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W noWy sezon z noWą szatnią

Gmina Przytyk na Podium konkursu „rosnąca odPorność”

 Zawodnicy klubu piłkarskiego Sokół Przytyk 
mogą już korzystać z szatni znajdującej się na stadio-
nie sportowym w Przytyku. W grudniu zakończyły 
się prace, przy jak trzeba podkreślić generalnym re-
moncie budynku. 
- Obecny stan szatni, nie zachęcał do korzystania 
z niej. Budynek oczywiście spełniał swoją funkcję, ale 
wnosił wiele do życzenia. Cieszę się, że chłopcy grają-
cy w klubie będą mieć wreszcie przytulne i odświeżone 
pomieszczenia - powiedziała pani Kasia – mama jed-
nego z członków klubu Sokół Przytyk. 
 Remont szatni obejmował wymianę starej instala-
cji elektrycznej i hydraulicznej, ocieplenia kubatury 
budynku, wymiany stolarki okiennej oraz przygoto-
wanie całkiem nowych pomieszczeń: łazienek, szatni 
oraz magazynku na sprzęt sportowy. Pomieszczenia 
otrzymały także nowe wyposażenie tj. szafki, pół-
ki, ławki oraz regały. Trzeba podkreślić, iż budynek 
znajdujący się na stadionie sportowym, nie pełni 
funkcji wyłącznie szatni dla wychowanków klubu 
sportowego. Jest on także bardzo często zapleczem, 
wykorzystywanym podczas różnego rodzaju festy-
nów organizowanych podczas okresu letniego dla 

 Do 31 października trwał konkurs dla wszyst-
kich gmin (wyłączając miasta na prawach powia-
tu) na najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia 
mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko 
COVID -19 (liczony od 1 sierpnia).
 Celem konkursu było utrwalenie i  promocja 
samorządowych działań pro 
frekwencyjnych w obszarze Na-
rodowego Programu Szczepień 
przeciw COVID-19.
 Na liście laureatów zmagań, 
na miejscu trzecim uplasowała 
się Gmina Przytyk. Wynik ten 
pozwolił naszemu samorządo-
wi na sięgnięcie po nagrodę 
w  wysokości 250 tysięcy zło-
tych. Jak mówi regulamin kon-
kursu, samorządy mogą wydać 
pieniądze na dowolny cel zwią-
zany z  przeciwdziałaniem CO-
VID-19. Mogą być to wszelkie 

mieszkańców naszej gminy: dnia dziecka, kina na 
trawie czy turnieju strażackiego.

UG A.K.

Budynek szatni przed remontem.

Akcja szczepień nadal trwa, a za już przeprowadzone działania gmina Przytyk została nagrodzona i dostanie 250 
tysięcy złotych.

Gmina Przytyk na remont budynku otrzymała 
dofinansowanie  w wysokości 97 650,00 zł. 
kwota  Pochodzi z budżetu województwa 
mazowieckieGo z ProGramu „mazowiecki 

instrument wsParcia infrastruktury 
sPortowej mazowsze 2021”.

czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, za-
pobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką 
oraz zwalczaniem skutków, w  tym społeczno-go-
spodarczych COVID-19. 

UG A.K.



Drodzy Mieszkańcy!
 Kończący się właśnie 2021 rok upływa w cieniu epidemii koronawirusa. Niestety 
nasze życie społeczne nadal jest ograniczane, a zdrowie zagrożone. To już czwarta fala 
pandemii, której musimy stawić czoła. Bardzo proszę dbajmy o siebie, nośmy maseczki  
i stosujmy się do panujących obostrzeń.

 Jak na pewno Państwo zauważyliście, w tym roku udało się nam rozwinąć działalność 
Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku. Połączone ze sobą obecnie jednostki doskonale 
ze sobą współpracują, tworząc co rusz nowe wydarzenia oraz zajęcia. Miejsce to powstało 

z myślą o mieszkańcach naszej gminy. Cieszę się, że w budynku CKiB udaje się z powodzeniem angażować do 
różnych aktywności oraz integrować naszą lokalną społeczność. Plan w tej jednostce jest cały czas wzbogacany 
o nowe projekty, adresowane do różnych grup wiekowych. Mam nadzieję, ze panująca nadal pandemia, nie 
przeszkodzi w funkcjonowaniu oraz dalszym rozwoju tejże placówki. Zachęcam do śledzenia naszej jednostki na 
Facebooku oraz do skorzystania z bogatej oferty CKiB w Przytyku. 
 
 Pod koniec października, na moją prośbę została zwołana rada budowy dotycząca zaprojektowania  
i wybudowania sieci gazowej z miejscowości Zakrzew do Przytyka. Spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiej 
Spółki Gazownictwa. Podczas rozmów przedstawiony został harmonogram prac, z którego wynika, iż już we 
wrześniu roku 2023 rozpoczną się prace budowlane, które zakończą się latem roku następnego. Jak podkreślały 
osoby obecne podczas spotkania, utrzymanie przedstawionych terminów będzie w dużej mierze zależało od 
możliwości pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości, które umożliwią budowę sieci. Z dużą nadzieją patrzę  
na przedstawione harmonogramy i wspólnie razem trzymajmy kciuki, by udało się je zrealizować. 

 W ostatnim numerze naszej lokalnej gazetki informowałem Państwa o naborach rządowego programu 
Polski Ład, z których nasza gmina również starała się pozyskać środki finansowe. Jest mi niezwykle miło 
poinformować, iż udało się nam zdobyć w sumie kwotę  11 726 778,00 zł. Dodając do tego sukcesu pozyskanie 
prawie 4,5 miliona złotych na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Przytyku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej 
we Wrzeszczowie – suma ta jest naprawdę imponująca. Do tej pory w historii samorządu Gminy Przytyk,  
nikomu nie udało się pozyskać tak ogromnego wsparcia. Z tego miejsca dziękuję naszej Radzie Gminy, która 
wspiera moje działania oraz politykom ziemi radomskiej, którzy lobbowali w sprawie naszego samorządu.  
Z niecierpliwością czekam na przekazanie środków do budżetu, by móc rozpocząć kolejne znaczące dla obszaru 
inwestycje. Dokładne kwoty oraz cele, na jakie zostaną przeznaczone pozyskane dofinansowania, poznacie 
Państwo w artykule mieszczącym się na stronie 6. 

Zachęcam do lektury biuletynu. 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa wspaniałym 
czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień życia codziennego. Życzę, 

aby każda związana z nimi chwila upłynęła Państwu w spokoju i radości, 
wśród rodziny, przyjaciół i bliskich sercu osób.

Nowy Rok 2022 niech będzie dla wszystkich czasem, w którym spełniają się 
wypowiedziane przy wigilijnym stole życzenia i najskrytsze marzenia. 

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk
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PodsumoWanie inWentaryzacji źródeł ciePła W Gminie Przytyk

 Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w  ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i  Mikro-
klimatu MAZOWSZE 2021” przeprowadzona została 
inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Przytyk. 
Badanie przeprowadziła firma ATMOTERM S.A. z sie-
dzibą w Opolu i  objęła 2 377 punkty adresowe.
 Pozyskane za pomocą wywiadu bezpośredniego an-
kiety pozwoliły określić główne trendy występujące na 
terenie Gminy Przytyk, a tym samym stanowią cenne 
źródło informacji do walki z niską emisją. 
 Najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonej 
inwentaryzacji to:
- Wśród urządzeń na paliwo stałe dominują piece central-
nego ogrzewania – 1434 szt. oraz piecokuchnie – 141 szt. 
-Piece kaflowe, kozy na drewno, kominki oraz trzony 
kuchenne to głównie urządzenia w wieku powyżej 10 
lat, których sprawność jest mniejsza od 80%.
- Na terenie zinwentaryzowano 1 406 budynków po 
termomodernizacji. 

 W ramach niej najczęściej wskazywano wykonanie 
tj. jak wymiana okien, wymiana drzwi oraz ocieplenie 
ścian. Zdecydowanie rzadziej budynek posiadał ocie-
plony dach lub strop. Najczęściej do ocieplenia ścian 
wykorzystywano materiał o grubości 5-10 cm oraz  10-
15 cm.
- W  129 punktach adresowych planuje się przepro-
wadzenie termomodernizacji. W  największej liczbie 
obiektów planowane jest ocieplenie ścian – 108 bu-
dynków/ lokali.
- Najczęstszym rodzajem planowanej modernizacji 
źródła ciepła jest zabudowa ogrzewania gazowego (104 
budynków/lokali), rzadziej na kocioł na paliwo stałe 
ecodesign (88 budynków/lokali) lub odnawialne źró-
dło energii (14 budynków/lokali). 
 Działania polegające na inwentaryzacji lokalnych, 
indywidualnych źródeł ogrzewania są niezwykle istot-
nym elementem, mającym na celu poprawę jakości po-
wietrza. Problem niskiej emisji można zidentyfikować 
tylko na podstawie danych dotyczących indywidual-
nych źródeł ogrzewania, a więc dzięki właściwie wyko-
nanej inwentaryzacji tego typu instalacji. 

UG K.P.
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Kotły pozaklasowe 
lub brak informacji 

kotły - klasa 3 kotły - klasa 4 kotły - klasa 5 kotły spełniające 
wymagania 
ekoprojektu 

Ilość kotłów C.O. z podziałem na klasy 

od 1 stycznia 2023 roku nie wolno będzie 
używać kotłów na Paliwa stałe Poniżej 3. klasy 
(wG euroPejskich norm emisji). nieco Później 
– od 2028 roku – w użyciu Pozostaną jedynie 

Piece klasy 5. 

Dane dotyczące klasy 

kotłów należy szukać 

na tabliczkach znamio-

nowych znajdujących 

sie na urządzeniach. 
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50-lecie Pożycia małżeńskieGo – złote Gody

 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 
ważny i wzruszający moment dla całej rodziny. 
 W dniu 8 października 2021 r. osiemnaście par mał-
żeńskich z  terenu Gminy Przytyk świętowało swoje 
Złote Gody, czyli jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia 
małżeńskiego. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą 
w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Przytyku, 
którą w  intencji małżonków sprawował ks. proboszcz 
Sławomir Fundowicz w asyście ks. Ireneusza Chmury, 
proboszcza parafii w Kaszowie. 

 Następnym punktem obchodów było wręczenie me-
dali za długoletnie pożycie małżeńskie przyznanych ju-
bilatom przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, które od-
było się w Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku. 
Uroczystej dekoracji małżonków dokonał Wójt Gminy 
Przytyk Dariusz Wołczyński. Małżonkom wręczono 
również listy gratulacyjne, okolicznościowe dyplomy, 
kwiaty oraz złożono na ich ręce życzenia wielu kolejnych 
wspólnie przeżytych lat. Uroczystość uświetniło przed-
stawienie, które na tę okazję przygotowali uczniowie 
goszczącej jubilatów placówki.
 Wytrwałe w miłości i szacunku do siebie pary, które 
obchodziły jubileusz, to: Janina i Jan Czubak, Irena i Ja-
nusz Gajewscy, Aleksandra i Jan Kliszcz, Teresa i Mie-
czysław Mnichowie, Zofia i  Marian Prasek, Henryka 
i Stefan Szymańscy, Helena i Jerzy Witkowscy, Elżbieta 
i Marek Broda, Marianna i Józef Drabik, Anna i Krzysz-
tof Cielniak, Krystyna i  Franciszek Jurkowscy, Janina 
i  Jan Kaszuba, Danuta i  Henryk Kornafel, Krystyna 
i Jan Mucha, Regina i Jan Rdzanek, Halina i Jan Szpo-
rek, Krystyna i Henryk Wójcikowie. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy.
UG A.B.

 Podczas Mszy Św. Jubilaci odnowili przyrzeczenia małżeńskie.

Takie spotkanie nie mogłoby się odbyć bez pamiątkowego, grupowego zdjęcia.

Dekoracji małżonków dokonał Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński  
z pomocą Pani Anny Białczak zastępcy kierownika USC w Przytyku.

Na serdeczne podziękowania zasługują uczniowie PSP w Przytyku, którzy spe-
cjalnie na tą uroczystość przygotowali program artystyczny.
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olbrzymie WsParcie na inWestycje W Gminie Przytyk

odebrano Prace W Woli WrzeszczoWskiej

 Niemal 10 milionów złotych z programu Polski Ład 
– taką kwotę gmina Przytyk otrzyma na przebudowę 
oczyszczalni ścieków i modernizację stacji uzdatniania 
wody. Suma ta, to jedna z większych dotacji z Polskiego 
Ładu w powiecie radomskim. Nie jest jednak ostatecz-
na, ponieważ w kolejnym rozdaniu rząd dorzucił nasze-
mu samorządowi kolejne 1,7 miliona złotych na inwe-
stycje wodno-kanalizacyjne.

 Zakończono I etap prac przebudowy drogi wewnętrz-
nej znajdującej się w Woli Wrzeszczowskiej. Odcinek 
prawie 1300 metrów otrzymał nową podbudowę. Wy-
korytowanie drogi i utwardzenie jej kruszywem stanowiło 
pierwszy krok w zaplanowanej modernizacji nawierzchni. 
Oficjalny odbiór inwestycji odbył się 20 października.
 Urząd Gminy w Przytyku otrzymał dofinansowanie 

Gmina Przytyk otrzymała  historyczne wsparcie w kwocie 11 726 778,00 zł.

W Woli Wrzeszczowskiej zmodernizowano ponad 1300 metrów drogi gminnej.

 Radny Adam Smagowski, Sołtys Andrzej Soból, Wójt Gminy Dariusz Wołczyński

 Od 2 lipca do 15 sierpnia tego roku trwał pierwszy 
pilotażowy nabór wniosków do programu Polski Ład. 
Każda jednostka samorządu terytorialnego, gmina, czy 
związek mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofi-
nansowanie. Zwykle gminy dostawały wsparcie tylko na 
jeden wniosek, nieliczne zaś na trzy. Z naszej gminy, aż 
dwa wnioski znalazły uznanie i są to: 
- Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zameczku Kolo-
nia wraz z budową sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 
Przytyk m.in. w miejscowości Oblas - 7,1 miliona złotych.

- Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz ze 
zbiornikiem retencyjnym oraz budową studni głębino-
wej w Glinicach - 2 miliony 850 tysięcy złotych.
 W kolejnym rozdaniu, ogłoszonym przez premiera 5 
listopada, rząd przeznaczył następne fundusze na pro-
jekty kanalizacyjne i wodociągowe. Na liście rankingo-
wej znalazła się także gmina Przytyk z kwotą 1 751 778 
złotych, z czego około 300 tysięcy ma trafić na inwesty-
cje wodociągowe.
 To ogromne wsparcie finansowe dla naszej gminy. 
Mamy nadzieję, że pieniądze niedługo wpłyną na konto 
samorządu i pomogą w dalszym rozwoju inwestycji.

UG A.K.

na to działanie w wysokości 50% poniesionych kosztów 
inwestycji. Przy końcowym koszcie budowy, który wy-
niósł 239 191.95 zł będzie to ok. 119 596 zł. Pieniądze 
pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

UG M.K.
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uroczyste śluboWanie klas PierWszych

 Uroczystość pasowania na uczniów klasy I na stałe została włączona do kalendarza imprez szkolnych. Stanowi 
ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci — kandydatów na uczniów, ale także ich rodziców, nauczycieli wycho-
wawców, koleżanek i kolegów. 
 W szkołach zlokalizowanych na terenie naszej gminy pasowania na ucznia odbywały się w październiku i listopadzie. 
Uczniowie ze starannością przygotowali programy artystyczne, które przedstawili przed swoimi gośćmi. Z ogromną 
powagą powtarzali słowa przysięgi. Rodzice uczniów również zapewnili, że będą wspierać swoje pociechy i pomagać 
im przez wszystkie lata nauki.

UG A.K.

Pierwszaki z Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie.Klasa pierwsza Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku.

Klasa pierwsza Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku.  Uczniowie klas pierwszych z PSP we Wrzosie.

Zdrowych, spokojnych oraz pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego 
Narodzenia. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwil zadumy. 
Niech te Święta będą wyjątkowym czasem, a Nowy Rok obdaruje Państwa 

pomyślnością, szczęściem i nadzieją na lepsze jutro.

                                
Rada Gminy Przytyk      Krzysztof  Wlazło

Przewodniczący Gminy
Przytyk
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są Wyniki analizy akustycznej - jaGodno dla każdeGo!

droGa W krzyszkoWicach Po modernizacji

 Firma Hydrogeotechnika z Kielc przedstawiła 
kompleksowe wyniki analizy akustycznej, wykona-
nej na zbiorniku wodnym w miejscowości Jagodno 
w gminie Przytyk. Według autorów analizy, uzyskane 
wyniki badań oraz obliczeń nie dają Radzie Powiatu 
podstaw do ograniczenia lub zakazania używania jed-
nostek pływających lub niektórych ich rodzajów na 
zalewie Jagodno. Wyniki analizy zdecydowanie prze-
czą również tezom, przedstawianym przez przedsta-
wicieli środowiska wędkarskiego. 
 Zgodnie z artykułem 116 Prawa o ochronie śro-

 Jesienią mieszkańcy Krzyszkowic otrzymali nową, wy-
remontowaną drogę. Po zakończonym drugim etapie 
prac rozpoczętych w roku 2018 odcinek relacji Krzyszko-
wice-Gaczkowice ma nową asfaltową nawierzchnię. Cały 
koszt inwestycji wyniósł 688 463,47 zł i w całości był po-
kryty ze środków Gminy Przytyk.
 Modernizacji zostało poddane 1540 metrów. Dro-
ga jest codzienną trasą, jaką pokonuje autobus szkolny 
przewożący uczniów do szkół w Przytyku. Wykonawca 

Modernizacja drogi była II etapem prac, które rozpoczęły się w latach poprzednich.

Nowa nawierzchnia wpłynie na bezpieczeństwo użytkowników drogi.

dowiska, Rada Powiatu ma prawo do ograniczenia 
lub zakazu używania jednostek pływających lub nie-
których ich rodzajów na danym zbiorniku wodnym, 
jeżeli byłoby to konieczne do zachowania odpowied-
nich warunków akustycznych na terenach przezna-
czonych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Taka 
decyzja musi być jednak poprzedzona odpowiednią 
analizą akustyczną.
 Podczas listopadowej sesji Rady Powiatu Radom-
skiego, radni przyjęli informację o wynikach analizy 
akustycznej na zalewie Jagodno. Są one jednoznacz-
ne: podczas poruszania się po nim jednostek pływa-
jących o napędzie spalinowym nie występuje tam 
przekroczenie norm hałasu, ustalonych dla terenów 
rekreacyjno – wypoczynkowych. 

UG A.K.

inwestycji — Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo
-Handlowe INTERBUD Sp. z o.o. — skupiło się na 
wykonaniu  nawierzchni z betonu asfaltowego, przygo-
towaniu poboczy oraz przebudowie istniejącego na tere-
nie inwestycji przepustu.
 Odbiór zakończonych prac odbył się dnia 27 paździer-
nika. Brali w nim udział pracownicy Urzędu Gminy Przy-
tyk, wykonawca, inspektorzy, Wójt Gminy Przytyk Da-
riusz Wołczyński, Radna Teodozja Kowalczyk oraz Sołtys 
Beata Górska.

UG M.K. 

zbiornik zlokalizowany w miejscowości 
jaGodno może być wykorzystywany w sPosób 

dowolny – zGodnie z wolą mieszkańców Gminy 
Przytyk.
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Goście W Przedszkolu – cyrk szok

złoto We Wrzosie

 We wtorek 23.11.2021 r. na dzieci z Publicznego  
Przedszkola w Przytyku czekała niesamowita niespo-
dzianka. Do przedszkola zawitał cyrk „SZOK”. Spo-
tkanie z tym cyrkiem to był prawdziwy szok radości 
dla dzieci. Przez cały występ dzieci były rozradowa-
ne i roześmiane. Występy i akrobacje cyrkowców 
doprowadziły do łez śmiechu nie tylko dzieci. Akro-
bacje, żonglerka z piłkami i kręglami, to tylko nie-
które z atrakcji, które dzieci miały możliwość zoba-
czyć. Największe wrażenie zrobiły na dzieciach żywe 
zwierzęta np. pokaz gołębi wykonujących akrobacje. 
Ptaki wiedzione przez ich „treserkę” pokazywały nie-
samowite sztuczki, jak na przykład przechodzenie 
przez obręcze, chodzenie po drabince. Kiedy ptaki 
powróciły za kulisy, na scenie pojawiły się pieski, 
których występ również był niezwykły i wciągający.  

 Uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego we Wrzosie odniosły niesamowity sukces. Naj-
pierw zdobyły I miejsce w eliminacjach powiatowych 
XXIV Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w  unihokeju w  kategorii dziewcząt młodszych w  Je-
dlińsku. A  w  ostatnią sobotę, 20 listopada, zdobyły 
I miejsce w finale międzypowiatowym Ziemi Radom-
skiej w  Radomiu.  Trenerem drużyny jest p. Karol 
Wlazło – nauczyciel wychowania fizycznego. 

PSP we Wrzosie J.K.

W listopadowym przedstawieniu nie mogło zabraknąć klauna.

Tańczący biały mis zakończył cyrkowe występy.

Na zdjęciu zawodniczki: w górnym rzędzie Andżelika Kościowska, Aleksandra Siedlecka, 
Oliwia Kołodziejczyk, Maja Królikowska, Trener p. Karol Wlazło, w dolnym rzędzie: 
Katarzyna Kacprzak, Julia Nolberska, Katarzyna Senator.

 Podczas występu cyrkowców nie zabrakło także za-
angażowania dzieci, które z radością i wielką ochotą 
poddawały się różnym sztuczką naszych akrobatów. 
Wiele śmiechu wzbudził klaun, który swym zacho-
waniem i śmiesznym wyglądem zachęcał do wspól-
nej zabawy. Ostatnim punktem programu był wy-
stęp ogromnego, białego misia! Kiedy nikt się tego 
nie spodziewał, pojawił się na środku sali i zaczął 
tańczyć! Podbiegał w stronę widowni, która emocjo-
nalnie reagowała na jego widok. Ogromna tańcząca 
biała maskotka misia wywołała u przedszkolaków 
zachwyt. Spotkanie to dostarczyło dzieciom wiele 
niesamowitych wrażeń, a po powrocie do sal dzieci 
od razu zabrały się do ćwiczeń w żonglowaniu. Ten 
dzień z pewnością na długo pozostanie w pamięci 
naszych przedszkolaków.                                                                                                

PP w Przytyku M.W.

zGk – telefon kontaktowy!
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku
przypomina, że awarie dotyczące sieci 
i przy łączy wodociągowych należy zgłaszać

pod numerem  telefonu: 48 618 03 18  
w dni powszednie w godzinach 7.30 – 
15.30, 784 001 518 w dni powszednie po 
godzinie 15:30 oraz w dni wolne od pracy.
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oGraniczmy śmieci na cmentarzach!

modernizacje droGoWe W młódnicach  i ostrołęce

 Problem ilości wytwarzanych śmieci nie doty-
czy tylko naszego gospodarstwa domowego. Po-
winniśmy pamiętać także o  ekologii na naszych 
pobliskich cmentarzach, które wymagają porząd-
ku i szczególnego uszanowania. 1 listopada Świę-
to Zmarłych właśnie za nami. Chwilę wcześniej 
wszyscy tłumnie ruszyliśmy sprzątać groby zmar-
łych z  zalegających wiązanek oraz wypalonych 
zniczy. Jak co roku, szczególnie w  październiku 
i listopadzie zakupiliśmy kolejne tysiące zniczy, ro-

 W  czwartek 14 października podpisano protokoły 
odbiorcze prac remontowych, obejmujących dwie drogi 
wewnętrzne znajdujące się w miejscowościach Młódnice 
i  Ostrołęka. Przed formalnym zakończeniem inwesty-
cji pracownicy Urzędu Gminy, wykonawca oraz Sołtysi 
i Radni z danych miejscowości odwiedzili place budowy. 
 Nawierzchnie wspomnianych dróg zostały utwardzo-
ne przy użyciu destruktu – materiału pozyskiwanego 

ślin, ozdób. Szklane czy też plastikowe zamieniły 
się teraz w tony odpadów, które trafiają do konte-
nerów na śmieci. 
 Utylizacja śmieci pochodzących z  cmentarza 
jest bardzo trudna. Parafie  mierzą się z  ogrom-
nym problemem odbioru odpadów – na rynku 
brakuje firm, które są nimi zainteresowane. Dru-
gim, nie mniej ważnym problemem jest cena uty-
lizacji, którą trzeba zapłacić za każdą tonę niepo-
trzebnych już ozdób. W tym momencie kwota ta 
jest ogromna – jest już trzykrotnością sumy, którą 
trzeba było zapłacić jakiś czas temu za tego typu 
odpady. Dlatego apelujemy do mieszkańców na-
szej gminy o  zachowanie umiaru. Nie kupujmy 
nadmiernej liczby zniczy i  ozdób, które powięk-
szą dodatkowo pulę śmieci. Zamiast kilku zni-
czy, które szybko się wypalają, warto kupić jeden 
większy, który będzie świecił się dłużej, natomiast 
kwiaty z  tworzyw sztucznych warto zamienić na 
naturalne, które ulegną biodegradacji.

UG K.P.

w wyniku frezowania warstw nawierzchni istniejących 
dróg. Tworzywo to zawiera ok. 95 proc. kruszywa. Moż-
na go wykorzystać ponownie w mieszankach mineral-
no-asfaltowych jako częściowy substytut kruszywa lub 
używać jako czysty składnik do utwardzania np. pobo-
czy oraz dróg gruntowych.

UG W.W.

Sołtys Wojciech Wlazło, Radna Agnieszka Drabik, pracownik UG Maria 
Kobyłecka, Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, wykonawca robót Robert 
Kaczorowski.

To już druga droga zmodernizowana w miejscowości Ostrołęka przy użyciu 
destruktu. 
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CZWARTEK
-karate (zajęcia dla dzieci) 17:00-18:00 
-kreatywna pracownia (zajęcia dla dzieci, od rysunku
 po wycinanie, tworzenie i konstruowanie) 18:00-19:00

WTOREK 

Centrum Kultury i Biblioteka 
w Przytyku

zaprasza na zajęcia

-karate  (zajęcia dla dzieci) 17:00-18:00 
-roztańczone wtorki (ZUMBA dla Pań) 18:00-19:00
-świat grafiki m.in.: programy graficzne, retusz zdjęć,    
 montaż filmów, relacji) 18:00-19:30

 
ŚRODA

-zajęcia teatralne (rozwój wyobraźni, współpracy z grupą
 i otwartości) 17:00-18:00
-zajęcia komputerowe dla dorosłych (nauka obsługi 
 komputera i Internetu) 18:15-19:15

PIĄTEK
-makrama dla dzieci 17:00-18:00
- makrama dla dorosłych  18:30-19:30

SOBOTA
-robotyka (młodsza grupa) 9:15-10:15
-robotyka (starsza grupa) 10:30-11:30
-taniec (młodsza grupa) 13:15-14:15
-taniec (starsza grupa) 14:15-15:15

Szczegółowe informacje o zajęciach, zapisach oraz opłatach 
można uzyskać w CKiB w Przytyku 

ul. Szkolna 3 (budynek po gimnazjum) 
bądź tel. 519-665-697
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sPotkanie PrzedszkolakóW z leśniczym

Porady i konsultacje W zakresie PsycholoGii

 W dniu 17 listopada 2021r. dzieci z oddziałów przed-
szkolnych z Wrzeszczowa wspólnie z wychowawcami 
odwiedziły leśniczówkę w miejscowości Oblas i spotkały 
się tam z leśniczym. Celem spotkania było uwrażliwie-
nie dzieci na piękno przyrody, poszerzenie ich wiedzy na 
temat gatunków drzew i zwierząt leśnych, a także zapo-
znanie z pracą leśniczego. 

 Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych porad i kon-
sultacji w Ośrodku Zdrowia w Przytyku, ul. Kościelna 15  
w związku z realizacją wspólnie z Ośrodkiem Zdrowia w 
Tarczynie „Ośrodka środowiskowej opieki psychologicz-
nej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom 
referencyjny”. Realizacja  programu zakłada udzielanie 
przez psychologa bezpłatnych porad/konsultacji w związ-

 Przedszkolaki z ogromnym zainteresowaniem słucha-
ły opowieści o sadzeniu lasu, rodzajach roślinności, jakie 
w nim występują, o tym kiedy należy rozpocząć dokar-
mianie leśnej zwierzyny i jakie grzyby rosną na drzewach. 
Dzieci w rozmowie z leśniczym popisały się swoją wie-
dzą z na temat gatunków drzew, dowiedziały się ile cza-
su potrzeba, aby urosło drzewo, które można ścinać i 
jak leśnicy zabezpieczają młode sadzonki drzew przed 
zwierzętami leśnymi. Pan leśniczy opowiedział również 
dzieciom o tym, w jaki sposób udziela pomocy poszko-
dowanej zwierzynie oraz co należy zrobić, gdy spotka się 
na swojej drodze ranne zwierzę.
 Podczas spaceru po lesie przedszkolaki odnalazły paśnik 
i lizawkę dla zwierząt, porównywały wiek drzew i dowie-
działy się, jak leśnicy zabezpieczają las przed wizytą nie-
proszonych gości. Na koniec wizyty w lesie dzieci ogrzały 
się przy ognisku i upiekły pyszne pianki. Spotkanie upły-
nęło w miłej atmosferze, a wysłuchane ciekawostki i wia-
domości poszerzyły wiedzę przyrodniczą przedszkolaków. 
Kto wie? Może za kilka lat ktoś z naszych najmłodszych, 
będzie dbał o las, jego mieszkańców i zostanie leśniczym.

PSP we Wrzeszczowie R.M.

ku z podpisanym kontraktem z NFZ dla dzieci i ich ro-
dziców. Wartym podkreślenia jest fakt, iż każde dziecko 
może uzyskać pomoc psychologiczną w naszym Ośrodku 
Zdrowia, ponieważ nie musi być ono zapisane wraz z ro-
dzicem do naszego Ośrodka oraz nie musi być z terenu 
naszej gminy (brak rejonizacji). W związku z powyższym 
do grona naszej kadry dołączyła Pani Katarzyna Paździur 
- psycholog. Pani Kasia to ciepła i wrażliwa osoba, która 
ma wieloletni staż pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. 
 Aby uzyskać więcej informacji i umówić poradę/kon-
sultację proszę dzwonić: (48) 22 17 77 830- infolinia do 
koordynatora programu,  lub bezpośrednio proszę dzwo-
nić do Pani Kasi: 534 054 134, e-mail:katarzynapsycho-
log.radom@gmail.com
 Przypominamy również, iż w naszym Ośrodku Zdro-
wia w Przytyku (pisaliśmy w numerze październikowym), 
można umówić się na wizytę u specjalisty z dziedziny psy-
chiatrii. Zachęcamy do skorzystania z  działań Ośrodka 
Zdrowia w Przytyku.

SPZOZ w Przytyku O.F.D.

Pani Katarzyna Paździur - psycholog.

Dla przedszkolaków to była pierwsza okazja do rozmowy z leśniczym.



13G m i n a  P r z y t y k  –  I n f o r m a t o r  S a m o r z ą d o w y

kolejny sPecjalistyczny samochód W Gminie Przytyk

Warsztaty kulinarne

 OSP Suków może pochwalić się nowym samocho-
dem ratowniczo-gaśniczym. Pod koniec listopada stra-
żacy ochotnicy oficjalnie powitali nowy sprzęt na terenie 
swojej jednostki. W  kabinie  zakupionego  wozu  mieści  
się  6  ratowników. Auto wyposażone jest w niezbędny 
sprzęt, m.in. autopompę,  maszt  z  oświetleniem  LED,  
wyciągarkę  o  sile  8 ton, działko wodno-pianowe oraz 
kamerę monitorującą strefę  z tyłu  pojazdu.
 VOLVO posiada zbiornik o pojemności 4000 litrów 
wody i 200 litrów środka pianotwórczego. Napęd 4×4 
umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. 
Samochód jest  przyjazny  dla  środowiska,  gdyż  jego  sil-
nik  spełnia bardzo wysokie normy czystości spalin.
 Nowe auto kosztowało 891 966,00 złotych. Samo-
chód został zakupiony dzięki funduszom Gminy Przy-

 W  ostatnim czasie w   naszej szkole zostały 
zorganizowane warsztaty kulinarne dla uczniów. 
Uczniowie poznali zasady zdrowego odżywiania 
się i  aktywnie uczestniczyli w  przygotowaniu 
niezwykle smacznych i  jakże zdrowych potraw. 
Na koniec warsztatów odbyła się degustacja. 
Warsztaty prowadziła Pani Elżbieta Bień z  Ca-
melot-Catering, członek Sieci Dziedzictwa Ku-
linarnego Mazowsze.
 Warsztaty zorganizowane były przez Stowarzy-
szenie „Razem dla Radomki” i współfinansowane 
są ze środków Unii Europejskiej w ramach pod-
działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowane-
go przez społeczność” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

PSP we Wrzosie J.K.

tyk, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, 
Urzędu Marszałkowskiego  oraz  środkom  pochodzącym 
z dotacji budżetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Nowe auto zapewne zwiększy bezpie-
czeństwo mieszkańców i ułatwi służbę strażakom.

UG W.W.

Uczniowie mieli okazje sami przygotować potrawy.

Wicemarszałek województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski, Wójt Gminy 
Przytyk Dariusz Wołczyński, Skarbnik Gminy Anna Rogulska, Radny Gminy 
Przytyk Sylwester Podymniak, Radny Województwa Mazowieckiego Leszek 
Przybytniak.

Gmina Przytyk na zakuP średnieGo 
samochodu ratowniczo-GaśniczeGo 

Pozyskała 643 894,31 zł 
Pochodzących ze środków 

zewnętrznych.Nowe auto to VOLVO  FLD3C FL. 
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 Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku uczestniczy 
w programie wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa”, Priorytet 1 - Zakup nowości wydawni-
czych do bibliotek publicznych ze środków finansowych 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pocho-
dzących z  budżetu państwa. W  bieżącym roku CKiB 
w Przytyku otrzymało na ten cel dotację w wysokości  
9.500,00 zł. Zakup książek dofinansowano ze środków 
finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowe-
go i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

CKiB M.K.  

 W piątek 19 listopada tego roku Rada Gminy przy-
jeła uchwałę ustalającą wysokość stawki za odpady ko-
munalne. Od 1 stycznia 2022 roku za śmieci zapłaci-
my więcej. Podwyżki za prąd i paliwo, niebilansujący 
się system gospodarowania odpadami komunalnymi 
oraz galopująca inflacja to bezpośrednie przyczyny 
podwyżek za ich odbiór i zagospodarowanie. 
 To była trudna, jednak konieczna decyzja. Na jej 
podjęcie wpływ miało wiele czynników. Mieszkańcy 
naszej gminy podczas każdej wizyty w sklepie bądź na 
stacji benzynowej odczuwają podwyżki cen co także 
odbija się na wysokości stawek za odpady. Problemem 
są także nierzetelnie wypełniane przez mieszkańców 
deklaracje na odbiór odpadów. Pomimo posiadanego 
oprogramowania do wykrywania osób niezadeklaro-
wanych to nadal różnica pomiędzy liczbą mieszkańców 
korzystających z  gminnego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, a  rzeczywiście zamieszku-
jącymi w  naszej gminie sięgnęła ponad 1000 osób. 
Wniosek z  tego jest jeden, ta część mieszkańców 

znamy staWki za GosPodaroWanie odPadóW komunalnych 
na Przyszły rok

zakuP noWości WydaWniczych

w ogóle nie płaciła za wywóz i utylizację śmieci. 
 Niebagatelnym czynnikiem jest też galopująca infla-
cja, która również ma wpływ na koszty działania sys-
temu. Gdyby zaniechać zaktualizowania cen wywozu 
i utylizacji śmieci to samorząd musiałby zrezygnować 
z  wykonania wielu ważnych dla mieszkańców inwe-
stycji. Niestety w roku 2020 nasza gmina dołożyła do 
zagospodarowania odpadami kwotę 258 546,90 zł, 
w tym roku na dzień 31 października kwota ta wyno-
siła już 276 977,76 zł. Podjęta decyzja, choć trudna 
podyktowana została troską o nasze wspólne dobro.
 W  przypadku nieruchomości zamieszkałych pod-
stawą naliczenia opłaty będzie iloczyn liczby miesz-
kańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
stawki opłaty. Zgodnie z  ustawą o  utrzymaniu czy-
stości i  porządku w  gminach, będzie obowiązywała 
stawka podstawowa za śmieci segregowane oraz staw-
ka podwyższona w  przypadku niewywiązywania się 
z obowiązku segregacji.

UG K.P.

Cennik za odpady komunalne obowiązujący od 1 stycznia 2022 roku

Odpady segregowane z nieruchomości zamieszkałych:

- 20 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

- 17,50 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, która zadeklaruje posiadanie kompostownika.

Opłaty z nieruchomości zamieszkałych w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 
selektywnej zbiórki odpadów:

- 40 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

Opłaty dla domków letniskowych oraz działek rekreacyjnych 150 zł rocznie
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 W  dniu 3 listopada w  Urzędzie Gminy w  Przy-
tyku odbyło się podpisanie umowy na rozbudowę 
Ośrodka Zdrowia w Przytyku. Wykonawcą prac bę-
dzie radomska firma ES-BUD Rober Szyszkowski.
 Przychodnia w Przytyku będzie gruntownie zmo-
dernizowana. Inwestycja jest możliwa, ponieważ 
samorząd otrzymał pomoc finansową z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 Plan inwestycji obejmuje rozbudowę i przebudo-
wę budynku Ośrodka Zdrowia o  dodatkowe 374 
metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. 
Mają znaleźć się tam gabinety lekarskie i  rehabi-
litacyjne. W  istniejącym budynku nastąpi zmiana 
układu funkcjonalnego, wykonanie nowych otwo-
rów okiennych, montaż stolarki okiennej i drzwio-
wej, docieplenie ścian zewnętrznych. Nowe gabinety 
będą przystosowane do przyjęcia osób ze szczególny-
mi potrzebami.
 Już  dziś prosimy wszystkich pacjentów przychod-
ni o wyrozumiałość. Wymagająca czasu rozbudowa 
będzie na pewno liczyła się z różnego rodzaju niedo-
godnościami, za które już dziś przepraszamy. 

UG K.W.

 Jesień to czas, kiedy w przyrodzie zachodzi wiele cie-
kawych i fascynujących zjawisk. Jesień dostarcza nam 
wiele pomysłów i stanowi źródło inspiracji. Mając na 
uwadze ogromny potencjał możliwości tkwiący w na-
szych dzieciach, zorganizowałyśmy  w naszym przed-
szkolu konkurs pt. „Jesienne wariacje”. 
 W konkursie plastycznym wzięło udział aż 44 dzieci 
wraz z rodzicami.
 Celem konkursu było rozbudzenie fantazji i wyobraźni 
twórczej dzieci, zaspakajanie potrzeby emocjonalnego związ-
ku z rodziną, kształtowanie wrażliwości dzieci na otaczające 
je środowisko oraz tworzenie atmosfery zadowolenia i rado-
ści z dobrze wykonanego zadania. 8 listopada  jury wyłoniło 
zwycięzców, choć miało trudny orzech do zgryzienia.
 Uroczyste wręczenie dyplomów oraz nagród przez 
Panią Dyrektor odbyło się dnia 10.11.2021 r. Dzię-
kujemy za tak duże zaangażowanie rodziców i zachę-
camy do udziału w kolejnych konkursach, które na 
pewno się pojawią.

PP w Przytyku M.W.

startuje rozbudoWa ośrodka zdroWia W Przytyku

„jesienne Wariacje” W Przedszkolu

Dyrektor SPZOZ w Przytyku Olga Frynas Duda, Wójt Gminy Przytyk Dariusz 
Wołczyński, właściciel firmy ES-BUD Robert Szyszkowki.

w wyniku naboru Gmina Przytyk 
otrzymała wsParcie finansowe w 

wysokości 2 181 262,98 złotych. 
środki te zostaną Przeznaczone na 
realizację zadania inwestycyjneGo 

— Przebudowę budynku 
samodzielneGo PubliczneGo 

zakładu oPieki zdrowotnej Przy 
ulicy kościelnej w PodGajku.

Wystawa jesiennych prac.

Trzeba przyznać prace plastyczne przedszkolaków i ich rodziców są różnorodne  
i bardzo pomysłowe.
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 W dniu 10 listopada br. w Publicznej Szkole Pod-
stawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku odbyła się 
uroczysta akademia upamiętniająca 103 rocznicę od-
zyskania przez Polskę niepodległości przygotowana 
przez uczniów klasy VII b pod przewodnictwem wy-
chowawcy Tomasza Błaszczyka. Za oprawę plastyczną 
odpowiedzialna była Pani Małgorzata Bieńkowska. 
Akademia rozpoczęła się   od odśpiewania hymnu pań-
stwowego, w ten sposób szkoła włączyła się do akcji 
„Szkoła do hymnu” organizowanego przez Minister-
stwo Edukacji i Nauki.
 Uczniowie wcielili się w role współczesnej młodzie-
ży. Historię „tamtych lat” opowiedział im  świadek 
historii — ich dziadek. Na scenie pojawili się polscy 
żołnierze walczących przeciwko sobie we wrogich ar-
miach zaborczych. Symbolicznie została ukazana Oj-
czyzna, która dostała się do niewoli na 123 lata. Oto-
czona przez państwa zaborcze – Rosję, Prusy i Austrię 
straciła swoją wolność i niepodległość. 
Przedstawieniu towarzyszyły również  recytacje wier-
szy i pieśni tego okresu  takiej jak „Szara piechota”, 

„Pierwsza brygada” czy „Przybyli ułani pod okien-
ko”. Całe przedstawienie wspierał swoim śpiewem 
chór szkolny. 
Pani Dyrektor Izabela Witkowska w swoim przemó-
wieniu nawiązała do historii tamtych lat, przypomnia-
ła o wywieszeniu flagi państwowej i godnym świętowa-
niu tego dnia. Wraz z młodzieżą w dniu 11 listopada 
br. uczestniczyła w uroczystej Mszy Św. za Ojczyznę w 
kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Przyty-
ku. W uroczystościach kościelnych Publiczną Szkołę  
Podstawową im. Przyjaciół Dzieci  w Przytyku repre-
zentował Poczet Sztandarowy Szkoły.

PSP w Przytyku  T.B.

śWiętujemy niePodleGłość
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Jak śpiewała Halina Kunicka –„Jest w orkiestrach jakaś 
siła”. Tak z uśmiechem na ustach rozpoczyna z nami 
rozmowę Radosław Piotrowski. Chcecie dowiedzieć 
się więcej informacji związanych z naszą, rodzimą or-
kiestrą MODERATO? Zapraszamy do lektury rozmo-
wy z jej kapelmistrzem.
Pamięta Pan swoje początki w orkiestrze?
Wiosną 2002r. dostałem propozycję utworzenia i  po-
prowadzenia orkiestry. Zaczęły się przesłuchania. Po-
zyskiwałem młodzież z PSP i Gimnazjum w Przytyku. 
Instrumenty zostały zakupione przez Urząd Gminy 
w Przytyku. Pierwszy skład orkiestry liczył 22 osoby. Roz-
poczęła się nauka – lekcje indywidualne i wspólne próby. 
Dzieciom się spodobało. Chcieliśmy zaprezentować się 
przed publicznością. Po 2,5 miesiącach wspólnego grania 
zagraliśmy trzy kolędy na Pasterce.
jak wygląda Pana praca jako kapelmistrza?
Uczę gry na wszystkich instrumentach w orkiestrze. Do-
bieram repertuar, aranżuję utwory, przygotowuję party-
tury w różnych wariantach. Dbam o wizerunek orkiestry 
i znakomity klimat w zespole. Spotykamy się na indywi-
dualnych lekcjach i  wspólnie – cały zespół. Żeby osiągnąć 

zamierzone efekty, trzeba  cały czas ćwiczyć. To musi być 
wspólna, systematyczna praca wszystkich muzyków. Je-
stem dumny z młodzieży. Podziwiam ich za zaangażo-
wanie i chęci do ciągłego rozwijania się.
jest oczywiste, że w orkiestrze ma miejsce rotacja 
ze względu na to, że uczniowie odchodzą na stu-
dia. jak wygląda aktualna sytuacja personalna 
w zespole? 
Obecnie w orkiestrze gra 40 osób. Są wśród nich ucznio-
wie z PSP, szkół średnich i studenci. Najmłodszy członek 
orkiestry ma 7 lat, a najstarszy 33 lata. Jest oczywiste, 
że w orkiestrze ma miejsce rotacja z różnych względów. 
Młodzież odchodzi na studia lub podejmuje pracę. 
W ciągu tych 19 lat od momentu powstania, w zespole 
grało około 200 osób. 

czy każdy wstępujący do orkiestry musi zakupić so-
bie instrument, wypożyczyć go? jak to działa?
Pierwsze instrumenty zostały zakupione z  funduszu 
gminnego. Rosnące zainteresowanie działalnością orkie-
stry wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych motywu-
je władze gminy do tego, aby cały czas wspierać jej rozwój. 
Cały czas pozyskiwane są środki np. w ramach projektów 
na zakup nowych instrumentów, umundurowania czy 
wycieczki. Każdy nowy członek orkiestry otrzymuje in-
strument bezpłatnie . Dba i odpowiada za niego. Indywi-
dualne lekcje gry na instrumentach  również są nieodpłat-
ne. Zapraszamy chętnych do wstąpienia w nasze szeregi. 
kiedy możemy się spodziewać koncertu dla pu-
bliczności?
Będzie nas można zobaczyć i posłuchać w kościele w Przy-
tyku podczas Pasterki i Koncertu Świątecznego. 

Serdecznie zapraszamy.
Dziękujemy za rozmowę.

śWiętujemy niePodleGłość z Pasją Przez życie: rozmoWa z kaPelmistrzem młodzieżoWej 
strażackiej orkiestry dętej moderato - radosłaWem PiotroWskim

Gabriela Jasińska – perkusja.

 Wiktor Respondek – saxhorn tenorowy, Radosław Piotrowski - kapelmistrz.

Każdy występ poprzedzają wspólne próby.
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Modernizowana kanalizacja znajduje się w miejscowości Młódnice, niedaleko 
miejscowości Wólka Domaniowska.

Prezes Zarządu WFOŚiGW Marek Ryszka, Wójt Gminy Dariusz Wołczyńki, 
Skarbnik Gminy Anna Rogulska.

Gaz rozWeselający – czemu nie!

PoPraWiono działanie sieci kanalizacyjnej W młódnicach

 Miło nam przekazać dobre wiadomości — po raz ko-
lejny Ośrodek Zdrowia pozyskał zewnętrzne środki fi-
nansowe, które zostaną w całości przeznaczone na zakup 
sprzętu medycznego, z którego będą mogli korzystać 
nasi pacjenci. W ramach pozyskanych środków zostanie 
zakupiony nowoczesny aparat do gabinetu stomatolo-
gicznego - sedacja wziewna (gaz rozweselający).
 Sedacja wziewna polega na wdychaniu przez pacjenta 
mieszaniny gazów: tlenu i podtlenku azotu w odpowied-
nich proporcjach bezpiecznych dla organizmu. Dzięki 
swoim właściwościom zmniejsza on stres towarzyszący 
wizycie w gabinecie stomatologicznym oraz strach przed 
bólem. Przy zastosowaniu sedacji wziewnej pacjent jest 
cały czas świadomy. Reaguje na wszystkie polecenia leka-
rza. Metoda ta świetnie sprawdza się zarówno w przypad-
ku dzieci jak i dorosłych. Pod wpływem sedacji wziewnej 
pacjent staje się dużo spokojniejszy, odprężony, zupełnie 
inaczej przebiega współpraca pacjent-stomatolog.

 Jak informowaliśmy Państwa w kwietniowym nu-
merze naszego informatora samorządowego, w styczniu 
rozpoczęło się postępowanie przetargowe dotyczące mo-
dernizacji sieci kanalizacyjnej w miejscowości Młódni-
ce. Urządzenia te przysparzały wielu kłopotów naszemu 
Zakładowi Gospodarki Komunalnej, dlatego też zdecy-
dowano się na ich modernizację.
 Działanie to zostało wsparte  przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-

 Już od stycznia będziemy mogli spróbować nowej 
metody leczenia stomatologicznego w naszym Ośrodku 
Zdrowia. Serdecznie zapraszamy do zapisów.

SPZOZ w Przytyku O.F.D.

szawie, w formie pożyczki, jaką nasz samorząd zaciągnął  
w tej instytucji na kwotę 501 800,00 zł. Pożyczka ta jest 
w 35% umarzalna, co oczywiście zmniejszy  końcową 
sumę rozliczenia. 
 W modernizowanej sieci znajdowały się dwie prze-
pompownie ścieków oraz studnia pomiarowa. Końcowy 
odbiór inwestycji odbył się w dniu 26 listopada.

UG M.K.
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 Dokładnie 2 298 216,10 zł – tyle pieniędzy otrzyma 
gmina Przytyk na inwestycje rozbudowy Szkoły Podsta-
wowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie. 
Wsparcia finansowego udzielił Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego.
 Dofinansowanie te jak pokazuje kosztorys, będą stano-
wiły ok 60% kosztów zadania. Rozbudowa szkoły będzie 
polegała na dobudowaniu 2 sal przedszkolnych oraz 1 sali 
dydaktycznej. Placówka zostanie także poddana termo-
modernizacji. W planach przebudowy jest również cała 
kotłownia: zmieniony zostanie sposób ogrzewania szkoły 
— budynek otrzyma instalację gazową, fotowoltaikę oraz 
pompę ciepła.
 Rozbudowa Szkoły we Wrzeszczowie jest inwestycją 
konieczną — po zmianach oświatowych i likwidacji gim-
nazjów, zrobiło się w niej zbyt ciasno. W szkole przybyło 
uczniów z kolejnych roczników. 

UG A.K.

 Tak jak w ubiegłych latach i w 2021 roku Ośrodek 
otrzymał dotację od gminy Przytyk na zakup i reali-
zację szczepień ochronnych dla mieszkańców naszej 
gminy po 60-roku życia. W związku z powyższym za-
chęcamy do skorzystania ze szczepień. Jednocześnie 
informujemy, iż osoby pełnoletnie od 23 listopada 
mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie i wy-
starczy zgłosić się do Ośrodka Zdrowia w Przytyku 
lub we Wrzeszczowie. Do niedawna ta refundacja 
obejmowała osoby starsze, osoby z upośledzoną od-
pornością, medyków, służby mundurowe. 
 Również przypominamy, iż cały czas szczepimy 
w  Ośrodku Zdrowia  w  Przytyku przeciw Covid-19. 
Do chwili obecnej nasz Ośrodek zaszczepił ok. 3,5 tyś. 
osób, co m.in. przyczyniło się do zdobycia przez gminę 
Przytyk III miejsca w powiecie radomskim i otrzymania 

będą fundusze na rozbudoWę szkoły We WrzeszczoWie

szczePienia PrzeciW GryPie oraz covid-19

Rozbudowa Szkoły we Wrzeszczowie zostanie wsparta przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Mazowikiego.

nagrody w wysokości 250 tysięcy złotych. W konkursie 
„Rosnąca  Odporność” „premiowane” zostały gminy, 
które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepie-
nia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia, a 31 paź-
dziernika 2021 r. Szczególne podziękowania należy skie-
rować do personelu medycznego, który obsługuje punkt 
szczepień mieszczący się jako jedyny w  naszej Gminie 
przy Ośrodku Zdrowia w Przytyku. Zaangażowanie per-
sonelu, sprawna praca punktu szczepień przyczyniła się 
do zaszczepienia kilku tysięcy osób.
 A co należy zrobić aby zaszczepić się p/covid-19:
- zgłosić chęć zaszczepienia I, II lub III dawką w na-
szym Ośrodku Zdrowia, ul. Kościelną 15 i umówić się 
na szczepienie tel.: 505 413 690 
lub:
- zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989
- zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację 
dostępną na pacjent.gov.p
- wysłać SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 
o treści: SzczepimySie 

 Zapisy oraz więcej informacji można uzyskać pod 
numerem: tel.: 505 413 690 – Ośrodek Zdrowia 
w Przytyku lub tel.: (48) 383 19 85 -Ośrodek Zdrowia 
we Wrzeszczowie

SPZOZ w Przytyku O.F.D.
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 Wraz z rozbudową mieszkalną konieczna jest także 
rozbudowa sieci wodociągowych. W ostatnim czasie 
właśnie tego rodzaju inwestycja wykonywana była 
w miejscowości Żerdź. 
 Długość nowej sieci to 840 metrów bieżących. 
Wodociąg poza potrzebami gospodarczymi dostarcza 
także wodę dla celów przeciwpożarowych. Konstruk-
cja została uzbrojona w  5 hydrantów podziemnych 

 W  każdym przedszkolu na przełomie paź-
dziernika i  listopada odbywa się  ważna uroczy-
stość dla najmłodszych dzieci, czyli pasowanie 
na przedszkolaka. W  dniu 10 listopada 2021 r. 
dzieci z  oddziałów przedszkolnych w  Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskie-
go we Wrzeszczowie również przygotowały taką 
uroczystość i  zaprezentowały swoje umiejętności 
przed rodzicami oraz dyrektorem szkoły. Swoimi 
występami najmłodsze przedszkolaki potwierdzi-
ły, że dobrze czują się w  przedszkolu i  pokazały, 
jak dużo już potrafią. Odświętne stroje, a  także 
wystrój sali podkreślały doniosłość wydarzenia. 
Podczas uroczystości pasowania najmłodsze dzie-
ci, mogły obejrzeć występ kolegów i  koleżanek 
ze starszej grupy. Po części artystycznej wszyst-
kie dzieci złożyły uroczystą przysięgę. Obiecały: 
zgodnie się bawić, przychodzić do przedszkola 
z uśmiechem na twarzy i  pomagać kolegom, być 
po prostu dzielnymi przedszkolakami. Następnie 
pan dyrektor dokonał pasowania na przedszkola-
ka oraz starszaka, a dzieci na pamiątkę otrzymały 
dyplomy. Uśmiechy na twarzach zebranych rodzi-
ców, świadczyły o tym, iż był to udany występ i na 
pewno zostanie w pamięci wszystkich na długo. 

PSP we Wrzeszczowie K.B.

rozbudoWa sieci WodociąGoWej

PasoWanie na Przedszkolaka We WrzeszczoWie

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Żerdź.  

Występ grupy Smerfów.

Moment ślubowania.

oraz 2 zasuwy wodociągowe. Koszt całej inwestycji 
wyniósł 147 573,30 zł

UG A.K.

obecnie trwają także Prace 
mające na celu zaProjektowanie 

dalszej części sieci: od nowo 
budowaneGo odcinka do włączenia 

do istniejąceGo wodociąGu 
w miejscowości dęba.
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 Dnia 10 listopada 2021 r. w  naszym przedszkolu 
odbyła się uroczystość upamiętniająca 103 rocznicę 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  Z tej okazji 
dzieci z wszystkich grup oraz pracownicy przedszko-
la w strojach w barwach narodowych z kotylionami 
na prawej piersi zebrali się, aby uroczyście świętować 
ten wyjątkowy dla Polaków czas. Wszyscy z powagą 
i  w  dużym skupieniu oglądali program artystyczny 
przygotowany przez dzieci z  grup: Biedronki i  Mo-
tylki, pod kierunkiem p. Agnieszki Orlik  i  p. Ali-
cji Kazimierskiej. Uroczystość z  okazji Narodowego 
Święta Niepodległości miała na celu rozwijanie wśród 

 Centrum Kultury i Biblioteka w Przy-
tyku jest Beneficjentem Programu In-
stytutu Książki „Kraszewski. Kompute-
ry dla bibliotek”. Celem programu jest 
zapewnienie zrównoważonego dostępu 

śWięto niePodleGłości

„kraszeWski. komPutery dla bibliotek”

Drukarka 3D. Czytniki e-book.

Występ przedszkolaków.

Pamiątkowe zdjęcie.

wychowanków naszego przedszkola poczucia przyna-
leżności narodowej, pielęgnowanie polskiej kultury 
i  tradycji. Jednocześnie była pouczającą lekcją histo-
rii i  patriotyzmu. Uwieńczeniem uroczystości było 
wspólne zaśpiewanie hymnu polskiego z całą społecz-
nością przedszkolną oraz naszym gościem kierowni-
kiem referatu oświaty Panem Ryszardem Fałkiem.

PP w Przytyku A.K.

do nowoczesnych technologii i  wyrównywanie szans 
mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych do-
chodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez 
wyposażenie bibliotek w  tych gminach w nowoczesny 
sprzęt komputerowy. W  ramach zadania zakupiono: 
dysk przenośny, dwa komputery, program antywiruso-
wy, dwa monitory, pięć czytników e-book, dwa opro-
gramowania komputerowe, dwa zasilacze UPS, dwie 
kamery internetowe, oprogramowanie do grafiki oraz 
drukarkę 3D. Koszt ogółem zadania wynosił 26 568 zł, 
z tego 22 581 zł dofinansowania z Instytutu Książki.

CKiB M.K.    
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Pamiętam jak.. krótka oPoWieść o lokalnych smakach

 Dziedzictwo kulinarne jest ważnym elementem dziedzic-
twa kulturowego. Europejska Sieć Dziedzictwa Kulinarnego 
– której członkiem jest Mazowsze - tworzy wizerunek i pro-
muje region. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości, 
tworzy również płaszczyznę do współpracy dla wielu przed-
siębiorstw i rolników w regionie. Ważne jest, by inicjatywa 
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze na trwałe wpisała 
się w działania promujące mazowiecką żywność.
 Tradycje kulinarne określają miejsce - czyli warunki natu-
ralne - gdzie żywność jest produkowana, a także sposób jej 
wytwarzania. Równie ważne są przekazywane z pokolenia na 
pokolenie przepisy i technologie przygotowania potraw. Pro-
pagowanie rzetelnej wiedzy na temat ekologicznego pożywie-
nia, promowanie turystyki kulinarnej, ochrona regionalnej 
specyfiki jest naszym obowiązkiem. Wartości te rozumiane 
jako dziedzictwo kulinarne warto i należy chronić.
 Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOM-
KA” i  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem 
dla Radomki” tworząc Szlak Kulinarny Doliny Radomki, 
postawiło sobie za zadanie cząstkę tych dań, potraw, pro-
duktów ziemi radomskiej oraz towarzyszących im zwycza-
jów i  rytuałów uchronić od zapomnienia. Jednym z dzia-
łań dotyczących upowszechniania wiedzy jest opracowanie 
i  wydanie publikacji pt. Pamiętam jak.. krótka opowieść 
o lokalnych smakach. We wrześniu 2021 w Domu Kultury 
w Przysusze miała miejsce jej autorska premiera. Autorką 
publikacji jest Pani dr Agnieszka-Zarychta Wójcicka – pra-
cownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze. Publi-
kacja dostępna jest on-line pod adresem http://ebook.wdo-

linieradomki.pl/pamietam-jak/ oraz na stronie saoradomka.
pl. Można ją również znaleźć w  gminnych bibliotekach 
obszaru Doliny Radomki, oraz w siedzibie Stowarzyszenia 
„Razem dla Radomki” w Janiszewie.
 Promocji publikacji towarzyszyły stoiska wystawien-
nicze na którym degustować można było produkty tra-
dycyjne, regionalne i  lokalne, a  wśród nich produkty 
członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.  
Jej dumnymi członkami z  obszaru Doliny Radomki są 
m.in. Pasieka Murawscy z  Woli Wacławowskiej; Gospo-
darstwo Sadownicze Moniki i  Tomasza Bankiewiczów 
z Komorowa; Piekarnia WACYN Ewa Brzezińska Andrzej 
Karczewski z  Wacyna; Gospodarstwo Rolne Pysiaków; 
Catering Camelot Elżbieta Bień z  Cerekwi; Pasieka pod 
Gruszami Państwa Agnieszki i Stanisława Komorowskich 
z Czarnego Ługu; oraz Hotel Karo z Mleczkowa.
 Wśród działań Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej 
„RADOMKA” i Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radom-
ki” należy wymienić m.in. upowszechnianie wiedzy poprzez 
prelekcje na temat Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazow-
sze, idei sieci, promocja produktów tradycyjnych, dziedzic-
twa kulinarnego i turystyki kulinarnej. Inicjatywy te służą 
podniesieniu rozpoznawalności produktów lokalnych, 
tradycyjnych i regionalnych i ich producentów. Produkt 
lokalny aktywizuje społeczność, staje się marką regio-
nu, inspiruje blogerów kulinarnych, przewodników tu-
rystycznych, lokalne Biura Podróży, a poprzez to tworzy 
pole do aktywizacji i rozwoju lokalnych przedsiębiorców  
i producentów.

LGD Razem dla Radomki
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Za zimowe utrzymanie dróg na naszym terenie odpowiedzialne są następujące podmioty:

zimoWe utrzymanie dróG 

modernizacja dróG 
PoWiatoWych

Drogi Wojewódzkie:
Dyżurni Obwodu Drogowego w Potworowie – 48 671 30 
07; 608 324 983
Kierownik Obwodu Marek Marlica 
tel. 600 031 633 (w dni robocze 
od godz. 7.00-15.00)
Rejon Drogowy w Radomiu 
48 331 04 68; 48 360 82 09 
(w dni robocze od godz. 7.00-15.00)

Wykaz dróg wojewódzkich: 
Przytyk – Gózd;
Radom – Potworów.

Drogi Powiatowe:
KOS – BUD Grzegorz Kosterna 
ul. Czachowskiego 8, 
27-100 Iłża tel. 732 722 552
Dyżurny tel. 48 322 16 05 lub 609 530 445

Wykaz dróg powiatowych: 
Przytyk – Kożuchów; 
Wir – Goszczewice – Przytyk; 
Wrzeszczów – Wrzos – Domaniów; 
Wir – Ostrołęka – Potkanna; 
Wieniawa – Przytyk – Jedlińsk; 
Przytyk – Wawrzyszów; 
Młódnice – Jarosławice – Radom.

Drogi Gminne:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o.

Przytyk ul. Zachęta 57 tel. 48 618 03 18 lub Urząd Gminy w Przytyku tel. 48 618 00 95.

 Urząd Gminy w Przytyku informuje, iż drogi powiatowe oraz gminne należą do VI grupy standardu zimowego utrzymania 

dróg. Z tym zapisem wiążą się określone przepisy, które mówią iż jezdnia odśnieżona musi być w miejscach zasp - odśnieżony 

co najmniej jeden pas ruchu. Jeżeli chodzi natomiast o posypanie dróg – Zarządcy Dróg nie mają obowiązku tego robić.

Wykonawcą robót jest firma Strabag Sp. z o.o.

Prace na wspomnianym odcinku zostały przedłużone do dnia 31 grudnia br.

 Spore trudności w  ostatnim czasie mają kierow-
cy poruszający się  drogą powiatową łączącą Przytyk 
z miejscowością Wrzos. W miejscu tym od kilku ty-
godni trwa przebudowa jezdni. Podczas znaczącej mo-
dernizacji, tuż obok pasa drogowego pojawi się ciąg 
pieszo-rowerowy. W planach na kolejne lata jest kon-
tynuacja budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową 
do miejscowości Jagodno. Inwestycja ta ułatwi poru-
szanie się pieszym oraz rowerzystom, którzy w sposób 
bezpieczny będą mogli przemieszczać się nad zbiornik 
wodny zlokalizowany w tej miejscowości.
 Wykonawcą robót jest firma STRABAG Sp. z o.o. 
prace na tym odcinku, zostały wycenione na kwotę 
ok. 2 899 623,19 zł. Inwestycja miała się zakończyć 
wraz z końcem listopada, lecz na prośbę wykonawcy 
Powiatowy Zarząd Dróg w Radomiu przedłużył ter-
min prac do 31 grudnia. 

UG A.R.



Osoby i rodziny doznające przemocy oraz osoby stosują-
ce przemoc zamieszkałe na terenie Gminy Przytyk mogą 
skorzystać z pomocy psychologa – zapisy w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytyku. 

PrzeciWdziałanie Przemocy W rodzinie

Podmioty realizujące pomoc dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą

ogólnopolskie telefony zaufania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                      
w Przytyku

ul. Zachęta 57,
26-650 Przytyk tel. 48 618 05 50

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej                  
w Przytyku

Podgajek, ul. Kościelna 15,
26-650 Przytyk tel. 48 618 00 69

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. T. Mazowieckiego 7,
26 - 600 Radom tel. (48) 365-58-00

Sąd Rejonowy w Radomiu ul. Warszawska 1,
26-610 Radom tel.  36 80 442 (443,444)

Posterunek Policji w Przytyku ul. Rynek 34, 26-650 Przytyk tel. 47 701 32 30

Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie – „Niebieska Linia” tel. 800 120 002

Pomarańczowa Linia- program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci 
pijących alkohol i zażywających narkotyki tel. 801 140 068

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111

Telefoniczna pierwsza pomoc psychologiczna tel. (22) 425 98 48

Aplikacja mobilna „Twój Parasol”.
Aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy 
w rodzinie

(https://twojparasol.com/)

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego tel.  800 70 2222

Kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych tel. 116 123

Bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów – wsparcie psychologiczne 
w sytuacji kryzysu tel. 800 121 212

urząd Gminy Przytyk
(48) 6180087, 6180095
przytyk@przytyk.pl
www.przytyk.pl

zakład Gospodarki komunalnej w Przytyku
(48) 618 03 18
zgk-przytyk@wp.pl
www.zgk-przytyk.pl
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Jeśli czujesz, że bezpieczeństwo Twoje albo Twoich 
bliskich jest zagrożone nie zastanawiaj się –  

natychmiast wezwij pomoc. 
numery alarmowe 112 i 997 są czynne całą dobę.
Przemoc w rodzinie została opisana w kodeksie 

karnym jako przestępstwo.
Pamiętaj: Prawo stoi po twojej stronie!

szczegółowe informacje i zapisy pod nr telefonu 
48 618 05 50 w. 40 i 50

Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz osoby im naj-
bliższe mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych  
w Okręgowym Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem w Radomiu ul. Mireckiego 3,

 tel. 530 851 852 


