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8,69% oraz Mariusz Wikaliński – 4,22%. Dariusz Woł-
czyński osiągnął bezwzględną większość głosów zatem 
nie było potrzeby do organizowania II tury wyborów.

Mieszkańcy wybrali również nowy skład Rady Gminy. 
Najwięcej głosów w swoich okręgach wyborczych otrzy-
mali: Marek Kościowski, Robert Bienias, Nikodem Ję-
drzejewski, Zdzisław Janowski, Ewa Olszewska, Teodozja 
Kowalczyk, Sylwester Podymniak, Robert Dygant, Barbara 
Barszcz, Wiesław Soból, Adam Smagowski, Dariusz Gro-
tek, Agnieszka Drabik, Krzysztof Wlazło i Tomasz Drabik.

Do Sejmiku Województwa Mazowieckiego mandat 
uzyskali: Leszek Przybytniak, Rafał Rajkowski, Tomasz 
Śmietanka, Radosław Fogiel, Jakub Kowalski, Agnieszka 
Górska, Ewa Białecka.

Pracownik UG A.K.

Wybory samorządowe 2018 – podsumowanie
21 października w naszej gminie odbyły się wybo-

ry samorządowe, podczas których mieszkańcy wybierali 
swojego przedstawiciela na stanowisko wójta, członków 
Rady Gminy, Powiatu oraz Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego.

Do udziału w wyborach uprawnionych było 5760 miesz-
kańców Gminy Przytyk, z czego do urn poszły 3783 oso-
by. Frekwencja wyborcza w gminie wyniosła 65,68%. 
Głosowanie przebiegło bez żadnych zakłóceń.

Tegoroczne wybory były pod wieloma względami inne 
od tych, które odbyły się cztery lata temu. Stało się to za 
sprawą m.in. nowelizacji Kodeksu Wyborczego. Jedną 
z najważniejszych zmian jest wydłużenie kadencji samo-
rządowców z czterech do pięciu lat. Wprowadzony został 
również limit dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów 
i prezydentów. Obostrzenie to obowiązuje od tego roku. 
Samorządowcy piastujący te stanowiska nawet od kilku-
nastu lat, nie byli wyłączeni z walki o reelekcję. Obecnie 
wybrani wójtowie/burmistrzowie/prezydenci miast mogą 
swoją funkcję pełnić jeszcze maksymalnie przez 2 kaden-
cje, czyli 10 lat.

Kolejną nowością tegorocznych wyborów było wpro-
wadzenie dwóch obwodowych komisji wyborczych – jed-
nej organizującej głosowanie i drugiej odpowiedzialnej za 
ustalenie wyników głosowania.

Na stanowisko wójta Gminy Przytyk swoją kandydatu-
rę w tym roku zgłosiły 4 osoby. Na kolejną kadencję został 
wybrany Dariusz Wołczyński, który uzyskał największe 
poparcie mieszkańców, osiągając 68,37%. Kolejne pozy-
cje zajęli: Jarosław Tomczyk – 18,72%, Łukasz Jasiński – 

Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.

Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy
Wielkimi krokami zbliża się ko-

niec roku. To dobry czas na dokona-
nie podsumowań wszelkich działań 
i wydarzeń, jakie miały miejsce na 
terenie Gminy Przytyk. Rok 2018 
to czas intensywnych prac, których 
efektem była realizacja wielu istot-
nych dla całej naszej lokalnej spo-
łeczności projektów. 

Udało nam się zakończyć szereg 
inwestycji związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa na 
drogach, w tym budowę dróg gminnych, budowy parkin-
gów, remonty dróg powiatowych oraz drogi wojewódzkiej 
nr 740. Zakończyliśmy projekt budowy sieci wodocią-
gowej miejscowości Kolonia Potkanna i Ostrołęka. Do 
najważniejszych inwestycji realizowanych w mijającym 
roku należy również modernizacja historycznego rynku 
w Przytyku, budowa boiska sportowego w miejscowości 
Wrzeszczów oraz placów zabaw i siłowni plenerowych na 
terenie sołectw. Poza tym zorganizowaliśmy również wiele 
różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, które cieszyły się 
zainteresowaniem nie tylko mieszkańców gminy Przytyk. 
Należały do nich m.in.: Targi Papryki, Przegląd Kapel 
Ludowych, turnieje sportowe, plenerowe seanse kinowe, 
Dzień Dziecka oraz Dzień Seniora.

Miniony rok był również wyjątkowy, ze względu na 
wybory samorządowe, które odbyły się 21 października. 
Z tej okazji w pierwszej kolejności pragnę podziękować 
wszystkim z Państwa, którzy wzięli udział w głosowaniu. 
Czynne prawo wyborcze to jedno z najważniejszych praw 
i obowiązków nam przysługujących. Warto z niego korzy-
stać i wybierać tych, którzy nas reprezentują. Państwa 
obecność w lokalach wyborczych to wyraz dużego zaanga-
żowania w los i przyszłość naszej gminy, za co serdecznie 
Państwu dziękuję.

Pragnę wyrazić szczególną wdzięczność za każdy od-
dany głos na moją kandydaturę. To dzięki Państwu kolejny 
raz objąłem funkcję wójta Gminy Przytyk, osiągając wynik 
– 68,37% (2557 głosów). Dodatkowo jest mi niezmiernie 
miło, ponieważ jest to najwyższy wynik wyborów samorzą-
dowych w I turze wyborów, jaki osiągnąłem do tej pory. 
W roku 2010 był to wynik 39,85%, natomiast w 2014 – 
61,94% poparcia. 

Dziękuję za każde dobre słowo, rady i wszelkie spo-
strzeżenia, którymi się Państwo ze mną dzieliliście. Czas 
przedwyborczy to bardzo trudny okres dla każdego z kan-
dydatów. Dlatego doceniam, każdy gest skierowany w mo-
ją stronę. 

Wygrana w pierwszej turze wyborów dodatkowo zo-
bowiązuje i motywuje do działania. To dla mnie ogromne 
wyróżnienie. Czuję tę odpowiedzialność i zrobię wszystko, 
aby spełnić pokładane we mnie nadzieje, poprzez realiza-
cję przedstawionego programu wyborczego. Wszystko, co 
robiłem i robię do tej pory, to przede wszystkim działania 
z myślą o mieszkańcach naszej gminy. To właśnie Państwa 
odczucia, opinie oraz sugestie są dla mnie najważniejsze 

i wyznaczają mi kierunek działań, którym podążałem i bę-
dę podążać. 

Rozpoczynając nową kadencję myślę z optymizmem 
o czekających mnie obowiązkach, bo wiem, że praca na 
rzecz rozwoju naszej gminy jest warta poświęcenia i zaan-
gażowania. W czasie trwającej, pięcioletniej kadencji do-
łożę wszelkich starań, aby sprostać Państwa oczekiwaniom 
i nie zawieść zaufania, jakim mnie obdarzyliście. Wierzę, 
że mimo pojawiających się przeszkód, wspólnymi siłami 
uda nam się zrealizować na terenie gminy wiele ważnych 
inwestycji, programów i wydarzeń kulturalnych.

Wybory samorządowe to nie tylko wybory na szczeb-
lu gminy. To także wybór do Rady Powiatu oraz Sejmiku 
Województwa. Z wielką radością przyjąłem wiadomość, że 
wśród mieszkańców naszej gminy mamy wreszcie przed-
stawiciela w Radzie Powiatu Radomskiego. Pragnę wyra-
zić szczególne gratulacje pani Annie Rogulskiej, która jako 
jedyna kandydatka z naszej gminy będzie reprezentowała 
nas na szczeblu powiatu. Sukces Pani Anny jest powodem 
do dumy dla całej naszej lokalnej społeczności. Cieszę się, 
że nasi mieszkańcy oddali swój głos na osobę wywodzącą 
się i pracującą na terenie Gminy Przytyk. Liczę, że mając 
teraz swojego przedstawiciela w Powiecie Radomskim ła-
twiej będzie nam zabiegać o realizację zadań ważnych dla 
naszej społeczności, a których decyzje zapadają właśnie 
na szczeblu powiatu.

19 listopada odbyło się zaprzysiężenie Rady Gminy 
Przytyk na nową kadencję 2018–2023. Wiem, że znajdu-
ją się w niej osoby merytoryczne, chętne do współpracy 
i dbające o dobro społeczeństwa. Jestem głęboko przeko-
nany, że rozpoczynająca się kadencja samorządu będzie 
pomyślna dla naszej gminy i jej mieszkańców oraz że 
wspólnie z wybranymi przez Państwa radnymi będziemy 
dalej ją rozwijać.

Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Życzę Państwu 
by był to czas odpoczynku i radosnych chwil spędzonych 
w gronie najbliższych. Wszystkiego najlepszego w nowym 
roku!

Wójt Gminy Przytyk 
Dariusz Wołczyński

Życzenia pięknych i niezapomnianych
Świąt Bożego Narodzenia,

ciepłych i radosnych chwil, spokoju ducha
oraz serdecznych spotkań w gronie najbliższych.

W Nowym Roku 2019 sukcesów
i wszelkiej pomyślności 

w realizacji zamierzonych celów!
Wójt

Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński

Przewodniczący
Rady Gminy Przytyk

Krzysztof Wlazło
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Fundusz Sołecki 2019
W sierpniu i we wrześniu we wszystkich sołectwach Gminy Przytyk odbywały się spotkania, podczas których miesz-

kańcy zadecydowali, na co przeznaczą środki z funduszu sołeckiego. Poniżej wykaz wydatków na przedsięwzięcia 
realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2019.

Lp. Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota 

1. Stefanów Remont dróg znajdujących się na terenie sołectwa, modernizacja oświetlenia 
ulicznego. 17 412,00 zł 

2. Wola
Wrzeszczowska

Udrażnianie rowów przy drogach gminnych, zakup żwiru i równanie dróg 
znajdujących się na terenie sołectwa. 18 196,00 zł 

3. Kaszewska Wola Zakup szlaki i równanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa. 24 160,00 zł 

4. Suków Utwardzenie dróg znajdujących się na terenie sołectwa tłuczniem, wykona-
nie projektu na oświetlenie dróg. 21 766,00 zł 

5. Podgajek Budowa drogi w miejscowości Zameczek Kolonia. 42 835,00 zł 

6. Ostrołęka Zakup żwiru, równanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa. 17 978,00 zł 

7. Żerdź Konserwacja rowów, udrażnianie i wykopanie przepustu. 19 937,00 zł 

8. Młódnice Remont dróg znajdujących się na terenie sołectwa tłuczniem. 14 844,00 zł 

9. Wólka
Domaniowska

Zakup żwiru i równanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa.
Zakup i ustawienie wiaty przystankowej. 10 447,00 zł 

10. Posada Budowa drogi w miejscowości Posada. 11 362,00 zł 

11. Goszczewice Zakup i transport tłucznia przeznaczonego do równania dróg znajdujących 
się na terenie sołectwa. 14 801,00 zł 

12. Maksymilianów Udrażnianie rowów oraz utwardzenie dróg znajdujących się na terenie so-
łectwa. 13 930,00 zł 

13. Oblas Remont dróg znajdujących się na terenie sołectwa. Wykonanie projektu ka-
nalizacji sanitarnej dla miejscowości Oblas ul. Przytycka. 24 247,00 zł 

14. Krzyszkowice Wybudowanie drewnianej altanki, kupno stołu i ławek. Zagospodarowanie 
działki wokół placu zabaw: nasadzenie krzewów, drzewek. 23 376,00 zł 

15. Glinice Zakup kruszywa i równanie dróg znajdujących się na terenie sołectwa. Za-
kup lamp ulicznych – Glinice. 19 720,00 zł 

16. Przytyk Zakup choinki i iluminacji świątecznych. 43 531,00 zł 

17. Studzienice Zakup urządzeń na plac zabaw – Studzienice. 22 462,00 zł 

18. Domaniów Zakup urządzeń AGD do świetlicy wiejskiej w Domaniowie.
Remont i naprawa dróg znajdujących się na terenie sołectwa. 28 818,00 zł 

19. Wygnanów Remont dachu Domu Ludowego w Wygnanowie. 18 109,00 zł 

20. Jabłonna Remont i naprawa dróg oraz modernizacja oświetlenia ulicznego znajdują-
cego się na terenie sołectwa. 18 239,00 zł 

21. Słowików Zakup urządzeń na plac zabaw – Słowików. 14 017,00 zł 

22. Potkanna Wykonanie projektu oraz montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Po-
tkanna. Zakup firan, karniszy i lamp do OSP Potkanna. 18 544,00 zł 

23. Wrzos Remont i naprawa dróg znajdujących się na terenie sołectwa. Uzupełnienie 
oświetlenia ulicznego Wrzos – Kresy. 18 675,00 zł 

24. Dęba Zakup urządzeń na plac zabaw – Dęba. 19 023,00 zł 

25. Wrzeszczów Remont i naprawa dróg znajdujących się na terenie sołectwa. 24 160,00 zł 

26. Sukowska Wola Wyposażenie i malowanie Domu Wiejskiego w Sukowskiej Woli. 16 977,00 zł 

Razem 537 566,00 zł 
Pracownik UG E.B.



5

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – grudzień 2018

Dane opracowano na podstawie rankingu wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014–2017, 
zamieszczonym w czasopiśmie „Wspólnota”.

Rozbudowana droga gminna w miejscowości Witoldów.

Gmina Przytyk jest liderem w rankin-
gu wykorzystania środków europejskich 
w powiecie radomskim w latach 2014–
–2017.

Fundusze pozyskiwane z Unii Euro-
pejskiej stanowią istotne źródło środków 
finansowych, wykorzystywanych przez 
samorządy do realizacji różnego rodzaju 
inwestycji, często kluczowych dla rozwo-
ju polskich miast, powiatów i gmin. 

W Gminie Przytyk dzięki funduszom 
z UE również udało się zrealizować wie-
le ważnych projektów, bez konieczności 
zaciągania na ten cel dodatkowych poży-
czek z innych źródeł. Przykład stanowi 
renowacja historycznego rynku w Przyty-
ku, czy inwestycje infrastrukturalne, takie 
jak remont i budowa wielu odcinków dróg 
oraz parkingów na terenie gminy. 

Sprawne gospodarowanie środkami 
finansowymi pozyskanymi z Unii Euro-
pejskiej przez władze gminy potwierdza również wysoka 
pozycja, jaką Gmina Przytyk zajęła w „Rankingu wyko-
rzystania środków europejskich przez samorządy 2014–
–2017”, zamieszczonym w czasopiśmie „Wspólnota”. 

W kategorii gminy wiejskie, na 1538 pozycji, Przytyk 
zajął 132 miejsce. Warto zaznaczyć, że w powiecie radom-
skim nasza gmina znalazła się na najwyższej pozycji we 
wspomnianym rankingu. 

Nasza gmina liderem!

Dla porównania Gmina Zakrzew zajęła 632. miejsce, 
Gmina Jedlińsk 1015. miejsce, Gmina Jastrzębia 1186. 
miejsce, Gmina Gózd 772. miejsce, Gmina Kowala 1471. 
miejsce, Gmina Pionki 272. miejsce, Gmina Wolanów 
1305. miejsce, Gmina Wierzbica 1309. miejsce, Gmina 
Iłża 381. miejsce, Gmina Skaryszew 495. miejsce, a Gmi-
na Jedlnia-Letnisko 788 miejsce w kategorii gminy wiej-
skie w Polsce.

Pracownik UG A.K.

Do użytku oddano kolejne zmodernizowane drogi gminne
Dobra wiadomość dla mieszkańców miejscowości 

Suków – prace przy drodze gminnej nr 350912W zo-
stały zakończone. W maju Wójt Gminy Przytyk ogło-
sił przetarg nieograniczony dotyczący budowy tego 
odcinka. W trakcie postępowania wyłoniono wyko-
nawcę, który w listopadzie oddał zmodernizowany 
odcinek do użytku. Firma „Budromex” zajmująca się 
tą inwestycją kompleksowo wykonała przebudowę 
drogi. Koszt całej inwestycji wyniósł 368 420,18 zł.

 Droga gminna nr 350912W w miejscowości Suków została przebudowana oraz otrzymała 
nawierzchnię asfaltową.

Zakończono także pierwszy etap rozbudowy drogi 
gminnej w miejscowości Witoldów. Podczas prac wyko-
nano wytyczenie trasy, przygotowano podbudowę drogi, 
oczyszczono rowy, oraz wykonano przepusty pod koroną 
drogi oraz pod zjazdami. Inwestycją zajmowała się firma 
BRUK-AND Andrzej Krawczyk. Pierwszy etap prac roz-
budowy tej drogi wyniósł 331 776,51 zł.

Pracownik UG A.K.
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Skarbnik Gminy Przytyk – Anna Rogulska Radną Powiatu Radomskiego 

Anna Rogulska (50 l.)
Pochodzi i mieszka 

w Przytyku. Ma wykształce-
nie wyższe magisterskie. Jest 
mężatką, matką dwóch có-
rek i babcią dwóch uroczych 
wnuków: Krzysia i Szymona. 
Od ponad 13 lat na stałe zwią-
zana z samorządem gminnym. 
Pracuje na stanowisku skarb-

nika Gminy Przytyk od roku 2008. W swojej pracy 
stawia na skuteczność i konsekwentność w działaniu 
oraz na doświadczenie i uczciwość. 

Jest domatorką. Swój wolny czas najchętniej spę-
dza z rodziną i przyjaciółmi.

Po wielu latach przerwy znów mamy swojego przedsta-
wiciela w Radzie Powiatu Radomskiego. Obecna skarbnik 
gminy Przytyk – Anna Rogulska została Radną Powiatu 
Radomskiego na kadencje 2018–2023. Pełni funkcję Prze-
wodniczącej Komisji Finansów i Budżetu oraz jest Człon-
kiem Komisji Rewizyjnej. 

W minionych wyborach samorządowych mieliśmy 
kilku kandydatów na radnych powiatu radomskiego wy-
wodzących się z terenu naszej gminy. W szóstym okręgu 
wyborczym, do którego należymy wraz z gminą Zakrzew 
i Wolanów wybrano pięciu przedstawicieli, z których tyl-
ko jeden pochodzi z gminy Przytyk. 

Anna Rogulska w wyborach samorządowych uzyskała 
1337 głosów.

Pracownik UG A.K.

Bezpieczeństwo na drogach oraz na przylegających do 
nich chodnikach jest szczególnie istotne w okresie zimy, 
gdy warunki atmosferyczne raczej nie sprzyjają kierow-
com i innym użytkownikom dróg. Dlatego przypomina-
my, że zgodnie z usta-
wą z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gmi-
nach, to na właścicielach 
nieruchomości spoczy-
wa obowiązek usuwania 
z chodników przed swo-
im domem wszelkich za-
nieczyszczeń tj. śmieci, 
błota, śniegu oraz lodu. 
Zalegający śnieg nale-
ży zgarnąć na krawędź 
chodnika. Należy rów-

Zimowe utrzymanie dróg
nież pamiętać o niebezpiecznych dla przechodniów i dla 
samych mieszkańców zwisających soplach lodu. 

Pracownik UG. M.K.

Będzie bezpieczniej
Zakończyły się prace przy przebu-

dowie drogi wojewódzkiej 740 w miej-
scowości Oblas. Umowa na remont tego 
odcinka została podpisana w czerwcu.

Najważniejszym punktem prac było 
stworzenie ciągu pieszo-jezdnego, któ-
ry zabezpieczałby osoby poruszające 
się wzdłuż ruchliwej trasy. Dodatkowo 
wzmocniono także konstrukcję jezdni 
oraz ułożono nową nawierzchnię.

Wykonawcą prac było przedsiębior-
stwo Budromost – Starachowice Sp. 
z o.o. Koszt całego przedsięwzięcia to 
2 427 036.00 zł.

Pracownik UG A.K. 
Na początku grudnia odbył się odbiór prac przebudowywanej drogi wojewódzkiej 740.
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Ostatnia sesja Rady Gminy 2014–2018

Jubileuszowy dziesiąty animator

XLV sesja Rady Gminy w Przytyku była ostatnią za-
planowaną sesją w trwającej wówczas kadencji. 

Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Wlazło, przyjęciem porządku obrad oraz proto-
kołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

Następnie gratulacje i podziękowania za samorządową 
służbę w latach 2014–2018 wręczył radnym Wójt Gminy 
Przytyk Dariusz Wołczyński. 

– Serdecznie dziękuję za dobrą współpracę oraz godne 
reprezentowanie interesów społeczności lokalnej. Życzę 
dalszych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do wy-
znaczonych celów – tymi słowami Wójt Gminy Przytyk 
podziękował radnym za zaangażowanie i pracę na rzecz 
rozwoju gminy Przytyk.

Pracownik UG A.K.

Dzięki nim kultura rozwija się ho-
ryzontalnie. Staje się bliska i dostępna, 
a także uczy i zachęca do aktywności. 
Kim oni są? To Animatorzy.

W piątek 23 listopada w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Pionkach odbył 
się dziesiąty, jubileuszowy Powiatowy 
Dzień Animatora Kultury.

Gości przywitali Dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Pionkach Anna 
Kostrzewa i Burmistrz Miasta Pionki 
Robert Kowalczyk. Imprezę prowadzili 
pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultu-
ry w Pionkach, przedstawiając anima-
torów z trzynastu gmin, którzy na co 
dzień ożywiają swoją pracą lokalne 
społeczności, pobudzają do wspólnych działań oraz przy-
czyniają się do rozwoju kultury i twórczości artystycznej 
w swoich gminach. Były wśród nich zespoły ludowe, pra-
cownicy urzędów, ludzie działający w świetlicach wiej-

skich i środowiskowych oraz koła go-
spodyń wiejskich. 

Miło nam poinformować, że wśród 
osób wyróżnionych i nagrodzonych 
Statuetką Animatora Kultury 2018 
znalazła się również Anna Kosuniak – 
pracownik Urzędu Gminy w Przytyku. 
Pani Anna na co dzień w swojej pracy 
zajmuje się m.in. organizacją wyda-
rzeń kulturalnych odbywających się 
na terenie naszej gminy – dba o me-
rytoryczne i techniczne przygotowanie 
takich wydarzeń jak: festyny, pokazy 
filmowe, zawody sportowe.

Pracownik UG D.W.

Laureatami nagrody Animator Kultury w latach 
ubiegłych byli m.in. Teodozja Kowalczyk oraz Mło-
dzieżowa Orkiestra Moderato, Jolanta Kowalik.

Laureatka nagrody Animatora Kultury Anna Kosuniak.

Mazowiecki Kurator Oświaty – Aurelia Michałowska 
i Joanna Leśnowolska.

W dniu 19 października w auli Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu 
odbyła się uroczystość wręczenia przez Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty, panią Aurelię Mi-
chałowską, medali państwowych, resortowych 
i nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Podczas tej uroczystości nauczycielka Publicz-
nego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego 
w Przytyku (obecnie również PSP w Przytyku 
i Wrzeszczowie), pani Joanna Leśnowolska, 
została odznaczona medalem Komisji Eduka-
cji Narodowej. Odznaczenie to przyznawane 
jest nauczycielom za ich szczególne osiągnięcia 
w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Dyrektor PG w Przytyku E.J.

Kolejny medal Komisji Edukacji Narodowej w gimnazjum

Pani Joanna jest kolejną na-
uczycielką gimnazjum nagro-
dzoną przez Ministra Edukacji 
Narodowej. W poprzednich la-
tach medale KEN otrzymały: 
Monika Rdzanek (2015), Ag-
nieszka Wierzbicka (2015), 
Ewa Kopycka (2015), Aneta 
Podgórska (2015), Alina Masta-
lerek (2016), Bożena Pietrusz-
ka (2017), Zofia Kaźmierczak 
(2017).

Podczas XVL sesji Wójt Gminy Dariusz Wołczyński podziękował radnym za ich pracę
i zaangażowanie.
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Rada Gminy Przytyk 2018–2023
Krzysztof Wlazło 
Przewodniczący Rady Gminy Przytyk
Wybrany do Rady na trzecią kadencję. W poprzedniej kadencji również pełnił funkcję Prze-
wodniczącego Rady Gminy. W latach 2010–2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji 
Rozwoju i Finansów.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 14 obejmujący miejscowości Goszczewice oraz Wrzos.

Robert Dygant
Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Przytyku, 

Członek Komisji Rozwoju i Finansów 
Z Radą Gminy związany od roku 2014. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję 
Zastępcy Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 8 obejmujący miejscowości Maksymilianów, 
Kaszewska Wola.

Teodozja Kowalczyk
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Przytyku,
Członek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Pracuje w Radzie drugą kadencję. W latach 2014–2018 zajmowała się Edukacją 
Kulturą i Kulturą Fizyczną jako Przewodnicząca tejże komisji.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 6 – Krzyszkowice, Młódnice, Gaczkowice.

Marek Kościowski 
Członek Komisji Rewizyjnej

Rozpoczyna pracę w Radzie Gminy obecnej kadencji.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 1 obejmujący sołectwo Przytyk.

Tomasz Drabik
Zastępca Przewodniczącego Rozwoju Finansów
Pracuje w Radzie drugą kadencję. W latach ubiegłych był członkiem Komisji Rozwoju 
i Finansów.
Od 8 lat pełni również funkcję sołtysa miejscowości Jabłonna.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 15 obejmujący sołectwa Jabłonna i Wygnanów.

Robert Bienias
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rozpoczyna pracę w Radzie Gminy obecnej kadencji. 
W latach 2016–2018 pełnił funkcję Prezesa klubu sportowego „Sokół”. 
W roku 2018 wyróżniony tytułem „Zasłużony dla Gminy Przytyk”.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 2 miejscowość Przytyk.

Barbara Barszcz 
Członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Wybrana do Rady Gminy na lata 2006–2010.Wówczas pełniła funkcję Członka Komisji 
Rewizyjnej.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 9 – Żerdź, Studzienice.
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Adam Smagowski
Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Wybrany do Rady Gminy w Przytyku na drugą kadencję. W latach 2014–2018 był Sekretarzem 
Komisji Rewizyjnej. Jest członkiem Rady Społecznej przy SPZOZ w Przytyku.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 11, w którego skład wchodzą miejscowości Wrzeszczów oraz 
Wola Wrzeszczowska.

Ewa Olszewska
Przewodnicząca Komisji Edukacji, 

Kultury i Kultury Fizycznej
Do Rady Gminy wybrana po raz drugi. W minionej kadencji pełniła 
funkcję członka Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 5 obejmujący sołectwa Oblas i Stefa-
nów.

Zdzisław Janowski 
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Do Rady Gminy wybrany po raz trzeci. Był radnym w Kadencji 1998–2002 (Członek Komisji 
Rewizyjnej) oraz 2006–2010 (Wiceprzewodniczący Rady Gminy). 
Od 4 lat pełni również funkcję sołtysa. Jest Wiceprezesem Zrzeszenia Producentów Papryki RP. 
Reprezentuje okręg wyborczy nr 4 sołectwo Podgajek.

Dariusz Grotek
Członek Komisji Rewizyjnej

Z Radą Gminy związany od roku 2014. W ostatniej, czteroletniej ka-
dencji Rady był Członkiem Komisji Rozwoju i Finansów. 
Reprezentuje okręg wyborczy nr 12, w którego skład wchodzą sołectwa 
Domaniów, Wólka Domaniowska oraz Słowików.

Nikodem Jędrzejewski
Przewodniczący Komisji Rozwoju i Finansów
Wybrany do Rady Gminy w Przytyku  na trzecią kadencję. W latach 
2010–2014 pełnił funkcję Członka Komisji Rewizyjnej. W minionej kadencji był 
Przewodniczącym Komisji Rozwoju i Finansów.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 3 sołectwo Podgajek. 

Agnieszka Drabik
Zastępca Przewodniczącej Edukacji, Kultury

i Kultury Fizycznej
Rozpoczyna pracę w Radzie Gminy obecnej kadencji.
Pełni funkcję sołtysa miejscowości Potkanna.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 13 – sołectwa Potkanna, Ostrołęka 
oraz Posada.

Wiesław Soból 
Członek Komisji Rewizyjnej
Rozpoczyna pracę w Radzie Gminy obecnej kadencji.
Od 16 lat pełni również funkcję sołtysa miejscowości Glinice.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 10 obejmujący sołectwa Dęba 
i Glinice.

Sylwester Podymniak 
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Wybrany do Rady na trzecią kadencję. W latach 2010–2014 pełnił funkcję Zastępcy Przewod-
niczącego Komisji Rewizyjnej, w minionej kadencji wybrany został Przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej. Jest Prezesem Zarządu Gminnego OSP oraz Naczelnikiem OSP w Sukowie. Jest 
członkiem Rady Społecznej przy SPZOZ w Przytyku.
Reprezentuje okręg wyborczy nr 7, w którego skład wchodzą miejscowości Sukowska Wola oraz Suków.
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Wójt i Radni zaprzysiężeni

Gminy Ośrodek Kultury stopniowo będzie 
powiększał swoją działalność . Docelowo, każda 
z grup wiekowych znajdzie w harmonogramie 
zajęć GOK-u coś dla siebie. Oprócz sali zabaw, 
gier dla dzieci w przyszłości stworzona zastanie 
także stacjonarna siłownia dla mieszkańców gmi-
ny Przytyk. Serdecznie zapraszamy do kontaktu 
osoby chętne do współpracy z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury. 

Jednym z punktów spotkania było złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Przytyk Dariusza Wołczyńskiego.

Radni uzyskują mandat, gdy następuje 
ogłoszenie wyników wyborów. Podobnie jest 
w przypadku wójtów, burmistrzów i prezy-
dentów miast. Jednak aby rozpocząć wyko-
nywanie zadań, samorządowcy muszą złożyć 
ślubowanie. Ślubowanie wójta oraz radnych 
odbywa się na pierwszej sesji nowo wybranej 
Rady Gminy.

Zgodnie z Postanowieniem Komisarza 
Wyborczego pierwsza sesja Rady Gminy 
w Przytyku kadencji 2018–2023 odbyła się 
19 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Przytyk.

Głównymi punktami porządku obrad było 
złożenie ślubowania przez Radnych oraz Wójta Gminy 
Przytyk Dariusza Wołczyńskiego.

Tego dnia Radni w głosowaniu tajnym ze swego gro-
na wyłonili Przewodniczącego Rady Gminy Przytyk. Po-
nownie został nim Krzysztof Wlazło. Dziesięć dni póź-
niej, 29 listopada na kolejnym posiedzeniu Rada Gminy 
w Przytyku wybrała Wiceprzewodniczących: Teodozję 

Kowalczyk oraz Roberta Dyganta. Następnie zgodnie 
z artykułem 21 ustęp 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym, powołana została Komisja Rewizyj-
na. Utworzona została także: Komisja Edukacji, Kultury 
i Kultury Fizycznej, Komisja Rozwoju i Finansów oraz 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Pracownik UG A.K. 

Pod koniec września w Przytyku powstał Gminny 
Ośrodek Kultury. W budynku wygaszanego w tym roku 
gimnazjum prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzie-
ży. Instytucja ta powstała na rzecz rozwoju aktywności 
fizycznej mieszkańców gminy oraz dla propagowania kul-
tury, sportu i rozrywki. 

Odkąd tylko powstał, niezmiennie cieszy się sławą. 
Mówi się o nim nie tylko w Przytyku, ale i w ościennych 
gminach. „To strzał w dziesiątkę” – słychać głosy miesz-
kańców. W budynku, gdzie do tej pory odbywały się zaję-
cia dla gimnazjalistów, teraz panuje strefa wielkiej aktyw-
ności fizycznej. GOK przygotował świetną propozycję dla 
każdego, kto chce choć trochę się poruszać. Na zajęciach 
pojawiają się dzieci, młodzież, ale i dorośli. Każdy znaj-
dzie aktywność na miarę swoich potrzeb. W harmonogra-
mie zajęć znajdują się m.in. Tabata, HIIT, czy trening ob-
wodowy, dla miłośników mocniejszych uderzeń – Fight 
Club, a dla młodszych – Fit KIDS.

Zajęcia prowadzi znany wszystkim Sławomir Koł-
tunowicz – trener personalny i zawodnik MMA. Od no-
wego roku Gminny Ośrodek Kultury sukcesywnie będzie 

podejmował starania, by rozwijać swoją działalność. Co 
dokładnie jest w planach aktywności tego ośrodka przeko-
namy się wkrótce. 

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

Pracownik UG A.K.

Dobry początek Gminnego Ośrodka Kultury w Przytyku

W każdy wtorek i czwartek odbywają się zajęcia dla pań.

Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia FightClub.
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Kolejny specjalistyczny samochód w gminie Przytyk

Nowe auto to MAN TGM 18 30 4X4.

OSP KSRG Przytyk może pochwalić się nowym samo-
chodem ratowniczo-gaśniczym. W poniedziałek 3 grudnia 
strażacy ochotnicy oficjalnie powitali nowy sprzęt na tere-
nie swojej jednostki.

W kabinie zakupionego wozu mieści się 6 ratowni-
ków. Auto wyposażone jest w niezbędny sprzęt, m.in. au-
topompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 
8 ton, działko wodno-pianowe, kamerę monitorującą stre-
fę z tyłu pojazdu, latarki kątowe, węże pożarnicze oraz 
inny drobny sprzęt ratowniczy, a także zestaw do łączno-
ści radiowej.

MAN posiada zbiornik o pojemności 4600 litrów wody 
i 450 litrów środka pianotwórczego. Napęd 4×4 umożliwia 
dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochód 
jest przyjazny dla środowiska, gdyż jego silnik spełnia 
bardzo wysokie normy czystości spalin.

Nowe auto kosztowało 824 100,00 złotych. Samochód 
został zakupiony dzięki funduszom Gminy Przytyk, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Mar-

szałkowskiego oraz środkom z puli Komendy Głównej 
PSP.

Nowe auto zapewne zwiększy bezpieczeństwo miesz-
kańców i ułatwi służbę strażakom.

Pracownik UG W.W.

Nikt nie wyobraża sobie nocy sylwestrowej bez roz-
świetlonego, kolorowego nieba. Nowy Rok tradycyjnie 
witamy pięknymi fajerwerkami. Należy jednak pamiętać, 
że takie materiały pirotechniczne w rękach nieodpowied-
nich ludzi, czy też dzieci, mogą stać się olbrzymim zagro-
żeniem.

Sylwester dla służb ratowniczych to jedna z najbardziej 
pracowitych i niebezpiecznych nocy. Najczęściej docho-
dzi do licznych uszkodzeń ciała: poparzeń, utraty palców, 
a nawet dłoni, czy też uszkodzenia wzroku. 

Nieostrożne i nieumiejętne używanie fajerwerków 
kończy się również pożarami na wielką skalę. W ubiegłą 
noc sylwestrową straż pożarna w Polsce interweniowała 
aż 1381 razy, z czego 639 to pożary. Mimo że z roku na 
rok te liczby maleją, to i tak zagrożenie jest nadal ogromne 
i niektóre przypadki kończą się nawet śmiercią.

Pamiętajmy więc, że materiały pirotechniczne mogą 
być używane wyłącznie przez osoby dorosłe. Kupujmy 
fajerwerki tylko wiadomego pochodzenia i z odpowied-
nim oznakowaniem. Powinny one posiadać czytelny opis 
w języku polskim, oznaczenie normy CE, nazwę produ-
centa lub importera, znak dopuszczenia, liczbę wyrobów 
w opakowaniu oraz szczegółową instrukcje obsługi. Nie 
wolno odpalać materiałów pirotechnicznych wewnątrz 
pomieszczeń, na balkonach i tarasach lub też w bliskiej 
odległości od zabudowań. Pod żadnym pozorem nie moż-
na podchodzić i podejmować próby ponownego odpalenia 
fajerwerków, ponieważ zapłon może być opóźniony i przy 
takiej próbie może odpalić natychmiastowo. 

Środki pirotechniczne dostarczają niezwykłych doznań 
wizualnych. Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa, 
a przede wszystkim o rozwadze i rozsądku.

OSP Przytyk

Bezpieczeństwo przede wszystkim
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Wymiana pieca i instalacji centralnego ogrzewania, wy-
konanie ocieplenia domu czy stropów, wymiana okien lub 
drzwi, zakup instalacji fotowoltaicznej, solarów lub pompy 
ciepła to inwestycje, na które można otrzymać dofinansowa-
nie. Od 19 września 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzi 
nabór wniosków w ramach Programu Czyste Powietrze. Na-
bór prowadzony jest w sposób ciągły, a tym samym każdy 
zainteresowany ma czas, by złożyć wniosek. Co zrobić, żeby 
dostać dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze?

Krok 1 – zarejestrować konto na Portalu Beneficjenta 
– www.portal.wfosigw.pl.;

Krok 2 – zalogować się i pobrać formularz wniosku 
wraz z załącznikami;

Krok 3 – wypełnić formularz i wymagane załączniki 
(elektronicznie);

Krok 4 – złożyć wniosek wraz z załącznikami przez 
skrzynkę podawczą Portalu;

Krok 5 – wydrukować przesłany wniosek, podpisać 
i złożyć w wersji papierowej wraz z załącznikami (np. do-
kumenty potwierdzające dochód) w Wydziale Zamiejsco-
wym WFOŚIGW w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 68;

Krok 6 – oczekiwać na kontakt pracownika WFOŚIGW, 
obserwując status wniosku na Portalu Beneficjenta. Roz-
patrzenie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni robo-
czych.

Celem programu jest poprawa efektywności energe-
tycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczysz-
czeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budyn-
ków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń 
powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych. Wnioski mogą skła-
dać tylko osoby fizyczne posiadające prawo własności lub 
będące współwłaścicielami istniejącego, jednorodzinne-
go budynku mieszkalnego, a także osoby fizyczne, które 
uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 
Budynek nie może jeszcze być przekazany lub zgłoszony 
do użytkowania. Osoby fizyczne mogą skorzystać z dota-
cji, pożyczki lub dotacji i pożyczki (dotacja z WFOŚiGW 

Program Czyste Powietrze – jak skorzystać
+ pożyczka na pokrycie wkładu własnego) w sytuacji, gdy 
wnioskodawca nie dysponuje środkami własnymi na po-
krycie kosztów realizacji przedsięwzięcia.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte 
nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wnio-
sku o dofinansowanie – a więc można otrzymać wsparcie 
na inwestycje będące w trakcie realizacji, ale jeszcze nieza-
kończone w chwili złożenia wniosku. Inwestycję należy za-
kończyć w okresie do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy 
o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Maksymalna kwota dotacji, jaką można otrzymać to 
53 tys. zł, minimalna – 7 tys. zł.

W przypadku skorzystania z pożyczki okres jej spłaty 
wynosi do 15 lat. Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie 
więcej niż WIBOR 3M+70 punktów bazowych, ale nie 
mniej niż 2% rocznie.

Wysokość dofinansowania zależy od miesięcznego do-
chodu na osobę w gospodarstwie domowym (tabela 1).

W przypadku budynków istniejących wsparcie można 
uzyskać na:
I. demontaż źródeł ciepła na paliwa stałe (między inny-

mi kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec kaflowy, 
kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchen-
ny) oraz ich wymiany na urządzenia i instalacje: kotły 
na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania 
elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensa-
cyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbie-
rające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami;

II. docieplenia przegród zewnętrznych budynku oddzie-
lających pomieszczenia ogrzewane od środowiska ze-
wnętrznego;

III. docieplenia przegród wewnętrznych budynku oddzie-
lających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewa-
nych;

IV. wymianę i montaż stolarki zewnętrznej w tym: okien, 
okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni 
przezroczystych nieotwieralnych, drzwi zewnętrz-
nych/garażowych;

V. montaż lub modernizację instalacji wewnętrznych 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż 
zaworów z głowicami termostatycznymi;

Grupa Kwota miesięcznego
dochodu na osobę

Dotacja Pożyczka

wysokość możliwej 
do pozyskania dotacji

jako uzupełnienie
do dotacji

jako jedyna forma 
dofinasowania 
przedsięwzięcia

I. do 600 do 90% do 10% do 100%
II. 601–800 do 80% do 20% do 100%
III. 801–1000 do 70% do 30% do 100%
IV. 1001–1200 do 60% do 40% do 100%
V. 1201–1400 do 50% do 50% do 100%
VI. 1401–1600 do 40% do 60% do 100%
VII. powyżej 1600 do 30% do 70% do 100%
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VI. zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii 
(finansowanie tylko w formie pożyczki): kolektorów 
słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych;

VII. zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzy-
skiem ciepła.

W przypadku nowobudowanych jednorodzinnych bu-
dynków mieszkalnych można uzyskać dofinansowanie na:
I. zakup i montaż urządzeń i instalacji: kotły na paliwa 

stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektryczne-
go, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pom-
py ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło 
z gruntu lub wody wraz z przyłączami;

*pod warunkiem, że w budynku są lub będą spełnione 
wymagania dla przegród określonych w rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 
z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.).

II. zakup i montaż instalacji źródeł energii odnawialnej 
(finansowanie tylko w formie pożyczki): kolektorów 
słonecznych, mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W przypadku każdego z przedsięwzięć WFOŚiGW 
określił max. poziom kosztów zakupu usługi/towaru, 
względem których będzie liczone wsparcie.

Po złożeniu wniosku należy oczekiwać na wizytację 
pracowników WFOŚiGW celem potwierdzenia, że stan 
budynku jest zgodny z deklaracją złożoną we wniosku 
o dofinansowanie. Podpisanie umowy o dofinansowanie 
następuje po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Po za-
kończeniu realizacji przedsięwzięcia należy złożyć wnio-
sek o płatność. Zakończenie przedsięwzięcia nastąpi po 
ponownej wizytacji przedstawiciela WFOŚiGW potwier-
dzającej rzeczowe wykonanie inwestycji. Warto pamiętać, 
że w ciągu 3 kolejnych lat możliwa jest kontrola „utrzy-
mania projektu”, czyli trwałości inwestycji.

Szczegółowe informacje o Programie Czyste Powie-
trze oraz pomoc w wypełnieniu wniosku można uzy-
skać w punkcie konsultacyjnym WFOŚiGW w Radomiu 
ul. 25 Czerwca 68. Punkt czynny jest dla zainteresowa-
nych udziałem w Programie od poniedziałku do piątku 
w godz. 10–14. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie.

Pracownik UG D.W.
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Pasowanie na Przedszkolaka
14 listopada w Publicznym Przedszkolu w Przytyku 

odbyła się bardzo ważna uroczystość w życiu każdego 
przedszkolaka, a mianowicie „Pasowanie na przedszkola-
ka”. Powagi tej uroczystości dodawał fakt, że połączona 
ona była z obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści przez nasz kraj.

Panie wychowawczynie z grup: „Misie”, „Żabki”, 
„Motylki” i „Biedronki” przygotowały wraz z dziećmi 
część artystyczną, w której dzieci recytowały patriotycz-
ne wierszyki pt: „Barwy ojczyste”, „Polska”, „11 listopa-
da”, „Katechizm polskiego dziecka”, zaśpiewały piosenkę 

GRUPA BIEDRONKI 
5–6-latki wych. Alicja Ka-
zimierska

Oliwia Błaszczyk, 
Krzysztof Dzięgielewski, 
Karolina Gaca, Krzysztof 
Janowski, Zuzanna Kusz-
tal, Julia Mizerska, Filip 
Miziołek, Igor Motyl, Lena 
Panek, Igor Seta, Antoni 
Słowiński, Katarzyna Woj-
tysiak, Filip Zygmunt, Oli-
wia Biernat, Gabriela Bo-
rowiecka, Natalia Furman, 
Nikola Gliwicka, Adam 
Kobusiński, Gabriel Sitar-
ski, Mateusz Szczepaniak, 
Kacper Zięba.

GRUPA ŻABKI 3–4-
latki wych. Renata Mar-
kowska

Kacper Białczak, Iwan 
Błażenko, Karolina Dra-
bik, Julita Górka, Patrycja 
Jurkowska, Anna Kurys, 
Michał Kwiatkowski, Julia 
Lesiak, Adam Lipiec, Iga 
Mnich, Franciszek Nolber-
ski, Adam Nowak, Nikola 
Rogulska, Zuzanna Sob-
czak, Adam Soból, Alicja 
Soból, Gabriela Stefańska, 
Maria Szymańska, Liliana 
Załęcka, Filip Zarębski.

pt. „Polska to piękny kraj”, jak również zaprezentowały 
się śpiewając piosenki z repertuaru dziecięcego. Był to 
dla dzieci pierwszy występ przed publicznością, po któ-
rym złożyły uroczystą przysięgę. Obiecały między innymi 
„być dobrymi przedszkolakami, nie grymasić i nie szlo-
chać, swoje panie zawsze kochać!”. Rodzice również zło-
żyli przysięgę, że będą mocno kochać swoje dzieci i anga-
żować się w życie przedszkolne.

Po akcie ślubowania Pani Dyrektor pasowała każ-
de dziecko „czarodziejskim ołówkiem” na prawdziwego 
przedszkolaka. Po pasowaniu głos zabrała Pani Magdalena
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GRUPA MISIE 3-latki 
wych. Ewelina Markow-
ska-Ślufarnik

Mikołaj Abramczyk, 
Magdalena Barszcz, Mi-
łosz Bębenek, Stanisław 
Jurkowski, Aneta Kac-
przak, Aleksandra Klocek, 
Kornelia Kośla, Nikodem 
Kot, Adam Kowalczyk, Ty-
mon Kozłowski, Mikołaj 
Kszczotek, Jan Lis, Karol 
Mucha, Laura Nowakow-
ska, Jan Pasek, Szymon 
Pasek, Zuzanna Pieczeniak, 
Filip Pietrzak, Wiktoria 
Radomska, Hanna Roma-
nowska, Marcel Skwarek, 
Miłosz Stani, Pola Wilk, 
Krzysztof Woźniak, Lena 
Szczepanowska.

GRUPA MOTYLKI 
3–4-latki wych. Karolina 
Tkaczyk

Kamil Barszcz, Natalia 
Bień, Adam Broda, Nadia 
Cieślik, Natalia Domagal-
ska, Filip Drabik, Marianna 
Gołąbek, Klaudia Jasiń-
ska, Milena Kolasa, Niko-
la Kosowska, Aleksander 
Kubiak, Kacper Orłowski, 
Nela Pietrasik, Tomasz 
Piotrowski, Franciszek Po-
dymniak, Maria Senator, 
Barbara Słomka, Antoni 
Stani, Małgorzata Uliasz, 
Zofia Wolska, Alan Zubek, 
Nikodem Zubek.

Kowalczyk – zastępca Wójta Gminy Przytyk, życząc 
przedszkolakom samych sukcesów. Wręczyła również 
każdej grupie kosz słodyczy. Na zakończenie uroczysto-

ści, wszyscy zebrani wspólnie z przedszkolakami zaśpie-
wali cztery zwrotki hymnu Polski czyli „Mazurka Dą-
browskiego”.

Pracownik PP w Przytyku E. M.-Ś.

Ślubowaniu towarzyszyły występy artystyczne.

Pasowania dokonała Pani Dyrektor.
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Stworzenie długotrwałego i szczęśliwego związku 
małżeńskiego nie jest łatwe. Słyszy to każda młoda para, 
która decyduje się na ślub. Jednak istnieje wiele związ-
ków, które pokazują, że można przeżyć ze sobą wiele lat 
i z każdym rokiem kochać się jeszcze bardziej. Właśnie 
dlatego złote gody, czyli 50 rocznica ślubu, to bardzo waż-
ny i wzruszający moment dla całej rodziny 

W dniu 16 października 2018 r. szesnaście par mał-
żeńskich z terenu Gminy Przytyk świętowało Złote Gody, 
czyli jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku, którą w in-
tencji małżonków sprawował ks. Proboszcz Sławomir 
Fundowicz w asyście ks. Wojciecha Dobczyńskiego, pro-
boszcza parafii we Wrzosie. Po niej, uroczystości przenie-
siono do Szkoły Podstawowej w Przytyku, gdzie odbyło 
się wręczenie Medali za długoletnie pożycie małżeńskie 
przyznanych jubilatom przez 
Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę. Uroczystej dekoracji 
małżonków dokonał Wójt 
Gminy Przytyk Dariusz Woł-
czyński, Przewodniczący 
Rady Gminy Przytyk Krzysz-
tof Wlazło oraz zaproszony 
na tę uroczystość Kierownik 
Delegatury Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego 
w Radomiu Krzysztof Murawski. Małżonkom wręczono 
również listy gratulacyjne, okolicznościowe dyplomy, 
kwiaty oraz złożono na ich ręce życzenia wielu kolejnych 
wspólnie przeżytych lat. Uroczystość uświetniło przedsta-
wienie, które na tę okazję przygotowali uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Przytyku.

50-lecie pożycia małżeńskiego – Złote Gody

Pary, które w tym dniu obchodziły jubileusz, to: Adam 
i Teresa Kępka, Waldemar 
i Helena Wielocha, Anna 
i Piotr Zarębski, Włodzi-
mierz i Marianna Drążkie-
wicz, Franciszek i Irena Na-
rożnik, Zbigniew i Kazimiera 
Midzio, Jan i Stanisława Cie-
chowicz, Stanisław i Maria 
Bocheńska, Zenon i Marian-
na Kołaczek, Józef i Maria 
Musiałek, Piotr i Krystyna 

Szubińska, Władysław i Barbara Wąsik, Walenty i Kry-
styna Puszka, Wiesław i Maria Mulik, Stefan i Marianna 
Lesiak, Tadeusz i Henryka Gaca.

Gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego wyjątko-
wym Jubilatom.

Pracownik UG A.K.

W latach dwudziestych XX wieku roku amerykań-
ska specjalistka od etykiety Emily Post stwierdziła, że 
rocznice ślubu to istotne wydarzenie w życiu małżon-
ków, dlatego te najważniejsze i przełomowe muszą 
nosić swoje nazwy. Dodatkowo każda z nich powinna 
świadczyć o sile uczucia, które z każdym rokiem roś-
nie i staje się dużo trwalsze. Dlatego właśnie większość 
nazw rocznic ślubu pochodzi od szlachetnych kamieni 
lub rzadko spotykanych minerałów.

Dostojni jubilaci wraz z gośćmi zaproszonymi na tę uroczystość.

Wszyscy Jubilaci otrzymali „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez 
Prezydenta RP, a także okolicznościowe dyplomy.
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Ślubowanie pierwszaków we Wrzeszczowie
8 listopada w Publicznej Szkole Pod-

stawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
we Wrzeszczowie odbyło się ślubowanie 
uczniów klasy pierwszej. W uroczystości 
tej, oprócz całej społeczności szkolnej, 
wzięli udział zaproszeni goście: Zastępca 
Wójta Gminy Przytyk – pani Magdalena 
Kowalczyk, dyrektor Banku Spółdziel-
czego Rzemiosła w Radomiu Oddział 
w Przytyku – pan Robert Bukowski oraz 
rodzice pierwszoklasistów. Uczniowie 
klasy pierwszej przygotowali część ar-
tystyczną, w której wierszem i piosenką 
ukazali piękno naszego kraju. Występ ten 
wpisał się w cykl obchodów setnej rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Potem nastąpiła część oficjalna. 
W niezwykle podniosłej atmosferze, 
pierwszaki złożyły ślubowanie i zostały 
pasowane przez dyrektora szkoły na ucz-
niów. Dyrektor szkoły życzył pierwszoklasistom wielu 
sukcesów, radości z każdego dnia pobytu w szkole, zapału 
do pracy i nauki oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i le-
gitymacje szkolne. Następnie głos zabrała p. Magdalena 
Kowalczyk. Życząc dzieciom wielu sukcesów w nauce 
wręczyła kosz pełen słodkości. Kilka słów do pierwsza-
ków skierował dyrektor banku pan Robert Bukowski. Po-

Lista uczniów klasy 1 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie:
Jarosław Bratos, Amelia Derlecka, Adam Kosowski, Maja Olszewska, Julia Rucikowska, Dawid Sobczak, 

Liliana Solińska, Magdalena Tomczyk, Maja Wojciechowska. Wychowawczyni: pani Izabela Matracka

gratulował dzieciom występu i wręczył pierwszoklasistom 
książeczki oszczędnościowe z wkładem 10 zł. Do życzeń 
dołączyli się także rodzice pierwszaków oraz uczniowie 
klas starszych. Zwieńczeniem uroczystości były pamiątko-
we zdjęcia i poczęstunek przygotowany przez rodziców. 

Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci 
pierwszoklasistów.

Dyrektor PSP we Wrzeszczowie W.K.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej
21 listopada to był wyjątkowy dzień dla uczniów kla-

sy pierwszej. Wtedy właśnie zostali oni oficjalnie przyjęci 
w poczet uczniów naszej szkoły. Na tę wspaniałą uroczy-
stość przybyli zaproszeni goście m.in. ks. proboszcz Woj-
ciech Dobczyński, Dyrektor BSR O/Przytyk Pan Robert 

Wychowawczyni: mgr Agata Kalbarczyk. Uczniowie: Łukasz Drabik, Jan Gibała, Magdalena Gibała, 
Magdalena Kaczmarczyk, Krzysztof Konopka, Kacper Królikowski, Nikola Kwiek, Julia Markowska, 

Mateusz Neska, Sebastian Oparcik, Marlena Prasek, Adam Radomski, Bartłomiej Siedlecki, Patrycja Szporek, 
Dawid Szuba, Lena Szymaniak, Bartosz Waleski, Patryk Wójcik, Kamil Ziółek.

Bukowski, Urząd Gminy reprezentowała zaś Pani Małgo-
rzata Mizerska, rodzice, dziadkowie oraz rodzeństwo na-
szych pierwszoklasistów. 

W części artystycznej nasi uczniowie w towarzystwie 
koleżanek z klasy V zaprezentowali swoje umiejętności 

recytatorskie, wokalne i taneczne. Udo-
wodnili, że wiedzą, jak zachować się 
w szkole, jak dbać o przyrodę, znają się 
na przepisach ruchu drogowego, a także 
wykazały się wiedzą o szkole i Ojczyź-
nie. 

Po programie artystycznym pani dy-
rektor uroczyście pasowała uczniów, 
którzy ślubowali „(…) być dobrym Po-
lakiem, dbać o dobre imię swojej klasy 
i szkoły (…)”. Po pasowaniu były liczne 
gratulacje, życzenia oraz upominki od 
pani dyrektor, przybyłych gości oraz ro-
dziców uczniów klasy pierwszej. 

Całą uroczystość zakończono pa-
miątkowym zdjęciem oraz słodkim po-
częstunkiem przygotowanym przez ro-
dziców.

Pracownik PSP we Wrzosie A.K.
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50 lat minęło… jak jeden dzień

Taki jubileusz nie mógł obyć się bez tortu...

13 października w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku obchodzono wyjątkowy 
dzień – była to 50. rocznica powstania Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Przytyku. Co prawda najnowsze badania 
historyków dowodzą, że historia szkolnictwa w Przytyku 
sięga już nawet dwustu lat, jednak szkoła czciła w tym roku 
pięćdziesiąte urodziny wzniesienia „poczciwej tysiąclatki”. 
W 1968 roku odbyły się tu pierwsze zajęcia, po raz pierw-
szy zabrzmiał szkolny dzwonek i po raz pierwszy dało się 
słyszeć gwar dzieci zmierzających na swoje lekcje.

Obchody tych uroczystości rozpoczęły się mszą świę-
tą w kościele parafialnym w Przytyku. Przedstawiciele 
społeczności szkolnej, wraz z pocztem sztandarowym 
i towarzyszącymi mu nauczycielami i rodzicami uczestni-
czyli we mszy świętej odprawianej przez ks. proboszcza 
Sławomira Fundowicza przy koncelebrze księży Henryka 
Jagieły, Przemysława Wójcika i ks. Wawrzyńca Grotka.

Ksiądz proboszcz podkreślił w czasie swego kazania 
rolę i znaczenie szkoły podstawowej w wychowaniu mło-
dych ludzi. Uroczystą mszę uświetniła Młodzieżowa Or-
kiestra Dęta MODERATO z Przytyka, w której występują 
również uczniowie i absolwenci naszej „podstawówki”.

Następnie uroczystości przeniosły się do budynku na-
szej szkoły, gdzie na zaproszonych gości czekała dyrekcja 
oraz młodzież z występem artystycznym. Dyrektor szko-
ły – pani Izabela Witkowska, przywitała wszystkich ze-
branych oraz zaproszonych gości. Uroczystość uświetnili 
swoją obecnością między innymi wójt gminy Dariusz Woł-
czyński wraz z małżonką Justyną Wołczyńską, kierownik 
delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pan 
Krzysztof Murawski, byli dyrektorzy szkoły – pan Sta-
nisław Jankowski, pani Maria Malinowska, pan Tadeusz 
Bartos, p. Adela Siara, księża – ks. proboszcz Sławomir 
Fundowicz, ks. Henryk Jagieło, ks. Przemysław Wójcik, 
ks. Wawrzyniec, ks. Sylwester Kęska, emerytowani na-
uczyciele szkoły, radni Gminy Przytyk – przewodniczący 
Rady Gminy Kazimerz Wlazło, dyrekcje zaprzyjaźnio-
nych szkół ze Wrzosu – p. Jolanta Kowalik, z Wrzeszczo-
wa – p. Witold Kosiec oraz dyrektor Publicznego Gimna-
zjum w Przytyku – p. Ewa Jaskólska, jak również dyrektor 
przedszkola w Przytyku pani Aneta Szczepanik. Pośród 
gości znaleźli się również dyrektor MODN w Radomiu 
– p. Krystyna Gregorczyk, dyrektor Publicznej Biblioteki 
w Przytyku – p. Mirosław Krzyszewski wraz z małżonką 
– panią doktor Elżbietą Krzyszewską, dyrektor Banku 
Rzemiosła w Przytyku – p. Robert Bukowski, pani Moni-
ka Stankiewicz-Kosior – przewodnicząca Rady Rodziców, 
Natalia Król – przewodnicząca Samorządu Uczniowskie-
go. Pani dyrektor przywitała również sponsorów: p. Ka-
rola Kowalczyka – z firmy Kowalczyk Fabryka okien, 
p. Kazimierza Kowalczyka z firmy OKNO-BUD, państwa 
Barbarę i Andrzeja Paciorków z firmy KORAL, p. Pio-
tra Barszcza z firmy Hydro-Budowlanka, pana Wacława 
Tomczyka z firmy TOM-BUD, p. Irenę Prasek z kwia-
ciarni „Oleńka” oraz p. Wojciecha Witkowskiego z firmy 
WIT-MAL.

Jako pierwszy głos zabrał wójt gminy Dariusz Woł-
czyński, który wspominał dobre chwile w murach naszej 
szkoły. Następnie głos zabrał pan Stanisław Jankowski 
– jeden z byłych dyrektorów szkoły w Przytyku, który 
w przemówieniu wspomniał pamięć budowniczego szko-
ły i pierwszego kierownika Stanisława Tyczyńskiego, któ-
ry włożył wiele serca i mozolnej pracy w budowę i or-
ganizację przytyckiej placówki. Zgłosił również wniosek 
o nadanie panu Tyczyńskiemu honorowego obywatelstwa 
Przytyka. Następnie przemawiali również p. Krzysztof 
Murawski, który podkreślił rolę wielką szkoły w kształto-
waniu młodego człowieka.

Następnie dokonano w obecności pocztu sztandarowe-
go uroczystego przekazania KAPSUŁY CZASU, która za-
wiera zdjęcia i pamiątki po uczniach obecnej „podstawów-
ki” – kapsuła będzie pamiątką dla następnych pokoleń, 
które otworzą jej zawartość dopiero w 2068 roku. Kapsuła 
została umieszczona obok tablicy upamiętniającej nadanie 
imienia Przyjaciół Dzieci naszej szkole.

W dalszej części apelu program artystyczny przedsta-
wiła klasa VII a i VII a, pod przewodnictwem pani Ag-
nieszki Wiszniewskiej i pani Bożeny Gryzło. Uczniowie 
w humorystyczny sposób przedstawili różne grupy ucz-
niów, jakich „spotyka się” w szkole – matematyków, hu-
manistów oraz sportowców. Całość została okraszona me-
lodyjnymi utworami oraz przepięknym, biało-czerwonym 
tańcem szarf jak również układem choreograficzno-gim-
nastycznym dziewcząt z klas ósmych. W czasie występu 
artystycznego w poczet uczniów zostali oficjalnie przyję-
ci uczniowie klas pierwszych. Tradycyjnego „pasowania 
ołówkiem” dokonała pani dyrektor Izabela Witkowska. 
Dzieci z klas pierwszych zaprezentowały ponadto krótki 
program artystyczny.

Po części oficjalnej pani dyrektor zaprosiła gości na 
poczęstunek oraz poprosiła o wpisy do księgi pamiątko-
wej szkoły. Zaproszeni goście z zainteresowaniem oglą-
dali wystawy zdjęć z poprzedniej „szkolnej epoki” oraz 
kroniki szkolne z ubiegłych lat. Uroczystość przebiegła 
w pogodnej atmosferze, goście jako pamiątkę otrzymali 
okolicznościowe „medale” w formie ciastek z logo szkoły 
oraz okolicznościową monografię „50-lecie PSP im. Przy-
jaciół Dzieci w Przytyku”.

Pracownik PSP w Przytyku T.B.
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Żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie

W sali konferencyjnej uczniowie mogli poczuć się jak na prawdziwej sesji Rady Gminy.

14 listopada uczniowie 8 klasy Pub-
licznej Szkoły Podstawowej im. Przyja-
ciół Dzieci w Przytyku wraz ze swoim 
nauczycielem uczestniczyli w lekcji 
wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie 
Gminy. Dla nielicznej grupy ósmoklasi-
stów była to pierwsza wizyta w urzędzie. 
Zajęcia zaczęły się w sali konferencyj-
nej, gdzie wiedzę na temat działalności 
samorządu gminnego przybliżył pan 
wójt Dariusz Wołczyński. Następnie 
uczniowie odwiedzili kilka referatów, 
w których dowiedzieli się, jakimi spra-
wami zajmują się ich pracownicy. W re-
feracie podatków ósmoklasiści zdobyli 
wiedzę na temat rodzajów podatków, jakie zasilają budżet 
gminy oraz sposobu naliczania podatku rolnego. Najwięk-
szym zainteresowaniem cieszył się Urząd Stanu Cywil-
nego, gdzie uczniowie dopytywali o procedury związane 
z wyrabianiem dowodu osobistego. Ponadto ósmoklasiści 
dowiedzieli się, m.in. w którym pokoju rejestrowana jest 
działalność gospodarcza a także jakie formalności należy 
załatwić w związku z wycinką drzew.

Dzięki tej wizycie uczniowie mieli możliwość kon-
frontacji wiedzy podręcznikowej z rzeczywistością. Nie-
wątpliwie żywa lekcja wiedzy o społeczeństwie pozwoliła 
na utrwalenie poznanego materiału i przyczyniła się do 
zwiększenia świadomości uczniów.

Dziękujemy panu wójtowi i pracownikom gminy za 
umożliwienie przeprowadzenia zajęć i mamy nadzieję, że 
tego typu praktyka stanie się w przyszłości tradycją.

Pracownik PSP w Przytyku J.L.

L.p. Nazwa Imprezy Termin Imprezy Miejsce Organizacji Imprezy

1. Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Wójta Gminy Przytyk 27 stycznia P.G. w Przytyku (hala sportowa)

2. Zimowa Edycja „Kina na Trawie” luty
Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa 

Rolnego w Słowikowie 
(sala konferencyjna)

3. Turniej Piłki Halowej
o Puchar Wójta Gminy Przytyk 16 lutego P.G. w Przytyku (hala sportowa)

4. Impreza Okolicznościowa
„Kochanowski: Przystanek – Wesele” 30 kwietnia – 3 maja

Urząd Gminy w Przytyku
Plebania Parafialna w Przytyku

Dworek w Zameczku
CDiPR w Słowikowie

5. Festyn z okazji Dnia Dziecka
„Postaw na Rodzinę” 9 czerwca Stadion Sportowy w Przytyku

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

7. Letnia Edycja „Kina na Trawie” lipiec – sierpień Stadion Sportowy w Przytyku

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

9. XX Ogólnopolskie Targi Papryki 18 sierpnia Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa 
Rolnego w Słowikowie

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

11. Dzień Seniora 10 października Publiczne Gimnazjum w Przytyku

Terminy ww. wydarzeń kulturalno-rozrywkowych mogą ulec zmianie.

Kalendarium Imprez 2019
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Przy kamieniu znalazł się także maszt, na który straża-
cy ochotnicy wciągnęli biało-czerwoną flagę. Uroczystość 
zakończyła się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.

Pracownik UG A.K.

Połowa prac wykonana!

Nowo wybudowany obiekt będzie miał boisko pił-
karskie ze sztuczną nawierzchnią, 4-torową bieżnię 
okrężną o długości 200 metrów oraz skocznie do sko-
ku w dal. Całość kompleksu będzie ogrodzona, a do-
datkowo od strony południowej bieżni usytuowane 
zostaną trybuny, które pomieszczą ok. 100 osób.

Fundatorami tablicy pamiątkowej byli mieszkańcy parafii Wrzos.

Zakończył się pierwszy etap prac prowadzonych przy 
budowie boiska sportowego w miejscowości Wrzesz-
czów. 

Prace przy budowie boiska są rozłożone na lata 2018–
–2019. Do tej pory udało się wykonać podbudowę całego 
obiektu. Zamontowano słupy oświetleniowe i uporano się 
z całą instalacją elektryczną. Dodatkowo ustawiono już 
część ogrodzenia i ułożono chodniki.

Wykonawcą powstałej inwestycji jest przedsiębiorstwo 
EUROCOURT Sp. z o.o. mające swoją siedzibę w Rado-
miu.

Budowa boiska piłkarskiegoprzy Publicznej Szkole 
Podstawowej we Wrzeszczowie jest inwestycją dofinan-
sowaną przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu Rozwoju Szkolonej Infrastruktury Sportowej. 

Całkowita wartość inwestycji to 995 685,00 zł, zaś kwota 
dofinansowania wynosi 485 700,00 zł. 

Mamy nadzieję, że już w nowym roku szkolnym 
2019/2020 uczniowie będą mogli korzystać z profesjonal-
nego obiektu sportowego znajdującego się przy Publicznej 
Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie.

Pracownik UG A.K.

Parafia we Wrzosie upamiętniła 100 rocznicę odzyskania niepodległości
W tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania 

przez Polskę niepodległości. Z tej okazji 11 listopada 
w całym kraju miały miejsce różne wydarzenia, uroczy-
stości i niespodzianki, które upamiętniały tę ważną rocz-
nicę. Ten wyjątkowy dzień celebrowano także w naszej 
gminie – w parafii Wrzos.

Obchody rozpoczęto koncertem pieśni patriotycznych 
w wykonaniu orkiestry dętej „Moderato”. Następnie od-
była się uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. Sła-
womira Fundowicza, ks. Wojciecha Dobczyńskiego oraz 
ks. Jana Kieczyńskiego.

Po mszy, w asyście strażaków uroczystości przenie-
siono na plac przed kościołem. Celem spotkania było 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej mówiącej o jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsło-
nięcia dokonał Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, 
ks. Sławomir Fundowicz oraz ks. Wojciech Dobczyński.

Obchody rozpoczął koncert strażackiej orkiestry „Moderato” z Przytyka.
Kamień, na którym znajduję się tablica upamiętniająca znajduję się 

przy bramie milenium 2000 od frontu Kościoła.

Plac budowy przy PSP we Wrzeszczowie.
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Folkowe Andrzejki we Wrzosie

„Odblaski ratują życie”.

23 października w naszej szkole odbyło się spotkanie 
z pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego w Radomiu, którzy przeprowadzili kampanię eduka-
cyjną „JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY”.

W spotkaniu uczestniczyli ucznio-
wie klas pierwszych oraz zaproszeni 
rodzice.

Każde dziecko otrzymało zestaw 
odblasków Brd z dużą zawieszką, 
z opaską odblaskową i ze światłem 
LED – które można założyć na rękę, 
but lub na nogawkę – dzięki czemu 
będzie ono bardziej widoczne o każ-
dej porze dnia i nocy. Uczniowie mo-
gli również zobaczyć, jak widoczna 

Piękno folkloru i tradycji ludowej odżywa rokrocznie 
w ostatni weekend listopada, we Wrzosie. W tym roku 
było to w imieniny Andrzeja, czyli 30 listopada. To już 
dziewiąty raz, kiedy miłośnicy muzyki ludowej spotkają 
się we Wrzosie na Folkowych Andrzejkach. 

Folkowe Andrzejki – to inicjatywa która ma na celu 
integrację społeczności lokalnej wokół folkloru, dziedzi-
ctwa kulturowego ziemi radomskiej. Jej idei nie jest obca 
też chęć przypomnienia o pięknym zwyczaju polskiej wsi, 
którym były wiejskie zabawy, podczas których grane były 
huczne mazurki, oberki i fokstroty. Folkowe Andrzejki, 
czyli wiejskie ostatki zorganizowane zostały jak co roku 
przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, Stowarzy-
szenie „Wrzosowisko” oraz Publiczną Szkołę Podstawo-
wą im. Orła Białego we Wrzosie.

Podczas wydarzenia odbyła się uroczysta premiera 
dwupłytowego wydawnictwa zatytułowanego „Wiejscy 
Wirtuozi”, zawierającego nagrania studyjne oraz nagrania 
filmowe muzykantów, którzy wystąpili tego wieczoru dla 
nas we Wrzosie. Za przygotowanie wydawnictwa odpo-
wiadali filmowiec Piotr Piasta oraz realizator studyjny na-
grań Jarosław Dyś.

Rytm zabawie nadawały kapele: Wiesławy Gromadzkiej 
z Kamienia Dużego, Jana Fokta z Jagodnego, Rodzinnej 
Kapeli Foktów z Ostrołęki, Henryka Gwiazdy z Radomia, 
Lipców z Wygnanowa, Stanisława Kotkowskiego ze Strzał-

kowa, Andrzeja Malika ze Skrzyńska, Krzysztofa Rokiciń-
skiego ze Starych Siekluk, Adama Tarnowskiego i Braci 
Pańczaków, Jana Wochniaka, Piotra Bińkowskiego.

Mogliśmy wysłuchać pieśni i przyśpiewek wykonywa-
nych przez zespoły śpiewacze Wrzosowianki z Wrzosu, 
Bieniędzic, Marianowic oraz dziecięcych i młodzieżo-
wych zespołów śpiewaczych Wrzosiki i Plejada z Przyty-
ka, które umiejętnie zaprezentowały nam zarówno autor-
ski jak i typowy dla regionu radomskiego i przysuskiego 
repertuar.

LGD Razem dla Radomki przygotowało wydawnictwo 
„Wiejscy Wirutozi”, które już w przyszłym tygodniu zo-
stanie udostępnione w Internecie dla szerszego grona od-
biorców.

Wydarzenie współfinansowane jest przez Stowarzy-
szenie Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” ze 
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 
„Wspieranie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020” w ramach projektu współfinansowanego 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich.

Realizacja dwupłytowego wydawnictwa i publikacji 
prezentująca muzyków ziemi radomskiej realizowana 
została Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach 
projektu pn. „Wiejscy Wirtuozi” dofinansowanego ze 
środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dyrektor PSP we Wrzosie J.K.

Wyprawka dla pierwszaka
dla kierowcy samochodu jest osoba z odblaskiem i bez 
niego.

Dzieci mają tendencję do zapominania, zatem o tych 
elementach muszą im przypominać rodzice i nauczycie-

le – zwłaszcza teraz, w porze jesiennej 
i zimowej.

Doposażenie uczniów klas pierw-
szych podczas kampanii edukacyjnej 
miało na celu popularyzację przepisów 
ruchu drogowego i zasad Brd oraz pro-
mowanie bezpieczeństwa wśród naj-
młodszych uczestników ruchu drogo-
wego.

Pracownik PSP w Przytyku K.Ł.

„Wiejscy wirtuozi”.

Zabawa taneczna.
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„Niepodległa – Moja Mała Ojczyzna”

Spotkania autorskie w Bibliotece

Dane teleadresowe
Nazwa Telefon/Fax E-mail Strona WWW

Urząd Gminy Przytyk (48) 6180095,
6180550 przytyk@przytyk.pl www.przytyk.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Przytyku

(48) 618 03 18, 
606 358 536 zgkprzytyk@wp.pl www.zgkprzytyk.pl

W czwartek 15 listopada w szkole we Wrzeszczowie 
odbyła się uroczysta wieczornica podsumowująca innowa-
cję pedagogiczną „Niepodległa – Moja Mała Ojczyzna”. 

W nastrojowym świetle świec, pośród pięknych de-
koracji, nagrodzonych prac plastycznych, w podniosłym 
nastroju świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Na te niezwykłe chwile złożyły się 
artystyczne doznania, których dostarczyli nam laureaci 
konkursów: pieśni patriotycznej „Nie rzucim ziemi…”, 
recytatorskiego „Wolna i niepodległa w poezji”, plastycz-
nego „Barwy niepodległości”. Gościliśmy uczniów szkół 
z Przytyka i Wrzosu, by ponownie zaprezentowali się 
przed nami w swych najlepszych wykonaniach. Towarzy-
szyli im zaproszeni goście, nauczyciele i dyrekcje z są-
siednich szkół, rodzice i uczniowie naszej szkoły. O opra-
wę muzyczną zadbał chór szkolny pod opieką p. Marii 
Czarneckiej-Cieślak.

Dzięki utalentowanym wykonawcom mogliśmy do-
świadczyć wielu wzruszeń, patriotycznych przeżyć, a tak-
że wspólnie pośpiewać najbardziej znane pieśni legiono-
we, wojenne i współczesne. W kąciku „kawiarnianym” 
przygotowanym przez radę rodziców, każdy mógł znaleźć 
coś pysznego dla siebie.

Na zakończenie uroczystości p. dyrektor Witold Kosiec 
podziękował wszystkim, którzy przygotowali i wdrożyli tę 
innowację” p. Elżbiecie Słomce, p. Małgorzacie Maj-Ol-
szowiec, p. Marzennie Kosiec, p. Bożenie Pietruszce oraz 
wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, którzy 
przyczynili się do organizacji przedsięwzięć podejmowa-
nych w ramach innowacji.

Serdecznie podziękował także uczestnikom – artystom 
biorącym udział w wieczornicy, ich opiekunom, którzy 
uświetnili ten dzień. 

Była to dla wszystkich doskonała lekcja żywego pa-
triotyzmu.

Pracownik PSP we Wrzeszczowie M.M.-O.

Podczas uroczystości nie zabrakło pieśni patriotycznych.

Uczniowie PSP we Wrzeszczowie również uczcili 100-lecie niepodległości.

11 października 2018 r. odbyło się 
spotkanie autorskie z Przemysławem 
Wechterowiczem autorem książek dla 
dzieci. W spotkaniu uczestniczyły dzieci 
z klas I–III ze Szkoły Podstawowej im. 
Orła Białego we Wrzosie. Przemysław 
Wechterowicz przyjechał z Warszawy, 
gdzie mieszka razem z żoną i córką. Jest 
autorem wielu książek dla najmłodszych 
m.in.: „Być jak tygrys”, „Uśmiech dla 
żabki”, „Proszę mnie przytulić”, „Rybka 
i słońce”, „Śnieżek i Węgielek. Podróż 
do gwiazd”, „Śnieżek i Węgielek. Podróż 
w głąb oceanu”. 

Natomiast w dniu 13 listopada 2018 r. 
gościem Biblioteki na spotkaniu autorskim 
był pan Paweł Beręsewicz, uznany autor  
powieści, opowiadań i wierszy adresowa-
nych do młodych czytelników oraz tłu-
macz (napisał między innymi „Więcej niż 
klub”, „Tajemnica człowieka z blizną”, 
„Czy wojna jest dla dziewczyn?”, „Jak 
zakochałem Kaśkę Kwiatek”, „Noskawe-
ry”). Twórczość pisarza była wielokrotnie 
nagradzana. W spotkaniu tym uczestni-
czyły dzieci z klas V–VI ze Szkoły Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
we Wrzeszczowie. 

Dyrektor GBP M.K.Na zakończenie spotkań ustawiały się kolejki po 
autograf.
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Siatkarze Przytyka gromią IV ligę Mazowiecko Warszawskiego 
Związku Piłki Siatkowej

Siatkarzy Gromu również odwiedził Święty Mikołaj.

Grom od 26 październi-
ka rozpoczął ligowe rozgrywki 
w IV lidze mężczyzn. Od pierw-
szego meczu idziemy jak burza, 
wszystkie mecze wygrane i tylko 
3 przegrane sety! Do końca grud-
nia pozostały jeszcze dwa me-
cze wyjazdowe 14 i 21 grudnia. 
W Przytyku zaś, widzimy się do-
piero 11 stycznia nowego roku!

W sobotę 8 grudnia rozegra-
liśmy najważniejszy mecz w se-
zonie z WTS Klondaik Warką. 
Byliśmy przygotowani na to, że 
spotkanie z przyjezdnym zespo-
łem nie będzie należało do naj-
lżejszych. Pomimo zaciętej walki, 
zawodnicy Gromu nie pozwolili 
urwać nam nawet punktu! Goście 
przyjechali z grupą kibiców, jed-
nakże miejscowi fani przytyckiej 
drużyny nie dali za wygraną. Nie 
tylko na parkiecie było walecznie, 
ale i wśród widowni panował gwar i walka na „głosy”. 
Podczas pojedynku odwiedził zebranych na hali; gromo-
wy św. Mikołaj, który częstował wszystkich cukierkami. 

Jak do tej pory team z Przytyka na 5 rozegranych me-
czy zdobył 14 punktów. W piątek 14 grudnia rozegramy 
na wyjeździe mecz z drużyną z Mszczonowa – jeżeli go 
wygramy za 3 pkt., zostaniemy liderem z 2-punktową 
przewagą!

Kolejnym sukcesem Gromu jest wygrany puchar 
w IV Turnieju Piłki Siatkowej Mężczyzn z Okazji Święta 
Niepodległości o Puchar Posła na Sejm RP Roberta Teluba 
w Opocznie. W skład Gromu tego dnia wchodzili: Michał 
Sobstyl, Przemysław Kosiec, Piotr Klimek, Karol Wlazło, 
Mateusz Towarek, Sebastian Mosionek i Kacper Pikiewicz.

Zapraszamy wszystkich na mecze wyjazdowe oraz 
11 stycznia do hali PSP w Przytyku.

Grom Przytyk A.S.

Siatkarki Gromu Przytyk zakończyły zmagania w lidze Juniorek na 4 miejscu!




