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Nowa aplikacja – Twoja Gmina w Twoim telefonie!

Bezpłatny system powiadamiania mieszkańców
Przed kilkoma dniami uruchomiony został system poChcę, by nasi mieszkańcy jak najszybciej otrzymywali
wiadamiania w tym również sms-owego naszych miesz- informacje na temat ważnych i pilnych spraw, które dziekańców. To szybki, nowoją się w Gminie. Właśnie dlateczesny i skuteczny sposób na Aby otrzymywać powiadomienia od
go uruchomiony został system
przekazywanie wiarygodnych Gminy Przytyk należy:
powiadomień. Nie każdy czyta
i rzetelnych informacji, które 1 krok – wejść na stronę www.przytyk.pl
biuletyn, sprawdza wiadomobezpośrednio dotrą do wszyst- 2 krok – kliknąć baner
ści na stronie internetowej czy
kich zainteresowanych. Sy- 3 krok – wypełnić formularz
Facebook’u, ale prawie każdy
stem będzie miał za zadanie
ma przy sobie telefon. Dlatego
informowanie o nadchodzązdecydowaliśmy się na wdrożecych zagrożeniach, wydarzeniach lokalnych, terminach nie tego systemu w naszej Gminie – serdecznie zachęcam
płacenia podatku, zaplanowanych przerwach w dostawie do pobrania aplikacji.
prądu i wody czy terminach wystawiania śmieci.
Dariusz Wołczyński – Wójt Gminy Przytyk

Szacowanie strat po przejściu huraganu – za nami!
Szanowni Państwo,
zakończyły się prace komisji ds. szacowania strat. Komisja odwiedziła 179 gospodarstw czego wynikiem jest
sporządzenie 143 protokołów.
Ustalono, że porwanych poszyć tuneli foliowych jest
976 szt. małych (o wym. 33 m x 8 m) oraz 187 szt. dużych
(o wym. 33 m x 12 m). Zniszczeniu uległy również konstrukcje tuneli w ilości 285 szt. małych oraz dużych 187 szt.
Protokoły zostały wydrukowane i podpisane przez
członków komisji oraz wnioskodawców. W dniu 18 grud2

nia zostały przekazane do biura Wojewody Mazowieckiego celem ich weryfikacji i akceptacji.
Jednocześnie chcę podziękować członkom komisji tj.
Delegatom Mazowieckich Izb Rolniczych oraz naszym
Urzędnikom za ich prace i zaangażowanie. Oczywiście
życzę wszystkim, a w szczególności naszym Rolnikom
mieszkańcom gminy aby podobne kataklizmy omijały nas
w przyszłości!
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński
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Podsumowanie roku 2017
Szanowni Państwo,
zbliżający się koniec roku to najlepszy czas na dokonanie wszelkich
podsumowań. Mijający rok 2017
w naszej gminie obfitował w liczne
inwestycje i wydarzenia.
Ukończona została budowa wielu dróg, dzięki czemu nasi mieszkańcy mogą przemieszczać się nie
tylko bezpiecznie, ale i wygodnie.
Drogi zostały wybudowane w następujących miejscowościach – Oblas, Dęba-Żerdź, Potkanna, Posada, Mścichów,
Wrzeszczów. Niestety nie udało się zrealizować modernizacji drogi w miejscowości Suków, ale mam nadzieję,
że już niebawem uzyskamy wymagane zgłoszenie i zrealizujemy to zadanie w 2018 roku. Rozpoczęliśmy także
w tym roku budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Kolonia Potkanna oraz Ostrołęka.
Inwestycja zostanie ukończona w przyszłym roku.
Chcę stale zwiększać bezpieczeństwo naszych mieszkańców, dlatego cieszę się, że od lutego 2017 r. w Przytyku
znów funkcjonuje posterunek Policji, który na pewno przyczynia się do tego, że poczucie bezpieczeństwa na terenie
Gminy znacznie wzrosło. Dodatkowo po kilkuletnich staraniach udało się utworzyć Punkt Stacjonowania Zespołu
Ratownictwa Medycznego w Przytyku – to wielki sukces,
który mnie osobiście bardzo cieszy. Wiem, że Zespół ten
co najmniej kilkukrotnie na dobę wyjeżdża do osób potrzebujących pomocy medycznej, a w wielu przypadkach ich
szybka interwencja uratowała niejedno życie ludzkie.
Oprócz tak ważnych priorytetowych kwestii jak poprawa bezpieczeństwa czy inwestycje, to również chciałbym
poprawić estetykę naszej Gminy i myślę, że owe zmiany rozpoczniemy od jej „serca”, czyli zagospodarowanie
Rynku w Przytyku. Gmina oprócz przeznaczenia na ten
cel własnych środków, dodatkowo złożyła wniosek o pozyskanie funduszy z UE, który został pozytywnie rozpatrzony i aktualnie czekamy na podpisanie umowy.

Na terenie naszej gminy w 2017 roku odbyło się wiele
ważnych imprez, na których bawiło się liczne grono naszych mieszkańców. Odbyły się m.in. takie wydarzenia
jak impreza Kochanowski Przystanek Wesele oraz Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Postaw na Rodzinę”. Najważniejszą imprezą od lat są Targi Papryki, które
w tym roku pomimo niesprzyjającej aury zgromadziły tłumy fanów. W czasie wakacji również miejsce miały letnie
seanse “Kina na Trawie”, turnieje piłkarskie czy też cieszące się dużym zainteresowaniem oraz rekordową liczbą
uczestników – zawody wędkarskie.
Chcę zadbać także o naszą lokalną perełkę – młodzieżową orkiestrę dętą. W tym celu sukcesywnie wymieniamy oraz uzupełniamy orkiestrze instrumenty, na które
przeznaczyliśmy w tym roku ok. 20 000 zł.
Szczególną opieką otaczamy osoby starsze, dlatego
w listopadzie uruchomiliśmy program „Przytyk Seniorom”. Jego oficjalne ogłoszenie nastąpiło podczas Dnia
Seniora, który będzie imprezą cykliczną skierowaną właśnie do najstarszych mieszkańców naszej gminy. Pozostałe
elementy programu to bezpłatne szczepienia przeciwko
grypie dla seniorów oraz tzw. koperta życia.
W najbliższych latach naszą gminę czeka ważna inwestycja – budowa boiska sportowego w miejscowości
Wrzeszczów przy Szkole Podstawowej. W tym celu uzyskaliśmy od Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie w wysokości 550 500 zł. Budowa boiska zostanie
ukończona w 2019 roku.
Cieszę się, że tak wiele udało się nam wspólnie osiągnąć. Nie byłoby to możliwe bez Państwa wsparcia za co
serdecznie dziękuję. Jednocześnie już dziś zapraszam na
moje spotkania w sołectwach, organizowane z początkiem
nowego roku, które są okazją do wysłuchania Państwa
oraz omówienia ważnych spraw.
Liczę, że nadchodzący 2018 rok również obfitować będzie w wiele ciekawych wydarzeń i owocnych inwestycji.
Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
życzymy Państwu zdrowych, radosnych, pełnych wytchnienia i odpoczynku Świąt.
Niech magia Wigilijnego Wieczoru w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół
sprawi, że te Święta będą wyjątkowe.
A Nowy Rok przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń
i pozwoli zrealizować wszystkie plany!
Wszelkiej pomyślności oraz sukcesów w nadchodzącym 2018 roku.
Przewodniczący Rady Gminy Przytyk
Krzysztof Wlazło

Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński
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Ostatnia inwestycja drogowa w tym roku zakończona

Droga we Wrzeszczowie

W drugiej połowie listopada bieżącego roku dokonano
oficjalnego
odbioru drogi gminnej w miejscowości
Wrzeszczów – przy
dojeździe do kościoła. W wyniku prac
Fatalny stan drogi przed modernizacją
utworzono
kilkuset
metrowy odcinek drogi. Dolna warstwa podbudowy została wykonana z kruszywa łamanego 31,5/63 gr 15 cm, górna
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 8 cm.
Nawierzchnię wykonano z betonu asfaltowego o grubości
5 cm. Zakres robót obejmował również budowę obustronnych poboczy o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego.
Przy odbiorze byli obecni Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, radny Adam Smagowski, sołtys Jan
Ciechowicz, inspektor nadzoru, właściciel przedsiębiorstwa „BUDROMEX”, które było wykonawcą robót – Kaczorowski Robert oraz pracownicy Urzędu Gminy Alicja
Kwiatkowska, Maria Kobyłecka oraz Wojciech Wrzecion.
Koszt całej przebudowy drogi to 91 393,80 zł. Nowo wybudowana droga to oczywiście poprawa bezpieczeństwa
oraz lepszy komfort jazdy oraz poruszania się nią innych
użytkowników drogi ale również znaczna poprawa estetyki tego terenu. Mamy nadzieję, że przysłuży się mieszkańcom Wrzeszczowa oraz okolicznych miejscowości.

Pracownik UG A.K.

Droga po modernizacji wraz z wykonanymi poboczami

Oficjalny odbiór zmodernizowanego odcinka drogi we Wrzeszczowie
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Inwestycje
Budowa sieci wodociągowej
Gmina Przytyk podjęła się kolejnej ważnej
inwestycji mającej duży wpływ na polepszenie
się jakości życia okolicznych mieszkańców poprzez umożliwienie im dostępu do czystej, bezpiecznej dla zdrowia wody.
W miejscowościach Kolonia Potkanna i Ostrołęka realizuje się budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Przedmiot inwestycji
obejmuje ponadto wykonanie studni wodomierzowych betonowych oraz hydrantów pożarowych nadziemnych. Wartość inwestycji zgodnie z zawartą umową wynosi 861 150,00 PLN
brutto.
Prace budowlane są prowadzone przy pomocy nowoczesnej technologii metodą przewiertu sterowanego. Zgodnie z wymaganiami
zamówienia, obecnie jest wykonana prawie
w całości sieć wodociągowa. W miesiącu grudniu będzie sporządzony protokół odbioru z wykonania I etapu. W lipcu 2018 r. inwestycja będzie zakończona w całości i przekazana do użytku. Warto dodać,
iż Gmina oczekuje na podpisanie umowy z WFOŚiGW

Prace przy budowie sieci wodociągowej

w Warszawie, której przedmiotem jest częściowe sfinansowanie realizacji powyższego zadania.
Pracownik UG M.K.

Modernizacja drogi w Oblesie
Wyczekiwana modernizacja drogi gminnej w Oblesie,
cieszy mieszkańców, ale przede wszystkim użytkowników
drogi
Jedna z przedostatnich inwestycji drogowych w 2017
roku czyli modernizacja drogi w Oblesie zakończona.
Zabiegali o nią głównie mieszkańcy miejscowości Oblas, bo przecież nowa droga to przede wszystkim bezpieczeństwo, ale również komfort jazdy. Prace te polegały na
przebudowie oraz utworzeniu nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o szerokości 4 m
i grubości 5 cm warstwy ścieralnej. W przedmiotowym
odcinku drogi zostały wykonane obustronne pobocza. PoOficjalny odbiór drogi

Droga w trakcie przebudowy

nad to wykonane zostało również oznakowanie pionowe
i poziome jezdni.
Na początku listopada przedmiotowy odcinek drogi został oficjalnie przekazany do użytku. Przy odbiorze obecni
byli Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, radna Ewa
Olszewska, sołtys Grzegorz Czubak, Inspektor nadzoru,
pracownicy Urzędu Gminy oraz właściciel przedsiębiorstwa PHU Trax-Rafał Janas.
Całkowity koszt inwestycji to 383 342,75 zł. Zakres robót obejmował odcinek o długości 1 228 m. Mamy nadzieje, że ta inwestycja będzie cieszyła mieszkańców Oblasu,
kierowców oraz pozostałych użytkowników drogi.
Pracownik UG A.K.
5
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Podatki na rok 2018 bez zmian
Radni utrzymali poprzednie stawki podatku VAT
Radni podjęli decyzję podczas sesji Rady Gminy w dniu 3 listopada 2017 roku, że gminne podatki
pozostaną na dotychczasowym poziomie. 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
2017. Kolejny rok gminne podatki nie będą
zwiększone.
Gosowanie nad uchwałą dotyczącą podatków

To ważne 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.
Uchwały Rady Gminy zamieszczone są na stronie
BIP Gminy Przytyk pod adresem: www.bip.przytyk.pl
Pracownik UG A.K.

Gmina Przytyk Przyjazna Przedsiębiorcom
Już teraz przedsiębiorcy, którzy planują zrealizować
nową inwestycję w gminie Przytyk, mogą skorzystać
z atrakcyjnej oferty stworzonej specjalnie dla nich 3 listopada Rada Gminy przyjęła dwie uchwały o zwolnieniu od
podatku od nieruchomości.
Pierwsza z nich zakłada 3-letni okres zwolnienia
z podatku dla przedsiębiorców inwestujących w zakup lub budowę nieruchomości o wartości przekraczającej 1 mln zł. Druga natomiast zwalnia z podatku na rok przedsiębiorców inwestujących na terenie
gminy po raz pierwszy.
Na mocy uchwały nr XXXVI.260.2017 Rady Gminy
Przytyk z 3 listopada 2017 roku, przedsiębiorcy mogą liczyć na 3-letni okres zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego pomoc de minimis dla inwestujących
w zakup lub budowę nieruchomości na terenie gminy.
Zwolnienie dotyczy gruntów, budynków lub ich części,
a także budowli lub ich części stanowiących nową inwestycję i będących własnością lub znajdujących się w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, który na terenie gminy
Przytyk zrealizuje nową inwestycję o wartości przekraczającej 1 mln złotych netto i utrzyma działalność gospodarczą związaną z tą inwestycją przez cały okres zwolnienia.
6

Z kolei uchwała nr XXXVI.261.2017 dotyczy pomocy de minimis dla przedsiębiorców po raz pierwszy inwestujących na terenie gminy Przytyk. W tym przypadku
przedsiębiorcy mogą zostać zwolnieni od podatku od nieruchomości na okres jednego roku, który może wydłużyć
się o kolejny rok, w zależności od spełniania przez osobę
prowadzącą działalność gospodarczą kryteriów określonych w uchwale.
Chcemy żeby nasza gmina była przyjazna przedsiębiorcom, dlatego też stworzyliśmy dla nich szansę
3-letniego lub co najmniej rocznego okresu zwolnienia
od podatku od nieruchomości. Mam nadzieję, że możliwość skorzystania z takiego udogodnienia przełoży się na
wzrost inwestycji w Przytyku, a także na ogólny rozwój
przedsiębiorczości w naszej gminie – podkreśla Wójt Dariusz Wołczyński.
W obu przypadkach nowa inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 24 miesięcy od dnia zgłoszenia zamiaru
korzystania z pomocy. Aby dokonać takiego zgłoszenia
należy wypełnić formularz – załącznik do odpowiedniej
uchwały. Więcej informacji dotyczących możliwości skorzystania z pomocy znajduje się na stronie www.przytyk.
pl – BIP – uchwały 2017 bądź pod nr tel. 48 618 00 95
wew. 38 p. Anna Rogulska.
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Folkowe Andrzejki we Wrzosie
Od 7 lat, w ostatni weekend listopada
we Wrzosie odżywa piękno tradycji ludowej. Wszystko to za sprawą organizowanej
przez LGD „Razem dla Radomki”, Stowarzyszenie „Wrzosowisko” i Publiczną
Szkołę Podstawą we Wrzosie – inicjatywie o nazwie „Folkowe Andrzejki”, która
na celu ma promocję folkloru, dziedzictwa
kulturowego oraz chęć przypomnienia o minionym już, ale pięknym zwyczaju polskiej
wsi, którym były wiejskie zabawy ludowe.
Rozbrzmiewały wówczas huczne mazurki,
oberki i polki.
Punktualnie o godzinie 17.00 – w sobotę
25 listopada, w wypełnionej po brzegi sali,
przy obecności prawie 400 widzów Pani Jolanta Kowalik – dyrektor PSP we Wrzosie
wspólnie z Panem Arkadiuszem Ostrowskim z Lokalnej
Grupy Działania „Razem dla Radomki” zainaugurowali

Zespół śpiewaczy Wrzosowianki

Zespół Plejada

wydarzenie, wspominając o wartościach folkloru i kultury
ludowej, które szczególnie jest ważne dla młodego pokolenia. I właśnie to młode pokolenie rozpoczęło koncert. Jako pierwsi wystąpili
gospodarze – czyli Zespół „Wrzosiki”
zarówno w wersji tanecznej jak i wokalnej. Następnie młodzieżowy zespół
„Plejada” z Prztyka, który w swoim gorąco oklaskiwanym występie umiejętnie
połączył nowoczesne brzmienia z muzyką ludową. Po nich wystąpiła blisko
40-osobowa grupa artystów z zespołu
młodzieżowego „Wolanianki” z Wolanowa – która po raz kolejny udowodniła,
że mimo młodego wieku jej członków,
może śmiało zaliczać się do najlepszych
zespołów ludowych naszego regionu.
Następnie wysłuchaliśmy pieśni
i przyśpiewek regionalnych w wykonaniu zespołu „Wrzosowianki”. Po nich zaprezentował się zespół śpiewaczy Koła
Gospodyń Wiejskich z Bieniędzic, który
wspomagali muzycy z Kapeli Czesława
Golińskiego z Wawrzyszowa. Wśród
gości naszego wydarzenia była również
Biesiada Bierwiecka, Kapela Mieczysława Zamkowskiego, Rodzinna Kapela
Foktów, Kapela Henryka Gwiazdy oraz
Kapela Adama Tarnowskiego.
Grane przez kapele ludowe oberki
i mazurki oraz polki porwały licznie zebraną publiczność. Na scenie pojawiły
się jedne z najlepszych kapel ludowych
bawiąc zebraną publiczność do późnych
godzin nocnych.
Dyrektor PSP Wrzos
J. Kowalik

Zabawa taneczna przy muzyce ludowej
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Nagroda Animator Kultury 2017
Miejskie Centrum Kultury oraz Biblioteka w Pionkach czyk – Przewodnicząca Komisji Edukacji Kultury, Kultujuż po raz dziewiąty zorganizowały Powiatowy Dzień ry Fizycznej Rady Gminy w Przytyku.
Animatora Kultury. Kilkanaście gmin z powiatu radomPani Teodozja czynnie uczestniczy we wszelkiego roskiego przedstawiło 24 listopada wytypowane osoby przez dzaju akcjach mających na celu rozpowszechnianie szewładze gmin właśnie w roli aniroko rozumianej kultury wśród
matora kultury na danym terenie.
mieszkańców gminy Przytyk.
Laureatami nagrody Animator
Animator kultury, to osoba, która
Udziela się społecznie i charytaKultury w latach ubiegłych byli
różnymi metodami aktywizuje
tywnie. Uczestniczy w pracach
zespół ludowy Wrzosowianki oraz
społeczeństwo, rozbudza jego
komisji konkursowych zwiąMłodzieżowa Orkiestra Dęta
zainteresowania, pokazuje nowe
zanych z pracami artystycznyMODERATO z Przytyka.
interesujące metody spędzania
mi. Pracowała jako urzędnik,
Wszystkim gratulujemy!
wolnego czasu.
obecnie prowadzi gospodarstwo
W tym roku pamiątkowe staturolne. To jej pierwsza kadencja
etki odebrało trzynaście osób ze wszystkich miast
i gmin powiatu radomskiego. Podczas uroczystości gości przywitali Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury w Pionkach Anna Kostrzewa, Naczelnik
Wydziału Promocji Marian Oleszczuk oraz przewodniczący Rady Miasta Pionki Zbigniew Belowski. Imprezę prowadziła Anna Lipska, która przedstawiła animatorów z trzynastu gmin, którzy na co
dzień ożywiają swoją pracą lokalne społeczności,
pobudzają do wspólnych działań oraz przyczyniają się do rozwoju kultury i twórczości artystycznej
w swojej gminie.
Miło nam poinformować, że wśród osób wyróżnionych i nagrodzonych „Statuetką Animatora
Kultury 2017” znalazła się Pani Teodozja Kowal-

Laureatka Nagrody Animatora Kultury Pani Teodozja Kowalczyk

w Radzie Gminy. W tym roku uzyskała drugie miejsce
w konkursie „Najlepszy Radny z terenu Gminy Przytyk”
organizowanego przez Echo Dnia Radomskie.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Pani Teodozji tytułu Animatora Kultury roku 2017!
Pracownik UG A.K.
Gala rozdania nagród Animatora Kultury roku 2017

„Człowiek jest wielki…”
We wrześniu bieżącego roku szkolnego powstało
w Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku koło wolontariatu. Jego opiekunami zostali: Elżbieta Fokt, Joanna
Abramczyk i Marcin Kośla.
Głównym celem istnienia koła jest świadomie podejmowana, dobrowolna, a jednocześnie bezpłatna działalność na rzecz drugiego człowieka, a hasłem przewodnim
słowa papieża Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie
przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi”.
8

Do współpracy zgłosiło się ponad siedemdziesięciu
uczniów, którzy zostali podzieleni na kilka sekcji (pomocy koleżeńskiej, porządkową, czytelniczą, pomocową,
plastyczną). Wolontariusze rozpoczęli swe pierwsze działania w świetlicy szkolnej, pracując na rzecz uczniów potrzebujących pomocy w nauce. W miesiącu październiku
zajęli się ponadto porządkowaniem opuszczonych grobów
na przytyckim cmentarzu.
Wykazali się dużym zaangażowaniem, a efekt ich pracy
jest widoczny i może stanowić wzór godny naśladowania.
Dyrektor PSP w Przytyku I. Witkowska
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Ślubowanie pierwszaków we Wrzeszczowie
Dzień 21 listopada 2017 r. to ważna data
w życiu uczniów klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie. Tego dnia
pierwszoklasiści zdali swój pierwszy egzamin i zostali pasowani na uczniów.
Uroczystość ślubowania odbyła się
z udziałem zaproszonych gości: pana Dariusza Wołczyńskiego Wójta Gminy Przytyk,
pana Roberta Bukowskiego dyrektora Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu
Odział w Przytyku oraz całej społeczności
szkolnej i rodziców uczniów klasy pierwszej. Dzieci pięknie zaprezentowały się
w części artystycznej, recytowały wiersze,
śpiewały piosenki. Wykazały się wiedzą
Uczniowie klasy 1 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie. Od lewej stoją:
i różnymi umiejętnościami, toteż egzamin Amelia Rogulska, Zuzanna Wachowicz, Maja Karasek, Dominika Jaworska, Kamil Bubek, Kamila Kwietniewska,
Dawid Bień, Konstanty Skiba, Kamil Małek, wychowawczyni: Marzenna Kosiec
na ucznia zdały celująco.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie Oddział w Przytyku. Miłą niespodzianką dla pierwszaków
na sztandar szkoły. Po złożonej przysiędze dyrektor pasował było ufundowanie im przez Bank Spółdzielczy Rzemioich na uczniów. Po pasowaniu głos zabrał pan Dariusz Woł- sła Oddział w Przytyku książeczek oszczędnościowych
czyński. W serdecznych słowach zwrócił się do pierwszo- z wkładem po 10 zł.
klasistów, którzy w tym dniu wyglądali niezwykle pięknie,
Rodzice również zadbali o to, aby uroczystość ślubow czerwonych biretach dodających im powagi. Pan Wójt wania zapadła na dłużej w pamięci i ufundowali swoim
obdarował pierwszaków koszem wypełnionym smakoły- pociechom pamiątkowe portrety oraz słodkości.
kami i życzył im sukcesów w nauce. Gratulował rodzicom
Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie klasy
i życzył dużo powodów do dumy ze swoich pociech.
pierwszej zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia, a następnie
Życzenia pierwszakom złożył również dyrektor szkoły udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez roWitold Kosiec. Wyraził nadzieję, że najmłodsi uczniowie dziców.
będą chętnie podejmować nowe zadania i dbać o dobre
Włączenie najmłodszych dzieci do grona uczniów odimię szkoły.
było się w pięknej scenerii, a nad całością czuwała wychoPierwszakom swoje gratulacje i życzenia złożył pan Ro- wawczyni klasy pierwszej Marzenna Kosiec.
bert Bukowski dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła
M. Kosiec

„Przez trzy kacety”

Lekcja historii Polski w przytyckim gimnazjum
„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
nie jest godzien szacunku teraźniejszości
ani prawa do przyszłości”.
Józef Piłsudski
W poniedziałek 27 listopada w Publicznym Gimnazjum
im. Jana Kochanowskiego w Przytyku, uczniowie uczestniczyli w lekcji historii Polski opartej na wspomnieniach
Mirosława Firkowskiego ps. Sławek.
Więźnia trzech niemieckich obozów koncentracyjnych
KL Auschwitz, KL Neuengamme (odział obozu Sachsenhausen), KL Bergen-Belsen.
Uczniowie poznali historię życia i aresztowania Mirosława Firkowskiego, który w obozach śmierci przebywał
od 12 grudnia 1940 r. do 15 kwietnia 1945 r. Mimo że pan
Mirosław Firkowski zmarł w 2014 r. opowiedział o życiu obozowym będąc narratorem filmu dokumentalnego
„Dzień jak co dzień”.

Uczniowie poznali realia życia obozowego i wyjątkową sytuację, z 29 lipca 1941 r.kiedy odbył się apel na którym Franciszkanin Maksymilian Maria Kolbe zgłosił się,
że pójdzie na śmierć głodową za współwięźnia Franciszka
Gajowniczka.
Uczniowie pod kierunkiem syna pana Mirosława Firkowskiego Piotra odśpiewali pieśni patriotyczne: Modlitwa obozowa i międzynarodowy hymn więźniów obozów
koncentracyjnych czasów II Wojny Światowej – marsz
„Bagienni żołnierze”.
Gimnazjaliści w wielkim skupieniu uczestniczyli
w takiej żywej lekcji historii, a szczególnie zainteresowani mogą pogłębić swoją wiedzę, gdyż biblioteka szkolna
wzbogaciła się o wspomnienia Mirosława Firkowskiego
„Przez trzy kacety”.
Lekcja została częściowo sfinansowana przez Radę
Rodziców.
Dyrektor PG w Przytyku E. Jaskólska
9
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Pasowanie pierwszaków na uczniów
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku
Dnia 24 października 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku odbyło się
uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych.
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt
Gminy Przytyk pan Dariusz Wołczyński, Przewodnicząca
Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej pani Teodozja Kowalczyk, członkowie Rady Gminy pani Barbara Olszak, pan
Robert Dygant, pan Jacek Sobół, Dyrektor Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Przytyku pan Robert Bukowski, Przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Stankiewicz-Kosior.
W tym uroczystym dniu 47 dzieci klas I złożyło ślubowanie, zobowiązując się do bycia dobrym i wzorowym
uczniem. Dzieci przyrzekły, że będą godnie reprezentować
dobre imię szkoły.
Pasowania symbolicznym ołówkiem dokonała Dyrektor szkoły pani Izabela Witkowska.

Pierwszoklasiści stali się od tej chwili prawowitymi
uczniami społeczności szkolnej.
Pan Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński złożył
dzieciom życzenia i wręczył na ręce wychowawczyń słodkie upominki.
Po części oficjalnej dzieci zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne przygotowane pod kierunkiem swoich wychowawczyń: pani Małgorzaty Jasińskiej oraz pani
Barbary Gromskiej.
Poprzez wiersze i piosenki Pierwszaki wyraziły swoje
uczucia o szkole. Mali uczniowie w roli aktorów pokazali się z jak najlepszej strony. Na zakończenie uczniowie
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Liczni przybyli rodzice z dumą obserwowali występy
swoich dzieci. Pamiątkowe zdjęcia wklejone do albumu
będą wspomnieniem tych pierwszych lat w szkole.

Pierwszaki z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku
Klasa I a wychowawca klasy:
Pani Małgorzata Jasińska
Uczniowie:
Tomasz Kornatowski,
Szymon Kumorowski,
Alicja Bisińska,
Jagoda Wojtysiak,
Aleksandra Kot,
Natasza Kiljańska,
Adrian Trzeciak,
Kacper Mizerski,
Szymon Szczepanik,
Adam Stani,
Kajetan Jurkowski,
Julia Wojtysiak,
Jakub Wójcik,
Julia Prasek,
Julia Kocon,
Kinga Woźniak,
Natalia Wieczorek,
Lena Furman,
Zuzanna Smolaga,
Aleksandra Janas,
Lena Korgul.

Klasa I b z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku
Wychowawca klasy: Pani Barbara Gromska
Uczniowie:
Dominik Bień,
Oliwia Kuriata,
Lena Białowąs,
Gabriela Jasińska,
Lena Woźniak,
Oliwia Ostatek,
Adam Dąbrowski,
Lena Hernik,
Lena Adamczyk,
Antoni Patynowski,
Piotr Masiulaniec,
Wiktor Respondek,
Piotr Kosowski,
Kinga Fijołek,
Maja Religa,
Joanna Kościowska,
Barbara Gnojewska,
Hanna Duda,
Anna Kosior,
Leon Szymański,
Dawid Kumoch,
Igor Kępczyński,
Lena Wójcik,
Aleksandra Stolarczyk,
Łukasz Kolasa
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Spotkanie autorskie z Beatą Ostrowicką
W dniu 23.10.2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku gościła panią Beatę Ostrowicką, autorkę
książek dla dzieci i młodzieży, wielokrotnie nagradzaną
za utwory dla najmłodszych. Wydała ona m.in.: „Opowieści ze starego strychu”; „Bobek, wyprawa i rzeczy w sam
raz”; „Ale ja tak chcę!”; „Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole”; „Tajemnica szkatułki”; „Lalusie”; „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku”.
Dzieci z klas piątych Szkoły Podstawowej w Przytyku
przybyły na to wyjątkowe spotkanie wraz z ulubionymi
książkami, autorstwa Beaty Ostrowickiej i bardzo chętnie zadawały pytania naszemu gościowi. Pani Beata opowiadała o swoich utworach, natchnieniu i pracy pisarza,
podzieliła się także z małymi czytelnikami swoimi doświadczeniami dotyczącymi tworzenia powieści. Pisarka
zdradziła dzieciom jak powstaje książka w wydawnictwie,

Spotkanie uczniów z autorką książek

kto zajmuje się oprawą graficzną oraz ilustracjami. Na potwierdzenie słów pisarka pokazała jak wygląda wstępna
wersja książki, co wzbudziło ogromne zainteresowanie
i zaskoczenie wśród najmłodszych.
Autorka przygotowała dla wszystkich niespodziankę
w postaci zagadek z XVII wieku, które okazały się nie lada
wyzwaniem. Pisarka uchyliła rąbka tajemnicy opowiadając z wielką pasją o tworzeniu i kreowaniu bohaterów literackich. Pani Beata przedstawiła postać Janusza Korczaka
i jego dokonania, o którym napisała książkę. Autorka gorąco zachęcała zebranych do tworzenia własnych historii,
niezwykłych bohaterów oraz pisania, które jest świetną
zabawą, pozwalającą rozwijać osobowość i charakter.
Na zakończenie sympatycznego spotkania dzieci mogły otrzymać pamiątkowy autograf oraz wyjątkową dedykację od pisarki. Mamy nadzieję, że uczestnicy spotkania,
którzy odwiedzili bibliotekę w tym dniu, zapamiętają na
długo to niezwykłe wydarzenie.
Dyrektor GBP M. Krzyszewski

Pisarka, pani Beata Ostrowicka

Mikołaj odwiedził przedszkolaków
Dnia 6 grudnia w przedszkolu odbyło się spotkanie ze
Mikołajem. Występ przygotowywała p. Wioleta Tarnowska z grupą Biedronki. W przygotowanie mikołajek włączyli się wolontariusze z PSP w Przytyku. Dzieci, chcąc
podziękować Mikołajowi, za to, że je odwiedził i przy-

Występ artystyczny przedszkolaków

Święty Mikołaj odwiedzający przedszkolaków

niósł prezenty, śpiewały piosenki, recytowały wierszyki,
ale wykonały również dla Mikołaja kartki świąteczne.
Na zakończenie spotkania odbyła się zabawa z Mikołajem przy skocznej, wesołej muzyce.
Katarzyna Błaszczyk i Wioleta Tarnowska
nauczycielki PP w Przytyku
11
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„Niepodległość nutami pisana”
W tym roku w Publicznej Szkole Podstawowej
we Wrzosie obchody Narodowego Święta Niepodległości miały zupełnie inny przebieg niż zwykle. Zamiast akademii, recytowania wierszy odbył się bowiem koncert pieśni patriotycznych „Niepodległość
nutami pisana”. W przygotowanie uroczystości zaangażowali się uczestnicy koła teatralnego działającego w naszej szkole. Próby poprzedzające wspólne
świętowanie odbywały się pod czujnym okiem opiekunów Renaty Kot i Aliny Wachnickiej. 13 listopada
w obecności całej społeczności szkolnej, rodziców
i nauczycieli odbyło się wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych, któremu przewodziły dziewczęta ze
szkolnego chóru oraz przedstawicielki zespołu śpiewaczego „Wrzosowianki”. Nie zabrakło również występów
naszych solistek: Magdaleny Grotek, Magdaleny Neski
i Oliwii Puszki. Zanim wybrzmiały pierwsze nuty, na scenie pojawili się uczniowie klasy I, którzy zatańczyli poloneza do muzyki Wojciecha Kilara z filmu „Pan Tadeusz”.
Każdą z prezentowanych pieśni poprzedzało wprowadzenie przybliżające genezę powstania utworu. W śpiew
włączali się także widzowie, korzystając z przygotowanej

prezentacji z tekstami wykonywanych utworów. Za serce
chwytało wykonanie wszystkich pieśni. Jeszcze w uszach
brzmią dźwięki i słowa utworów: „Rota”, „Pierwsza brygada”, „Przybyli ułani”, „Legiony”, „Niepodległa, niepokorna” czy „Niepodległość trudne słowo”.
Oprócz występów naszych utalentowanych uczniów
mogliśmy również podziwiać wokalne popisy poszczególnych klas. Począwszy od najmłodszych dzieciaczków
z „zerówki”, a skończywszy na klasie siódmej, każda
z nich miała przygotować wspólne wykonanie wybranej
pieśni patriotycznej. Wszystkie klasy
wspaniale wywiązały się z powierzonego zadania, niektórzy wręcz zaskoczyli
widownię wysokimi umiejętnościami
wokalnymi. Mamy nadzieję, że wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych na
stałe zagości w murach naszej szkoły.
Już dziś zapraszamy na koncert w przyszłym roku, roku obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Do zobaczenia za rok.
Dyrektor PSP Wrzos J. Kowalik

Ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych
9 listopada miało miejsce ślubowanie i pasowanie na uczniów klas
pierwszych w Szkole Podstawowej
we Wrzosie.
Aktu pasowania – poprzez dotknięcie uczniowskiego ramienia
wielkim ołówkiem – dokonała Pani
Dyrektor Jolanta Kowalik.
Jak co roku dzieci przygotowały świetny program artystyczny.
Życzymy wszystkim pierwszoklasistom Szkoły Podstawowej we
Wrzosie – sukcesów w nauce oraz
jak najlepszych ocen na pierwszym
szkolnym świadectwie.
Powodzenia w dalszym szkolnym życiu.
Dyrektor PSP Wrzos J. Kowalik
12

Uczniowie klasy I PSP we Wrzosie: Hubert Barwicki, Szymon Broda, Bartłomiej Drabik, Kalina Gołuch, Dominik Kalita,
Andżelika Kościowska, Adam Kruk, Paweł Krzemiński, Piotr Krzemiński, Julia Nolberska, Błażej, Oparcik, Erwin Pieczeniak,
Weronika Ruszczyk, Damian Senator, Maja Wąsik, Szymon Wąsik, Milena Wiaderek, Amelia Wochniak, Antoni Ziółek.
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Zimowe utrzymanie dróg
Bezpieczeństwo na drogach oraz przylegających do
nich chodników jest szczególnie istotne w okresie zimy
gdy warunki atmosferyczne raczej nie sprzyjają kierowcom czy tez innym użytkownikom dróg. Dlatego też przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek usuwania
z chodników przed swoim domem wszelkich zanieczyszczeń tj. śmieci, błoto, śnieg oraz lód. Zalegający śnieg
należy zgarnąć na krawędź chodnika. Należy również pamiętać o niebezpiecznych dla przechodniów i dla samych
mieszkańców zwisających soplach lodu.
Drogi Wojewódzkie:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
Obwód Drogowy Potworów,
ul. Warszawska 14/16,
26-414 Potworów
Tel./fax. 48-671-30-07
Kierownik Obwodu: Marek Marlica, tel. 600-031-633

Wykaz dróg wojewódzkich
732
Przytyk – Gózd
740
Radom – Potworów

Drogi Powiatowe:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu,
ul. Graniczna 24,
26-600 Radom
tel. 48-365-30-45
Kierownik Obwodu: Andrzej Nowocień,
tel. 601-073-834, 48-385-74-72

Wykaz dróg powiatowych
1115W Przytyk – Kożuchów
3334W Wir – Goszczewice – Przytyk
3501W Wrzeszczów – Wrzos –Domaniów
3335W Wir – Ostrołęka – Potkanna
3336W Wieniawa – Przytyk –Jedlińsk
3502W Przytyk – Wawrzyszów
3503W Młódnice – Jarosławice – Radom

Firma obsługująca teren gminy:
Zakład Usługowo-Handlowy „AXBUD” Arkadiusz Oguła
ul. Rynek 9, 27-100 Iłża, tel. 48-616-15-26
Drogi Gminne:
Urząd Gminy w Przytyku,
ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk
tel. 48-618-00-95; 48-618-00-87; wew.47 Wojciech Wrzecion
Pracownik UG A.K

Wymiana wodomierzy!
Karze podlega ten, kto:
Od lipca tego roku Zakład GoOsoba,
która
bez
uprzed•
uszkadza wodomierz główny,
spodarki Komunalnej w Przytyku
niego zawarcia umowy pobiera
•
zrywa lub uszkadza plomby
sukcesywnie wymienia wodomierze
wodę z urządzeń wodociągoumieszczone na wodomierzach, urząu mieszkańców naszej gminy. Na tą
wych
podlega
karze
5.000
zł.
dzeniach pomiarowych lub zaworze
chwile wymienionych zostało 400 szt.
odcinającym
60 tysięcy to kwota jaką do tej pory na
ten cel wydał Zakład Gospodarki Komunalnej w Przyty- • wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego
ku. Wymiana wodomierzy jest konieczna i wykonywana
lub urządzenia pomiarowego,
okresowo, raz na kilka lat.
• nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodoUżywanie wodomierzy zgodnie z prawem
ciągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności.
Korzystanie z wodomierza powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami tzw. Prawa o miarach.
Wysokość kary pieniężnej za powyższe działania to
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym kwota 5.000 zł.
odprowadzaniu ścieków przewiduje odpowiednie kary, za
Pamiętajmy zatem, że wodomierz to nie tylko plomby,
stosowanie wodomierzy niezgodnie z przepisami prawa tj. bo to niepozorne urządzenie jest bardzo ważne i zaniedbausuwanie plomb czy ingerencja mechaniczna, która przy- nia mogą nas słono kosztować.
czyniałby się do zakłócenia pracy urządzenia pomiarowego
S.W. ZGK w Przytyku
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Kampania Przytyk Seniorom ruszyła!

I Przytycki dzień Seniora
Pod koniec listopada odbył się I Gminny Dzień
Seniora – spotkanie zorganizowane dla naszych nieco
starszych mieszkańców gminy. W uroczystości wzięło
udział ponad 170 Seniorów z naszej gminy. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński. W obchodach wziął udział również Starosta Radomski Mirosław Ślifirczyk. Podczas
powitania przedstawiony został program Przytyk Seniorom, którego adresatami są właśnie nasi Seniorzymieszkańcy gminy Przytyk. Program ten składa się

Dobra okazja do porozmawiania i powspominania

z trzech filarów: akcji bezpłatnych szczepień przeciwko
grypie, kampanii koperta życia oraz cyklu spotkań, które zostały zainagurowane właśnie naszym I Gminnym
Dniem Seniora.
Po przywitaniu nadszedł czas na zabawę. Spotkanie to
uświetniły występy muzyczne lokalnych kapeli ludowych:

Podczas spotkania można było odebrać koperty życia

Zabawa taneczna

Kapela Lipców z Wygnanowa

14

Oficjalne powitanie gości

Kapela Foktów z Ostrołęki, Kapela Lipców
z Wygnanowa oraz Kapela Ludowa Henryka
Gwiazdy z Radomia. Miłym akcentem podczas wieczoru były smakowite dania kuchni
staropolskiej przygotowane przez nasze panie kucharki z Publicznej Szkoły Podstawowej z Przytyka.
Możliwość spotkania i porozmawiania ze
swoimi rówieśnikami była świetną okazją do
powspominania i wspólnej zabawy. Wszystkim dopisywały humory, co świadczy o tym,
iż takie spotkania są niezwykle potrzebne.
Bardzo dziękujemy za tak liczny udział
w I Przytyckim Dniu Seniora. Mamy nadzieję, że impreza ta na stałe wpisze się do
kalendarza uroczystości naszej gminy.
Pracownik UG M.K.
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„Niebieska Linia” – uruchomiona dla ofiar przemocy domowej

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

Pasowanie na przedszkolaka
Dnia 27 października 2017 r.
w Publicznym Przedszkolu w Przytyku odbyła się coroczna uroczystość
dla dzieci najmłodszych czyli Pasowanie na przedszkolaka.
Jest to znaczące wydarzenie
w życiu zarówno dzieci jak i ich rodziców, a także nauczycieli. Uroczystość ta stanowi zakończenie procesu
adaptacyjnego dzieci do warunków
i zasad panujących w przedszkolu.
Bohaterami tego dnia były maluchy
z grupy „Biedronki”, „Misie” oraz
„Żabki”. Występując przed tak wielką publicznością dzieci, wykazały się
nie tylko swoimi umiejętnościami,
ale również wielką odwagą. Podczas
Grupa MISIE (od lewej I rząd góra) wychowawca Ewelina
Wziątek, Miłosz Szymański, Mikołaj Szymański, Hanna
Nolberska, Antoni Wrzecion, Nikola Radomska, Antoni
Kaluga, Damian Seta, (od lewej II rząd dół) Iga Drabik,
Jakub Rogulski, Katarzyna Musiałek, Jakub Zamkowski,
Agata Kostrzewa, Szymon Wojtysiak, Natalia Centka,
Damian Bocheński, Lena Kluś.

Grupa ŻABKI – pomoc nauczyciela Monika Grzegorczyk, wychowawca Kinga Janowska
(od lewej I rząd góra): Hanna Wikalińska, Wiktoria Bratos, Joanna Soból, Lena Skwarek, Wiktoria Suwalska, Marcelina Mnich,
Szymon Soból, Patrycja Waleska, Kacper Białczak, wychowawca Renata Markowska, dyrektor Aneta Szczepanik,
(od lewej II rząd dół): Kacper Zięba, Alicja Serafin, Zuzanna Szostek, Zuzanna Sobczak, Laura Olszewska, Adam Soból,
Natalia Domagalska, Małgorzata Uliasz, Michał Kwiatkowski.

pasowania, dzieci które rozpoczęły
edukację przedszkolną swoimi występami potwierdziły, że dobrze czują
się w przedszkolu i pokazały, jak dużo
już potrafią. Zaprezentowały rodzicom piosenki, wiersze i tańce, których
nauczyły się do tej pory. Odświętne
stroje, a także wystrój sali podkreślały
doniosłość wydarzenia. Podczas uroczystości pasowania najmłodsze dzieci mogły również obejrzeć występy
swoich starszych kolegów, ponieważ
każda grupa miała możliwość zaprezentowania swoich umiejętności.
W dalszej części uroczystości dzieci
złożyły przysięgę, powtarzając głośno
15
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słowo „Przyrzekamy”, obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem,
słuchać pani i pomagać kolegom, być
po prostu dzielnym przedszkolakiem.
Pani Dyrektor z pomocą ,,zaczarowanego ołówka” dokonała pasowania.
Życzyła też dzieciom wielu sukcesów
oraz radości z pobytu w przedszkolu.
Na pamiątkę tej ważnej chwili każde dziecko otrzymało dyplom. Nie
zabrakło również życzeń i słodkich
upominków od zaproszonych gości.
Po części oficjalnej na dzieci czekała
niespodzianka czyli przedstawienie pt.
„Kopciuszek”, gdzie w role aktorów
wcielili się nauczyciele oraz pracownicy przedszkola. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek. Na
pewno był to niezapomniany dzień,
pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, rodziców
nauczycielek oraz wszystkich pracowników przedszkola.
Całość uroczystości przygotowały nauczycielki: Katarzyna
Błaszczyk oraz Ewelina Markowska-Ślufarnik.
Dyrektor Publicznego Przedszkola A. Szczepanik

Grupa BIEDRONKI – wychowawca Wioleta Tarnowska,
(od lewej I rząd góra): Oskar Morawski, Matylda Rut, Marcin Woźniak, Rafał Kowal,
Paulina Grotek, Bartłomiej Kornafel, Lena Mika, Marcin Nadgrodkiewicz,
Amelia Świątkowska, Bartłomiej Nadgrodkiewicz, Marcelina Skrzypczyńska, Oskar Kalita,
Wiktoria Prasek, Bartłomiej Skwarek, pomoc nauczyciela Małgorzata Piwowarczyk,
dyrektor Aneta Szczepanik, (od lewej II rząd dół) Maria Kowalczyk, Nikodem Drabik, Hanna
Dętkowska, Kacper Kowalczyk, Oliwia Szymaniak, Szymon Milcuszek, Nina Włodarczyk,
Tomasz Fokt, Grzegorz Ślizak, Maria Antoniewicz, Jakub Mika.

Kampania społeczna „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny –
wyprawka pierwszoklasisty” we Wrzosie
Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, poruszający się
po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudowanym,
musi mieć element odblaskowy. Zasada jest prosta: im jesteśmy bardziej widoczni, tym lepiej. W związku z tym
Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
jak i Mazowiecka Rada Bezpieczeństwa Publicznego
w porozumieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu prowadzi kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.
25 października 2017 r uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej we Wrzosie oprócz otrzymania elementów
odblaskowych dla siebie i najbliższej rodziny, zdobyli
nową wiedzę na różne, frapujące ich tematy.

Podczas spotkań z młodzieżą funkcjonariusze policji
omawiali rodzaje zagrożeń na jakie są narażone w codziennym życiu i jak się przed nimi chronić. Dzieci poznały zasady udzielania pierwszej pomocy pod bacznym okiem
strażaków. Uczniowie również mieli okazję zaprezentować
swoje umiejętności jazdy na rowerze pokonując przygotowany tor rowerowy.
Spotkanie z dziećmi i rodzicami w ramach kampanii
społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” odbyło
się w miłej i cieplej atmosferze. Prowadzący odpowiadali
na wiele pytań nurtujących młodych ludzi, uczestników
ruchu drogowego. Taka praktyczna lekcja zachowania się
na drodze bardzo spodobała się również dorosłym. Rodzice licznie przybyli do szkoły by na własne oczy zobaczyć
jak ich pociechy nabywają wiedzę niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.

Dzieci uważnie słuchały zasad bezpieczeństwa i zadawały pytania

Dzieci otrzymały upominkowe zestawy odblaskowe
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Kalendarium Imprez 2018
L.p.

Nazwa Imprezy

Termin Imprezy

Miejsce Organizacji Imprezy

1.

Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Wójta Gminy Przytyk

21.01.2018 r.

P.G. w Przytyku (hala sportowa)

2.

Zimowa Edycja
„Kina na Trawie”

Styczeń 2018 r.

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa
Rolnego w Słowikowie
(budynek administracyjny)

3.

Turniej Piłki Halowej
o Puchar Wójta Gminy Przytyk

25.02.2018 r.

P.G. w Przytyku (hala sportowa)

4.

Impreza Okolicznościowa
„Kochanowski:
Przystanek – Wesele”

30.04–06.05.2018 r.

Urząd Gminy w Przytyku,
Plebania Parafialna w Przytyku,
Dworek w Zameczku,
CDiPR w Słowikowie

5.

Festyn z okazji Dnia Dziecka
„Postaw na Rodzinę”

10.06.2018 r.

Stadion Sportowy w Przytyku

6.

Festyn Rodzinny „Powitanie Lata”

01.07.2018 r.

Plaża nad Zalewem w Domaniowie

7.

Gminne Obchody Dnia Strażaka
100-lecie OSP Przytyk,
90-lecie OSP Suków

08.07.2018 r.

Stadion Sportowy w Przytyku

8.

Letnia Edycja „Kina na Trawie”

Lipiec–Sierpień 2018 r.

Stadion Sportowy w Przytyku

9.

Turniej Piłkarski Drużyn Sołeckich
o Puchar Wójta Gminy Przytyk

29.07.2018 r.

Stadion Sportowy w Przytyku

10.

XIX Ogólnopolskie Targi Papryki

19.08.2018 r.

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa
Rolnego w Słowikowie

11.

Zawody Wędkarskie
o Puchar Wójta Gminy Przytyk

08.09.2018 r.

Stawy rybne w Zameczku

Październik–Listopad
Publiczne Gimnazjum w Przytyku
2018 r.
Terminy ww. wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym mogą ulec zmianom, o których będziemy informować
na bieżąco.
12.

Dzień Seniora

Sportowe sukcesy gimnazjalistów
Piłka siatkowa

W dniu 16 listopada 2017 r., w Wolanowie odbyło się
największe sportowe święto piłki siatkowej – Mazowiecka Gimnazjada LZS czyli coroczne zawody w siatkówce
dziewcząt i chłopców z gimnazjów. Nasze gimnazjum reprezentowali chłopcy i dziewczęta. W rundzie eliminacyjnej dziewczęta zdobyły 4 miejsce, a chłopcom udało się
wywalczyć 1 miejsce, a zarazem zaszczyt reprezentowania naszego powiatu w późniejszych etapach turnieju.
W zawodach tych nasi chłopcy, po ciężkiej walce oraz
litrach potu wylanych na boisku, zajęli 3 miejsce. Jest to
pierwszy taki sukces w historii naszego gimnazjum. Drużyna zmierzyła się, między innymi, z uczniami ze szkół w:
Międzyborowie, Gozdowie, Opinogórze, Mrozach.

Na zdjęciu od lewej od góry: Michał Sobstyl, Wiktor Lament, Damian Senator,
Adrian Kacprzak, Jakub Lipiec, Bartłomiej Mizerski, Kacper Rajkowski, Paweł Czajka,
Dominik Witkowski, trener: Paweł Wlazło.
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Sport
Unihokej
W dniu 28 listopada 2017 r. w Eliminacjach Powiatowych XX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Jedlińsku wzięły udział 2 drużyny gimnazjum: chłopcy
i dziewczęta. Obydwie drużyny po zaciętym boju awanso-

wały do finału międzypowiatu, który odbył się w Radomiu
2 grudnia 2017 r. Dziewczęta zajęły III miejsce. Chłopcy
zdobyli I miejsce i tym samym awansowali do finału województwa.

Z piłkarskich boisk
Po sezonie piłkarskim 2016/17 A klasy seniorów uplasowaliśmy się na 8 miejscu w tabeli. Nastąpiło wiele zmian
kadrowych, począwszy od trenera jak również w składzie
zawodników. Budujemy zespół, który powalczy o czołowe miejsce w swojej grupie. Zakończenie rozgrywek rundy Jesień 2017 było bardzo emocjonujące.
Po tabeli widać jak wymagająca jest nasza grupa. Nasz
zespół po 6 zwycięstwach i 7 porażkach uplasował się
w połowie rozgrywek w środku tabeli na 7 miejscu.
Przed nami runda wiosenna, nie wykluczamy wzmocnienia drużyny. Zaplanowane mamy 5 sparingów i od połowy stycznia 2018 roku zaczynamy treningi i przygotowania. W marcu rusza liga. Myślę, że będziemy gotowi na
rywalizację z najlepszymi w grupie. Liczymy na doping
kibiców z naszej gminy.
Tabela Grupy A klasy
Lp.

DRUŻYNA

1

SKS POTWORÓW

13

34

2

Potworów

13

3

Chojniak Wieniawa

4

Drużyny Sokół Przytyk oraz Senior Przytyk

MECZE PUNKTY WYGRANE

REMISY

PORAŻKI

BRAMKI

11

1

1

35:14

32

10

2

1

32:13

13

30

9

3

1

28:13

Błotnica

13

26

8

2

3

40:21

5

Zodiak Sucha

13

24

8

0

5

37:22

6

MKS WYŚMIERZYCE

13

20

6

2

5

35:30

7

Sokół Przytyk

13

18

6

0

7

26:31

8

Młodzik-18

13

18

5

3

5

32:29

9

Orzeł Gielniów

13

17

5

2

6

29:33

10

POWAŁA TACZÓW

13

14

4

2

7

24:34

11

Jaguar Wolanów

13

10

3

1

9

17:32

12

Strażak Wielogóra

13

8

2

2

9

23:48

13

Kraska Jasieniec

13

7

2

1

10

15:28

14

Sadownik Błędów

13

4

1

1

11

18:43

Na zakończenie rundy jesiennej 2017, rozegrany został
mecz Sokół Przytyk-Seniorzy Przytyk. Wygrali po zaciętej grze Seniorzy. Gratulujemy. Czekamy na rewanż. Po
spotkaniu był czas na wspólnego grilla, rozmowy i inte18

grację. To dobry przykład na to, że piłka nożna w naszej
gminie jest popularną dyscypliną spotu. Do zobaczenia na
wiosnę.
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Nasi najmłodsi wychowankowie, Orliki Sokół Przytyk,
w jesiennej rundzie pokazali, że treningi przynoszą efekty.
Widać, że ich gra i zabawa z piłką sprawia im przyjemność. Zapraszamy do oglądania ich zmagań w rozgrywkach na naszym boisku Orlik. To wielka przyjemność ich
dopingować. Polecamy. Dzięki pomocy i zaangażowaniu
rodziców, w okresie ferii organizujemy obóz sportowy
przed rozgrywkami wiosennymi.
Nasi zawodnicy

Tabela na zakończenie rozgrywek Orlik E1 grupa 6
Lp.

DRUŻYNA

MECZE PUNKTY WYGRANE

REMISY

PORAŻKI

BRAMKI

1

Broń Radom III

10

25

8

1

1

69:26

2

AS RADOMIAK

10

21

6

3

1

78:38

3

JUNIOR Radom

10

19

6

1

3

76:22

4

POWAŁA TACZÓW

10

12

4

0

6

37:67

5

Luks Sportowa
Czwórka Radom

10

7

2

1

7

39:83

6

Sokół Przytyk

10

3

1

0

9

20:83

REMISY

PORAŻKI

BRAMKI

Natomiast drużyna Juniorów spisywała się w rozgrywkach I ligi okręgowej ze zmiennym szczęściem. 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 inwestować w zdolnych zawodników z naszej gminy. Przed nami nowy sezon, myślę, że
również ambitnie powalczymy. Bardzo ważne jest to, że
mamy młodzież lubiącą uprawianie tej pięknej dyscypliny
sportowej jaką jest piłka nożna.
Drużyna Juniorów

Tabela Junior Młodszy I liga Okręgowa
Lp.

DRUŻYNA

MECZE PUNKTY WYGRANE

1

AS RADOMIAK

12

25

7

4

1

39:13

2

Skaryszewianka

12

25

7

4

1

42:18

3

Lider Lipsko

12

19

6

1

5

26:33

4

Energia Kozienice

12

19

5

4

3

28:19

5

Broń Radom I

12

13

4

1

7

30:26

6

Sokół Przytyk

12

12

3

3

6

29:39

7

Pilica Białobrzegi

12

4

1

1

10

11:57

Prezes Sokół Przytyk R. Bienias
Dane teleadresowe
Nazwa
Urząd Gminy Przytyk
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przytyku

Telefon/Fax
(48) 6180087, 6180095,
6180550
(48) 618 03 18,
606 358 536

E-mail

Strona WWW

przytyk@przytyk.pl

www.przytyk.pl

zgkprzytyk@wp.pl

www.zgkprzytyk.pl
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