-
sześciu młodych oratorów ostateczną batalię stoczyło we 
wtorek 30 kwietnia w sali konferencyjnej Centrum Dys-
trybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.
Wśród młodzieży biorącej udział w konkursie byli ucz-
niowie szkół podstawowych w Przytyku, Potworowie, 
Wrzosie i Wrzeszczowie, gimnazjaliści z Potworowa 
i Przytyka, a także uczniowie z Zespołu Szkół Samorzą-
dowych w Klwowie.
Młodzież recytowała renesansowe utwory Jana Kocha-
nowskiego, wśród których znalazły się wybrane przez 
nich fraszki, pieśni i treny, a poziom tegorocznego kon-
kursu, podobnie jak w latach poprzednich, stał na bar-
dzo wysokim poziomie. 
Choć jury zostało postawione przed bardzo trudnym 
wyzwaniem, poradziło sobie z zadaniem i spośród 
wszystkich niezwykle zdolnych oratorów startujących 
w konkursie, wyłonili dziesięcioro zwycięzców.
W kategorii uczniów klas V–VI szkoły podstawowej 
wyróżnieni zostali:
• Oliwia Puszka – I miejsce (Publiczna Szkoła Podsta-

wowa we Wrzosie);
• Amelia Stani – II miejsce (Publiczna Szkoła Podsta-

wowa w Przytyku);
• Magdalena Grotek – III miejsce (Publiczna Szkoła 

Podstawowa we Wrzosie);
• Magdalena Jaworska (Publiczna Szkoła Podstawowa 

we Wrzeszczowie);  
• Aleksandra Rucikowska – (Publiczna Szkoła Podsta-

wowa we Wrzeszczowie).
W kategorii uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej 

oraz gimnazjalistów wyróżnieni to:
• Julia Neska – I miejsce (Zespół Szkół Samorządo-

wych w Klwowie);
• Aleksandra Królikowska – II miejsce (Publiczne 

Gimnazjum w Przytyku);
• Dominik Gaca z PSP Przytyk III miejsce (Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Przytyku);
• Karolina Janczara (Publiczne Gimnazjum w Potwo-

rowie);
• Wiktoria Zarębska (Publiczna Szkoła Podstawowa 

we Wrzeszczowie).
Wszystkim osobom wyróżnionym serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów. 

Pracownik UG A.K.

AKTUALNOŚCI

Uczestnicy konkursu recytatorskiego „Kochanowski: Przystanek – Wesele”.

Uczestników batali powitała Ewa Jaskólska, dyrektor Publicznego Gimnazjum w Przytyku.

Fraszki, treny i pieśni Jana z Czarnolasu królowały tego dnia w sali konferencyjnej CDiPR 
w Słowikowie.
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AKTUALNOŚCI

Wystąpienie szkód spowodowanych niesprzyjającymi 
warunkami atmosferycznymi – huragan, przymrozki, 
deszcz nawalny czy też innymi zjawiskami – zawsze na-
leży niezwłocznie zgłaszać do Urzędu Gminy. Zgodnie 
z obowiązującymi procedurami dopiero po otrzyma-
niu tychże informacji przedstawiciele Urzędu zwracają 
się z wnioskiem do Wojewody o możliwość zwołania 
komisji szacującej straty w gospodarstwach. Decyzję 
o zwołaniu komisji podejmuje Wojewoda, należy to do 
jego wyłącznej kompetencji. 
Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez 
Wojewodę szkód spowodowanych przez niekorzystne 
zjawisko atmosferyczne jest złożenie wniosku o oszaco-
wanie szkód zawierającego podpisaną przez składające-
go wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych 
osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia 
oszacowania szkód. Wniosek musi być wypełniony 
czytelnie zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie 
(rozpisanie upraw według gatunków, podanie procen-
tu strat). Do wniosku należy dołączyć kopię wykazu 
działek deklarowanych do płatności na bieżący rok oraz 
kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji 
Zwierząt (IRZ)/ księga stada/paszporty. Po złożeniu 
wniosków przez wszystkich rolników poszkodowanych 
w wyniku zaistnienia zdarzenia powodującego szkody 
przewodniczący komisji sporządza harmonogram pracy 
komisji.

Po uzyskaniu pisemnej zgody od Wojewody komisja 
wychodzi w teren celem weryfikacji zgłoszonych strat 
i dokonuje szacowania (lustracji). Po zakończeniu prac 
w terenie komisja sporządza protokół oszacowania 
szkód. Powyższy protokół następnie zostaje podpisany 
przez rolnika. Po podpisaniu wszystkich protokołów 
komisja przekazuje je do Urzędu Wojewódzkiego celem 
weryfikacji i podpisania tych, w których straty wniosły 
powyżej 30% w średniorocznej produkcji rolnej 3 ostat-
nich lat lub powyżej 3350 zł w środkach trwałych.

Pracownik UG W.W.

W sali koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga w Radomiu 26 kwietnia odbyła 
się ósma Gala finałowa „Perła Powiatu”, czyli konkursu, 
w którym nagradzani sią najlepsi rolnicy i najlepsze go-
spodarstwa rolne powiatu radomskiego.
Rywalizacja, w tym roku, odbywała się w pięciu ka-
tegoriach: Mała Firma Roku (zatrudniająca mniej niż 
30 pracowników), Firma Roku (zatrudniająca 30 i wię-
cej pracowników), Produkt Roku, Małe Gospodarstwo 
Rolne (powierzchnia mniej niż 20 ha) oraz Gospodar-
stwo Rolne (powierzchnia 20 ha i powyżej).

Tegoroczna Gala była wyjątkowo udana także dla Pań-
stwa Anny i Antoniego Kołodziejczyków z Dęby, któ-
rzy otrzymali „Perłę Powiatu” w kategorii Małe Gospo-
darstwo Rolne. Państwo Kołodziejczyk specjalizują się 
w produkcji roślinnej i zwierzęcej, głównie w uprawie 
papryki pod osłonami, stosują przyjazną dla środowi-
ska technikę uprawy roślin o nazwie „efektywne organi-
zmy”, bazującą na preparatach zawierających pożyteczne 
mikroorganizmy. Ponadto, wśród nominowanych w ka-
tegorii Mała Firma znalazła się także firma UNI-AGRO 
Pana Dariusza Barszcza.

Pracownik UG A.K.

KONKURS GOSPODARCZY 
„PERŁA POWIATU” ZWYCIĘSKI 
DLA NASZYCH MIESZKAŃCÓW!

PROCEDURA SZACOWANIA 
SZKÓD W GOSPODARSTWACH 
ROLNYCH

FORMULARZE WNIOSKÓW DO POBRA-
NIA DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE WWW.
PRZYTYK.PL – ZAKŁADKA: DRUKI DO 
PORANIA – WNIOSEK ZGŁOSZENIE 
SZKÓD W UPRAWACH.

“ “

Perły Powiatu 2019.

Zwycięzcy „Perły Powiatu” w kategorii Małe gospodarstwo Rolne – Anna i Antoni Koło-
dziejczyk.



12 G M I N A  P R Z Y T Y K  –  I N F O R M A T O R  S A M O R Z Ą D O W Y

AKTUALNOŚCI

UROCZYSTE PRZEKAZANIE 
WOZU STRAŻACKIEGO

Już kolejny raz świętowaliśmy w naszej gminie Dzień 
Strażaka. Obchody, które miały miejsce 19 maja roz-
poczęła uroczysta msza święta w kościele parafialnym 
w Przytyku. 
Najważniejszym punktem programu spotkania przy 
strażnicy OSP w Przytyku było uroczyste przekazanie 
zakupionego w roku 2018 wozu strażackiego. Fabrycz-
nie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN 
TGM 18 30 kosztował 824 tysięcy złotych. Samo-
chód posiada napęd na cztery koła, autopompę, maszt 
z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, działko 
wodno-pianowe, kamerę monitorującą strefę z tyłu po-
jazdu, latarki kątowe, węże pożarnicze oraz inny drobny 
sprzęt ratowniczy, a także zestaw do łączności radiowej.
Samochód został zakupiony dzięki funduszom Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu 
Marszałkowskiego, środkom z puli Komendy Głównej 
PSP oraz gminy Przytyk.
W uroczystościach brali udział przedstawiciele władz 
samorządowych gminy, radni oraz ks. Sławomir Fundo-
wicz proboszcz Parafii Przytyk. 
Za obecność dziękujemy także przybyłym gościom 
wśród których znaleźli się: Wice Marszałek Wojewódz-

twa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Starosta Radom-
ski – Waldemar Trelka.
Gościom obecnym na tej uroczystości dziękujemy za 
udział, a wszystkim strażakom z terenu gminy Przytyk 
życzymy by ich trudna służba była źródłem satysfakcji 
oraz powodem do dumy.

Pracownik UG A.K.

Rada Gminy Przytyk do końca października dokona 
wyboru ławników na kadencję 2020–2023. Zgłosze-
nia są przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 
30 czerwca w Urzędzie Gminy w Przytyku p. I pok. 24. 
Kandydatów mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, 
stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawo-
dowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, 
z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej 
pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wy-
borcze, zamieszkujących stale na terenie gminy. 
Ławnikiem może być obywatel Polski, który ukoń-
czył 30 lat, a nie przekroczył 70 lat i korzysta z pełni 
praw cywilnych i obywatelskich, posiada co najmniej 
wykształcenie średnie lub średnie branżowe, jest nie-
skazitelnego charakteru, pracuje, prowadzi działalność 
gospodarczą lub mieszka na terenie gminy Przytyk od 
co najmniej roku.
Ławnikami nie mogą być osoby pracujące w sądach 
i prokuraturze, adwokaci i radcy prawni oraz aplikanci, 
policjanci i inne osoby zajmujące stanowiska związane ze 
ściganiem przestępstw i wykroczeń, a także osoby wcho-
dzące w skład organów, od których orzeczenia można 
żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądo-
wego, duchowni, żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
funkcjonariusze Służby Więziennej, a także radni.
Wzory dokumentów zamieszczone są na stronie Biule-
tynu Informacji Publicznej Gminy Przytyk w zakładce 
Wybory i Referenda.

Pracownik UG I.D.

ZOSTAŃ ŁAWNIKIEM

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pododdziałów z przytyckiego rynku.

Man TGM 1830 4x4.

Główne uroczystości rozpoczęły się na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku.
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AKTUALNOŚCI

Kolejnym etapem po odbiorze technicznym prac na 
placu budowy kompleksu sportowego we Wrzeszczowie 
było przekazanie obiektu do użytku. 
Na ten dzień czekali wszyscy mieszkańcy Wrzeszczowa 
oraz pobliskich miejscowości, których pociechy uczęsz-
czają do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela 
Makuszyńskiego we Wrzeszczowie i przede wszystkim 
wszyscy uczniowie tej szkoły.

W niedzielę 16 czerwca nastąpiło uroczyste otwarcie 
kompleksu. Od tej chwili uczniowie mogą cieszyć się 
pięknym i funkcjonalnym kompleksem sportowym, 
w którego skład wchodzi boisko piłkarskie ze sztucz-
ną nawierzchnią, 4-torowa bieżnia okrężna o długości 
200 metrów oraz skocznia do skoku w dal.
Dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników całość 
kompleksu została ogrodzona i oświetlona. Kibice chcą-
cy wspierać swoje drużyny podczas zawodów będą mo-
gli korzystać z trybun usytułowanych od południowej 
strony bieżni. 
Uroczystemu otwarciu kompleksu towarzyszył festyn 
rodzinny zorganizowany przez Publiczną Szkołę Pod-
stawową we Wrzeszczowie. Tego dnia na dzieci i ich ro-
dziców czekały: loteria fantowa, występy muzyczne, po-

KOMPLEKS SPORTOWY 
WE WRZESZCZOWIE OFICJALNIE 
ODDANY DO UŻYTKU

kazy gimnastyczne, dmuchańce, kawiarenka z ciastem 
i wiele innych. 
Popołudniu na murawie nowego boiska można było ki-
bicować naszym lokalnym piłkarzom. Pierwsze starcie 
stoczyli uczniowie PSP we Wrzeszczowie i ich rodzice. 
Następnie na boisku walkę toczyli Ochotnicy Straży 
Pożarnej we Wrzeszczowie oraz drużyna Rady Gminy 
Przytyk. Trzeci mecz zagrali uczniowie PSP we Wrzesz-
czowie oraz Uczniowie PSP w Przytyku. W tych wal-
kach wszyscy byli zwycięzcami. Do każdej z drużyn tra-
fiły pamiątkowe puchary.

Pracownik UG A.K.

KOSZT TEJ INWESTYCJI WYNIÓSŁ 
1 013 175,00 ZŁ. BUDOWA KOMPLEK-
SU SPORTOWEGO ZOSTAŁA SFINANSOWANA 
ZE ŚRODKÓW GMINNYCH ORAZ ZE ŚROD-
KÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI 
W WARSZAWIE.

“

“

Przecięcie wstęgi – otwarcie kompleksu.

Tego dnia na murawie zagrali: Rada Gminy Przytyk oraz Ochotnicza Straż Pożarna we 
Wrzeszczowie.

Sztafeta pokoleń.

Podczas festynu znalazło się również coś dla miłośników wypieków.
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informatyki. Również w kwietniu w naszym 
przedszkolu odbyło się spotkanie wielkanocne, 
wprowadzające wszystkich pracowników oraz 
dzieci w radosny nastrój Świąt Wielkanoc-
nych. 

Pracownicy PP w Przytyku K.B., E.M.-Ś.

WIOSENNE FESTIWALE

Kwiecień w Publicznym Przedszkolu w Przytyku ob-
fitował w wiele różnych wydarzeń. Zorganizowane 
i przeprowadzone zostały aż trzy konkursy: Festiwal 
Piosenki Wiosennej, Konkurs Recytatorski oraz Kon-
kurs Logopedyczny. Wszystkie cieszyły się dużym za-
interesowaniem ze strony naszych przedszkolaków, 
jak i dzieci z okolicznych placówek, które biorą udział 
w naszych konkursach już nie pierwszy raz. Nawiąza-
liśmy również współpracę z nowymi przedszkolami, 
które po raz pierwszy nas odwiedziły. Celem każdego 
z konkursów było zaprezentowanie umiejętności arty-
stycznych dzieci, oswajanie ich z występami publiczny-
mi, pokonywanie nieśmiałości i tremy, integracja dzieci. 
Laureaci otrzymali cenne nagrody, natomiast pozostali 
uczestnicy również otrzymali nagrody oraz dyplomy. 
Serdecznie dziękujemy – Wójtowi Gminy Przytyk Panu 
Dariuszowi Wołczyńskiemu, firmie Gajewski podłogi 
drewniane sp. z o.o, Sp.k., firmie AGRO-MAX Walde-
mar Leszczyński i Paweł Woźniak, właścicielom Delika-
tesów Pani Wiesławie Kołtunowicz i Panu Sławomirowi 
Kołtunowiczowi, sklepowi Lewiatan, firmie Hydro-bu-
dowlanka Piotr Barszcz, właścicielce sklepu spożywcze-
go Bota przedsiębiorstwo handlowe Sc Żarłok Beacie, 
firmie PHU Paciorek oraz darczyńcom anonimowym za 
finansowe wsparcie konkursów. 
W kwietniu nasze przedszkolaki uczestniczyły w sean-
sie multimedialnym w Mobilnym Planetarium „Halo 
wiedza” oraz w wystawie naukowej „Eksperymentuj”. 
Przedszkolaki miały możliwość uczestniczenia w zaję-
ciach z astronomii, przebywając w namiocie sferycznym 
o kształcie kuli, dającym wrażenie przestrzeni kosmicz-
nej. Na mobilnej wystawie dzieci mogły zobaczyć i do-
tknąć 16 eksponatów przygotowanych i obsługiwanych 
przez zespół animatorów z Centrum Nauki Kopernik. 
Dzieci w praktyczny sposób poznawały tajniki róż-
nych dziedzin nauki, m.in. biologii, fizyki, chemii czy 

Z ŻYCIA SZKÓŁ
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

„OBUDŹMY SIEBIE, 
OBUDŹMY MARZENIA…”

W dniu 3 czerwca w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku obchodziliśmy Dzień 
Patrona Szkoły. W bieżącym roku szkolnym była nim 
znana aktorka, założycielka fundacji „Akogo” i budow-
niczy kliniki BUDZIK, Ewa Błaszczyk.
Gospodarz uroczyści – pani dyrektor Izabela Witkow-
ska przywitała przybyłych gości – p. Ewę Jaskólską, 
p. Mirosława Krzyszewskiego, p. Monikę Stankiewicz-
Kosior oraz rodziców, uczniów i nauczycieli, a następnie 
przestawiła sylwetkę tegorocznego patrona naszej szkoły 
– pani Ewy Błaszczyk. Zaprosiła również zaroszonych 
gości i zgromadzonych widzów na część artystyczną 
przygotowaną przez uczniów klas ósmych, piątych oraz 
drugich.

Uczniowie przenieśli zgromadzonych widzów w świat… 
marzeń! – dosłownie i w przenośni. Największym ma-
rzeniem naszej patronki była budowa kliniki BUDZIK 
i to marzenie, jak wiemy, spełniło się! Nasi szkolni któ-
rzy i tancerze użyli „całego arsenału” różnorodnych 
piosenek, scenek rodzajowych i tańca, aby jak najdalej 

przenieść widzów w świat marzeń – zarówno tych nie-
spełnionych – jak i możliwych do spełnienia! Ukazali 
historię kilkuletniej Zosi, która posiada magiczne pu-
dełko pełne marzeń. Niestety współcześni nam ludzie, 
ciągle w pogoni za pieniądzem, sławą, pochłonięci tru-
dami życia codziennego, zapominają, że kiedyś też mieli 
marzenia! Zosia jednak uparcie zaraża wszystkich wo-
kół optymizmem i namawia, aby odważyli się marzyć 
i spełniać marzenia. Słowa finałowej piosenki „Kto, jeśli 
nie ty, kto jeśli nie my, kto, jeśli nie ja, pomagać innym 
ma…” – pięknie podsumowały sens marzeń i dotych-
czasowej pracy p. Ewy Błaszczyk.
W dalszej części uroczystości pani dyrektor Izabela Wit-
kowska podziękowała za trud włożony w przygotowa-
nie uroczystości p. Monice Rdzanek, p. Bożenie Gry-
zło, p. Kamili Latale, p. Małgorzacie Bieńkowskiej oraz 
wszystkim uczniom z klas ósmych, drugich i piątych. 
Uroczystość zakończyła się wręczeniem nagród za udział 
w szkolnym konkursie „Budzik” przez panie Wiktorię 
Jopek i Małgorzatę Jasińską.

Pracownik PSP w Przytyku T.B.
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Z ŻYCIA SZKÓŁ

SUKCES DRUŻYNY 
DZIEWCZĄT Z WRZESZCZOWA

14 maja w Jedlińsku odbyły się powiatowe zawody 
w czwórboju lekkoatletycznym, w którym bardzo uda-
nie zaprezentowały się dziewczęta z Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. K. Makuszyńskiego we Wrzeszczowie.

Na zdjęciu stoją od lewej: Martyna Skwarek, Maria Okrój, Gabriela Chabarowa, Roksana 
Garczyńska, Aleksandra Rucikowska Karolina Sałaj oraz opiekun Łukasz Kowalczyk.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środ-
ki dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 
z zakresu „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-
nej”. Stowarzyszenie WRZOSOWISKO otrzymało do-
tację na organizacje „Turnieju Piłki Siatkowej – Wrzos 
2019”.
 W Turnieju udział wzięły drużyny chłopców i dziewcząt 
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
 WRZOS 2019

w Przytyku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kor-
nela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie oraz gospodarze 
czyli Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego we 
Wrzosie. Zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt miej-
sca były jednakowe: I miejsce zajęła PSP w Przytyku, 
II miejsce należało go gospodarzy spotkania natomiast 
trzecie miejsce zajęła PSP we Wrzeszczowie. Dyrektor 
PSP we Wrzosie p. Jolanta Kowalik razem z prezes Sto-
warzyszenia WRZOSOWISKO i sędziom p. Karolem 
Wlazło wręczyli dyplomy i nagrody zwycięskim druży-
nom.

Pracownik PSP we Wrzosie K.W.

Drużyna w składzie: Aleksandra Rucikowska, Roksana 
Garczyńska, Karolina Sałaj, Martyna Skwarek, Maria 
Okrój, Gabriela Chabarowa, Katarzyna Milczarska (re-
zerwowa), zajęły III miejsce ulegając jedynie drużynom 
z Jedlińska i Przytyka.
Spośród wszystkich startujących zawodniczek Aleksandra 
Rucikowska uzyskała indywidualnie najlepszy wynik.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pracownik PSP we Wrzeszczowie J.K.

Uczestnicy Turnieju Piłki Siatkowej – Wrzos 2019.
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500+ PRZYSŁUGUJE 
WSZYSTKIM DZIECIOM 
DO 18 ROKU ŻYCIA!

GOPS

Od 1 sierpnia 2019 roku będą przyjmowane w formie 
papierowej wnioski w sprawie ustalenia prawa do świad-
czeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego natomiast 
w formie elektronicznej, w przypadku posiadania cer-
tyfikowanego podpisu elektronicznego lub profilu za-
ufanego za pośrednictwem portalu informacyjno-usłu-
gowego Emp@tia od 1 lipca 2019 roku.
Wnioski w sprawie świadczeń rodzinnych wydawane 
będą od 1 sierpnia 2019 roku w pokoju nr 3.

Pracownik GOPS w Przytyku M.D.

Wnioski o przyznanie 
świadczenia 500+ na no-
wych zasadach, czyli bez 
kryterium dochodowego, 
będzie można składać od 
1 lipca 2019 r. elektronicz-
nie, a od 1 sierpnia 2019 r. 
drogą tradycyjną (papierową) w budynku Urzędu Gmi-
ny w Przytyku (pokój nr 6).
Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi bez 
zmian 500,00 zł .
Terminy składania wniosków na świadczenie wycho-
wawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 
(w tym także na pierwsze dziecko, któremu do 
30.06.2019 r. nie przysługuje 500+):
• w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 

1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. prawo do 
świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca 2019 r. 
(a w przypadku dzieci, na które 500+ jest już wypła-
cane ustala się od 1 października 2019 r.)

Ponadto wprowadzono:
• szczególny 3-miesięczny termin liczony od dnia uro-

dzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie 
wychowawcze na nowo narodzone dziecko,

• rozwiązanie pozwalające na przyznanie, z zachowa-
niem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugie-
mu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzi-
ca, któremu świadczenie zostało przyznane na dany 
okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego 
wniosku,

• prawo do świadczenia wychowawczego dla dzieci 
umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych (do 18 lat).

Świadczenie wychowawcze (500+) w dalszym ciągu pod-
lega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Pracownik GOPS w Przytyku E.J.

Świadczenie to jest wy-
płacane raz w roku wspar-
cie dla rodzin na zakup 
wyprawki szkolnej – bez 
kryterium dochodowego. 
Główne zasady przyzna-
wania świadczenia 300+ pozostają bez zmian.
Rodzice i opiekunowie uczących się w szkole dzieci do 
20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościa-
mi do 24 r. życia) będą mogli składać wnioski o świad-
czenie Dobry Start od 1 lipca 2019 r. elektronicznie, 
a od 1 sierpnia 2019 r. drogą tradycyjną (papierową) 
w budynku Urzędu Gminy w Przytyku (pokój nr 6).
Ważne! Wniosek o Dobry Start należy złożyć do 30 li-
stopada 2019 r.

Pracownik GOPS w Przytyku E.J.

UWAGA! WNIOSKI ZŁOŻONE OD DNIA 
1 PAŹDZIERNIKA 2019 R. – ŚWIADCZENIE 
500+ PRZYZNAWANE JEST OD MIESIĄCA 
ZŁOŻENIA WNIOSKU.

“ “

ŚWIADCZENIE DOBRY START 
TJ. 300 ZŁ DLA UCZNIA

ŚWIADCZENIA RODZINNE 
I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO MIESZKAŃ-
CÓW, KTÓRZY BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O PRZY-
ZNANIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 
500+ I ŚWIADCZENIA DOBRY START 300+, 
ABY SKŁADALI PRZEDMIOTOWE WNIOSKI 
PODCZAS JEDNEJ WIZYTY.
ŻEBY PRZYSPIESZYĆ PROCEDURY PROSIMY 
TAKŻE, ABY DANE, KTÓRE NIE BUDZĄ ŻAD-
NYCH WĄTPLIWOŚCI TJ.: IMIĘ, NAZWISKO, 
PESEL, DANE CZŁONKÓW RODZINY, SZKO-
ŁY, ADRES ZAMIESZKANIA ITP. WYPEŁNIĆ W 
DOMU.

“
“
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WYŻSZA PREMIA 
DLA MŁODYCH ROLNIKÓW

ARIMR

Od 31 maja do 29 czerwca oddziały regionalne ARiMR 
będą przyjmowały wnioski o wsparcie od młodych rolni-
ków chcących samodzielnie rozpocząć gospodarowanie. 
Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014–2020. 
W tegorocznym naborze wprowadzono korzystne dla 
rolników zmiany, w tym podwyższono kwotę premii 
– do 150 tys. zł. 
O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się 
osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 
40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 mie-
sięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. 
Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co 
najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalno-
ści rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem 
złożenia wniosku o przyznanie pomocy. 
Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł premii jest 
utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekono-
micznej (SO) nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie więk-
szej niż 150 tys. euro. 
Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych 
w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa 
średniej krajowej, a w województwach w których śred-
nia powierzchni gospodarstw jest niższej niż krajowa – 
gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódz-
kiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może 
być większa niż 300 ha. Przy czym określony został wy-
móg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stano-
wi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wie-
czystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu 
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. 
Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów dro-
biu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadze-
nie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, 

prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji 
rolnej. 
W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wniosko-
dawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, 
przy czym pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodaw-
ca uzyskał co najmniej 8 punktów. 
Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana 
w dwóch ratach: 
• I – w wysokości 120 tys. zł – na wniosek o płatność 

pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego 
rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została 
wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 
9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji; 

• II – w wysokości 30 tys. zł – na wniosek o płatność 
drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu. 

Źródło: www. arimr.gov.pl

“

“

ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROLNIK MUSI PRZE-
ZNACZYĆ CAŁĄ KWOTĘ 150 TYS. ZŁ PREMII 
NA INWESTYCJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNO-
ŚCI ROLNICZEJ LUB PRZYGOTOWANIA DO 
SPRZEDAŻY PRODUKTÓW ROLNYCH WY-
TWARZANYCH W SWOIM GOSPODARSTWIE. 
WAŻNE JEST, ŻE CO NAJMNIEJ 70% TEJ 
KWOTY MUSI ZOSTAĆ PRZEZNACZONE NA 
INWESTYCJE W ŚRODKI TRWAŁE. 
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PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI 
W RAMACH TYGODNIA 
BIBLIOTEK

BIBLIOTEKA

W dniach 8–15 maja obchodzony jest Ogólnopolski 
Tydzień Bibliotek. Jest to program promocji czytelni-
ctwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli biblio-
tek, czytania i zainteresowanie książką szerokich kręgów 
społeczeństwa. W związku z tym Gminna Biblioteka 
Publiczna w Przytyku zaprosiła przedszkolaków z Sa-
morządowego Przedszkola w Przytyku na interaktywny 
spektakl edukacyjny pt.: „Co w trawie piszczy?” w wy-
konaniu aktorów teatru „Edu-Artis” z Krakowa.

Dzieci z zaangażowaniem przeżywały przygody Pszczółki 
Mai i Gucia, którzy zafascynowani podsłuchanymi na leśnej 
polanie bajkami, postanowili założyć bibliotekę. Jej użyt-
kownikami byłyby wszystkie owady żyjące na łące. Jednakże 
ich plany próbuje pokrzyżować pajęczyca Tekla. Głównym 
przesłaniem przedstawienia była promocja czytania książek. 
Ciekawa scenografia, oprawa muzyczna i wspólna zabawa 
sprawiły wiele radości wśród oglądających spektakl.
Spotkanie z bajkowymi bohaterami było bardzo pouczają-
ce, wszyscy doskonale się bawili i mamy nadzieję, że dzieci 
w najbliższym czasie odwiedzą z rodzicami naszą bibliotekę, 
aby wypożyczyć książki ze znanymi i lubianymi bajkami.

Dyrektor GBP M.K.

„Uczucia Gucia. Gucio się boi”
Nowa seria historyjek, które 
uczą nazywania emocji i pano-
wania nad nimi. W każdej ksią-
żeczce opisano jedno uczucie. 
Na końcu historyjki znajdują 
się bardzo proste ćwiczenia, któ-
re pomogą dziecku wyciszyć się 
i zapanować nad emocjami.

„Dziewczyna z warkoczem”
Czy rozwód może okazać się 
najlepszą rzeczą, jaka spotyka 
kobietę?
Krystyna Hrynkiewicz jest 
pewna, że jej świat się zawalił. 
Mąż, z którym od lat starali się 
o dziecko, pewnego dnia radoś-
nie oświadcza, że zostanie tatu-
siem. Problem w tym, że ma-
musią nie jest Krystyna, tylko 
sprzedawczyni z mięsnego.
Zrozpaczona Krystyna tylko dzięki ratunkowi przystoj-
nego nieznajomego cudem unika śmierci pod kołami 
samochodu, nawet nie przeczuwając, że właśnie otwiera 
się nowy rozdział jej życia. Dla niej samej symbolicz-
nym początkiem ma być wizyta w salonie fryzjerskim 
i pozbycie się długiego warkocza. Jakież jest jej zdziwie-
nie, gdy zamiast znajomej fryzjerki w drzwiach wita ją 
spotkany wcześniej przystojny nieznajomy. 

„Masza i niedźwiedź”
Podczas gdy Niedźwiedź marzy 
o byciu pisarzem, Masza chcia-
łaby sobie trochę posuperbo-
haterzyć. Cały szkopuł w tym, 
że – w przeciwieństwie do 
swojej idolki, Super-Wiewiórki 
– dziewczynka nie ma ani od-
powiedniego stroju, ani ofiary, 
którą można by ocalić. Mała 
Masza dzielnie podejmuje próbę za próbą, by uratować 
choćby jedno małe zwierzątko, wszędzie jednak spoty-
ka się z szyderczym śmiechem. Nawet nie przypuszcza, 
że w prawdziwie dużym niebezpieczeństwie znajdzie się 
największe znajome jej zwierzę. Gdy chwila sławy mi-
nie, pora na… zimowe zawody!

NOWOŚCI CZYTELNICZE 
W GMINNEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ W PRZYTYKU

Pszczółka Maja i Gucio zachęcali do czytania baśni.

Dzieci świetnie się bawiły.
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W tym roku druhny i druhowie z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Przytyku podjęli się zadania utworzenia 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Okazało się to 
strzałem w dziesiątkę! Pierwsze spotkanie dzieci wraz 
z opiekunami prawnymi odbyło się 8 kwietnia. Byli-
śmy bardzo mile zaskoczeni tak pozytywnym odbiorem 
i tak licznym przybyciem na zapisy. Ostatecznie lista za-
mknęła się na pozycji 75!
Zajęcia prowadzone są przez dh. Joannę Pankowską 
oraz dh. Karolinę Kiełbasę w każdą pierwszą i ostatnią 
sobotę miesiąca. Na spotkaniach przekazujemy mło-
dym strażakom wiedzę na obszerne tematy związane 
z działalnością straży pożarnej, jej historią, ratowaniem 
mienia, zdrowia i życia.

Celem stworzenia MDP było zachęcenie przytyckiej 
młodzieży do oderwania się od komputerów, tabletów, 
czy też smartfonów. Udało nam się go osiągnąć! Podczas 
naszych zajęć nikt nie ma nawet chwili, by zajrzeć do 
telefonu komórkowego! 

Szkolimy się, by wam pomagać!
Ze względu na około 100% więcej akcji do maja w sto-
sunku do roku 2018 jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Przytyku w ostatnim czasie bardzo się rozwija. 
Nie chodzi tu tylko o doposażenie w nowe profesjonal-
ne sprzęty ratowniczo-gaśnicze, lecz także o szkolenia 
wewnętrzne, które przeprowadzamy. 

MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA 
POŻARNICZA W PRZYTYKU!

OSP

Jednym z ważniejszych szkoleń były manewry „Pożar 
wewnętrzny” na „Targowicy” w Przytyku, na których 
doszkalaliśmy swoje umiejętności z aparatów powietrz-
nych. Koledzy z Państwowej Straży Pożarnej pokazali 
nam jak poprawnie przeprowadzać akcję ratowniczą 
w zadymionym pomieszczeniu. 
Takie szkolenia są niezbędne w pracy strażaków ochot-
ników. To my jako pierwsi dojeżdżamy do miejsca zda-
rzenia i niejednokrotnie to od nas zależy zdrowie, a na-
wet życie poszkodowanych osób.

OSP Przytyk

“
“

INFORMUJEMY, ŻE CIĄGLE TRWA NABÓR DO 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRZY-
TYKU. JEŚLI MASZ MINIMUM 17 LAT, CHCESZ 
POMAGAĆ INNYM I INTERESUJESZ SIĘ SŁUŻBĄ 
MUNDUROWĄ – ZAPRASZAMY W NASZE SZE-
REGI! GWARANTUJEMY MIŁĄ ATMOSFERĘ, 
SZKOLENIA, ZBIÓRKI I SATYSFAKCJĘ Z NIESIE-
NIA POMOCY DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI.

Zapoznanie się ze sprzętem to podstawa.

Przy okazji spotkań młodzież może przebrać się w stroje używane podczas akcji.

Zajęcia „Młodzieżówki” odbywają się w każdą pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
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NOWA DYREKTOR SPZOZ 
W PRZYTYKU WYBRANA!

SPZOZ

Miło nam poinformować, że w kwietniu, nową Dyrek-
tor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro-
wotnej w Przytyku oraz filii we Wrzeszczowie została 
Pani Magdalena Olga Frynas-Duda. 

Pani Olga ukończyła studia magisterskie na kierunku: 
Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. W cią-
gu ostatnich 12 lat pracowała w Referacie ds. Ochro-
ny Zdrowia i Programów Unijnych Urzędu Miejskiego 
w Radomiu. W ramach swoich obowiązków zarządzała 
zespołem i realizowała zadania takie jak: Gminny Pro-
gram Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi czy Gminny Program 
Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Nowa Pani Dyrektor SPZOZ w Przytyku organizowa-
ła także liczne konferencje i spotkania edukacyjne dla 
dzieci, młodzieży, ale też rodziców i pedagogów. Pani 
Magdalena nadzorowała także aż 8 projektów unijnych, 
co na pewno przyczyni się do efektywnego pozyskiwa-
nia środków dla SPZOZ w naszej gminie.
Jak mówi sama Pani Dyrektor: „Jestem osobą w pełni 
zaangażowaną i konsekwentną mającą konkretne po-
mysły i dążę do ich realizacji”. Tym samym pozostaje 
nam życzyć Pani Dyrektor samych sukcesów w pracy na 
rzecz rozwoju Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Przytyku oraz filii we Wrzeszczowie.

Dyrektor SPZOZ w Przytyku O.F.

ZAPROSZENIE NA BADANIA 
MAMMOGRAFICZNE

Już dziś Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Przytyku 
z Filią we Wrzeszczowie 
serdecznie zaprasza na 
bezpłatne badania mam-
mograficzne dla kobiet 

w wieku 50–69 lat. Badania zostaną wykonane w mam-
mobusie w dniu 29 lipca przy SPZOZ w Przytyku 
ul. Kościelna 15 w godz. 11.00–17.00.
Rejestracja na badanie odbywa się drogą telefoniczną 
pod numerem: 58 666 24 44.
Również więcej informacji można uzyskać pod nume-
rem: (48) 618 00 69 (rejestracja SPZOZ w Przytyku).
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z badań. 

Dyrektor SPZOZ w Przytyku O.F.

NOWE GODZINY PRACY 
OŚRODKA ZDROWIA 
WE WRZESZCZOWIE

Od 3 czerwca Ośrodek Zdrowia we Wrzeszczowie 
otwarty będzie od godz. 7.25 do godz. 15.00.
Lekarzem POZ będzie dr Artur Hulka, który przyjmo-
wać będzie pacjentów w poniedziałek, wtorek, czwartek 
oraz w piątek od godz. 8.00 do godz. 13.00 (również 
wizyty domowe).

Natomiast w każdą środę od godz. 8.30 do godz. 13.30 
w Ośrodku Zdrowia we Wrzeszczowie przyjmować bę-
dzie pediatra – dr Wiesława Szymańska.

Dyrektor SPZOZ Przytyk O.F.

Od 1973 r. SPZOZ we Wrzeszczowie ma swoją siedzibę pod adresem Wrzeszczów 47.

Dyrektor SPZOZ w Przytyku – Magdalena Olga Frynas-Duda.
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KINO NA TRAWIE

KALENDARIUM IMPREZ

L.p. Nazwa imprezy Termin imprezy Miejsce organizacji imprezy

1. Festyn Rodzinny „Powitanie Lata” 30 czerwca Plaża nad Zalewem w Domaniowie

2. Letnia Edycja „Kina na Trawie” czerwiec – sierpień Stadion Sportowy w Przytyku

3. Gminne zawody strażackie 14 lipca Stadion Sportowy w Przytyku

4. Turniej Piłkarski Drużyn Sołeckich 
o Puchar Wójta Gminy Przytyk 28 lipca Stadion Sportowy w Przytyku

5. XX Ogólnopolskie Targi Papryki 18 sierpnia Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rol-
nego w Słowikowie

6. Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta 
Gminy Przytyk 1 września Stawy rybne w Zameczku

7. Dzień Seniora 28 września Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku

Podobnie jak w ubiegłych latach, wakacyjne, piątko-
we wieczory będziemy mogli spędzić razem na trawie 
stadionu sportowego w Przytyku. Obecnie trwają pra-
ce nad „dopięciem” repertuaru. Zarówno młodsi, jak 
i starsi widzowie na pewno znajdą w nim coś dla siebie. 
Pierwszy seans już 28 czerwca. Ten wieczór spędzimy 
z dzielną Chloe, która w towarzystwie zwariowanych 
krasnali wyrusza na ratunek świata.
By mogli Państwo zaplanować sobie wakacyjne spotka-
nia z naszym kinem poniżej przedstawiamy harmono-
gram seansów (*terminy mogą ulec zmianie).

Terminy
seansów 

„Kina na trawie
2019”

28 czerwca*
„Gnomy rozrabiają”

5 lipca*

19 lipca*

2 sierpnia*

Seanse kina na trawie organizuje Gmina Przytyk wraz 
z Gminną Biblioteką Publiczną w Przytyku. Prosimy 
o śledzenie zapowiedzi seansów na naszej stronie inter-
netowej: www.przytyk.pl i naszym Facebooku. 

Pracownik UG A.K.

Urząd Gminy w Przytyku

48 618 00 87, 48 618 00 95, 48 618 0550

przytyk@przytyk.pl

www.przytyk.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku

48 618 03 18, 606 358 536

zgk-przytyk@wp.pl

www.zgk-przytyk.pl

Letnie pokazy filmowe cieszą się dużym zainteresowaniem.

Pomimo późnych godzin seansu, nie brakuje najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
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KS GROM PRZYTYK

DRUŻYNA E.LECLERC RADOMKA 
RADOM W PUBLICZNYM 
GIMNAZJUM W PRZYTYKU

Drużyna E.Leclerc Radomka Radom wraz ze sztabem 
szkoleniowym odwiedziła PSP im. Przyjaciół Dzieci 
w Przytyku. Okres roztrenowania w drużynie E.Leclerc 
Radomka Radom to czas na lżejsze treningi oraz aktyw-
ności marketingowe.
Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Izabeli Witkowskiej 
oraz nauczyciela wychowania fizycznego Pawła Wlazło 
trenerzy oraz siatkarki E.Leclerc Radomka Radom prze-
prowadziły z uczennicami siatkarską lekcję wychowania 
fizycznego.
Już przed rozgrzewką trybuny zaczęły się zapełniać, by 
ostatecznie przy komplecie widowni mogła rozpocząć 
się lekcja. Rozgrzewka to podstawa każdego wysiłku fi-
zycznego, tak więc od tego się zaczęło, potem płynnie 
wszyscy zaczęli ćwiczenia z piłkami w parach. Zwieńcze-
niem lekcji był mecz zawodniczek Radomki z uczenni-

cami z Przytyka. Zebrani na trybunach uczniowie stwo-
rzyli rewelacyjną atmosferę i głośno dopingowali obie 
drużyny. Gromkie „raz, dwa, trzy” niosło się echem po 
całej szkole. Było mnóstwo zabawy i ale mecz był zacięty 
i o każdy punkt drużyny walczyły.
„Najpierw zagraliśmy przeciw sobie, potem pomiesza-
liśmy składy. Widać było w tych dwóch setach zaanga-
żowanie oraz radość z gry”. Skomentował mecz trener 
Radomki Jacek Skrok „Cieszymy się, że mogliśmy goś-
cić w Przytyku, gdzie te siatkarskie tradycje są dość duże 
i mogliśmy pokazać tam kobiecą siatkówkę, promować 
ten sport oraz naszą drużynę”.
Po meczu nadszedł czas na to, co uczniowie podczas 
takich wizyt lubią najbardziej, czyli chwilę na zdjęcia, 
autografy oraz wręczanie upominków.  Z pewnością nie 
będzie to nasze ostatnie spotkanie z siatkarkami tego ze-
społu, zorganizujemy więcej takich lekcji siatkarskich, 
bo jest to jeden z podstawowych sportów, które pod 
okiem trenerów, możemy wyszkolić i zacząć wcielać 
w życie zawodowe w naszej gminie. 

Grom Przytyk A.S.

E.Leclerc Radomka Radom z uczennicami Publicznego Gimnazjum w Przytyku.

Trenerzy drużyn – Paweł Wlazło oraz Jacek Skrok.

Mecz oglądali uczniowie PG i PSP w Przytku.




