Nr 4 (23) grudzień 2016
ISSN 2353-6624

Gmina Przytyk
Informator samorządowy
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Wszystkiego najlepszego!
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński

Przewodniczący Rady Gminy Przytyk
Krzysztof Wlazło

W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Wyremontowana droga
Więcej na stronie 3

Złote gody
Więcej na stronie 4

www.przytyk.pl

Folkowe Andrzejki
Więcej na stronie 7

Pasowanie w przedszkolu
Więcej na stronie 10

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – grudzień 2016

Konkurs „Zwierzęta zimą w dolinie Radomki”
Związek Gmin Radomka
zorganizował w listopadzie
konkurs plastyczny pod nazwą
„Zwierzęta zimą w dolinie Radomki” adresowany do uczniów klas I–III szkół podstawowych z terenu gmin: Przytyk,
Zakrzew, Wolanów Wieniawa,
Jedlińsk i Przysucha.
W konkursie wzięli udział
uczniowie z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie oraz z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Przyjaciół
Dzieci w Przytyku. Wykonali
oni prace różnymi technikami:
kredkami, farbami, pastelami
i wyklejankami, które propagowały dokarmianie zwierząt
w okresie zimy. Ponadto szkoły miały za zadanie wykonać pracę zbiorową tj. plakat na
temat „Dzień dokarmiania zwierząt”. 8 grudnia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku zorganizowano
wernisaż prac wykonanych przez uczniów, rozstrzygnięto
konkurs i wręczono nagrody laureatom. Spośród wielu
nadesłanych prac jury nagrodziło prace Martyny Skwarek uczennicy klasy 3 i Zuzanny Szatan uczennicy klasy 1
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego
we Wrzeszczowie oraz Mai Miziołek uczennicy klasy 3a
z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci
w Przytyku. Uczennice otrzymały cenne nagrody.

Uczniowie nagrodzeni w konkursie.

Ponadto Publiczna Szkoła Podstawowej we Wrzeszczowie zajęła I miejsce w kategorii plakat „Dzień dokarmiania zwierząt” i w nagrodę otrzymała projektor
multimedialny wraz z ekranem projekcyjnym. Natomiast
Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku zajęła II miejsce w kategorii szkół, które dostarczyły najładniejsze prace i w nagrodę otrzymała laptop. Nagrody ufundowane
zostały przez Związek Gmin Radomka oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.
Konkurs był doskonałą formą propagowania idei dokarmiania zwierząt w okresie zimy.

Jest dach na szkole we Wrzeszczowie
Z rąk inwestora został odebrany do użytku dach na części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie.
W ramach zrealizowanej inwestycji wymieniona została dotychczasowa, nadszarpnięta zębem czasu konstruk-

Szkoła we Wrzeszczowie ma teraz nowy dach.
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cja dachu oraz
jego
pokrycie,
wraz z obróbkami blacharskimi.
W miejsce stropodachu wykonano
nową konstrukcję
dachu
dwuspadowego pokrytą
blachodachówką.
Tak wyglądał remont dachu.
Zakres prac remontowych obejmował również ocieplenie stropu wełną mineralną. Dzięki realizacji zadania szkoła zyskała nie tylko
na estetyce, ale również na funkcjonalności – poprzedni
dach bowiem przeciekał, co negatywnie wpływało na stan
całego budynku.
Teraz wyremontowany dach szkoły będzie przez długie
lata dobrze służył uczniom, pracownikom szkoły, a także
całej społeczności lokalnej.
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Otwarcie zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 740
14 listopada miało miejsce otwarcie
zmodernizowanego
odcinka drogi wojewódzkiej nr 740,
kolejnej ważnej inwestycji na terenie
Gminy Przytyk.
Na otwarcie drogi przyjechało wielu
znamienitych
gości. Gospodarzem
spotkania był Wójt
Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński.
W uroczystościach
uczestniczyli między
innymi: Marszałek
Województwa Mazowieckiego Adam
Struzik, Członek ZaInwestorzy i wykonawcy, a także zaproszeni goście, podczas uroczystego otwarcia drogi wojewódzkiej.
rządu Województwa
Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Radny Sejmiku Woje- skrzyżowanie z drogą powiatową Przytyk – Wawrzyszów
wództwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek, Dyrektor i z ulicą Rzeczną. W ramach zadania wykonano ponadto
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warsza- odwodnienie poprzez budowę rowów przydrożnych oraz
wie Zbigniew Ostrowski, Dyrektor Mazowieckiego Zarzą- kanalizacji deszczowej. Realizacja tego etapu zadania podu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejonu Drogowego chłonęła kwotę 2 826 540 złotych.
Drugi etap inwestycji polegał natomiast na modernizaRadom Andrzej Łuczycki, Radni Gminy Przytyk na czele
z Przewodniczącym Rady Gminy Przytyk Krzysztofem cji odcinka o długości 1 400 metrów, za kwotę 5 634 127 zł.
Wlazło, sołtysi sołectw Gminy Przytyk, oraz proboszcz Przebudowano skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 740
miejscowej parafii – ks. Sławomir Fundowicz, który do- z drogą 732 (Przytyk – Gózd). Dodatkowo w miejscu
wyjątkowo kolizyjnego, klasycznego skrzyżowania drogi
konał poświęcenia nowo oddanej drogi.
wojewódzkiej
740 z ulicami Kościelna i Wrzoska wybuW ramach realizowanej dwuetapowo inwestycji, za
dowano
bezpieczne
rondo. Ponadto zbudowano ścieżkę
kwotę 8 460 667 złotych został przebudowany odcinek
pieszo-rowerową, przepust, chodniki a także oświetlenie
drogi o łącznej długości 2248 metrów.
Pierwszy etap, zrealizowany jeszcze w 2014 roku, obej- pasa drogowego oraz zatoki autobusowe. Droga zyskała
mował prace na odcinku 848 metrów. Wówczas oprócz również odwodnienie. Inwestycja została sfinansowana
utworzenia nowej nawierzchni asfaltowej, wybudowano w całości z budżetu województwa mazowieckiego.
Dodatkowo, by zwiększyć bezpieczeństwo użytkowścieżkę pieszo-rowerową oraz chodnik. Przebudowano
ników drogi 740, wyremontowano również dalszy jej
odcinek o długości prawie dwóch kilometrów od
Wrzeszczowa w gminie Przytyk – w kierunku Potworowa. Ta część inwestycji to koszt jednego miliona złotych.
Dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa to
jeden z głównych celów, jakie stawiają przed sobą
samorządy. Dzięki skutecznie prowadzonej strategii rozwoju regionu w istotny i zauważalny sposób
wzrasta bezpieczeństwo użytkowników dróg.
– Cieszymy się, że na terenie naszej gminy na
przestrzeni ostatnich lat zrealizowanych zostało
tak wiele inwestycji drogowych. Oddany do użytku fragment drogi wojewódzkiej ma bardzo duże
znaczenie nie tylko dla mieszkańców gminy Przytyk i gmin ościennych – powiedział wójt Dariusz
Wołczyński.
To kolejna inwestycja drogowa zrealizowana w naszej gminie.
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Przeżyli razem pół wieku

Złote Gody w Gminie Przytyk
13 par małżeńskich z terenu gminy obchodziło 28 listopada Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Wydarzenie zainaugurowała msza święta w kościele
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku. Obok proboszcza miejscowej parafii, księdza profesora Sławomira Fundowicza, w nabożeństwie uczestniczył również duchowny z Wrzosu, ksiądz proboszcz Jan
Kieczyński.

Dostojni jubilaci otrzymali „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP.
Były też listy gratulacyjne, a także okolicznościowe
dyplomy oraz kwiaty i życzenia wielu kolejnych wspólnych szczęśliwych lat.
Specjalnie na tę okazję uczniowie szkoły przygotowali
przedstawienie dopełniające całą uroczystość. Oficjalna
część uroczystości zakończyła się wspólnym grupowym
zdjęciem.
Wytrwałe w miłości i szacunku do siebie pary, które
obchodziły jubileusz, to: Anna i Janusz Bień, Anna i Jan
Chłosta, Adela i Michał Janowscy, Krystyna i Czesław
Kowalczyk, Leokadia i Jan Kurobiowscy, Krystyna i Wiesław Łomża, Teresa i Stanisław Neska, Zofia i Stanisław
Nurek, Jadwiga i Edward Pankowscy, Marianna i Zenon
Sulisz, Janina i Adam Szczepanowscy, Marianna i Stanisław Wojciechowscy, Barbara i Stefan Załęccy.
Podczas poczęstunku jubilaci wspominali ważne wydarzenia ze wspólnego życia, a także przypominali szczęśliwe i wesołe chwile, które razem spędzili. Wszystkim Jubilatom serdecznie gratulujemy, życząc zdrowia i kolejnych
pięknych, wspólnych jubileuszy.

Gratulacje małżonkom składał między innymi wójt Dariusz Wołczyński.

Po mszy zarówno Jubilaci, jak i goście udali
się do Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński oraz
zaproszony na tę uroczystość Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Radomiu Krzysztof Murawski, a także Przewodniczący Rady Gminy Przytyk Krzysztof Wlazło dokonali aktu dekoracji par małżeńskich.

Podczas uroczystości z krótkim programem wystąpili uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej.

Wspólne zdjęcie wszystkich jubilatów i przedstawicieli Urzędu Gminy.
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Konkurs profilaktyczny „Mój świat wolny od agresji i przemocy”
W dniu 27 października w szkole we Wrzeszczowie odbyło się podsumowanie konkursu profilaktycznego: „Mój
świat wolny od agresji i przemocy”, zorganizowanego
przez PSP im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku.
Konkurs adresowany był do dzieci z przedszkola i oddziałów 0–III szkół podstawowych z terenu gminy Przytyk.
Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać pracę plastyczną dowolną techniką na podany temat.
Celem uczestnictwa dzieci w konkursowych zmaganiach było: rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności
twórczej, zwrócenie uwagi dzieci na rozwiązywania problemów z wyeliminowaniem zachowań opartych na agresji
i przemocy oraz eliminowanie postaw społecznie nieakceptowanych.
Na konkurs wpłynęło 52prace plastyczne z 4 placówek
oświatowych.
Jury podczas oceniania prac brało pod uwagę:
– zgodność treści pracy z założeniami konkursu,
– inwencję – pomysłowość,
– poziom artystyczny pracy.

Ciekawe, kolorowe prace przysporzyły dużego kłopotu
jurorom z wytypowaniem zwycięzców. Ostatecznie przyznano nagrody w 4 kategoriach wiekowych.
Wśród laureatów znaleźli się:
I m-ce – Weronika Ruszczyk – PSP Wrzos
II m-ce – Erwin Pieczeniak – PSP Wrzos
III m-ce – Milena Wiaderek – PSP Wrzos
Klasy I:
I m-ce – Tamara Radomska – PSP Wrzos
II m-ce – Magdalena Wójcik – PSP Wrzeszczów
III m-ce Joanna Majewska – PSP Wrzeszczów
Klasy II:
I m-ce Kinga Gołębiowska – PSP Wrzos
II m-ce Maja Rucikowska – PSP Wrzeszczów
III m-ce Lena Przybyś – PSP Wrzeszczów
Klasy III:
I m-ce Michał Domagalski – PSP Przytyk
II m-ce Oliwia Puszka – PSP Wrzos
ex quo:
II m-ce Luiza Lament – PSP Wrzos
III m-ce Szymon Kornatowski – PSP
Przytyk
Wiedząc, jak ważne jest dla dzieci
docenienie ich trudu laureaci konkursu
uhonorowani zostali imiennymi dyplomami. Ponadto zwycięzcy otrzymali piękne maskotki, a każdy uczestnik
słodką czekoladę ufundowane przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Przytyku.
W miłej atmosferze przy soczku
i pączku laureaci obejrzeli przygotowane przez uczniów klasy III z krótkie
przedstawienie zwracające uwagę na
poprawne zachowanie wśród dzieci.

Poprawiona droga we Wrzosie

Równa jazda po asfalcie
Zakończyły się prace związane z remontem odcinka drogi Wir – Goszczewice – Przytyk.
W ramach zrealizowanej inwestycji wyrównana została dotychczasowa nawierzchnia jezdni.
Następnie ekipy remontowe położyły kolejne warstwy: wiążącą i ścieralną z mieszanki bitumicznej.
Ponadto pobocza zostały umocnione kruszywem
łamanym, a także przeprowadzono remont istniejących urządzeń odwadniających. Wykonawca zadbał także o wysokościowe dowiązanie istniejących
zjazdów do rzędnych projektowanych nawierzchni
oraz wykonał niezbędne w realizacji zadania prace ziemne. Modernizacja objęła odcinek mierzący
1264 metrów drogi.

Remont objął prawie 1,3 kilometra drogi.
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Z Potkanny do Domaniowa

Dla kierowców równa droga
Wyremontowany został odcinek drogi Wrzeszczów – Wrzos – Domaniów.
Na długości 856 metrów, zgodnie
z obowiązującymi standardami remontów dróg, wyrównano znajdującą się
w fatalnym stanie nawierzchnię jezdni,
ułożono nowe warstwy: wiążącą oraz
ścieralną, a przy zastosowaniu kruszywa
łamanego utwardzono pobocza.
Przeprowadzono ponadto konserwację urządzeń odwadniających, a także
dostosowano wysokość istniejących
zjazdów do nowego poziomu nawierzchni.
Cieszyć może kolejna zakończona inwestycja drogowa w gminie.

ZGK – zmiana adresu

Uprzejmie informujemy, że
tymczasowo Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku
zmienił adres siedziby i mieści się na: Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego
w Słowikowie, w razie dokonywania wpłat i innych spraw
prosimy o kierowanie się na ten adres. Telefon kontaktowy nie uległ zmianie:
Zakład jest czynny od poniedziałku do piątku: od godz.
7:30 do godz. 15:30. Telefon alarmowy: 15:30 – 7:30 oraz
soboty, niedziele i święta 784 001 518.

Nowa siedziba Policji
w Przytyku!

Uprzejmie informujemy, że trwa remont
budynku przy ul. Rynek
34 (dotychczasowy budynek ZGK), prace te
związane są z przeniesieniem obecnie znajdującego się Posterunku
Policji w Przytyku zlokalizowanego przy ul. Zachęta 57
w Przytyku, do nowej siedziby tj. na ul. Rynek 34.

Jest droga w Wygnanowie

Inwestycja na lata
3 listopada w Wygnanowie miał miejsce odbiór drogi gminnej. W obecności Wójta Gminy Przytyk Dariusza
Wołczyńskiego, wykonawcy robót, radnego i sołtysa dokonano oficjalnego przekazania do użytkowania przebudowanej drogi.
Sam zmodernizowany odcinek drogi mierzy dokładnie 910 metrów. W ramach przebudowy wykonano na-

Odbiór drogi po zakończeniu prac.
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wierzchnię z betonu asfaltowego o grubości 5 centymetrów i szerokości 4,5 metra. Dodatkowo po obu stronach
jezdni zostały wykonane pobocza z kruszywa łamanego
o szerokości 0,75 metra.
Wartość całej inwestycji wyniosła 227 115 złote. Głęboko wierzymy, że ta inwestycja drogowa będzie przez długie
lata dobrze służyła nie tylko mieszkańcom Wygnanowa,
a także wszystkim użytkownikom ruchu drogowego.

W Wygnanowie wyremontowano ponad 900 metrów drogi
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Wyremontowana ul. Kościelna Koniec prac w Kolonii Potkanna

W bieżącej kadencji zostało zmodernizowanych kilka
ważnych dróg i ulic. Jedną z nich była ulica Kościelna
w Przytyku. To ważna ulica, stanowiąca nie tylko dojazd
choćby do przychodni, czy kościoła, ale jest też częścią
drogi numer 3336W Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk.
Na odcinku 417 metrów ulicy Kościelnej, w miejscu
zniszczonej, nawierzchni bitumicznej położona została nowa warstwa asfaltu. Wyremontowane zostały także
chodniki wraz z krawężnikami oraz zjazdy do posesji.

Ulica Kościelna po przebudowie.

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonia Potkanna.
Inwestorem była gmina. Z kolei wykonawca wyłoniony
w przetargu publicznym, to firma „Budromex” z Kłudna.
Koszt modernizacji został oszacowany na 89 642 zł brutto.
Droga została przebudowana na odcinku 332 m. Szerokość
jezdni wynosi trzy metry. Została położona warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości trzech centymetrów
i kolejna warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, o grubości 4 cm. Do
tego zostały
wyprofilowane obustronne pobocza
o szerokości
0,75
metra
z kruszywa
łamanego.
Modernizacja drogi w Kolonii Potkanna.

Folkowe Andrzejki ze śpiewem i tańcem
Skoczne tańce i wesołe przyśpiewki można było zobaczyć i posłuchać 26 listopada we Wrzosie podczas Folkowych Andrzejek.
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, która
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wrzosowisko”, Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosie oraz Gminą Przytyk
przygotowała szóstą już edycję Andrzejek Folkowych.
– Chcemy pielęgnować i szanować naszą historię, tradycję, rodzimą kulturę. Takie spotkania są także okazją do
integracji mieszkańców – mówi Dariusz Wołczyński, wójt
Przytyka.
Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się w sumie 11 zespołów śpiewaczych i kapel ludowych. Podczas imprezy wystąpili również przedstawiciele
lokalnej społeczności z Wrzosu: zespół śpiewaczy „Wrzosowianki”, który tworzą mieszkanki miejscowości, oraz
„Wrzosiki”, czyli uczniowie ze szkoły.
– Niektórzy członkowie „Wrzosików”, gdy już opuszczą naszą szkołę podstawową, kontynuują potem działal-

ność w zespole „Plejada”, który z powodzeniem działa
w gimnazjum – mówiła Jolanta Kowalik, dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie podczas otwarcia
imprezy.
Zaraz po „Wrzosikach” zaprezentowała się właśnie
„Plejada”, czyli zespół z Publicznego Gimnazjum w Przytyku. Dziewczęta i chłopcy w pięknych strojach stanęli
przed publicznością, a do ich śpiewu chętnie dołączyli widzowie, bo wiele pieśni było doskonale znanych.
Świetnie wypadli także artyści, którzy przyjechali
spoza gminy Przytyk. Wśród nich między innymi zespół
śpiewaczy „Grabowianki” z Grabowa nad Wisłą. Zaprezentował się także zespół Bieniędzice, kapela Foktów, zespół „Ludwiczanki”, kapela Mieczysława Zamkowskiego,
kapela Czesława Golińskiego i Henryka Gwiazdy, a także
Biesiada Bierwiecka, która przyjechała z Bierwiec.
Kto chciał mógł nie tylko słuchać, ale i ruszyć w tańce.
Skoczne melodie sprawiły, że wielu ruszyło na parkiet, by
potańczyć sobie przed nadchodzącym Adwentem.

Zespół „Plejada” z Publicznego Gimnazjum w Przytyku jak zwykle w dobrej formie: dziewczęta i chłopcy, w pięknych strojach, zaśpiewali znane przyśpiewki ludowe.

Rozśpiewane „Wrzosiki”
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Ślubuję być dobrym uczniem

Uroczystości we wszystkich szkołach
We wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy: we Wrzosie, Przytyku i Wrzeszczowie, odbyły się ślubowania
uczniów pierwszych klas.

Pasowanie: Szkoła Wrzos
Na dzień pasowania na
pierwszoklasistę, które odbyło się 13 października,
wszyscy we Wrzosie czekali od dawna. Od pierwszego tygodnia nauki w szkole
dzieci zapoznawały się ze
swoimi prawami i obowiązkami, poznawały zasady
panujące w szkole, doświadczały szkolnego życia
– jego smaku i koloru. Były
pilne i pracowite.
Dzieci zaprezentowały
układ taneczny i przedstawienie „Smerfy w szkole”.
Były też wiersze i piosenki
o szkole, przyjaźni, o Polsce. Emocji było co niemia- Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie. Uczniowie: Oskar Kawiński, Michał Kosiec, Oliwia Kołodziejczyk, Antoni Majewski, Szymon
ra, zarówno u dzieci, jak i Narożnik, Bartłomiej Pikiewicz, Lena Porczek, Tamara Radomska, Szymon Rajkowski, Aleksandra Siedlecka. Wychowawczyni: Renata Kot.
u rodziców. Słowa przysięgi w ustach pierwszaków brzmiały niezwykle poważnie.
„Przyrzekam kochać swoją Ojczyznę, dbać o dobre imię
szkoły, być dobrym kolegą i koleżanką, swoją nauką
i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.
Dyrektor Jolanta Kowalik wielkim ołówkiem pasowała maluchów na uczniów, a następnie wręczyła
pamiątkowe teczki na świadectwa i dyplomy. Życze-

Jolanta Kowalik, dyrektorka
szkoły we Wrzosie, pasowała
uczniów wielkim ołówkiem.

nia złożył pierwszakom obecny na
uroczystości wójt
gminy Przytyk Dariusz Wołczyński,
a także proboszcz
ks. Jan Kieczyński
i przewodniczący
Samorządu
Uczniowskiego Bartłomiej Puchniarz.
Dzieci we Wrzosie zaprezentowały układ taneczny i przedstawienie „Smerfy w szkole”.
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Szkoła Wrzeszczów
15 listopada to pamiętna data dla pierwszoklasistów
Dopełnieniem aktu pasowania było wręczenie pamiątPublicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyń- kowych dyplomów, legitymacji szkolnych i książeczek
skiego we Wrzeszczowie. W tym dniu odbyło się uroczy- SKO z wkładem 10 złotych, ufundowanych przez Bank
ste ślubowanie uczniów klasy I. Punktualnie o godzinie Spółdzielczy Rzemiosła Oddział w Przytyku. Szczególnie
11.00 prowadzący powitali zaproszonych gości, dyrektora miłym akcentem były życzenia i kosz pełny słodyczy od
szkoły, nauczycieli i rodziców, a szczególnie gorąco boha- wójta gminy Przytyk Dariusza Wołczyńskiego. Po uroterów uroczystości – uczniów klasy pierwszej.
czystości dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi udały się na
Pięknie wyglądające maluchy w galowych strojach i bi- słodki poczęstunek.
retach, gotowe na uroczystość ze zdziwieniem powitały niespodziewanych
gości – „szkolnych duszków”. Oj nie
łatwo było przekonać ich, że pierwszaki
są gotowe do podjęcia nauki w szkole.
Mimo stresu związanego z publicznym
występem, dzieci świetnie poradziły sobie z zadaniami. Publiczność nagrodziła
dzielnych pierwszaków gromkimi brawami, a duszki wyraziły zgodę na przyjęcie ich do grona uczniów tej szkoły.
Swoją postawą uczniowie udowodnili,
że są gotowi do złożenia uroczystego
ślubowania na sztandar szkoły. Następnie dyrektor szkoły dokonał symbolicznego pasowania na ucznia.
– Pasuję Cię na ucznia… – mówił
pan dyrektor, dotykając ołówkiem – jak
czarodziejską różdżką, ramion swoich Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie. Uczniowie: Agata Kołodziejczyk, Zuzanna
Kowalczyk, Jakub Krzosek, Joanna Majewska, Maria Mroczek, Zuzanna Szatan, Kaja Ślusarczyk, Magdalena Wójcie.
podopiecznych.
Wychowawczyni: Elżbieta Słomka.

Pasowanie: Szkoła Przytyk
19 października w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku odbyła się szczególna
uroczystość. W poczet uczniów szkoły przyjęto pierwszoklasistów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Wójt
Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, Komisja Oświaty

w składzie: Teodozja Kowalczyk, Barbara Olszak, Ewa
Olszewska, Przewodnicząca Rady Rodziców Monika
Stankiewicz-Kosior, dyrektor Publicznego Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego w Przytyku Ewa Jaskulska.
Pierwszoklasiści pod kierunkiem swojej wychowawczyni Anny Zasady przygotowali
program artystyczny, w którym zaprezentowali umiejętności wokalne
i recytatorskie. Wykazali się również
wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą
już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.
Pasowania na uczniów szkoły dokonała dyrektor Izabela Witkowska, kosz
pełen słodkości wręczył uczniom wójt
Dariusz Wołczyński. Dzieci otrzymały
również książeczki oszczędnościowe
z wkładem 10 złotych, ufundowane
przez Bank Rzemiosła w Przytyku.
Następnie wykonano pamiątkowe
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku. Uczniowie: Piotr Adamczyk, Szymon Adamie, Wiktoria
zdjęcia i dzieci udały się z rodzicami
Błaszczyk, Patrycja Derlecka, Małgorzata Drabik, Sebastian Gajda, Dawid Gałęziowski, Szymon Kępczyński, Jakub
na słodki poczęstunek.
Kosowski, Zuzanna Łęcka, Damian Mnich, Zuzanna Mnich, Wiktor Morawski, Julia Owczarska, Malwina Rękawik, Igor
Sobczak, Zuzanna Sobstyl, Marta Tokarska, Nikola Tokarska. Wychowawczyni: Anna Zasada.
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Nowe grupy w przedszkolu

Pasowanie na przedszkolaka
28 listopada w Przedszkolu
Publicznym w Przytyku odbyło
się „Pasowania na przedszkolaka”. Bohaterami spotkania były
dzieci, które w tym roku szkolnym zaczęły edukację.
W uroczystości wzięli udział
zaproszeni goście: Wójt Gminy
Przytyk Dariusz Wołczyński, Przewodnicząca Komisji Oświatowej
Rady Gminy Teodozja Kowalczyk, dyrektorka PSP w Przytyku
Izabela Witkowska oraz rodzice.
Dzieci zaprezentowały program artystyczny przygotowany
pod kierunkiem nauczycielek.
Występując przed publicznością
Wspólne zdjęcie nowych przedszkolaków.

wykazały się swoimi umiejętnościami, ale również odwagą.
Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Potem pani
dyrektor dokonała pasowania używając magicznego ołówka. Na pamiątkę dzieci otrzymały dyplomy
oraz kosze ze słodyczami od pana
wójta. Następnie wychowawczynie przygotowały niespodziankę
– wykonały teatrzyk „Czerwony Kapturek” na wesoło. Same
nauczycielki wcieliły się w role
bohaterów spektaklu. Przedszkolakom oraz zaproszonym gościom
przedstawienie bardzo się spodobało, czego dowodem były gromkie brawa. Potem dzieci pozowały
do pamiątkowego zdjęcia, a w salach czekała na nie słodka niespo-

Kolejna grupa dzielnych przedszkolaczków.

dzianka – pyszne torty.

Same nauczycielki wcieliły się w role aktorek
i brawurowo zagrały w „Czerwonym Kapturku”.
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Konkurs na najlepsze produkty regionalne

Podsumowanie projektu Stowarzyszenia
W Urzędzie Gminy w Przytyku Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zorganizowało konferencję podsumowującą
projekt „Mazowiecka Kuźnia Smaków.
Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”. Spotkanie było też
okazją do rozstrzygnięcia konkursu na
najlepsze produkty regionalne i lokalne
Południowego Mazowsza „Produkt Doliny Radomki”.
Dziedzictwo kulinarne to jeden
z wielu obszarów, które Stowarzyszenie
„Razem dla Radomki” stara się rozwijać, promując produkty, przedsiębiorców, organizując konkursy na najlepsze
produkty regionalne, kulinarne, a także
organizując stoiska wystawiennicze na
największych w kraju wydarzeniach związanych z promocją rolnictwa, produktów spożywczych – tych tradycyjnych i regionalnych.
Konferencja zorganizowana w Przytyku przy współudziale Gminy Przytyk stanowiła podsumowanie projektu
„Mazowiecka Kuźnia Smaków. Promocja dziedzictwa kulinarnego obszaru Południowego Mazowsza, wpływająca
na rozwój produktów tradycyjnych i regionalnych”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014–2020, w ramach Planu Operacyjnego.
Dzięki działaniom podejmowanym w projekcie LGD
zmierza do promowania producentów branży spożywczej

Kamila Kawińska została nagrodzona za Sójkę Wrzoską.

oraz rozwoju mieszkańców obszarów wiejskich, którzy
chcieliby podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą
związaną z produkcją zdrowej żywności. Działania realizowane w projekcie mają na celu budowę Szlaku Kulinarnego Południowego Mazowsza, szczegółowe informacje
i szkolenia o projekcie dostępne są m.in. na stronie www.
elearning-szkolenia.eu
Na zakończenie spotkania nastąpiło wręczenie nagród
w konkursie kulinarnym na najlepsze produkty regionalne i lokalne Południowego Mazowsza, gdzie wyróżniono
i nagrodzono 16 przepysznych produktów.
Jedna z głównych nagród została przyznana między innymi dla Kamili Kawińskiej za Sójkę Wrzoską.

Andrzejkowy czas wróżb

Spotkanie z Kołem Emerytów i Rencistów
24 listopada uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku postanowili
uczcić tradycyjny zwyczaj przepowiadania przyszłości
i wybrali się do Gminnej Świetlicy, gdzie oczekiwali na
nich goście – członkowie Koła Emerytów Rencistów.
Gościem na spotkaniu był też między innymi Wójt
Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński.
Dzieci z klas młodszych wprowadziły zebranych
w tematykę obchodów Andrzejek. Wyjaśniły pochodzenie święta i tradycje z nim związane oraz przybliżyły
sylwetkę świętego Andrzeja. Potem każdy z przybyłych
mógł poznać swoją przyszłość dzięki wróżbom.
Wróżki rozdały zebranym gościom ciasteczka
z magiczną przepowiednią i karteczkami ze szczęśliwą cyfrą. Przygotowane wróżby bardzo się podobały
zebranym. Na zakończenie uczniowie tańczyli w rytm
skocznej muzyki. Aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi
brawami.

Wróżki rozdały zebranym gościom ciasteczka z magiczną przepowiednią i karteczkami ze
szczęśliwą cyfrą.
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Nagroda Animator Kultury 2016
Miejskie Centrum Kultury oraz Biblioteka w Pionkach zorganizowały po raz kolejny Powiatowy Dzień Animatora Kultury.
Kilkanaście gmin z powiatu radomskiego
przedstawiło 25 listopada wytypowane
osoby przez Władze gmin właśnie w roli
animatora kultury na danym terenie. Miło
nam poinformować, że wśród osób wyróżnionych i nagrodzonych „Statuetka Animatora Kultury 2016” znalazła się Pani Jolanta
Kowalik – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie. Animator kultury, to
osoba, która różnymi metodami aktywizuje
społeczeństwo, rozbudza jego zainteresowania, pokazuje nowe i interesujące metody spędzania wolnego
czasu. Z jej inicjatywy powstało Stowarzyszenie „WRZOSOWISKO”, które działa od 2010r. angażując się w organizacje
imprez i uroczystości szkolnych jak i gminnych. Członkinie
Stowarzyszenia biorą aktywny udział w organizacji Ogólnopolskich Dni Papryki prezentując przetwory i produkty z papryka w roli głównej a także promują produkt regionalny na
Międzynarodowych Targach w Poznaniu i Kielcach.
W ramach działalności Stowarzyszenia we współpracy
z LGD Razem dla Radomki realizowany był projekt „Zderzenie pokoleń. Młodzi i seniorzy na rzecz edukacji kulturowej” i wtedy zrodziła się myśl powołania do życia zespołu
śpiewaczego. Członkiniami zespołu były uczestniczki projektu, które swój talent wokalny ujawniły podczas warsztatów muzycznych. Zakończenie projektu zostało zwieńczone

narodzinami zespołu Wrzosowianki w październiku 2014 roku w Publicznej Szkole
Podstawowej we Wrzosie.
Pierwszy występ zespołu miał miejsce
we Wrzosie podczas Folkowych Andrzejek
przy akompaniamencie Kapeli Braci Tarnowskich. Po tym występie zespół Wrzosowianki został zaproszony do Muzeum Wsi
Radomskiej z repertuarem kolędowym.
Nagranie z tego występu wyemitowała
Telewizja Regionalna w wigilijny wieczór
2014 roku. Od czerwca 2015 roku na harmonii akompaniuje młody muzyk Michał
Fokt.
Zespół reprezentował Gminę Przytyk podczas dożynek
powiatowych w Kowali i Klwatce Królewskiej. Wrzosowianki uczestniczyły w jarmarkach ludowych min. w Bieniędzicach, Skrzyńsku, Skrzynnie, Bierwcach.
Brały udział w Przeglądzie Twórczości Ludowej Mieszkańców Powiatu Radomskiego w Iłży oraz w Spotkaniach
z folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie, gdzie
zajęły II miejsce. Występowały także w Przysusze podczas
Dni Kolbergowskich a w Przytyku podczas Przeglądu Kapel
Weselnych oraz na Targach Papryki.
Repertuar zespołu, na którego czele stoi p. Alina Wachnicka stanowią teksty folklorystyczne naszego regionu a także
autorskie kompozycje członkiń grupy.
Chcemy dodać, że członkowie zespołu i Stowarzyszenia
aktywnie spędzają czas wyjeżdżają do kina, teatru.

Ponownie przypominamy – handel tylko na targowisku
Już wcześniej informowaliśmy, że zabroniony jest handel
poza wyznaczonym terenem targowiska. Jednak zdarza się,
że handlarze przyjeżdżają ubijać interesy już o pierwszej czy
drugiej w nocy.
Przypominamy, handel zwierzętami odbywa się na targowisku w poniedziałki i piątki od godz. 5.00. Zgodnie
z ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, zabrania się handlu poza terenem do
tego przeznaczonym. Dotyczy to także handlu na poboczu
drogi powiatowej oraz innych okolicznych drogach. Nie zastosowanie się do przedmiotowego zakazu będzie groziło odpowiedzialnością karną.
Uwaga!
W związku z rosnącym zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń Mazowiecki Wojewódzki Lekarz
Weterynarii przypomina, że jest to groźna choroba wirusowa
świń domowych i dzików. Rozprzestrzenienie tej choroby na
obszarze kraju skutkuje restrykcjami w obrocie trzodą chlewną i mięsem, co może spowodować drastyczny spadek cen
wieprzowiny.
Podstawową rolę w wykryciu choroby odgrywa szybka
reakcja hodowców i lekarzy weterynarii. W przypadku zauważenia objawów nasuwających podejrzenie choroby zakaźnej, znalezienia padłej świni bądź dzika lub w innych
niepokojących sytuacjach hodowcy są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu powiatowemu leka12

rzowi weterynarii bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii, jednostek samorządowych lub organów
porządku publicznego – czytamy w komunikacie.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby świnie wprowadzane do stad były oznakowane i zaopatrywane w świadectwa zdrowia. Należy zachować ostrożność przy zakupie tanich świń niewiadomego pochodzenia.
Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że:
1. Należy utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób
wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami;
2. Należy karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
3. Osoby mające kontakt z dzikami lub ich mięsem powinny
stosować środki higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka szerzenia się chorób, takie jak odkażanie rąk i obuwia
oraz unikać kontaktu ze świniami;
4. Należy na bieżąco oczyszczać i odkażać narzędzia oraz
sprzęty wykorzystywane do obsługi świń oraz środki
transportu.
Przypominam również o zakazie karmienia świń odpadkami kuchennymi.
Rolnicy stosujący się do zaleceń Inspekcji Weterynaryjnej w przypadku wystąpienia choroby otrzymają odszkodowanie równe wysokości poniesionych strat, natomiast rolnikom niestosującym się do tych zaleceń odszkodowanie nie
przysługuje.
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Zmiana wysokości świadczenia pielęgnacyjnego!
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przesyła informację, w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie z art.
17 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U z 2016 roku poz.
1518) świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1. matce albo ojcu,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny , z wyjątkiem
osób o znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli
nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej 16 roku
życia) albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie
ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej
opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji ( dotyczy dzieci do 16 roku życia).
Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, przysługuje świadczenie

pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali
pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym
stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3. nie ma innych osób takich jak opiekun faktyczny dziecka lub osoby będącej rodziną zastępczą, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1. nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub
2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak
nie później niż do ukończenia 25 roku życia (dotyczy
osób po 16 roku życia).
Do 31 grudnia 2016 roku świadczenie pielęgnacyjne
przysługuje w wysokości 1300,00 zł miesięcznie. W dniu
14 listopada 2016 r. w Monitorze Polskim (M.P. z 2016 r.
poz. 1103) ukazało się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku
2017. Od 1 stycznia 2017 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406,00 zł miesięcznie.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników
Urząd Gminy informuje, iż za zimowe utrzymanie dróg
na terenie Gminy Przytyk odpowiedzialne są następujące
podmioty:
Drogi Wojewódzkie
Obwód Drogowy Potworów; tel. (48) 671-30-07
Rejon Drogowy Radom; tel. (48) 331-04-68
WYKAZ DRÓG WOJEWÓDZKICH
1. 732 Przytyk – Gózd
2. 740 Radom – Potworów
Drogi Powiatowe
Obwód Drogowy Radom; tel. (48) 385-74-72,
601-073-834
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu; tel.
(48) 381-50-60
Zakład Usługowo-Handlowy „AXBUD” Arkadiusz
Goguła; tel. (48) 616-15-26
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
1. 1115W Przytyk – Kożuchów
2. 3334W Wir – Goszczewice – Przytyk
3. 3501W Wrzeszczów – Wrzos –Domaniów
4. 3335W Wir – Ostrołęka – Potkanna
5. 3336W Wieniawa – Przytyk –Jedlińsk
6. 3502W Przytyk – Wawrzyszów
7. 3503W Młódnice – Jarosławice – Radom

Drogi Gminne
Urząd Gminy w Przytyku; tel. (48) 618-00-95,
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku;
tel. (48) 618-03-18
Ponadto chcemy poinformować Państwa iż zgodnie
z art., 5.1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za uprzątnięcie błota, usuwanie śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości i jest odpowiedzialny
za wynikłe z tego tytułu nieszczęśliwe zdarzenia.
Przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część
drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika,
na którym jest
dopuszczony
płatny postój
lub parkowanie pojazdów
samochodowych.
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Wieczorek poetycki

Spotkanie z Lwowem w gimnazjum
W Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego odbyło się kolejne, ósme już spotkanie
z poezją, poświęcone tym razem twórczości lwowskiej i kresowej.
Nie sposób zapomnieć o Lwowie, z którym łączy się wielka narodowa epopeja Orląt Lwowskich
i o dorobku polskich poetów związanych z tym
miastem, takich jak: Marian Hemar, Tadeusz Śliwiak, Edward Słoński, Artur Oppman, Kornel Makuszyński czy Henryk Zbierzchowski.
To właśnie teksty między innymi tych autorów
zostały wyrecytowane przez gimnazjalistów podczas spotkania „Pamiętajmy o Lwowie, lwowskiej
poezji i piosence”.
Dyrektorka gimnazjum Ewa Jaskólska
powitała wszystkich gości przybyłych na wieczorek poezji.

Młodzież zaprezentowała wiersze o Lwowie i Kresach.

Zebrani licznie goście, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy
pobliskich szkół, księża i siostry zakonne, członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich, rodzice i znajomi uczniów w ogromnym skupieniu wysłuchali wierszy
poświęconych miastu, patriotyzmowi, walce narodowo-wyzwoleńczej i codziennemu życiu, krótkich
scenek dramatycznych, ballad oraz licznych piosenek z repertuaru melodii lwowskich.
Wieczorek zakończył się rozmowami przy kawie, herbacie i cieście przygotowanym przez rodziców uczniów.

Konserwacja kanału

Ciek wodny został oczyszczony
Na prośbę władz gminy i wójta Dariusza Wołczyńskiego Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
zdecydował o oczyszczeniu i poprawie drożności kanału
w Przytyku.
W ramach realizowanego zadania koryto cieku wodnego zostało odmulone, a na jego brzegach zostały uformowane skarpy. Wszystkie przeprowadzone prace miały na

Dzięki przeprowadzonym pracom kanał w Przytyku został oczyszczony.
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celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa powodziowego,
ale były też realizacją wniosków okolicznych mieszkańców. Zdarzało się, że ludzie skarżyli się na nieprzyjemny zapach dochodzący z zamulonego kanału. 6 grudnia
inwestycja została odebrana. Teraz poprawiła się estetyka kanału.
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Zakończona runda Sokoła
Ruszają przygotowania do wiosennych rozgrywek
Po rundzie jesiennej sezonu 2016/17 nasza
drużyna seniorska Sokół Przytyk zakończyła
rozgrywki na czwartym miejscu grupy drugiej
A-klasy. Teraz najbardziej zależy nam na odrobieniu strat do lidera, aby powalczyć o awans
do ligi okręgowej. Będzie to trudne, ale myślimy, że nasi piłkarze dadzą z siebie wszystko.
To ambitni zawodnicy i pod okiem trenera Zbigniewa Wachowicza od połowy stycznia 2017
będą starannie przygotowywać się do rundy
wiosennej.
Drużyna trampkarzy, których trenuje Paweł
Zarębski, spisywała się dzielnie w rozgrywkach I ligi okręgowej. Cel jaki założyliśmy,
czyli utrzymanie w tej lidze został osiągnięty.
Młodzi piłkarze nabierali doświadczenia w grze
z bardzo wymagającymi drużynami. Chcemy
rozwijać te młode talenty, bo warto stawiać na
zdolnych zawodników z naszej gminy. Przed
nami nowy sezon myślę, że również ambitnie
powalczymy.
Zarząd Klubu i piłkarze zapraszają na wiosenne rozgrywki i zachęcają do dopingowania
podczas meczy.

Drużyna seniorów

Drużyna trampkarzy.

Tabela po rundzie jesiennej – drużyna seniorów
Lp.

DRUŻYNA

MECZE

PUNKTY

ZW

RM

PO

BRAMKI

1

Mogielanka Mogielnica

12

32

10

2

0

37:10

2

Sadownik Błędów

12

30

10

0

2

31:15

3

Młodzik-18

12

23

7

2

3

34:17

4

Sokół Przytyk

12

22

7

1

4

21:8

5

Błotnica

12

21

6

3

3

39:20

6

Chojniak Wieniawa

12

21

5

6

1

25:17

7

POWAŁA TACZÓW

12

19

6

1

5

25:21

8

MKS WYŚMIERZYCE

12

15

4

3

5

39:31

9

Orzeł Gielniów

12

14

4

2

6

26:27

10

Zodiak Sucha

12

13

4

1

7

18:29

11

SKS POTWORÓW

12

6

2

0

10

16:42

12

Kraska Jasieniec

12

6

2

0

10

17:41

13

Jaguar Wolanów

12

1

0

1

11

7:57

Tabela – drużyna trampkarzy
Lp.

DRUŻYNA

MECZE

PUNKTY

ZW

RM

PO

BRAMKI

1

AS RADOMIAK

14

37

12

1

1

46:9

2

Orlik-14 Radom

14

31

10

1

3

43:20

3

Broń Radom I

14

26

8

2

4

46:18

4

Energia Kozienice

14

23

7

2

5

45:33

5

Sokół Przytyk

14

20

6

2

6

26:16

6

Lider Lipsko

14

13

4

1

9

31:55

7

Gracja Tczów

14

10

3

1

10

24:58

8

Potworów

14

3

1

0

13

27:79
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STYCZEŃ

LUTY
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

MARZEC
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

KWIECIEŃ

1
3
4
5
8
6
7
2
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

1
3
2
8
9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

MAJ
4
11
18
25

7
6
5
12 13 14
19 20 21
26 27 28

5
6
12 13
19 20
26 27

CZERWIEC
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

3
4
10 11
17 18
24 25

LIPIEC

SIERPIEŃ
6
1
2
3
4
5
7
8
9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

WRZESIEŃ
1
6
8
7
13 14 15
20 21 22
27 28 29

PAŹDZIERNIK

1
2
7
6
5
4
3
9
8
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

4
5
11 12
18 19
25 26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

2
3
9 10
16 17
23 24
30

LISTOPAD
2
3
5
1
4
6
7
8
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

4
5
11 12
18 19
25 26

GRUDZIEŃ
1
6
7
8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

