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Wesołych Świąt!
Nadchodząca Wigilia i Święta Bożego Narodzenia, to szczególny czas rodzinnych spotkań i radości. Życzymy wszystkim
Mieszkańcom naszej gminy, by w ich domach nie brakowało
radości, spokoju i miłości.
Niech Święta Bożego Narodzenia będą czasem wzajemnego
zrozumienia, uśmiechu i ciepła.
Życzymy wszystkim wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
2016 roku!
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński

Przewodniczący
Rady Gminy Przytyk
Krzysztof Wlazło

W TYM NUMERZE RÓWNIEŻ:

Przytyk liderem
Więcej na stronie 2

Jubileusz 100 lat!
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www.przytyk.pl

Mamy niskie podatki
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Gmina Przytyk potrafi wykorzystać fundusze
Która gmina z regionu jest najlepsza w pozyskaniu
środków unijnych? Dwutygodnik „Wspólnota” pismo o samorządach terytorialnych w Polsce przygotowało ranking ogólnopolski, wśród gmin w powiecie
radomskim świetnie wypadł Przytyk.
Ranking zawiera dane wykorzystania środków
unijnych z ubiegłej perspektywy. Liczy się ilość
zdobytych funduszy na jednego mieszkańca. To
podsumowanie pokazujące, ile łącznie środków zewnętrznych udało się wykorzystać samorządom. Pokazana jest również dynamika tego procesu i widać,
jak w poszczególnych okresach w gminach zmieniał
się poziom pozyskanych środków.
Nowy Most w Starym Młynie zbudowany także dzięki funduszom unijnym.

Stacja uzdatniania wody została zmodernizowana dzięki wsparciu z zewnątrz.

Gmina znalazła się wysoko
w rankingu
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Lp.

Gminy

Wydatki finansowane ze
środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w zł)

1.

Jastrzębia

1564,17

2.

Przytyk

1306,90

3.

Jedlińsk

1160,63

4.

Gózd

1140,99

5.

Zakrzew

1113,19

6.

Wolanów

723,91

7.

Jedlnia-Letnisko

712,67

8.

Kowala

653,22

9.

Pionki

600,23

10.

Iłża

461,46

11.

Skaryszew

283,89

12.

Wierzbica

216,77

W oparciu o ranking „Wspólnoty” sprawdziliśmy,
które samorządy z powiatu radomskiego wykorzystały unijną szansę. Co ważne, Mazowsze dostało
do podziału najmniej pieniędzy ze wszystkich województw.
Wśród gmin w powiecie radomskim na pierwszym
miejscu znalazła się Jastrzębia z kwotą 1567,17 złotych na jednego mieszkańca. Na drugim miejscu znalazł się Przytyk, który uplasował się na 792 miejscu
w kraju z kwotą 1306,90 złotych na jednego mieszkańca. Dodajmy, że wszystkich gmin w Polsce jest
około 2500.
– Wykorzystaliśmy szansę, by rozwinąć naszą
gminę. Dzięki temu mamy choćby nowoczesne targowisko w Przytyku, powstał zalew w Jagodnie. Jest
przedszkole, do którego wyposażenie kupiliśmy ze
środków unijnych. Jest też nowy most na Radomce
w Starym Młynie. Mamy też boisko „Orlik” oraz
boisko we Wrzosie i nowe place zabaw dla dzieci,
a także wyremontowane drogi – wylicza Dariusz
Wołczyński, Wójt Gminy Przytyk.
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Jubileusz Lucyny Rdzanek
Sto lat – piękny wiek. Bardzo rzadko bywają takie wydarzenia, jak 16 października 2015 roku, kiedy w Przytyku przeżywaliśmy wyjątkowe, pełne wzruszeń święto.
100-lecie swoich urodzin obchodziła Lucyna Rdzanek,
mieszkanka naszej gminy.
Uroczystość odbyła się w Urzędzie Gminy w Przytyku,
gdzie życzenia, dyplomy, kwiaty i prezenty dostojnej Jubilatce złożyli: Wójt Gminy Dariusz Wołczyński, Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Wlazło, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Delegatury Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu Zbigniew Gurtat,
dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Radomiu Teresa Bartosiewicz oraz najbliższa rodzina
Jubilatki, znajomi i przyjaciele.
– To chwila bardzo szczególna w życiu człowieka. Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin.
Sto lat, to czas, który dla większości z nas – zwłaszcza na
początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia.

Wspólna fotografia podczas uroczystości w Urzędzie Gminy.

Życzenia Jubilatce złożył między innymi Dariusz Wołczyński, Wójt Gminy Przytyk.

To czas, w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń
i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia, radości,
a także smutków. Życzymy, aby kolejne lata mijały Pani
w atmosferze miłości i wsparcia najbliższych. Niech
szczęście, jakim obdarzył Panią los przyniesie wiele pogody ducha, a dzień tak zacnego jubileuszu będzie dla Pani
okazją do spotkań z rodziną i przyjaciółmi – powiedział
wójt Dariusz Wołczyński.
Jubilatka urodziła się w Wyśmierzycach 6 października
1915 roku. W 1942 roku wyszła za mąż. Jest matką pięciorga dzieci – trzech synów i dwóch córek. Doczekała się
również 11 wnucząt i 16 prawnucząt.
Poza życzeniami i gratulacjami od najbliższych, od
rodziny, był też piękny tort oraz symboliczna lampka
szampana. Potem wzniesiono wspólny toast i odśpiewano:
200 lat niech żyje, 200 lat żyje nam…
My także życzymy Jubilatce dalszych lat w zdrowiu
i szczęściu.

Remont drogi wojewódzkiej II etap
Mieszkańców Przytyka cieszy informacja o remoncie by ułatwić przejazd. Same prace będą dość kosztowne takzniszczonej drogi wojewódzkiej, która przebiega przez że dlatego, że musi powstać kanalizacja deszczowa, zostaną też odtworzone instalacje podziemne. Przetarg został
miejscowość. Prace mają ruszyć w 2016 roku.
Odcinek drogi wojewódzkiej, to tak zwane „Przejście przez już rozstrzygnięty, zakończenie prac przewidziane jest na
Przytyk”, czyli fragment drogi od mostu na rzece Radomce koniec sierpnia 2016 roku.
aż do skrzyżowania z drogą gminną Przytyk- Jabłonna. PrzePrzypomnijmy, że w ubiegłym roku zakończono robobudowany odcinek liczy około 1,5 kilometra. Z szacunków ty prowadzone przy wjeździe do Przytyka, od strony Obwynika, że zrealizowanie tego etapu prac będzie kosztowało lasu. Drogowcy poszerzyli jezdnię do 7 metrów, ułożyli
generalnego inwestora około 4,6 miliona złotych. Z planowa- asfalt, zbudowali zatoki autobusowe, a w niektórych miejscach również azyle oraz chodnik
nego remontu drogi zadowolony
jest wójt Dariusz Wołczyński.
i ścieżkę rowerową. Przebudowa– Droga jest w fatalnym stanie,
ny został 800-metrowy odcinek
a różnice widać, bo część tej drotejże trasy za 2,3 miliona złotych.
gi wojewódzkiej na terenie naszej
Dodajmy, że remont drogi 740 jest
gminy już została zrobiona. Chcezwiązany z projektowaną budową
my przede wszystkim poprawić
zachodniej obwodnicy Radomia.
bezpieczeństwo, także rowerzyObwodnica Radomia – droga S7
stom. Będzie zbudowana ścieżka
– ma być poprowadzona nowym
rowerowa i chodnik – dodaje wójt.
szlakiem, a droga numer 740 bęPrzebudowany będzie odcinek drogi wojewódzkiej przebiegający przez
Planowana jest budowa ronda centrum
dzie z nią połączona zjazdem na
Przytyka, od mostu na Radomce do skrzyżowania z drogą Przytyk
– Jabłonna.
węźle „Mleczków”.
na skrzyżowaniu z drogą gminną,
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Podatki bez zmian

Radni utrzymali poprzednie stawki
Radni podjęli decyzję podczas sesji Rady Gminy, że
gminne podatki pozostaną na dotychczasowym poziomie.
Kolejny rok z rzędu gminne podatki nie będą zwiększone. Decyzję podjęli radni podczas listopadowej sesji Rady
Gminy w Przytyku. Radni zdecydowali między innymi
o wysokości podatków na kolejny, 2016 rok. Wysokości
stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości, a także
wysokości stawek podatku od środków transportowych,
jak również cena skupu żyta konieczna do wyliczenia podatku rolnego pozostały niezmienione.
Radni utrzymali podatki na poziomie z roku 2015.
Dodajmy, że przed rokiem także nie doszło do podwyżek podatków, a ostatnie zmiany były pięć lat temu. To
ważne jest z punku widzenia naszych lokalnych podatników, którzy nie odczują tych wydatków w swoim budżecie domowym. Poziom gminnych podatków jest jednym
z najniższych w regionie. Budynki mieszkalne w Gminie
Przytyk są zwolnione z opłat. Dodatkowo Rada Gminy nie
wprowadziła opłaty adiacenckiej.
– Zdajemy sobie sprawę, że trzeba być ostrożnym
w podnoszeniu stawek, choć przecież podatki są potrzebne, na przykład na przeprowadzenie gminnych inwestycji – mówili radni.
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Na listopadowej sesji Rady Gminy w Przytyku radni zdecydowali, że kolejny rok nie będą
podnosić podatków.

W tabelach przedstawiamy wysokość podatków na
2015 rok.
Uchwały Rady Gminy zamieszczone są na stronie BIP
Gminy Przytyk pod adresem: www.bipprzytyk.pl
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Modernizacja dróg na terenie Gminy Przytyk
Ulica Domaniowska
Zakończyła się generalna przebudowa ulicy Domaniowskiej w Przytyku.
Dzięki modernizacji poprawiły się warunki do przejazdu, nie tylko mieszkańcom Przytyka. A to nie jedyna inwestycja drogowa w naszej gminie.
Ulica Domaniowska znajduje się
w Podgajku Zachodnim i stanowi dogodne połączenie choćby z Przytyka
do Słowikowa. W wyniku prac została wykonana nawierzchnia asfaltowa
o długości 906 metrów oraz szerokości
4,5 metra. Ponadto zostały wykonaPonad 900 metrów ulicy Domaniowskiej w Przytyku ma po
remoncie nawierzchnię asfaltową.

Gmina dostała dofinansowanie na modernizację Domaniowskiej.

ne pobocza oraz na odcinku 200 metrów odwodnienie drogi. Wykonawcą
wszystkich prac było Przedsiębiorstwo
Robót Drogowo-Mostowych z Pawłowa. Wszystkie prace kosztowały około
300 tysięcy złotych. Gmina dostała jednak dofinansowanie na inwestycje – 100
tysięcy złotych z Funduszy Ochrony
Gruntów Rolnych.
– Cieszymy się, że mogliśmy wyremontować tę ulicę. Mieszkańcy już
wcześniej apelowali o przebudowę drogi
i teraz mogliśmy zrealizować inwestycję.

Droga Wrzos–Wrzeszczów – przebudowa
Tymczasem w gminie Przytyk zakończyła się już kolejna przebudowa, tym razem drogi
powiatowej. Inwestorem było starostwo. To droga, która już dawno
wymagała gruntownego remontu.
W ramach inwestycji, na niespełna trzykilometrowym odcinku od
skrzyżowania z drogą wojewódzką
numer 740, została położona nowa
nawierzchnia asfaltowa o szerokości
pięciu metrów, odwodnienienie jezdni, poszerzenie poboczy i zjazdy do
posesji.
– Jesteśmy bardzo zadowoleni,
że wiele lat starań i zabiegania o realizację tejże inwestycji okazało się
przynieść oczekiwany skutek. Na
pewno poprawi się bezpieczeństwo
przejazdu – usłyszeliśmy w Urzędzie
Gminy

Wartość inwestycji to kwota około 1 100 000 złotych.

Realizacja drogi powiatowej Wrzos – Wrzeszczów.
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Andrzejki i występ chóru
Od występu chóru szkolnego z Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci w Przytyku rozpoczął
się program artystyczny dla szacownych seniorów z gminy Przytyk.

Taneczne, andrzejkowe popołudnie w szkole w Przytyku.

Wszystko działo się 25 listopada, gdy uczniowie ubrani w stroje ludowe przedstawili najważniejsze zwyczaje
i obrzędy andrzejkowe. Podczas występu pojawiły się
również ludowe przyśpiewki, które rozweseliły publiczność zgromadzoną w Urzędzie Gminy. Na koniec sami
seniorzy mieli okazję wziąć udział w drobnych wróżbach
i zabawach andrzejkowych, co wywołało spore zainteresowanie i uśmiech na twarzach gości.
Andrzejkowy nastrój uczniowie kontynuowali w godzinach wieczornych już w swojej szkole. Członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali mnóstwo atrakcji.
Były tradycyjne wróżby, takie jak: lanie wosku, losowanie
imienia wybranka lub wybranki, odczytywanie magicznych znaków z rozrzucanej skórki jabłka, układanie puzzli
z życiowymi dokonaniami. Zabawa była znakomita – klaskania, skakania i pląsania nie było końca!

Niezwykły wieczór
w bibliotece
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Przytyku 19 listopada odbył się Wieczór Andrzejkowy. Wesołe wróżby
trwały przez trzy godziny.
Wieczór przyciągnął do biblioteki sporą grupę dzieci.
Podczas spotkania nie mogło zabraknąć tradycyjnego lania wosku bo bez tego Andrzejki nie byłyby udane. Każdy
chciał poznać imię swojej przyszłej wybranki lub wybranka, a także znaleźć odpowiedź na pytanie: co mnie czeka
w niedalekiej przyszłości? Dziewczynki przekuwały duże
serca, na których były imiona chłopców, natomiast chłopcy serce z imieniem, na którym miała być ich przyszła
wybranka. Były też wróżby z kolorami, kartami oraz kostkami. Na pytania starały się odpowiedzieć wróżki, w które
wcieliły się bibliotekarki.
Uzupełnieniem wieczoru była fotobudka. Automat
wykonywał kilka ujęć, a po kilkunastu sekundach dzieci,
przebrane w różne stroje z kolorowymi gadżetami odbierały gotowe zdjęcie. Oprócz wesołej zabawy i wróżb dla
dzieci został przygotowany słodki poczęstunek.
- Andrzejki okazały się wesołym spotkaniem towarzyskim, wspaniałą zabawą dostarczającą wielu przeżyć
i emocji zarówno dzieciom jak i organizatorom – powiedziała Magdalena Kowalczyk dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Przytyku.
Na zakończenie wieczoru każdy uczestnik zabrał do
domu andrzejkowy kapelusz oraz ciasteczko z wróżbą.

Lekcja tolerancji

Udane zajęcia o pomaganiu

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej imienia
Przyjaciół Dzieci w Przytyku postanowili pomagać dzieciom niepełno-sprawnym. Najpierw przystąpili do akcji
Każdy wpatrywał się w odlew wosku, by odczytać swoją przyszłość.

Przedstawienie „Rzepka” wzbudziło duże zainteresowanie szkolnej widowni.
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„Mamy chętkę na zakrętkę” zbierając plastikowe korki
dla Stowarzyszenia Budujemy Przystań w Radomiu. Celem zbiórki jest spełnianie marzeń dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Kolejnym działaniem integrującym uczniów z osobami niepełnosprawnymi, był występ w Przytyku dzieci
z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu. Wszystko działo się 6 listopada.
Przedstawieniem „Rzepka” dzieci udowodniły, że potrafią się świetnie bawić i są otwarte na drugiego człowieka. Spotkanie z dziećmi niepełnosprawnymi pokazało, że
„bycie innym” wcale nie oznacza bycia gorszym. Była to
doskonała lekcja tolerancji.
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Przydatna siłownia

Są urządzenia do ćwiczeń

Dobra wiadomość dla tych, którzy cenią sobie zdrowy
i aktywny tryb życia! Można korzystać z siłowni. Urządzenia siłowni zostały zamontowane w Podgajku Zachodnim.
Każdy może sobie tu przyjść i poćwiczyć. Siłownię pod
chmurką wybudowano ze środków z budżetu sołeckiego.

Plac zabaw zaprasza

Miejsce nie tylko dla dzieci

Są huśtawki, zjeżdżalnie – z placu zabaw w Przytyku
można korzystać przez cały dzień.
Choć plac zabaw istnieje już od pewnego czasu, to
ostatnio przybyło tam urządzeń. Pojawił się między innymi stół do tenisa. Można tam przyjść ze swoimi rakietkami
i pograć w ping-ponga. Cały plac zabaw został ogrodzony,
a teren jest monitorowany przez kamery. Można więc bezpiecznie się bawić. Plac zabaw wybudowano ze środków
z funduszu sołeckiego.

Z siłowni można korzystać o każdej porze.

Gdy przemoc w domu

Plac zabaw jest teraz ogrodzony.

Pasowanie na przedszkolaka

Jest Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”. Infolinia 801 120 002
Telefon czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00–22.00, w niedzielę i święta w godzinach
8.00–16.00. W środy w godzinach 18.00–22.00 dyżurują
prawnicy, w pozostałe dni – konsultanci do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Telefoniczna poradnia prawna 22 666 28 50. Dyżury
prawne odbywają się w poniedziałki i wtorki w godzinach
17.00–21.00. Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać:
- wsparcie psychologiczne,
- informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie,
- pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie
„Niebieska Linia” na rzecz osób krzywdzonych, także
w przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/lub nie przestrzega
postanowień sądu.
Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość – nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca
zamieszkania.
Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy
oraz świadków – razem możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji!
www.niebieskalinia.info
niebieskalinia@niebieskalinia.info

Uroczyste „Pasowanie na przedszkolaka” miało miejsce niedawno w placówce w Przytyku. Zgromadzeni licznie rodzice oraz zaproszeni goście, mogli podziwiać dzieci
w tańcach przedstawiających dane grupy. Zaprezentowały
się Smerfy, Pszczółki, Słoneczka, Misie, Krasnoludki.
W tym dniu prowadzącymi uroczystość były 5-latki
z grupy Misiów pod opieką Eweliny Wziątek. Występy
zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Następnie pani dyrektor, Alicja Kazimierska, dotknięciem ołówka pasowała każde dziecko na przedszkolaka.
Zostały wręczone także tarcze ze znaczkami grup.
Pani skarbnik, Anna Rogulska w imieniu wójta gminy
Przytyk, wręczyła dzieciom kosze ze słodkimi upominkami.
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Przydatny sprzęt usprawni prace
Gmina kupiła ciągnik, wraz z pługiem do odśnieżania,
ładowaczem.
Skala potrzeb społeczno-gospodarczych związanych
zarówno z koszeniem terenów zielonych, odśnieżaniem
dróg publicznych, czy wywozu ścieków zdeterminowała do zakupu ciągnika dla potrzeb Urzędu Gminy. Został
zakupiony ciągnik, który posiada możliwość montażu
pługa śnieżnego, przyczepy czy beczkowozu. Ma osprzęt
w postaci ładowacza czołowego z wyprowadzoną hydrauliką i elektryką sterowana z kabiny ciągnika, oraz pługu
do odśnieżania. Kabina jest dwumiejscowa, wyposażona
między innymi w ogrzewanie, klimatyzacje, regulowany
fotel. Pojazd służyć będzie społeczności lokalnej o każdej
porze roku.

Ciągnik będzie służył do wszelkich prac gospodarczych w gminie.

Droga z Przytyka do Wawrzyszowa łączy gminy
Zakończyły się prace związane z przebudową drogi powiatowej Przytyk – Wawrzyszów. Teraz można
łatwiej dojechać z Przytyka do Wawrzyszowa.
W uroczystym przecięciu wstęgi, będącym
symbolicznym zwieńczeniem prac uczestniczyli
między innymi starosta Mirosław Ślifirczyk, Wójt
Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, Wójt Gminy
Wolanów Adam Gibała, Skarbnik Urzędu Gminy
w Przytyku Anna Rogulska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Joanna Chojnacka, radni powiatowi i Radni Gminy w Przytyku i Wolanowie, przedstawiciele generalnego wykonawcy firmy Strabag,
a także mieszkańcy sołectwa Krzyszkowice na czele z sołtysem Markiem Musiałkiem.
Wyremontowana została nawierzchnia drogi
asfaltowej na odcinku o długości 825 metrów. W ramach tej inwestycji poszerzona została istniejąca jezdnia.
Teraz ma 5,5 metra szerokości i wzmocnioną konstrukcję. Wykonawca położył nową nawierzchnię asfaltową,
utwardził pobocza oraz przebudował zjazdy na posesje.
Wykonawca zadbał również o odwodnienie drogi oraz jej
właściwe oznakowanie.
Koszt realizacji X i XI etapu prac polegających na przebudowie drogi powiatowej wyniósł 970 278 złotych, z czego 100 000 złotych, to środki własne Gminy Przytyk.

Wyremontowana droga teraz ma 5,5 metra szerokości i wzmocnioną konstrukcję.
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Uroczyste otwarcie zmodernizowanej drogi Przytyk – Wawrzyszów.

Pojemnik na odpady
komunalne!

Każde gospodarstwo domowe na terenie gminy
otrzyma pojemnik na odpady komunalne bytowe w terminie do 31 stycznia 2016 r.
Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l
z nadrukiem GMINA PRZYTYK, odporny na niskie
temperatury i nagrzewanie,
wyposażony w kółka, z klapą
szczelnie zamykaną, będzie
posiadał uchwyt lub listwę
ułatwiającą
przetaczanie,
oraz listwę umożliwiającą
opróżnianie przez śmieciarki.
Pojemniki będą dostarczane bezpośrednio do każdego
gospodarstwa.
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Folkowe Andrzejki

Muzyczne spotkanie we Wrzosie
– Nie zawsze można potańczyć przy
dawnej, dobrej muzyce, a tak było we
Wrzosie – mówili uczestnicy Folkowych
Andrzejek.
To dzięki Lokalnej Grupie Działania
„Razem dla Radomki”, która wspólnie
ze Stowarzyszeniem „Wrzosowisko”,
Publiczną Szkołą Podstawową we Wrzosie oraz Gminą Przytyk przygotowała
piątą już edycję Andrzejek Folkowych.
Impreza odbyła się, 28 listopada w szkole podstawowej we Wrzosie.
– Nie możemy patrzeć w przyszłość,
jeśli nie uszanujemy naszej historii, tradycji, rodzimej kultury, naszych starych
zwyczajów – mówiła Jolanta Kowalik,
dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie podczas otwarcia imprezy.

„Plejada” tańczy i śpiewa.

Folkowe Andrzejki – to wydarzenie, które jest przygotowywane od pięciu lat. Ma na celu integrację mieszkańców, ale również promocję rodzimego
folkloru, dziedzictwa kulturowego oraz
powoli zapominanych obrzędów i zwyczajów. Można je było ponownie zobaczyć na scenie w sali sportowej szkoły.
– Naszej idei nie jest obca też chęć
przypomnienia o minionym już, ale
pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym
były wiejskie zabawy ludowe – podczas
których grane były huczne mazurki,
oberki i fokstroty! – dodawali organizatorzy.
Przed licznie zgromadzoną publicznością zaprezentowało się 11 zespołów
śpiewaczych i kapel ludowych. Pod-

„Wrzosiki” szykują się do występów.

czas imprezy wystąpili również przedstawiciele naszej lokalnej społeczności
z Wrzosu: zespół śpiewaczy „Wrzosowianki” oraz „Wrzosiki” czyli uczniowie
klasy III szkoły z Wrzosu. Jak zwykle
– doskonale zaprezentowała się „Plejada”, czyli zespół z Publicznego Gimnazjum w Przytyku. Szczególnie serdecznie został przyjęty występ najmłodszych
artystów, czyli „Wrzosików”.
– Kto wie, może za kilka lat zobaczymy was występujących w „Plejadzie” – mówili zebrani do najmłodszych
artystów.
Świetnie wypadli także artyści z Wieniawy i „Kalina” z Marianowic. Gdy zagrał zespół Bieniędzice – wielu ruszyło
do tańca, w tym obaj wójtowie – z Przytyka Dariusz Wołczyński i z Wieniawy
– Krzysztof Sobczak. A gdy zagrała kapela Foktów – tańczyła już większość widzów.

Przy tak skocznej muzyce nie można było nie tańczyć.
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Lekkoatleci nie zawiedli
Młodzi lekkoatleci ze szkół podstawowych
z gminy Przytyk odnieśli sukcesy podczas występów w ramach radomskich biegów ulicznych, a były to biegi w ramach Grand Prix
radom, bieg Niepodległości i ostatni Bieg Mikołajkowo-Charytatywny.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy ale na
szczególną uwagę zasługują Andrzej Witkowski i Dominik Królikowski. Pozostali wyróżniający się biegacze to Ola Rucikowska, Oskar
Petynka, Maja Rucikowska, Mariusz Kozik,
Julia Kozik, Karolina Sałaj, Roksana Garczyńska, Bartek Nolberski, Dominik Witkowski.

„Aby ocalić pamięć” czyli spotkanie z poezją stanu wojennego
W związku z trzydziestą czwartą rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego
uczniowie Publicznego Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Przytyku przygotowali wieczorek poetycki, podczas którego recytowali
wiersze obrazujące trudną rzeczywistość tamtego okresu.
Zarówno dla nich samych, jak również dla
ich kolegów i zebranych gości, wśród których
znaleźli się: wójt gminy – Dariusz Wołczyński,
świadek tamtych wydarzeń pan Gabriel Bilski,
współtwórca spotkania, śpiewający piosenki
z repertuaru Jacka Kaczmarskiego – pan Ma-

rek Mastalerek oraz przedstawiciele różnych
grup społeczności lokalnej, była to bardzo
ciekawa lekcja historii, która na pewno zostanie na długo w pamięci.
Jak co roku, wszyscy goście i uczestnicy
spotkania z poezją mieli okazję wspólnie porozmawiać przy herbatce i ciasteczku.
Warto zaznaczyć, że wieczorek poetycki
jest organizowany w gimnazjum w ramach
innowacji pedagogicznej, której autorkami
i realizatorkami są: Elżbieta Fokt, Joanna Leśnowolska i Kinga Kubicka- Szymanowicz.
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Szkoła liderów z angielskim

Wyjazdowe zajęcia gimnazjalistów
Grupa 20 uczniów z Publicznego Gimnazjum w Przytyku wzięła udział od 6 do 12 listopada, w obozie językowoszkoleniowym EuroWeek – Szkoła Liderów. Obóz odbył
się w Międzygórzu koło Bystrzycy Kłodzkiej. Większość
uczniów przyjechała na obóz po raz drugi, pamiętając
o wspaniałych doświadczeniach z poprzedniego roku.
Organizatorzy, Europejskie Forum Młodzieży z siedzibą w Bystrzycy Kłodzkiej, i tym razem nie zawiedli. Zajęcia, prowadzone w języku angielskim przez wolontariuszy
z Filipin, Azerbajdżanu, Kenii, Meksyku i innych krajów
wypełniały cały dzień. Program typowego obozu zazwyczaj obejmuje 4 bloki tematyczne: „Praca w grupie”,
„Kierowanie”, „Praca” i „Europa”. Zajęcia odbywają się
w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych
i praktycznych ćwiczeń. Poziom języka jest dostosowywany do poziomu grupy, a plan ramowy modyfikowany
w zależności od jej potrzeb.
W tegorocznym obozie uczniowie doskonalili umiejętność autoprezentacji oraz prezentacji partnerów w języku angielskim, brali udział w debacie oxfordzkiej, uczyli
się współpracy w grupie. Dowiedzieli się, jak ważne jest
budowanie zaufania do członków grupy, czy umiejętność
dobrej organizacji czasu pracy i zadań. Trudne zadania takie jak „Mission impossible”, „Projekt wymarzonego państwa” oraz przygotowanie filmów i inscenizacji rozbudzały kreatywność i dostarczały niezapomnianych emocji.
Ważną częścią szkolenia były prezentacje na temat krajów, z których pochodzili wolontariusze. W tym roku za-

Wspólne występy uczniów.

prezentowały się: Łotwa, Francja, Dania, Włochy, Indie,
Filipiny, Chiny, Meksyk, Kolumbia, Turcja, Azerbejdżan
i Kenia. Uczniowie, podobnie jak w zeszłym roku, uczyli
się podstawowych słówek, sposobów powitania, tradycyjnych tańców, poznawali narodowe potrawy i święta.
Ukoronowaniem każdego dnia była międzynarodowa dyskoteka.
Uczniowie mieli wiele okazji do prywatnych rozmów z wolontariuszami – w przerwach między zajęciami
i w czasie wspólnych spacerów po okolicy, czy wycieczek
do Bystrzycy i Kłodzka. Te nieformalne kontakty były bezcenne – uczniowie mogli porozumiewać się w języku angielskim i oswajać z kulturami tak odmiennymi od naszej.
Alina Mastalerek, Joanna Leśnowolska

Niecodzienny gość

Święty Mikołaj pojawił się 7 grudnia z workiem słodyczy w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Przytyku.
Czekało na niego wiele dzieci i ich opiekunowie. Dzieci
zostały obdarowane prezentami oraz słodyczami.
Do przygotowania paczek mikołajkowych przyczynił
się Pan Romuald Angrot.
Na twarzach maluszków pojawił się uśmiech od ucha
do ucha. Co prawda Mikołaj miał trochę dziwną brodę,
która wielu wydała się podejrzana.
Dzieci były pod ogromnym wrażeniem, a w podziękowaniu za przybycie Mikołaja pięknie recytowały wierszyki i wręczały laurki.

Usuwanie azbestu
Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu na
terenie gminy Przytyk dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji, w kwocie
22.015,00 złotych. Projekt realizowanego w ramach Pro-

gramu WFOŚIGW w Warszawie, Działanie: Ochrona powierzchni ziemi Nr programu: 2015-OZ-12.
W ramach ww. programu odebrano azbest od 27 rolników w ilości 82,00 Mg. Termin zakończenia zadania:
10.11.2015 rok.
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Uczniowie na schwał

Ślubowanie pierwszych klas
14 października w szkole podstawowej
w Przytyku odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Na uroczystość
przybyli zaproszeni goście, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie. Pani dyrektor powitała przybyłych gości i pierwszaków krótkim
przemówieniem. Po zaprezentowaniu przez
najmłodszych swoich umiejętności wokalnorecytatorskich nastąpiło uroczyste ślubowanie
i pasowanie przez Panią dyrektor. Starsi koledzy przyjęli pierwszaków w poczet braci uczniowskiej.
Tego samego dnia również w szkole we
Wrzosie pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście, grono pedagogiczne, rodzice i uczniowie. Po powitaniu i przemówieniu pani dyrektor Jolanty
Kowalik dzieci wystąpiły w przedstawieniu przygotowanym specjalnie na tę okazję. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie przez panią dyrektor.
Z kolei 17 listopada w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie
15 uczniów klasy pierwszej zdało swój pierwszy egzamin
i zastało pasowanych na uczniów.
Uroczystość odbyła się w sali sportowej, z udziałem całej społeczności szkolnej i rodziców uczniów klasy pierwszej. Wszystkich zebranych, na czele z Wójtem Gminy
Przytyk, powitał dyrektor szkoły Witold Kosiec. Zwrócił
się w serdecznych słowach do pierwszoklasistów, którzy
w tym dniu wyglądali pięknie. Przybyli na uroczystość
w kolorowych biretach dodających im powagi. Dyrektor szkoły wyraził nadzieję, że nowe środowisko będzie
sprzyjać pierwszakom zarówno w rozwoju ich osobowości jak i talentów.
Potem dzieci zaprezentowały część artystyczną. Wykazały się różnymi umiejętnościami, toteż egzamin na ucznia

Uczniowie klas pierwszych w Przytyku złożyli uroczyste ślubowanie.

zdały śpiewająco. Kulminacyjnym punktem uroczystości
było ślubowanie na sztandar szkoły. Po złożonej przysiędze dyrektor pasował ich na uczniów.
W przemówieniu skierowanym do uczniów wójt Dariusz Wołczyński wyraził nadzieję, że uczniowie będą rozwijać w szkole swoje zdolności i w przyszłości wyrosną
na mądrych ludzi. Pan wójt podarował pierwszakom kosz
pełen słodkości.
Miłą niespodzianką dla pierwszaków było ufundowanie im przez Bank Spółdzielczy w Przytyku książeczek
oszczędnościowych z wkładem po 10 złotych. O swoich
najmłodszych kolegach pamiętali też starsi uczniowie,
którzy złożyli pierwszakom życzenia i obdarowali ich kolorowymi ołówkami.
Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klasy
pierwszej pozowali do pamiątkowych zdjęć, a następnie
udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Włączenie najmłodszych dzieci do grona uczniów
odbyło się w towarzystwie bajkowych postaci – Kubusia
Puchatka i jego przyjaciół, a nad
całością czuwała wychowawczyni
klasy pierwszej Izabela Matracka.
WRZOS
Publiczna Szkoła Podstawowa.
Wychowawczyni:
Bożena Sobczak
Uczniowie:
Wiktor Antoniewicz, Dorota Bugajczyk,
Julia Burska, Dominik Czajka,
Sabina Deptała, Faustyna Gęgała,
Katarzyna Kasprzak, Oskar Kawiński,
Oliwia Kołodziejczyk, Katarzyna Konopna,
Michał Kosiec, Jakub Kościowski,
Kacper Kościowski, Maja Królikowska,
Antoni Majewski, Wiktoria Markowska,
Szymon Ogiński, Amelia Oparcik,
Bartłomiej Pietrzak, Lena Porczek,
Weronika Radomska, Piotr Rajkowski,
Aleksandra Siedlecka, Karolina Szatan,
Michał Woźniak, Alicja Wójcik,
Tobiasz Ziółek.
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PRZYTYK
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Przyjaciół Dzieci.
Klasa I A.
Wychowawczyni:
Justyna Szwarnewicz
Uczniowie:
Jakub Bartosiak, Mateusz Bisiński,
Bartłomiej Fetraś, Jakub Fokt,
Łukasz Jaworski, Kacper Fokt,
Krzysztof Kozerski, Robert Łomża,
Bartosz Marciniak,
Igor Pawlikowski,
Mikołaj Pieczeniak, Patryk Pośnik,
Kacper Prasek, Michał Prasek,
Zuzanna Prus, Łukasz Pysiak,
Maja Rękawik, Jakub Ruszczyk,
Gustaw Szymański,
Patryk Truściński,
Wiktoria Wieczorek, Maja Wójcik.

PRZYTYK
Publiczna Szkoła Podstawowa
imienia Przyjaciół Dzieci.
Klasa I B.
Wychowawczyni:
Agata Kalbarczyk
Uczniowie:
Maja Białkowska, Aleksandra Drabik,
Michał Czajka, Amelia Janowska,
Weronika Jasińska, Olga Fijołek,
Magdalena Kaszuba,
Damian Kępczyński,
Agata Kościowska,
Bartłomiej Krzyszewski,
Antonina Kuc, Zuzanna Kurek,
Maja Mizerska, Filip Mnich,
Piotr Mnich, Krystian Pietrasik,
Krystian Religia, Marta Sałuda,
Klaudia Szymańska, Natalia Warmiak,
Maria Warulik.

PRZYTYK
Publiczna Szkoła Podstawowa imienia
Przyjaciół Dzieci.
Klasa I C.
Wychowawczyni:
Agnieszka Matracka
Uczniowie:
Antoni Dzięgielewski,
Aleksandra Głowacka,
Julia Gumowska, Kinga Jabłońska,
Iga Kalbarczyk, Jakub Kosowski,
Szymon Kowalik, Karol Kusztal,
Kinga Olczykowska, Nikola Puszka,
Mikołaj Rut, Krzysztof Skrzypczyński,
Kamil Sobstyl,
Kacper Szczepanowski,
Julia Szubińska, Michał Szwarnewicz,
Wiktoria Szymaniak,
Oskar Tarnowski, Jakub Wierzbicki,
Klaudia Wojcieszak, Nikola Wójcik,
Wiktor Wolski, Maja Zawisza.
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WRZESZCZÓW
Publiczna Szkoła Podstawowa
imienia Kornela Makuszyńskiego.
Wychowawczyni:
Izabela Matracka
Uczniowie:
Anita Dudzińska, Zuzanna Gmyrek,
Bartłomiej Jaworski, Julia Kozik,
Mariusz Kozik, Dominik Królikowski,
Paulina Lesiak, Szymon Lipiec,
Filip Nowak, Oskar Petynka,
Lena Przybyś, Maja Rucikowska,
Andrzej Sakowski, Maja Sobol,
Maja Szatan.

Boże Narodzenie
przed naszym domem

Rozpoczynamy konkurs na
najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową w naszej gminie. Chodzi
przede wszystkim o to, by docenić
udekorowany świątecznie balkon,
posesję, czy witrynę.
Boże Narodzenie, to najradośniejsze święta w roku. Zachęcamy
do ozdabiania, dlatego też mamy
dla Was ten konkurs.
Zasady konkursowe:
1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku.
2. Celem konkursu jest inspiracja mieszkańców gminy do
podniesienia estetyki posesji, poprzez świąteczne udekorowanie.
3. Zgłoszenia do konkursu – zdjęcia ozdobionej posesji,
balkonu, przyjmujemy do 20 styczna 2016 roku na
adres poczty email: bibliotekaprzytyk@o2.pl. Zdjęcie cyfrowe można też przynieść do siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej, w Przytyku, ul. Zachęta 34,
w godzinach pracy biblioteki. Telefon 48 618 00 27.
W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, dokładny
adres i numer telefonu.
4. Przedmiotem konkursu jest balkon, taras, posesja, plac
przed domem, witryna sklepowa.
5. Organizator powołuje Jury, które dokona oceny ozdób.
Jury zastrzega prawo podziału nagród.
6. Przewidziana jest nagroda – tablet, dla najpiękniejszej
ozdoby, a zdjęcia wyróżnionych ozdób opublikujemy
w następnym numerze.
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Informacja dla
mieszkańców
Gminy Przytyk

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z.o.o informuje, że zgłoszeń awarii sieci
i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych będących w posiadaniu zakładu należy dokonywać
w dni powszednie w godz. 7.30–15.30 w siedzibie
zakładu ul. Rynek 34, tel. 48 618 03 18, natomiast
w pozostałych godzinach w dni powszednie, soboty i niedziele oraz dni wolne od pracy na numer
tel. 784 001 518.

Zimowe utrzymanie dróg?

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
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
Drogi gminne:
– Urząd Gminy w Przytyku, tel. 48 619 00 95
– Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku,
tel. 48 618 03 18
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Świetne rozpoczęcie sezonu siatkarzy KS Grom Przytyk
Podopieczni trenera Karola Wlazło wygrali już dwa na
trzy rozegrane pierwsze mecze w obecnym sezonie ligowym i śmiało idą za ciosem.
Hala pękała w szwach od kibiców, co cieszy zawodników, bo takiego dopingu jeszcze nie widzieli. Dwa pierwsze mecze team z Przytyka wygrał po tie-breakowych
walkach. Bardzo dobre ataki Adama Witkowskiego czy
Bartłomieja Leśniewskiego, rozegranie Jarosława Jabłonki, a także dobre przyjęcia libero Michała Sikory, dawały
cenne punkty w setach. Nie wykluczając innych zawodników – każdy pokazywał jak bardzo zależało mu na wygranej. Dwa zwycięstwa na pewno bardzo cieszą i są znakomitą prognozą na przyszłość. Jednakże w ostatnim meczu
doszło do prawdziwego horroru, który przysporzył licznej
grupie kibiców z Przytyka team Gromu. Ten mecz mógł
zakończyć się lepszym wynikiem, lecz siatkarze z Warki nie dali rozwinąć gry gospodarzom. Trzeba przyznać,
że Grom stracił bardzo cenne punkty przez rozluźnienie,
które wkrada się do zespołu po zdobyciu chociażby kilku
punktów pod rząd, tym samym 3 punkty powędrowały do
Warki.
To pierwszy sezon gry nowopowstałego klubu, chłopaki starają się i trenują trzy razy w tygodniu, więc nie
można zarzucić im niczego. Do przytyckiej hali przychodzi mnóstwo kibiców, za co cała drużyna dziękuje.
Terminy rozgrywek

Drużyna siatkarska mężczyzn KS GROM PRZYTYK;
w skład, której wchodzą: trener: Karol Wlazło, II Trener:
Paweł Wlazło. Kapitan drużyny – Jarosław Jabłonka. Zawodnicy: rozgrywający: Jarosław Jabłonka (I), Damian
Kosiec (II). Libero – Michał Sikora. Atakujący: Bartłomiej Leśniewski, Adam Witkowski, Bartosz Warda. Przyjmujący: Jakub Kwiecień, Karol Wlazło, Paweł Wlazło.
Środkowi: Łukasz Podymniak, Mariusz Myziak, Albert
Sadowski.

2015-12-16

KS Virtus Wiskitki

UKS Grom Przytyk

2016-01-16

KKS Kozienice II

UKS Grom Przytyk

2016-01-20

UKS Ósemka Pruszków

UKS Grom Przytyk

2016-01-22

KS Mogielanka Mogielnica

UKS Grom Przytyk

2016-01-31

WTS Warka

UKS Grom Przytyk
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UKS Grom Przytyk

KS Mogielanka Mogielnica

2016-02-19

UKS Grom Przytyk

KS Virtus Wiskitki

2016-02-26

UKS Grom Przytyk

KKS Kozienice II

Strefa Ciszy na zbiorniku w Jagodnym

27 listopada 2015 r. ze Starostwa Powiatowego
w Radomiu spłynęły do nas znakomite informacje, które z pewnością ucieszą nie tylko mieszkańców Gminy
Przytyk – ale również wszystkich amatorów spokojnego
i bezpiecznego wypoczynku na łonie natury.
Tego dnia Rada Powiatu w Radomiu przyjęła uchwałę o której
usankcjonowanie mocno zabiegały
Władze Gminy Przytyk.
Przedmiotowy dokument wprowadza całoroczny zakaz używania

jednostek pływających o napędzie silnikowym na zbiorniku wodnym Jagodno wskazując jednocześnie na duży
wypoczynkowy potencjał zbiornika, co notabene stanowi dobry prognostyk w realizacji planów przekształcenia
akwenu w obiekt rekreacyjny.
Pasjonatom sportów motorowodnych serdecznie przypominamy, że do ich dyspozycji wciąż pozostaje znajdujące się w odległości
ok 6,5 km na południowy-wschód
od zalewu w Jagodnym – „Domaniowskie Morze”.

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