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NOWY ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN 
„RADOMKA” WYBRANY!

RADA GMINY PRZYTYK 
PRZYJĘŁA BUDŻET NA 2019 ROK

W połowie marca w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny w Przytyku odbyło się posiedzenie Zgromadzenia 
Związku Gmin „Radomka”. 
Jednym z głównych tematów poruszonych w trakcie 
spotkania był wybór członków nowego Zarządu związ-
ku oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 
W wyniku głosowania Przewodniczącym Zarządu związ-
ku został Wójt Gminy Przytyk – Dariusz Wołczyński, 
natomiast obowiązki Przewodniczącego Zgromadzenia 
pełnić będzie Wójt Gminy Jedlińsk – Kamil Dziewierz. 
Związek „Radomka”, który zrzesza 6 gmin Mazowsza 
(Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Przytyk, Zakrzew 
oraz Jedlińsk) został powołany celu wspólnego wyko-
nywania zadań publicznych w zakresie ochrony środo-
wiska, zwłaszcza retencji rzeki Radomki oraz tworzenia 
warunków do rozwoju turystyki w gminach z regionu 
radomskiego. 

Pracownik UG A.K.

Podstawowym aktem prawnym stanowiącym gospo-
darkę finansową jednostki samorządu terytorialnego 
jest uchwała budżetowa. Jest ona uchwalana na rok bu-
dżetowy, któremu odpowiada okres roku kalendarzowego.
Pod koniec grudnia 2018 roku odbyła się III sesja 
Rady Gminy Przytyk, na której przyjęto budżet na bie-
żący, 2019 rok. Uchwała budżetowa zakłada realizację 
różnego rodzaju inwestycji oraz kontynuację działań, 
które zostały rozpoczęte w roku ubiegłym. Zakończone 
mają zostać m.in. prace przy budowie boiska sporto-
wego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Ma-
kuszyńskiego we Wrzeszczowie oraz prace remontowe 
w budynku wygaszanego w tym roku Publicznego 
Gimnazjum w Przytyku. 
W budżecie przewidziano również środki na realizację 
funduszu sołeckiego. Dzięki temu to do mieszkańców po-
szczególnych sołectw należała decyzja o tym, jakie działa-
nia należy podjąć i jakie inwestycje zrealizować w ich naj-
bliższej okolicy. Kwota przeznaczona na fundusz sołecki 
przewidziana w budżecie to ponad pół miliona złotych.

Projekt tegorocznego budżetu gminy 
Przytyk został Pozytywnie zaoPiniowany 
Przez regionalną izbę obrachunkową 
oraz komisję rady gminy. Podczas 
Posiedzenia 28 grudnia 2018 r. za Przy-
jęciem dokumentu oPowiedziała się 
bezwzględna większość radnych.

W sesji Rady Gminy w charakterze gościa uczestniczył 
również Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego 
– Rafał Rajkowski. Podziękował Radzie Gminy Przy-
tyk za dotychczasowe przyjazne relacje i dobrą współ-
pracę. Dodatkowo życzył wszystkim nowo wybranym 
radnym sukcesów i uporu w dążeniu do osiągnięcia 
zamierzonych celów. 

Pracownik UG A.K.

III sesja Rady Gminy Przytyk.

Zgromadzenie Związku Gmin Radomka odbyło się 12 marca w sali konferency-
jnej Urzędu Gminy w Przytyku.
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Początek 2019 roku obfitował w wiele wydarzeń istotnych dla całej społeczności Gminy 
Przytyk. Na wstępie pragnę poruszyć kilka kwestii związanych z sytuacją, jaka ma obec-
nie miejsce w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przytyku. Pod 
koniec stycznia do Urzędu Gminy wpłynęło wypowiedzenie umowy dyrektora SPZOZ 
- pana doktora Pawła Kowalczyka. Pomimo prowadzonych rozmów, chęć wypowiedzenia 
została podtrzymana i doszło do rozwiązania umowy na prośbę pana doktora.
Cały czas zabiegam o to, by sytuacja w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Przytyku oraz Wrzeszczowie ustabilizowała się. Pragnę by w placówkach 
tych pojawili się nowi specjaliści, by miejsca te się rozwijały i stały się wreszcie konkurencyj-

ne względem pobliskich ośrodków zdrowia. Jestem świadomy, że aby pozyskać nowe kontrakty z pewnością trzeba będzie 
rozbudować budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przytyku. Będę starał się przekonać o 
tej potrzebnej inwestycji naszych radnych. Mam nadzieję, że w miarę możliwości finansowych uda nam się osiągnąć jakiś 
kompromis w tej sprawie. Dołożę wszelkich starań, by mieszkańcy naszej gminy mieli lepszy dostęp do usług nie tylko 
podstawowej opieki zdrowotnej, ale także dostęp do lekarzy specjalistów. 
W tym roku chcemy przede wszystkim kontynuować prace związane z modernizacją drogi wojewódzkiej nr 740, która 
przebiega w granicach Gminy Przytyk. Dotychczas udało nam się zakończyć remont tej trasy na 3 odcinkach, a już w 
marcu rozpoczęły się roboty na kolejnym fragmencie, tym razem w miejscowości Wrzeszczów. W związku z tym proszę 
kierowców oraz pozostałych uczestników ruchu drogowego o cierpliwość. Ta wielomilionowa inwestycja generowała bę-
dzie pewne utrudnienia w ruchu. 
W styczniu i w lutym, tak jak w latach ubiegłych, organizowane były zebrania sołeckie z mieszkańcami. Łącznie odbyło się 
26 spotkań, na których omówiono inwestycje zrealizowane w ostatnim czasie oraz nakreślono priorytety dotyczące kwestii 
inwestycji i dalszego rozwoju na kolejną, pięcioletnią kadencję. Tegoroczne zebrania sołeckie były wyjątkowe, ponieważ 
mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybrali swoich gospodarzy na najbliższe lata. Wszystkim nowo wybranym soł-
tysom serdecznie gratuluję, a tym którzy w tym roku przestali pełnić tę funkcję, składam wyrazy uznania za ich wieloletnią 
pracę na rzecz lokalnych społeczności. Wszystkim mieszkańcom obecnym na spotkaniach dziękuję za przybycie oraz za 
cenne uwagi i sugestie, którymi się Państwo ze mną dzieliliście. 
Wraz z nadejściem wiosny rozpoczynamy realizację wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego. Przypomnę, że 
na ten cel przeznaczono kwotę 537 566,00 zł. Zadania te to najpotrzebniejsze sprawy, o realizację których wnioskowali 
mieszkańcy poszczególnych sołectw. 
Pragnę gorąco zachęcić Państwa do udziału w licznych imprezach kulturalnych, które są organizowane w naszej gminie. W 
najbliższym czasie odbędzie się kolejna edycja wszystkim dobrze znanej imprezy plenerowej, związanej z upamiętnieniem 
zawarcia związku małżeńskiego Jana Kochanowskiego i Doroty Podlodowskiej, czyli “Kochanowski Przystanek Wesele”.

SZANOWNI PAŃSTWO,

Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński 
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BUDOWA SIECI GAZOWEJ

W powiecie radomskim zapotrzebowanie na ekologicz-
ne źródła energii, zwłaszcza na gaz ziemny, wzrasta. W 
związku z tym władze gminy podjęły działania zmierza-
jące ku rozbudowie sieci gazowniczej w naszym regionie.
Spotkanie z udziałem wójtów i burmistrzów powiatu 
oraz przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa odby-
ło się we wtorek 19 lutego w Starostwie Powiatowym 
w Radomiu. Gminę Przytyk reprezentował pan wójt – 
Dariusz Wołczyński.

Tradycją naszej gminy stało się coroczne organ-
izowanie mobilnego punktu rozliczeń PIT. Podobnie 
jak w latach ubiegłych, 8 kwietnia w godzinach 9:00 
– 13:00 gościliśmy w Urzędzie Gminy pracowników 
Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, którzy 
dzielili się z nami swoją ekspercką wiedzą. 
Tego dnia mieszkańcy Gminy Przytyk mogli sko-
rzystać z nieodpłatnej pomocy przy wysyłaniu i za-
twierdzaniu zeznań podatkowych za 2018 rok. Po 
raz pierwszy można było samodzielnie, jak również z 
pomocą pracowników, rozliczyć swój PIT za pośred-
nictwem nowej usługi Ministerstwa Finansów – Twój 
e-PIT. Urzędnicy służyli swoim doświadczeniem, 

Już pod koniec tegorocznych wakacji mieszkańcy miej-
scowości Posada będą mogli korzystać z nowo wybu-
dowanej drogi. Mają wkrótce się rozpocząć prace mo-
dernizacyjne na drodze gminnej nr 350904W mają 
zostać zakończone do 31 sierpnia. Przetarg na wyko-
nanie inwestycji został ogłoszony pod koniec lutego br., 
a wykonawcą została firma Star Budowa Karol Cieśla.
Gmina Przytyk stara się o dofinansowanie tej inwesty-
cji ze środków pochodzących z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych. 
Mamy nadzieję, że nowa droga przyczyni się zarówno 
do poprawy bezpieczeństwa kierowców i pieszych użyt-
kowników, jak i poprawi komfort jazdy na tym odcinku.

Pracownik UG A.K.

 

MOBILNY PUNKT ROZLICZEŃ 
PIT 2019

NOWA NAWIERZCHNIA NA 
DRODZE GMINNEJ W POSADZIE

aktualności

Podczas spotkania przedstawiono wstępny plan budo-
wy nowych linii gazowych i omówiono potrzeby miesz-
kańców związane z procesem gazyfikacji. Mieszkańcy 
Gminy Przytyk, którzy wyrazili chęć podłączenia swo-
ich domów, firm czy zakładów produkcyjnych do sieci 
gazowniczej, mieli obowiązek wpisania się do wykazu 
osób zainteresowanych do końca lutego 2019 r. Listy, na 
których należało dokonać wpisu dostępne były zarówno 
w okolicznych sklepach spożywczych, jak i u sołtysów. 
Bardzo dziękujemy naszym mieszkańcom za zaangażo-
wanie się w akcję. 

Władze gminy robią wszystko, by przyciągnąć na nasz 
teren tę znaczącą dla wszystkich mieszkańców inwestycję. 

Pracownik UG A.K.

W spotkaniu uczestniczyli także posłowie z naszego regionu. Pierwszy etap przebudowy drogi 350904W odbył się w roku 2017.
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pomagając przede wszystkim przy wprowadzaniu ele-
ktronicznych wersji PIT do systemu i przesyłaniu ich 
przez Internet bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. 
Dzięki temu proces ten stał się prosty i szybki.
Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dzięku-
jemy za udział, a nieobecnych zachęcamy do sko-
rzystania z pomocy podczas przyszłorocznej edycji. 
Równocześnie przypominamy, że deklarację podat-
kową za 2018 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2019 
roku. Można to zrobić zarówno drogą elektroniczną, 
korzystając z usługi Twój e-PIT, jak i osobiście w 
Urzędzie Skarbowym.

Pracownik UG A.K.

aktualności

MODERNIZACJA BUDYNKU OSP
DĘBA ZAKOŃCZONA

Zakończono prace remontowo-renowacyjne w budyn-
ku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Dęba. 
Mimo niesprzyjających warunków pogodowych panu-
jących na dworze, ekipie remontowej udało się zakoń-
czyć termomodernizację siedziby OSP jeszcze przed 
końcem 2018 roku. 
Za wykonanie prac związanych z tą inwestycją odpo-
wiedzialne było Przedsiębiorstwo Remontowo-Usłu-
gowe „TOM-BUD” Karol Tomczyk z Orońska. W 
ramach prac remontowych ocieplone zostały ściany 
zewnętrzne oraz całość górnego stropu budynku OSP. 
Wymieniono więźbę dachową wraz z pokryciem, ob-
róbki blacharskie, rury spustowe oraz parapety ze-

wnętrzne. Przebudowano schody zewnętrzne i zamon-
towano przy nich nowe barierki. Wymieniono również 
skrzynkę elektryczną oraz zewnętrzne oprawy oświetleniowe. 
Całkowity koszt inwestycji to 183 971,51 zł. Mamy na-
dzieję, że nowo wyremontowany budynek OSP będzie 
dobrze służył strażakom-ochotnikom z Dęby, jak i miesz-
kańcom Gminy Przytyk przez kolejne długie lata! 

Pracownik UG A.K.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły zmiany dotyczące 
Karty Dużej Rodziny. Od Nowego Roku karta przysłu-
guje rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu 
na ich wiek w chwili składania wniosku. Wniosek o 
przyznanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w 
Urzędzie Gminy w Przytyku w pokoju nr 3 lub ze st-
rony internetowej www.przytyk.pl (zakładka – GOPS 
– wzory wniosków).

Serdecznie dziękujemy pracownikom II Urzędu Skarbowego w Radomiu za 
pomoc w wypełnianiu zeznań podatkowych.

Na zakończenie prac odbył się oficjalny odbior inwestycji.
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SEGREGACJA I ODBIÓR 
ODPADÓW NA TERENIE
GMINY PRZYTYK

Każdego roku, na całym świecie produkuje się miliardy 
ton śmieci, które muszą zostać odpowiednio przetwo-
rzone w zakładach recyklingowych. Selektywna zbiór-
ka odpadów oraz recykling to podstawowe narzędzia 
ochrony środowiska. Zasady ich działania są określane 
przez prawo.

Na terenie gminy Przytyk w miejscowości Kaszewska 
Wola 30 prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych PSZOK. Punkt prowadzi 
zbiórkę następujących odpadów: papier i tektura, szkło 
i opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metale, odpady ulegające biode-
gradacji, odpady zielone, popiół i żużel, zużyte bate-

Miesiąc

Segregacja 
tworzywa 
sztuczne, 

metale

Odpady 
zmieszane- 
Komunalne

Szkło Papier i tektura Odpady BIO Odpady 
wielkogabarytowe

kwiecień 1 2 3 3 3 -

maj 2 6 7 7 7 20

czerwiec 3 4 5 5 5 -

lipiec 1 2 3 3 3 -

sierpień 1 2 5 5 5 -

wrzesień 2 3 4 4 4 -

październik 1 1 3 3 3 4

listopad 4 5 6 6 6 -

grudzień 2 3 4 4 4 -

rie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, odpady bu-
dowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne 
wytworzone w wyniku remontów prowadzonych we 
własnym zakresie. PSZOK czynny jest od poniedział-
ku do piątku (poza pierwszym poniedziałkiem miesią-
ca) w godzinach 7:00 – 15:00 oraz w pierwszą sobotę 
miesiąca od 7:00 do 13:00.
Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK będzie 
okazanie dowodu wpłaty za wywóz nieczystości, oka-
zanie dokumentu tożsamości oraz podanie adresu nie-
ruchomości, z której odpady zostały przywiezione. 
Odpady budowlane i remontowe, niestanowiące od-
padów komunalnych oraz odpady pochodzące z dzia-
łalności gospodarczej nie są objęte systemem zorgani-
zowanym przez Gminę Przytyk. Pozbywanie się tych 
odpadów odbywa się na koszt właściciela, bądź wyko-
nawcy robót budowlanych, za pośrednictwem upraw-
nionego przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru 
działalności. 

Pracownik UG J.P.

Podmiot uPrawniony do odbioru

odPadów na terenie gminy Przytyk:
usługi ekologiczne „eko-jas”
garno, ul. kasztanowa 21,
26-625 wolanów,
tel. 48 618 68 54,
biuro@eko-jas.com.Pl

aktualności
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WYBORY SOŁECKIE

Na początku roku dobiegła końca dotychczasowa ka-
dencja sołtysów. Podczas tegorocznych zebrań sołec-
kich, które odbywały się na przełomie stycznia i lutego, 
mieszkańcy ponownie wybierali swoich przedstawicieli.

Przedstawiamy Państwu Sołtysów poszczególnych
sołectw na kadencję 2019–2023.

Lp. Sołectwo Imię i nazwisko
1 Dęba Mateusz Gmyrek

2 Domaniów Dariusz Senator 

3 Glinice Andrzej Chmielewski

4 Goszczewice Marian Idzikowski 

5 Jabłonna Tomasz Drabik 

6 Kaszewska Wola Dorota Stępniewska 

7 Krzyszkowice Beata Górska

8 Maksymilianów Mariola Milczarska 

9 Młódnice Bogdan Zygmunt 

10 Oblas Grzegorz Czubak 

11 Ostrołęka Wojciech Wlazło 

12 Podgajek Jadwiga Budzik

13 Posada Lech Kawiński 

14 Potkanna Agnieszka Drabik

15 Przytyk Marcin Skrzypczyński 

16 Słowików Urszula Drabik

17 Stefanów Stanisław Sadkowski 

18 Studzienice Tomasz Sobstyl 

19 Sukowska Wola Agnieszka Górka

20 Suków Katarzyna Wrzosek 

21 Wola Wrzeszczowska Andrzej Soból 

22 Wólka Domaniowska Dariusz Barwicki

23 Wrzeszczów Jan Ciechowicz 

24 Wrzos Stanisława Grzegorczyk

25 Wygnanów Czesław Paciorek 

26 Żerdź Robert Sobstyl

Bardzo dziękujemy za trud i wysiłek w sprawowaniu tej 
funkcji wszystkim dotychczasowym sołtysom oraz życzymy 
nowo wybranym - zapału oraz satysfakcji ze swojej pracy.

Pracownik UG A.K.

sołtys jest organem wykonawczym jed-
nostki Pomocniczej gminy – sołectwa.
jest wybierany Przez zebranie wiejskie. 
Funkcja sołtysa jest Funkcją sPołeczną. 
jego działalność wsPiera rada sołecka, 
która jest organem oPiniującym.

W piątek 8 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Centrum 
Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie odbył 
się pokaz filmu animowanego pt. “Kaczki z gęsiej paczki”. 
Film opowiada historię przygód gąsiora Benka, który 
w wyniku własnej brawury i nieszczęśliwego wypadku 
zmuszony został przybrać całkiem obcą dla siebie rolę 
— opiekuna dwóch kaczych piskląt. Seans został zorgan-
izowany w ramach zimowej edycji cyklu „Kino na trawie”. 
Film wyświetlony był przede wszystkim z myślą o 
naszych najmłodszych mieszkańcach, którzy spędzali 
ferie zimowe w swoich domach. Jednak ku uciesze or-
ganizatorów, projekcja przyciągnęła przed duży ekran 
nie tylko dzieci, ale całe rodziny.

Pracownik UG A.K.

„KACZKI Z GĘSIEJ PACZKI” CZYLI 
ZIMOWE „KINO NA TRAWIE” 

aktualności

Wybory sołeckie w miejsocowości Wygnanów.

Pokaz cieszył się naprawdę dużą frekwencją.
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SPOTKANIA SPRAWOZDAWCZE OSP „TWOJA GMINA W TWOIM 
TELEFONIE”

Na początku roku we wszystkich ośmiu jednostkach 
Ochotniczej Straży Pożarnej, znajdujących się na terenie 
Gminy Przytyk, odbywały się zebrania sprawozdawcze. 
Ich celem było podsumowanie pracy w minionym roku 
oraz przyjęcie planów do realizacji na kolejne lata.
W trakcie spotkań strażacy przedstawili sprawozdania 
z działalności OSP w zakresie zapobiegania pożarom, 
udziału w akcjach ratowniczych oraz informowania 
mieszkańców o istniejących zagrożeniach i sposobach 
ochrony przed nimi. Podsumowano tegoroczne wydatki 
związane z zakupem specjalistycznego sprzętu i nowych 
samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz modernizacją bu-
dynków Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku i Dębie.
Ważnymi punktami obrad były też kwestie zabezpiecza-
nia i wydatkowania środków finansowych na organizację 
zadań statutowych i ustawowych z zakresu operacyjno-
-ratowniczego i działalności szkoleniowej oraz moderni-
zacji jednostek w ciągu kolejnych lat. 
Coroczne spotkania sprawozdawcze są najważniejszym 
wydarzeniem organizacyjnym w każdej jednostce i mają 
uroczysty charakter. W tym roku obecni na nich byli 
czynni członkowie OSP, członkowie wspierający zarząd 
Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej, reprezentan-
ci Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele 
władz samorządowych gminy oraz radni gminy i powiatu.

Pracownik UG. W.W.

To już ponad rok, kiedy w naszej gminie uruchomiona 
została aplikacja Gmina Przytyk. Od samego początku 
system ten cieszy się dużym zainteresowaniem. Do tej 
pory na telefony komórkowe naszych mieszkańców apli-
kacja ta została pobrana ponad 500 razy. Dzięki niej nasi 
mieszkańcy są na bieżąco w sprawach ostrzeżeń meteo-
rologicznych, terminach wystawiania odpadów, imprez 
organizowanych na terenie naszej gminy i wiele innych.
Zachęcamy osoby, które jeszcze nie mają na swoich mo-
bilnych urządzaniach naszego systemu do jego instalacji. 
System pozwala na komunikację trzema kanałami: po-
przez aplikację „Gmina Przytyk” (wymagany dostęp do 
Internetu), mailem lub SMS-em. Komunikator „Twoja 
Gmina w Twoim telefonie” usprawnia komunikację z 
mieszkańcami - jest nowoczesnym sposobem przekazy-
wania informacji w atrakcyjnej multimedialnej formie, 
gwarantuje szybkie i bezpośrednie przekazywanie wia-
domości wprost do użytkownika urządzenia mobilne-
go oraz umożliwia poinformowanie jednocześnie dużej 
liczby użytkowników systemu. 
Szczegóły dotyczące systemu znajdziecie Państwo na stro-
nie internetowej www.przytyk.pl po kliknięciu w ikonę 
Komunikator Gminy Przytyk. Zapraszamy również do 
zapoznania się z filmikiem instruktażowym pokazującym 
możliwość instalacji systemu „Twoja Gmina w Twoim te-
lefonie”, znajdującym się na naszym Facebooku.

Pracownik UG A.K.

aktualności

Spotkanie sprawozdawcze jednostki OSP Przytyk.
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ZMIANY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 
ZAREJESTROWANYCH W CEIDG

Z dniem 25 listopada 2018 r weszły w życie przepisy, 
które umożliwią zabezpieczenie zmian pokoleniowych 
w firmach i pozwolą na zachowanie ciągłości działa-
nia w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Dzięki temu 
przedsiębiorca może wyznaczyć tzw. zarządcę sukcesyj-
nego. Taka osoba będzie prowadziła firmę w imieniu 
następców prawnych przedsiębiorcy do zakończenia 
postępowania spadkowego.
Wniosek o wpis zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorca 
może złożyć elektronicznie za pośrednictwem systemu 
CEIDG lub osobiście w wybranym urzędzie gminy. 
Wpis zarządcy sukcesyjnego następuje przy użyciu for-
mularza CEIDG-ZS, dostępnego na stronie CEIDG 
od 25 listopada br. w zakładce “Formularze i instruk-
cje” i dołączenie go do wniosku o zmianę wpisu przed-
siębiorcy (CEIDG-1). Dane zarządcy sukcesyjnego 
będą uwidocznione we wpisie od razu po przetworze-
niu wniosku.
Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorca będzie mógł za 
pośrednictwem CEIDG dokonać rejestracji lub wy-
rejestrowania pracownika w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych (obecnie może zgłosić do ZUS siebie i 
członków rodziny). Dokumenty ZUS dołączane będą 
do wniosku Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia-
łalności Gospodarczej.

Więcej informacji na w/w tematy znajdą Państwo w 
serwisie Biznes.gov.pl

GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI –
SKĄD PODWYŻKI?

W grudniu 2018 roku wygasła umowa z firmą odbie-
rającą odpady komunalne z terenu Gminy Przytyk. W 
związku z powyższym konieczne było przeprowadzenie 
postępowania przetargowego, w którym najniższą cenę 
zaproponowała firma „Eko Jas” – dotychczasowy kon-
trahent tejże usługi. Niestety kwota, którą firma przed-
stawiła na kolejne lata zawarcia umowy jest wyższa niż ta 
zawarta w poprzedniej. Z informacji ogólnodostępnych 
wiemy, że na podwyżki opłat za wywóz śmieci złożyło 
się kilka czynników zewnętrznych, na które nie mamy 
wpływu. Są to m.in. wzrost ceny paliwa, energii, opłaty 
środowiskowej, a także cena składowania odpadów na wy-
sypisku śmieci w Radkomie (stawka za składowanie odpa-
dów wzrosła o 50%).
Na pierwszym posiedzeniu Rady Gminy w Przytyku w 
roku 2019, radni musieli podjąć decyzję co do sposobu 
obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Zdecydowana większość była za zmianą do-
tychczasowej metody – opłaty za gospodarstwo domo-
we. Ustalono, iż obecnie, opłata ta będzie naliczana za każdą 
osobę zamieszkującą dane gospodarstwo domowe. Co za 
tym idzie od dnia 1 marca zmienił się sposób naliczania opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obecnie opła-
ta ta wynosi 8,50 zł za osobę w przypadku odpadów segrego-
wanych, a 17 zł w przypadku odpadów niesegregowanych. 
W ostatnim czasie do każdego gospodarstwa mieszczą-
cego się na terenie Gminy Przytyk dostarczane zostały 
zawiadomienia przedstawiające zmianę metody naliczania 
opłaty oraz obowiązujące od 1 marca ceny. W przypadku 
wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z działem odpady 
komunalne - pokój nr 26 (piętro) Urzędu Gminy w Przytyku.

Pracownik UG J. P. 

uwaga!
wszelkie czynności związane ze 
wPisem do centralnej ewidencji

i inFormacji o działalności

gosPodarczej Prowadzonej Przez

ministra Przedsiębiorczości

i technologii są bezPłatne.

Pracownik UG E.B

aktualności
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aktualności

Z WIZYTĄ W SOŁECTWACH

Zebrania wiejskie, które odbywają się w pierwszych 
miesiącach nowego roku to już tradycja w naszej gminie. 
Tegoroczny cykl 26 spotkań sołeckich rozpoczął się 18 
stycznia wizytą pana wójta – Dariusza Wołczyńskiego 
– w Oblasie. Ostatnie zebranie zaplanowano w miejsco-
wości Żerdź na 25 lutego. 
Zebrania wiejskie stwarzają nie tylko świetną okazję do 
spotkania z mieszkańcami wszystkich sołectw i rozmo-
wy o zrealizowanych w ostatnim czasie inwestycjach, ale 
i do poruszenia wszystkich innych kwestii istotnych dla 
lokalnych społeczności. 
Tegoroczne spotkania sołeckie były również wyjątkowe 
ze względu na wybory sołtysa, które zostały przepro-
wadzone we wszystkich miejscowościach. Wójt Gminy 
Przytyk — Dariusz Wołczyński oraz pani Anna Rogul-
ska — radna powiatu radomskiego z Gminy Przytyk 
byli obecni na niemalże wszystkich zebraniach. Podczas 
spotkań omówili z mieszkańcami priorytetowe kwestie 
związane z planami inwestycyjnymi na kolejną kaden-
cję oraz podziękowali za cenne uwagi dotyczące rozwoju 
gminy i powiatu przekazywane w czasie spotkań.

Pracownik UG A.K.

RUSZA REMONT DROGI 
WOJEWÓDZKIEJ NR 740
WE WRZESZCZOWIE

Rozpoczął się kolejny etap remontu drogi wojewódzkiej nr 
740. Prace modernizacyjne obejmą odcinek drogi o dłu-
gości blisko 1 kilometra w miejscowości Wrzeszczów. 
Inwestycja realizowana jest przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Warszawie. O rozpoczęcie prac re-

montowych na drodze wojewódzkiej nr 740 przebiegają-
cej przez Gminę Przytyk od dłuższego czasu wnioskowały 
władze gminy, Rada Gminy Przytyk. Wykonawcą projek-
tu jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych 
z siedzibą w Grójcu. Zakończenie prac na tym odcinku 
zaplanowane jest na koniec października br.
Zakres robót obejmie między innymi poprawę odwodnie-
nia korpusu drogi oraz wzmocnienie i ułożenie nowej na-
wierzchni drogi, a także budowę chodników. Do tej pory 
droga wojewódzka nr 740, została zmodernizowana na 
kilku innych odcinkach na terenie naszej gminy. Remon-
towi poddane zostały fragmenty w Woli Wrzeszczowskiej, 
Dębie, przebudowano również odcinek przebiegający 
przez centrum Przytyka oraz kilometrowy odcinek drogi 
w miejscowości Oblas. 
Inwestycja, która współfinansowana jest z budżetu Gminy 
Przytyk z całą pewnością podniesie poziom bezpieczeństwa 
zarówno kierowców podróżujących na trasie z Radomia do 
Łodzi, jak i mieszkańców Wrzeszczowa, którzy już od kilku 
lat zabiegali o budowę chodników w ich miejscowości.

Pracownik UG AK.

W związku z prowadzonymi pracami wprowadzono ruch wahadłowy.
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z życia szkół

POWIATOWA GALA SPORTU

W dniu 8 marca 2019 r. ponad 400 osób zebrało się 
w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Ra-
domiu, aby oklaskiwać najlepszych sportowców, trene-
rów i działaczy powiatu radomskiego. 
Wśród nagrodzonych byli sportowcy, którzy w różnych 
kategoriach wiekowych mają w swoim dorobku tytuły 
mistrzów Europy, albo Polski. Organizatorzy gali przy-
gotowali dla nich dyplomy, puchary, ale też nagrody 
pieniężne i rzeczowe. 
Atrakcją wieczoru podkreślającą wagę wydarzenia była 
obecność wicemistrza olimpijskiego z Atlanty, lekko-
atlety, skoczka wzwyż Artura Partyki, który miał do 
przekazania młodym sportowcom wiele rad.
W naszej gminie w kategorii młodszej nominowa-
ni byli: Jakub Piwowarczyk, Aleksandra Rucikowska, 
Kacper Krzemiński, Krzysztof Kot i Aleksandra Wój-
cik. Spośród nich sportowcem gminy Przytyk został 
Jakub Piwowarczyk, który został uhonorowany dyplo-
mem i pucharem.
W II kategorii wiekowej nominowanymi byli: Przemy-
sław Kosiec, Paweł Czajka, Krzysztof Bełzowski, Ka-
tarzyna Wieczorek i Aleksandra Budzik. Dyplomem i 
pucharem został wyróżniony Przemysław Kosiec- siat-
karz KS GROM Przytyk.
W kategorii wychowawca, trener roku doceniony 
został nauczyciel PSP we Wrzosie oraz trener klubu 
Grom Przytyk Karol Wlazło.
Najwięcej satysfakcji przyniosła nam kategoria IV, czy-
li szkoła z największą liczbą punktów w rozgrywkach 
Szkolnego Związku Sportowego - Powiat Radomski 
w sezonie 2017/2018. Po raz trzeci z rzędu Publiczne 
Gimnazjum w Przytyku zajęło zaszczytne II miejsce w 
powiecie spośród wszystkich gimnazjów z terenu. Po-
dobny sukces osiągnęła również Szkoła Podstawowa im. 
Przyjaciół Dzieci w Przytyku.

Wszyscy nominowani przez gminy do konkursu otrzy-
mali ufundowane przez władze powiatu praktyczne ze-
stawy promocyjne – torby sportowe, dresy i koszulki.
 Galę uświetniły: Dziecięcy Zespół Tańca i Śpiewu 
„Zakrzewianki”, Radomskie Centrum Szkolenia Za-
paśniczego „Olimpijczyk”, Radomska Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta GRANDIOSO. 

   Pracownik PG P. W.

III PRZEGLĄD PIEŚNI
I TAŃCÓW LUDOWYCH
ORAZ NARODOWYCH

W dniu 14 marca 2019r. w Publicznym Przedszkolu w 
Przytyku odbył się III Przegląd Pieśni i Tańców Ludowych 
oraz Narodowych. Inicjatorką i organizatorką Przeglądu 
od trzech lat jest Pani Ewelina Markowska - Ślufarnik. 
W przygotowania włącza się również pani Katarzyna 
Błaszczyk. Celem tej imprezy jest rozpowszechnianie 
piękna i tradycji polskich tańców ludowych wśród 
najmłodszych. Poziom artystyczny przeglądu z roku 
na rok staje się coraz wyższy. Impreza na stałe wpisa-
ła się już do artystycznego kalendarza przedszkolnego. 
Przybyłych gości, przedszkolaków, nauczycieli powi-

Wyróżnieni w kategorii: wychowawca, trener roku.

Gimnazjum w Przytyku po raz trzeci otrzymało II miejsce w plebiscycie.
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tała Dyrektor Publicznego Przedszkola w Przytyku - 
Pani Aneta Szczepanik, życząc małym wykonawcom 
jak najlepszych występów. Przedszkolaki zachwyciły 
widownię nie tylko swoim talentem, ale również stro-
jami i wdziękiem z jakim prezentowały się na scenie. 
W tegorocznym przeglądzie udział wzięły cztery gru-
py z naszego przedszkola, Dziecięcy Zespół Ludowy 
z Samorządowego Przedszkola w Zakrzewie ,, Małe 
Zakrzewiaki”, Zespół wokalno - taneczny ,,Wrzosiki z 
Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie, młodzież 
z Publicznego Gimnazjum z Przytyka tworząca zespół 
,,Plejada” oraz panie z Zespołu ,,Wrzosowianki” wraz z 
liderem Piotrem Wachnickim. Na harmonii zespołowi 
przygrywał pan Piotr Bińkowski. Występy wszystkich 
przedszkolaków zostały nagrodzone gromkimi brawa-
mi przez publiczność. Mali artyści w pięknych barw-
nych strojach zaprezentowali tańce ludowe z różnych 
regionów Polski: polkę, krakowiaka, koziorajkę, Mary-
neczkę, szota, kowala i inne. Przegląd został zakończo-
ny występem zespołu Wrzosowianki. Była to również 
okazja do prezentacji dorobku artystycznego najstar-
szych uczestników przeglądu. Należy z szacunkiem po-
kłonić się tym ludziom wielkiego serca i pasji, którzy 
z zaangażowaniem działają na rzecz kultury ludowej, 
chroniąc ją od zapomnienia. Wszystkie występujące i 
tańczące zespoły otrzymały podziękowania, dyplomy 
oraz pamiątkowe drewniane serduszka ozdobione wzo-
rami łowickimi. Pani Dyrektor podziękowała gościom 
za przybycie, prezentację swoich umiejętności tanecz-
nych i wokalnych. Natomiast nauczycielom podzięko-
wała za przygotowanie dzieci do występów oraz za or-
ganizację całej uroczystości. Po części artystycznej dla 
gości został przygotowany słodki poczęstunek.

Dyrektor PP w Przytyku A. Sz.

ZABAWA KARNAWAŁOWA W 
SZKOLE WE WRZESZCZOWIE

W dniu 26.01.2019 r. w naszej szkole odbyła się za-
bawa karnawałowa. Pięknie udekorowana sala gimna-
styczna zamieniła się w prawdziwą salę balową.
Zabawa karnawałowa sprawia zawsze wiele radości za-
równo tym małym jak i większym dzieciom. To właśnie 
podczas takich imprez spełniają się dziecięce marzenia. 
Najmłodsze dzieci lubią wcielać się w ulubione posta-
cie z bajek, książek lub filmów. Zatem pomysłów na 
stroje nie zabrakło! Dzieci zaprezentowały się we wspa-
niałych przebraniach. Na sali pojawiły się: księżniczki, 
wróżki, czarownice, piraci, Indianie, wojownicy, stra-
żacy i wiele innych niezwykłych postaci.
Uczniowie bawili się przy rytmach różnorodnej mu-
zyki jak przystało na prawdziwy bal. Humor dopisy-
wał zarówno dzieciom, wychowawcom jak i rodzicom. 
Najodważniejsi wystąpili w różnych konkursach. 
W przerwie pomiędzy pląsami można było popróbo-
wać ciasta, które przygotowali rodzice.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca dzieci z żalem opusz-
czały salę balową. Zabawa karnawałowa umożliwiła 
dzieciom i wychowawcom spędzenie sobotniego popo-
łudnia i wieczoru w miłej atmosferze.
Dziękujemy rodzicom za zorganizowanie zabawy, 
przygotowanie posiłku dla dzieci oraz za pyszne ciasta. 
Kolejna zabawa karnawałowa już za rok.

Dyrektor PSP we Wrzeszczowie W. K.

z życia szkół

Na przeglądzie pieśni ludowych nie mogo zabraknąć zespołu “Wrzosowianki”.

O humory dzieci zadbali animatorzy.
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ZAJĘCIA Z UDZIELANIA PIERWSZEJ 
POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ 

“NAJLEPSZE MIEJSCE DLA 
CZŁOWIEKA TO NASZA 
SZKOLNA BIBLIOTEKA”

26 lutego 2019 r. uczniowie wszystkich klas naszej 
szkoły uczestniczyli w zajęciach z doświadczonymi ra-
townikami medycznymi z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Ratownicy medyczni przy-
pomnieli uczniom jak istotne są pierwsze chwile w sy-
tuacji zagrożenia zdrowia lub życia oraz jak należy się w 
takiej chwili zachować. Pod okiem specjalistów-ratow-
ników nasi wychowankowie przećwiczyli czynności, 
które należy wykonać zanim na miejsce wypadku przy-
będzie karetka pogotowia. Uczyli się jak ocenić stan 
poszkodowanego, jak właściwie przekazać informacje 
dotyczące nieszczęśliwego zdarzenia służbom ratunko-
wym. Na fantomach przećwiczyli sposób wykonania re-
suscytacji krążeniowo-oddechowej. Poznali zasady dzia-
łania najnowocześniejszego na świecie defibrylatora. 
Uczniowie z wielkim zaangażowaniem brali udział w 
warsztatach. Mamy nadzieję, że zajęcia uświadomiły 
im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętno-
ści udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Dyrektor PSP we Wrzeszczowie W. K.

Nasza szkolna biblioteka tętni życiem. Kluczem do 
zwiększenia czytelnictwa było wzbogacenie księgozbio-
ru nowościami wydawniczymi. Zakup książek, to reali-

z życia szkół

zacja zapotrzebowań czytelniczych, a nie gustów biblio-
tekarza. Wsłuchiwanie się w to czego użytkownicy by 
chcieli, wtedy czują się ważni. Klub Przyjaciół biblioteki 
wraz z bibliotekarką przeprowadził kilka udanych akcji. 
Pierwsza to „Podaruj książkę bibliotece”. Podczas akcji 
zebrano 70 pozycji. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.
Inny ciekawy pomysł to ”Wypożycz książkę niespo-
dziankę”. Czasem trudno zdecydować co chciałoby się 
przeczytać wtedy, można zrobić sobie niespodziankę
i wypożyczyć zapakowaną książkę nie znając jej tytułu 
ani autora. Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. 

Sekcja redakcyjna zajmuje się promowaniem książek. 
Co miesiąc wybiera jeden tytuł pisze recenzje i przed-
stawia w formie graficznej. Znajdują się tu zarówno 
książki dla maluchów , jak i starszych czytelników.
Uczennice klasy VII uczestniczą w zajęciach Młodzie-
żowego Dyskusyjnego Klubu Książki. Przy herbatce, 
dobrym ciastku rozmawiamy o tym, co lubimy czytać. 

Pracownik PSP we Wrzosie A.W.

Zapakowane w papier książki stanowiy niespodziankę dla wypożyczających.

Dzieci podczas ćwiczeń były naprawdę zaangażowane. Recenzje książek pojawiają się w wersji opisowej i graficznej.
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biblioteka

NOWOŚCI CZYTELNICZE 
W GMINNEJ BIBLIOTECE 
PUBLICZNEJ W PRZYTYKU

Piąty Etap - Najwcześniej zachowana powieść Piaseckiego. Napisana w więzieniu 
na świętym Krzyżu w kwietniu 1934 r. Początkowo zatrzymana przez cenzurę 
więzienną z powodów politycznych, mogła ukazać się drukiem dopiero w rok po 
wyjściu autora na wolność. Pisząc tę powieść oparł się na przeżyciach własnych 
oraz kolegów z polskiego wywiadu. Opisał ich życie, pełne przygód i niebezpiec-
zeństw. Kontynuację stanowi powieść Bogom nocy równi.

Pisarka - Słowa mogą niszczyć, ale mogą też ocalić. Oto historia Pisarki, która 
spośród tysięcy słów wybiera te najpiękniejsze, by je splatać w niezapomniane 
historie. To również opowieść o dwojgu młodych ludziach, Weronice i Wiktorze, 
którzy mają tylko siebie, pragną jedynie poczucia bezpieczeństwa i prawa do mi-
łości. Czy mogą zwyciężyć w nierównej walce z losem?

Przesłuchanie - Poruszająca historia prostej, naiwnej dziewczyny, Toni, która z bar-
dzo niejasnych powodów zostaje zatrzymana przez UB. Po absurdalnym oskarżeniu 
o bycie dywersantką, przyjdzie jej spędzić na Rakowieckiej pięć długich lat, podczas 
których walczyć będzie nie tylko o swoje życie, ale – przede wszystkim – o swoją 
godność.

Sowella i Błyskawica - Kolorowa książeczka o trójce maluchów, które w dzień za-
chowują się zupełnie normalnie, jak ich rówieśnicy, ale nocą aktywują swoje bran-
soletki połączone z piżamami, i przeobrażają się w Pidżamersów. Mali czytelnicy 
razem z bohaterami mogą rozwiązywać zagadki, walczyć ze złem i przeżywać niesa-
mowite przygody.

7 nawyków szczęśliwego dziecka - zbiór zabawnych i pięknie zilustrowanych opowia-
dań, które przybliżają rodzicom i dzieciom metodę 7 nawyków skutecznego działania. 
Bohaterowie każdego opowiadania uczą się jednego z dobrych nawyków. Dzięki temu 
dzieci poznają 7 prostych kroków, które pomogą im mądrze planować czas na naukę i 
odpoczynek, być dobrymi przyjaciółmi i lubianymi kolegami, radzić sobie, gdy poja-
wiają się kłopoty, i nie poddawać się presji grupy.

uwaga czytelnicy!
2 stycznia 2019 roku gminna biblioteka 
Publiczna w Przytyku rozPoczęła elek-
troniczną obsługę czytelników. Prosimy 
o zwrot wyPożyczonych, zaległych ksią-
żek oraz o uzuPełnienie nr Pesel.
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k.s. grom przytyk

III LIGA W PRZYTYKU!

Pierwszy raz od 2014 roku miejscowy Klub Sportowy 
GROM Przytyk wywalczył finał, a także awans do III ligi! 
IV liga dzieli się na dwie podgrupy, w których jest po 
7 drużyn. Z każdej podgrupy wychodzi po 4 zespoły, 
które tworzą dwie grupy fazy play-off. 
Grom z podgrupy wyszedł na 2. miejscu zdobywając 31 
punktów w całej fazie zasadniczej, co różniło go tylko 
jednym punktem z liderem z Warki.
Drużyny, które wywalczyły sobie kolejno miejsce do 
fazy play- off to:

1. WTS Klondaik Warka (półfinał - D)

2. KS GROM Przytyk (półfinał - C)

3. Żyrardowskie Stowarzyszenie Siatkówki "Len" 
Żyrardów

4. UKS Olimpijczyk 2008 Mszczonów

1. KS Halinów (półfinał - A)

2. UKS Herkules Sulejówek (półfinaŁ - B)

3. MUKS Tie- Break Piastów

4. MMKS Mińsk Mazowiecki 

GRUPA B:

GRUPA A:

Rozgrywki toczą się systemem:
ĆWIERĆFINAŁ:
1A vs 4B - A
2A vs 3B - B

3A vs 2B - C 
4A vs 1B - D

Półfinał: Zwycięzca ćwierćfinału A vs Zwycięzca ćwierćfi-
nału C (I) zw. ćw. B vs zw. ćw. D (II)
Finał: zwycięzca półfinału (I) - zwycięzca półfinału (II) 
- mecz o 1 miejsce; przegrany półfinału (I) - przegrany 
półfinału (II) - mecz o 3 miejsce

Tak więc w ćwierćfinałach trafiliśmy na drużynę z Piastowa, 
innych wyników nie przewidywaliśmy jak tylko 2 razy 3:0.
20 marca br. przytycka drużyna rozegrała półfinałowy, 
decydujący mecz o awans (mecze rozgrywane były do 
dwóch zwycięstw). Dopiero trzeci półfinałowy pojedy-
nek rozstrzygnął, kto wywalczy awans do III ligi, a kto 
pozostanie w IV na przyszły sezon.
Pierwszy półfinał gładko wygrany (3:0) w Przytyku, 
kolejne dwa mecze na wyjeździe - w Halinowie. Drugi 

półfinał zupełna odwrotność, zespół z Halinowa - bez 
błędów, bez nerwów, łatwe 3:1, zaś nasza drużyna, prze-
męczona po podróży - kompletnie osłabiona, zszargane 
nerwy i masa błędów - to wszystko przyczyniło się do 
przegranej. Ostatnia szansa na awans to trzeci półfinał 
i sam pierwszy set - drastyczny. Bardzo duża przewaga 
punktowa drużyny z Halinowa. Stres i nerwy po naszej 
stronie. Koniec pierwszej części meczu 1:0 dla gospoda-
rzy, przerwa techniczna i Grom po chwilowym ochło-
nięciu, od samego początku prowadzi, przewaga punk-
towa duża. Stan 1:1 i zaczynamy od nowa. Trzeci set był 
najgorszą partią, walka była naprawdę zacięta! Punkt za 
punkt, przewaga punktowa z jednej strony i odrabiane 
straty przeciwnika i na zmianę. Ostatecznie set zakoń-
czył się wynikiem 25:23 dla Gromu. Czwarta partia i 
sam początek to jak wiadomo dalej ogromna walka, bo 
jedna i druga drużyna nadal ma szanse na awans, nasza 
przewaga punktowa zaczęła wzrastać po 10 punkcie, co 
też mocno psychicznie odczuli gospodarze z Halinowa. 
Końcówka setu była zacięta, aczkolwiek stan 22:19 dla 
przytyckiej drużyny wskazywał tylko na jedno. Udało 
się! Jesteśmy w III lidze!

KS GROM Przytyk - KS Halinów - 3:1
(19:25; 25:15; 25:23; 25:22)

Sezon 2018/2019 reprezentowali - Paweł Wlazło - tre-
ner, Karol Wlazło - trener i kapitan, Radosław Kiraga, 
Piotr Klimek, Michał Sobsyl, Jakub Kapturski, Jakub 
Kwiecień, Jarosław Jabłonka, Dawid Kornafel, Mariusz 
Myziak, Mateusz Towarek, Kacper Piekiewicz, Sebastian 
Mosionek, Przemysław Kosiec.

Grom Przytyk A.S

Juniorki GROM Przytyk na meczu E.Leclerc Radomka Radom.
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sport

1. Chillwagon

2. Suków

3. Podgajek

4. Twiteam

5. Stefanów 

6. Domaniów

7. Epoka Lodowcowa

8. Wola Wrzeszczowska

9. Dęba JR

DZBANY VS. BONGO STEFANÓW – 
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

To już tradycja, że w nowym roku, kalendarium na-
szych imprez rozpoczynamy od turniejów sportowych. 
W niedzielę 27 stycznia 2019 r., w hali sportowej Pu-
blicznego Gimnazjum w Przytyku, odbył się Nowo-
roczny Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy 
Przytyk. Organizatorem zawodów był Wójt Dariusz 
Wołczyński oraz Klub Sportowy GROM PRZYTYK. 
Swój udział w turnieju zgłosiło 8 zespołów: PSP Przy-
tyk, Pasjonaci, Zadymiarze, Weterani, Dzbany, Laski z 
Alaski, Małolatki oraz Bongo Stefanów. 
Wszystkie drużyny stoczyły ze sobą zacięty bój, dostar-
czając widowni wielu sportowych wrażeń. W wyniku 
przeprowadzonych rozgrywek, w meczu finałowym 
spotkały się 2 drużyny: Dzbany oraz Bongo Stefanów. 

CHILLWAGON VS. SUKÓW, 
CZYLI MECZ O PUCHAR
WÓJTA GMINY PRZYTYK

Za nami już VI edycja turnieju Piłki Halowej o Pu-
char Wójta Gminy Przytyk. Rozgrywki odbyły się w 
niedzielę 24 lutego na hali Publicznego Gimnazjum 
w Przytyku. Swój udział w tegorocznych zawodach 
zgłosiło 9 drużyn. Zgodnie z ustaleniami, jakie zapa-
dły 20 lutego br., zespoły zostały podzielone na 2 gru-
py, wewnątrz których toczyła się rywalizacja o miejsca 
w finale. Po zakończeniu I fazy turnieju i rozegraniu 
wszystkich 16 meczów, do drugiego etapu zakwalifiko-
wały się cztery najlepsze ekipy: Podgajek, Chillwagon, 
Tiwteam i Suków. 
W meczu o III miejsce zmierzyły się ze sobą zespoły 
Podgajek i Tiwteam. Po zaciętej walce zwyciężyła dru-
żyna Podgajek, pokonując przeciwników wynikiem 
5:3. W wielkim finale do walki stanęły drużyny Chill-
wagon oraz Suków. Zawodnicy walczyli do ostatniej 
chwili, trzymając w napięciu kibiców i dostarczając 
wszystkim zebranym w hali Publicznego Gimnazjum 
w Przytyku ogrom sportowych emocji. Ostatecznie 
Puchar Wójta Gminy Przytyk VI edycji turnieju trafił 
na ręce zawodników drużyny Chillwagon, którzy po-
konali rywali wynikiem 2:0.
Wszystkim drużynom oraz kibicom, którzy uczestni-
czyli w zawodach, dopingując zawodników na trybu-
nach serdecznie dziękujemy za udział! 

Ostateczna kwalifikacja przedstawia się następująco: 

Mecz finałowy Suków vs Chillwagon.

Dzbany - zwycięzka drużyna turnieju.PRACOWNIK UG A.K.



17G 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

Do końca nie było wiadomo, kto stanie na pierwszym 
stopniu podium. Jednak szala zwycięstwa przechyliła 
się na stronę drużyny Dzbanów. 
Po zakończeniu finałowego spotkania odbyła się uro-
czysta ceremonia wręczenia nagród, które to w imie-
niu wójta Gminy Przytyk - Dariusza Wołczyńskiego 
wręczył Paweł Wlazło – jeden z założycieli Klubu 
Sportowego GROM PRZYTYK. Nagroda główna – 
Puchar Wójta Gminy Przytyk – trafiła do zwycięzców, 
czyli zespołu Dzbany. Dodatkowo najlepsze drużyny 
otrzymały nagrody rzeczowe oraz medale. Wszystkim 
zawodnikom oraz kibicom obecnym na trybunach 
serdecznie dziękujemy za udział i za wspólną zabawę, 
oraz zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej, przy-
szłorocznej edycji rozgrywek.

gminny ośrodek kultury

1. Dzbany

2. Bongo Stefanów

3. Pasjonaci

4. Weterani

5. Zadymiarze

6. PSP Przytyk

7. Laski z Alaski

8. Małolatki

9. Dęba JR

Ostateczna kwalifikacja przedstawia się następująco:

Pracownik UG A.K.

ZAJĘCIA SPORTOWE W GOK

Wtorek i czwartek w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Przytyku to dni wysiłku fizycznego. W te dni w sali 
gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przy-
tyku prowadzone są zajęcia sportowe dla mieszkańców 
naszej gminy. O kondycję uczestników ćwiczeń dba Sła-
womir Kołtunowicz – trener personalny i zawodnik MMA. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach. Poni-
żej przedstawiamy harmonogram zajęć sportowych 
prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury. Przy-
pominamy, iż uczestnictwo w nich jest bezpłatne i w 
każdej chwili można dołączyć do grup. 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH GOK

WTOREK CZWARTEK

FIT KIDS 17:00 – 17:45 FIT KIDS 17:00 – 17:45

FIGHT CLUB 18:00 – 19:00 FIGHT CLUB 18:00 – 19:00

TABATA 19:00 – 19:30 HIIT 19:00 – 19:30

ZAJĘCIA DLA PAŃ
(fitness, ćwiczenia ujędrniające, wzmacniające i 

poprawiające ogólną kondycję fizyczną)

19:30
–

20:30

ZAJĘCIA DLA PAŃ
(fitness, ćwiczenia ujędrniające, wzmacniające

i poprawiające ogólną kondycję fizyczną)

19:30
–

20:30

*ww. zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku.

GOK czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 
od 13:00 do 21:00. Wszystkie potrzebne informacje 
znajdą państwo na facebookowym profilu Gminnego 
Ośrodka Kultury w Przytyku.

Pracownik UG A.K.

gminy ośrodek kultury

stoPniowo będzie Powiększał 
swoją działalność. serdecznie 
zaPraszamy do kontaktu osoby 
chętne do wsPółPracy z gok.

Zajcia Fight Club.
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KS sokół przytyk

KADRA I TERMINY SPOTKAŃ

Kadra Sokoła Przytyk rocznik 2007:
Michał Czajka, Michał Domagalski, Igor Dyjas, 
Maciej Fijałkowski, Mikołaj Gniadek, Jakub Har-
twig, Bartłomiej Pudzianowski, Kacper Kot, Domi-
nik Królikowski, Filip Nowak, Krystian Pietrasik, 
Krystian Religa, Dawid Ruszczyk, Dawid Wawrzy-
niak, Hubert Stolarczyk, Wojciech Kalbarczyk.

Trener: Michał Kucharski

TERMINARZ II LIGA OKRĘGOWA D2 
MŁODZIK GRUPA 1 (RUNDA WIOSENNA)

30.03.2019r Oronka Orońsko – Sokół Przytyk

06.04.2019r Sokół Przytyk – Orlik-14 Radom

10.04.2019r Sokół Przytyk – Powała Taczów

13/14.04.2019r Chojniak Wieniawa – Sokół Przytyk

27/28.04.2019r Sokół Przytyk – Broń Radom II

01.05.2019r Blask Odrzywół – Sokół Przytyk

11.05.2019r Powała Taczów – Sokół Przytyk

18/19.05.2019r Sokół Przytyk – Oronka Orońsko

26.05.2019r Orlik-14 Radom – Sokół Przytyk

01/02.06.2019r Sokół Przytyk – Chojniak Wieniawa

09.06.2019r Broń Radom II – Sokół Przytyk

15/16.06.2019r Sokół Przytyk – Blask Odrzywół

Kadra Sokoła na rundę rewanżową sezonu 2018/2019.
Bramkarze: Jakub Król, Damian Kosiec, Bartłomiej 
Mizerski, Paweł Wójcik
Obrońcy: Sebastian Drabik, Dominik Witkowski, 
Adam Wójcik, Grzegorz Soliński, Bartłomiej Ofia-
ra, Szymon Sobczak
Pomocnicy: Krzysztof Belzowski, Paweł Czajka, Mi-
chał Kucharski, Jakub Bienias, Kacper Wesołowski, 
Jakub Górka, Jakub Płusa, Kacper Mieszczakowski 
Napastnicy: Adrian Łęcki, Marcin Korgul, Kacper 
Kowalik

I trener: Piotr Witkowski , II trener: Michał Kucharski

Terminarz rozgrywek:

16.03.2019r Młodzik 18’ Radom – Sokół Przytyk wynik: 2:3

23.03.2019r Sokół Przytyk – Zodiak Sucha godz. 13:00

31.03.2019r Chojniak Wieniawa – Sokół Przyty godz. 15:00

06.04.2019r Sokół Przytyk – SKS Potworów godz. 13:00

13.04.2019r Sokół Przytyk – Drogowiec Jedlińsk godz. 13:00

20.04.2019r Powała Taczów – Sokół Przytyk godz. 12:00

27.04.2019r Sokół Przytyk – Orzeł Gielniów

01.05.2019r KS Błotnica – Sokół Przytyk

04.05.2019r Sokół Przytyk – Oronka Orońsko

11.05.2019r Mogielanka Mogielnica – Sokół Przytyk

25.05.2019r Kraska Jasieniec – Sokół Przytyk

1.06.2019r Sokół Przytyk – Wulkan Zakrzew

09.06.2019r MKS Wyśmierzyce – Sokół Przytyk

16.06.2019r Sokół Przytyk – Strażak Wielogóra

1.  LKS Jedlińsk 15 45 15 0 0

2.  Oronka Orońsko 15 37 12 1 2

3.  Mogielanka Mogielnica 14 29 8 5 1

4.  Zodiak Sucha 15 28 9 1 5

5.  Wulkan Zakrzew 15 25 8 1 6

6.  Chojniak Wieniawa 15 24 7 3 5

7.  Orzeł Gielniów 15 24 7 3 5

8.  LKS Potworów 15 20 5 5 5

9.  MKS Wyśmierzyce 15 17 5 2 8

10.  KS Błotnica Stara 15 16 4 4 7

11.  Kraska Jasieniec 15 16 5 1 9

12.  Powała Taczów 15 12 3 3 9

13.  Młodzik 18 Radom 15 9 2 3 10

14.  Sokół Przytyk 15 7 2 1 12

15.  Strażak Wielogóra 15 6 1 3 11

Tabela z punktacją dla danej rozgrywki:
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Urząd Gminy Przytyk
(48) 6180087, 6180095, 6180550 
przytyk@przytyk.pl
www.przytyk.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku
(48) 618 03 18, 606 358 536
zgk-przytyk@wp.pl
www.zgk-przytyk.pl

Created by i cons
from the Noun Project

Created by i cons
from the Noun Project

Created by Ramesha
from the Noun Project

Created by Ramesha
from the Noun Project

kalendarium imprez

NAZWA IMPREZY TERMIN IMPREZY MIEJSCE ORGANIZACJI IMPREZY

1 Impreza Okolicznościowa 
„Kochanowski: Przystanek- Wesele” 30.04-03.05.2019 r.

Plebania Parafialna w Przytyku
Dworek w Zameczku
CDiPR w Słowikowie

2  Festyn z okazji Dnia Dziecka
„Postaw na Rodzinę” 09.06.2019 r. Stadion Sportowy w Przytyku

3 Festyn Rodzinny 
„Powitanie Lata” 30.06.2019 r. Plaża nad Zalewem 

w Domaniowie

4 Letnia Edycja
„Kina na Trawie” Lipiec- Sierpień 2019 r. Stadion Sportowy w Przytyku

5 Turniej Piłkarski Drużyn Sołeckich 
o Puchar Wójta Gminy Przytyk 28.07.2019 r. Stadion Sportowy w Przytyku

6 XX Ogólnopolskie Targi Papryki 18.08.2019 r.
Centrum Dystrybucji 
i Przetwórstwa Rolnego 
w Słowikowie

7 Zawody Wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Przytyk 01.09.2019 r.  Stawy rybne w Zameczku

8 Dzień Seniora 12.10.2019 r. Publiczne Gimnazjum w Przytyku



Kochanowski
PRZYSTANEK
WESELE 2019 
30.04.2019 r. godzina 9:00
Konkurs recytatorski
(sala konferencyjna CDiPR w Słowikowie)

01.05.2019 r. godzina 10:00
Turniej szachowy (plebania parafii w Przytyku)

03.05.2019 r. godzina 10:45
KorKorowód weselny Jana Kochanowskiego
(rozpoczęcie korowodu w Dworku w Zameczku)

03.05.2019 r. godzina 11:30
Msza święta w kościele parafialnym w Przytyku

03.05.2019 r. godzina 15:00
Festyn weselny na terenie CDiPR w Słowikowie
– Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych
– Konkurs na nagrodę public– Konkurs na nagrodę publiczności
– Zabawa taneczna 

SO
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740

ORGANIZATORZY:
WÓJT GMINY PRZYTYK
DARIUSZ WOŁCZYŃSKI
Publiczne Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego w Przytyku

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Przyjaciół Dzieci w Przytykuim. Przyjaciół Dzieci w Przytyku

Parafia Rzymskokatolicka pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Przytyku 

PRZYTYK

POTWORÓW

RADOM

WRZOS


