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Będzie dom ludowy we wrzosie

 Rozpoczął się proces wyłaniania wykonawcy, 
który zajmie się budową nowej siedziby dla OSP 
Wrzos. Będzie miejsce na spotkania, potańcówki 
oraz działalność strażaków ochotników. Już wiosną 
2023 roku będziemy świadkami wyburzenia starego 
budynku i przygotowań do budowy nowego, funk-
cjonalnego obiektu.
 Funkcjonalnie obiekt podzielony zostanie na dwie 
części. Jedna część będzie pełniła funkcję świetlicy śro-
dowiskowej druga zaś — funkcję gospodarczo-garażo-
wą. Wejście główne i wjazd do obiektu zaprojektowano 
od strony północnej. Budynek ma być dostępny dla 
osób niepełnosprawnych i jest zaprojektowany w kon-
strukcji tradycyjnej, niepodpiwniczony, parterowy 
z poddaszem nieużytkowym. Obiekt będzie przykryty 
dachem wielospadowym. W  projekcie przewidziano 
również montaż paneli fotowoltaicznych. Powierzch-
nia całkowita budynku to 271 metrów kwadratowych.
Nowa siedziba wpłynie na jakość funkcjonowania 
Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również na życie 
mieszkańców Wrzosu. Po wybudowaniu nowego domu 
ludowego i remizy poprawi się jakość życia mieszkań-
ców, którzy będą mogli tu realizować swoje potrzeby,  
organizować życie kulturalne. Będzie to nowe miej-
sce spotkań, a nowoczesny budynek poprawi estetykę 
miejscowości oraz stworzy miejsce do aktywnego spę-
dzania czasu wolnego. 
 Budowa domu ludowego we Wrzosie wraz z garażem 
remizy strażackiej i  infrastrukturą techniczną została 
dofinansowana w kwocie 1 960 000,00 zł z rządowego 

Budowa domu ludowego  we wrzosie 
to inwestycja długo wyczekiwana przez 
mieszkańców tej miejscowości i Bardzo 
potrzeBna – oBecny Budynek staży jest 
już mocno wysłużony, trudno już go 

nawet modernizować. 

W miejscowości Wrzos działa również zespół ludowy Wrzosowianki, który po budowie 
domu ludowego zyska nowe miejsce do swojej działalności. 

 Obecny stan stażnicy.

programu Polski Ład. Pozostałe, brakujące do realizacji 
inwestycji środki, pokryje budżet gminy Przytyk. 

UG A.K.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to budowa strażnicy zakończy się w 2024 roku.



G 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

Drodzy Mieszkańcy,
 Powoli dobiega końca rok 2022. Wszyscy myśleliśmy, że będzie spokojniejszy po 
czasach pandemii koronawirusa, ale jak Państwo wiecie, przyniósł nam wszystkim 
kolejne trudności, wyzwania i niespodziewane problemy. Nikt z nas nie wiedział 
jeszcze 10 miesięcy temu, że za naszą wschodnią granicą wybuchnie wojna, a jej 
skutki dosięgną również nas. Jestem pełen podziwu dla wszystkich naszych rodaków, 
którzy otworzyli serca na potrzeby uchodźców z Ukrainy. W szczególności dziękuję 
naszym mieszkańcom, którzy udzielili wielkiej pomocy naszym sąsiadom.
 Skutki napaści na Ukrainę są dalekosiężne. Wciąż odczuwamy gospodarcze 
konsekwencje tej wojny. Sami widzimy, jaki kłopot sprawia nam wszystkim 

zorganizowanie opału na zimę, jak dramatycznie wzrosły ceny węgla, energii, paliwa. Jednak pomimo 
trudności, zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje. Przede wszystkim udało nam się 
rozbudować nasz ośrodek zdrowia. Budynek już wkrótce zostanie oddany do użytku, by służyć wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy.
 Natomiast pod koniec roku zostanie przyjęty budżet na przyszły rok. Wbrew trudnym ekonomicznie 
czasom, nie zamierzamy zwalniać, jeśli chodzi o gminne inwestycje. Chcę kontynuować wyznaczone 
wcześniej cele i rozpocząć w przyszłym roku m.in. rozbudowę Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie i we 
Wrzosie. Również w miejscowości Wrzos została zaplanowana na przyszły rok, budowa domu ludowego 
spełniającego także funkcję strażnicy. Na zadania te wykorzystamy środki pochodzące nie tylko z budżetu 
gminy, ale również z Samorządu Mazowsza oraz z rządowego programu Polski Ład. Bardzo chciałbym 
również rozpocząć termomodernizację naszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku, dlatego w 
przyszłym roku będę starał się o pozyskanie środków na tę inwestycję. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, 
aby nasza gmina dalej się tak prężnie rozwijała.
 9 grudnia odbyła się bardzo ważna dla nas wszystkich Sesja Rady Gminy, podczas której radni zdecydowali 
o wysokości stawek podatku na rok 2023. Bardzo cieszę się, że pomimo wszechobecnej drożyzny udało 
nam się uniknąć podwyżek i pozostawić stawki podatku na poziomie tegorocznych. Argumentami, jakie 
przekonały naszych radnych do niepodnoszenia podatków były m.in. ogromna inflacja i wzrosty cen, które 
dosięgają już bardzo mocno mieszkańców naszej gminy. Podczas minionej sesji radni głosowali również 
nad wysokością stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tu również mam dla Państwa dobre 
wiadomości. Dzięki zmianie systemu gospodarowania odpadami i przekazaniu tego zadania do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Przytyku udało nam się ograniczyć koszty związane z odbiorem śmieci od 
naszych mieszkańców, a co za tym idzie obniżyć stawki na przyszły rok. Podjęte uchwały pozwolą, chociaż 
w niewielkim stopniu, przyczynić się do nieobciążania Państwa budżetów domowych. Jednocześnie, mam 
nadzieję, że decyzje te pozwolą na realizację wszystkich zaplanowanych na tę kadencję zadań.

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, pełen uroku 
i zadumy. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie 
i bliskim. W imieniu całego samorządu życzę Państwu by był 
czasem pojednania i spokoju.
Niech pod połyskującą światłem choinką znajdzie się szczęście, 
życzliwość i wzajemne zrozumienie.
Nowy rok 2023 niech przyniesie Państwu zdrowie, pomyślność, 
pogodę ducha i spełnienie wszystkich marzeń.

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk
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zakończyła się modernizacja przychodni zdrowia

 W połowie października odbył się odbiór techniczny 
rozbudowanego budynku Ośrodka Zdrowia w Przyty-
ku. Dzięki tej inwestycji w przychodni jest teraz dużo 
więcej pomieszczeń, w których zlokalizowane zostaną 
dodatkowe gabinety oraz rehabilitacja. Obecnie nowy 
obiekt jest wyposażany i przystosowywany do pracy le-
karzy specjalistów.
 W  odbiorze technicznym nowego skrzydła ośrodka 
zdrowia, oprócz pracowników Urzędu Gminy, wyko-
nawcy oraz inspektorów, wzięli również udział radni 
gminy: Barbara Barszcz, Zdzisław Janowski, Robert Bie-
nias oraz sołtys Elżbieta Zaremba.
 Sama inwestycja rozpoczęła się w  listopadzie 2021 
roku. Gmina ogłosiła przetarg i  rozpoczęła pracę 
w  związku z  otrzymanym wsparciem finansowym. 
W  wyniku naboru przeprowadzonego w  roku 2020 
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
gmina Przytyk otrzymała wówczas dotację w  wysoko-
ści 2 181 262,98 złotych. Środki te zostały przeznaczo-
ne na realizację zadania inwestycyjnego – przebudowę 
budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej przy ulicy Kościelnej w Przytyku. Kwota ta 

Budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Odbiór prac.

Nowopowstałe skrzydło zostało połączone z dotychczasowym budynkiem przychodni.

stanowiła 100 procent planowanych kosztów – gmina 
nie musiała wnosić wkładu własnego.
 Plan inwestycji obejmował rozbudowę i przebudowę 
budynku ośrodka zdrowia o dodatkowe 374 metrów 
kwadratowych powierzchni użytkowej. Przychodnia 
zyska między innymi kompleksową rehabilitację wy-
posażoną w profesjonalny sprzęt, z którego będą mo-
gli korzystać mieszkańcy gminy. Dzięki rozbudowie 
ośrodka powstaną nowe gabinety lekarskie przystoso-
wane do przyjęcia osób ze szczególnymi potrzebami. 
Gmina zakupi też specjalistyczny sprzęt, jak na przy-
kład profesjonalne USG. Wyposażone zostaną także 
gabinety. Ten zakup będzie możliwy dzięki  środkom 
pochodzącym z budżetu gminy i samego ośrodka zdro-
wia. Przychodnia sukcesywnie będzie starała się w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia o kontrakt na prowadze-
nie kolejnych usług medycznych.

UG. A.K.
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samorząd Gminy przytyk dBa o Budżety mieszkańców!

pasowanie na przedszkolaka w psp we wrzeszczowie

 W piątek 9 grudnia odbyła się 40 sesja Rady Gminy 
Przytyk. Jednym z punktów obrad samorządu było ustale-
nie wysokości podatków na 2023 rok. Podczas głosowań, 
radni zatwierdzili projekty uchwał z  zaproponowanymi 
przez Wójta Gminy Przytyk stawkami podatku ustalony-
mi na poziomie z roku 2022. 

 Pasowanie na przedszkolaka to pierwsza wyjątkowa uro-
czystość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku, po 
raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z przedszkolem. 
Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie, ale mimo 
wszystko były bardzo dzielne. Dzieci z grup Żabki oraz 
Smerfy z uśmiechami na twarzach, w dniu 28 paździer-
nika, recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i prezento-
wały swoje umiejętności taneczne. Po części artystycz-
nej dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, 
przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pań, 
pomagać kolegom i  być dzielnymi przedszkolakami.  
Po złożeniu uroczystej przysięgi pan dyrektor za po-

Na sesji Rady Gminy Przytyk 9 grudnia radni zdecydowali nie podnosić podatków,  
a przy tym zmniejszyli mieszkańcom opłaty za odbiór odpadów.

Grupa Smerfy. Grupa Żabek.

gmina przytyk jest jedynym samorządem  
w powiecie  radomskim, gdzie Będą 
oBowiązywać niższe niż dotychczas 

stawki za odBiór odpadów.

 Radni przychylili się także do propozycji Wójta Gminy 
Przytyk dotyczących stawek za odbiór odpadów i obniżyli 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do 
tej pory stawka wynosiła 20 złotych, a radni zmniejszyli  
opłatę obowiązującą  w 2023 roku do 18 złotych. Z kolei 
dla osób posiadających kompostownik opłatę obniżono 
z 17,5 złotych na 16 złotych.

mocą „czarodziejskiego ołówka” dokonał uroczystego 
pasowania dzieci na przedszkolaków. 
 W tym dniu nie zabrakło życzeń i słodkich upomin-
ków zarówno od pana dyrektora, jak i rodziców. Naj-
młodsi otrzymali kolorowe dyplomy przedszkolaków, 
natomiast wszystkie dzieci – słodkie niespodzianki 
w postaci „rożków obfitości”. Po zakończeniu uroczy-
stości przedszkolaki udały się na pyszny poczęstunek 
przygotowany przez mamy. Był to niezapomniany 
dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzie-
ci, rodziców jak i wychowawców.

PSP we Wrzeszczowie R.M.
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weryfikacja danych zawartych w deklaracjach śmieciowych

przedświąteczny czas

 Urząd Gminy w  Przytyku przystąpił do weryfikacji 
danych zawartych w  deklaracjach „śmieciowych” pod 
względem liczby mieszkańców zamieszkujących nieru-
chomości na terenie Gminy Przytyk. Niestety wyniki 
wstępnej kontroli wskazują na zaniżanie ilości osób za-
mieszkujących gospodarstwa domowe na terenie gminy. 
Opłatę za odpady komunalne należy uiszczać  w miej-
scu  zamieszkania (w  miejscu wytwarzania odpadów). 
W związku z tym aktualizacji deklaracji powinni doko-
nać również właściciele nieruchomości, na której miesz-
kają osoby niezameldowane. 
 Zgodnie z  zapisami ustawy o  utrzymaniu czystości 
i  porządku w  gminach właściciel nieruchomości jest 
obowiązany złożyć deklarację o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi w  terminie 
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości 
odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, 
takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieru-
chomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową de-
klarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 16 grudnia w Centrum Kultury i Bibliotece w Przy-
tyku odbyły się warsztaty dla mieszkańców naszej gminy 
z komponowania stroików świątecznych przy zimowej 
herbacie i aromatycznych piernikach. Dla uczestników 
zostały przygotowane materiały do pracy, a w trakcie 
warsztatów pomocą służyły p. Anna Białkowska i p. 
Elżbieta Zaremba. Kreatywność uczestników zadziwiła 
prowadzące, a powstałe ozdoby mamy nadzieję, iż będą 
stanowiły piękną oprawę Świąt Bożego Narodzenia  
w ich domach. 

CKiB I.D.

 Prosimy, zatem mieszkańców Gminy Przytyk, którzy 
w  dotychczas złożonych deklaracjach nie dokonali ak-
tualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkują-
cych nieruchomość (np. w przypadku wprowadzenia się 
nowych osób, powrót z zagranicy, akademików, urodze-
nia się dziecka), aby sami zgłaszali się w  celu złożenia 
rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi.
 Niewypełnienie tego obowiązku będzie prowadziło 
do wszczęcia postępowania i wydania decyzji admini-
stracyjnej naliczającej opłatę za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Ponadto zgodnie z  przepisa-
mi prawa, samorząd może również ukarać taką osobę 
karą grzywny w  kwocie do 5000,00 zł. Jednocześnie 
informujemy, że opłatę za odpady komunalne moż-
na naliczyć do 5 lat wstecz, w przypadku kiedy Urząd 
udowodni, że podatnik podał nieprawdziwe dane we 
wcześniej złożonej deklaracji. 
 Weryfikując i  eliminując osoby unikające opłaty za 
gospodarowanie odpadami możemy wpłynąć na wyso-
kość stawki za ich odbiór.

UG J.P.

opłatę za odpady komunalne należy 
uiszczać  w miejscu  zamieszkania (w miejscu 

wytwarzania odpadów). w związku z tym 
aktualizacji deklaracji powinni dokonać 
również właściciele nieruchomości, na 

której mieszkają osoBy niezameldowane. 

Podczas warsztatów każda Pani stworzyła własny stroik, który mogła zabrać ze sobą 
do domu.
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koncert mikołajkowy

 Grudzień to miesiąc przygotowywania się do Bo-
żego Narodzenia, ale to również czas oczekiwania na 
Świętego Mikołaja. 11 grudnia na przytyckim ryn-
ku mieszkańcy naszej gminy mieli okazję spotkać się 
ze wspomnianym ulubieńcem dzieci, posmakować 
pysznych świątecznych pierników i zimowej herbatki, 
a  to wszystko dzięki zorganizowanemu Koncertowi 
Mikołajkowemu. 
 Pomimo iście zimowej pogody, mieszkańcy naszej 
gminy nie zawiedli i swoją obecnością uświetnili kon-
cert naszej mieszkanki Agaty Jędrzejewskiej. Podczas 

występu solistki mogliśmy usłyszeć największe radiowe 
hity związane właśnie z Bożym Narodzeniem. 
 O  rozgrzanie naszych mieszkańców dbali również 
strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Przytyku, 
którzy przygotowali przepyszną grochówkę. 
 Spotkanie było również okazją do zakupu świą-
tecznych ozdób, które specjalnie na ten dzień przy-
gotowało Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku. 
Najważniejszy jednak w tym dniu był Święty Mikołaj, 
z którym najmłodsi mieszkańcy naszej gminy mogli się 
spotkać i zrobić z nim pamiątkowe zdjęcie. 

UG A.K.
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wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych.
 Teren gminy Przytyk swoim działaniem obejmuje 
Rejonowa Spółka Wodna w Przysusze i to właśnie do 
przedstawicieli tejże instytucji należy zgłaszać wszelkie 
nieprawidłowości związane z  funkcjonowaniem urzą-
dzeń melioracyjnych. Podczas wyboru przedstawicieli 
gminy Przytyk w  rejonowej spółce wodnej wybrano 
zarząd, który reprezentują następujące osoby: Prze-
wodniczący Jurkowski Andrzej, Z-ca przewodniczą-
cego Sobstyl Tomasz, Członkowie Paciorek Czesław, 
Grotek Dariusz. 

UG W.W.

remont strażnicy w osp dęBa

oBowiązki rejonowych spółek wodnych

 Nowa instalacja elektryczna, wylewki, budowa za-
plecza sanitarnego — taki zakres prac przybrał tego-
roczny remont  budynku strażnicy w  miejscowości 
Dęba.  Prace  w remizie były możliwe dzięki dofinan-
sowaniu z  funduszy Samorządu Mazowsza, środków 
z budżetu gminy Przytyk oraz wsparciu strażaków.
 W  zakończonym w  grudniu remoncie wykonano 
modernizację boksu garażowego polegającą na wymia-
nie przestarzałej instalacji elektrycznej, tynkowaniu 
i  malowaniu. Ponadto w  budynku pojawiły się po-
mieszczenia sanitarne, których do tej pory brakowało. 

  Spółki wodne oraz związ-
ki wałowe są niepublicz-
nymi formami organiza-
cyjnymi, które nie działają 
w  celu osiągnięcia zysku, 
zrzeszają osoby fizyczne 
lub prawne na zasadzie do-
browolności. Celem spółki 

wodnej, dla którego zostaje ona powołana to wykony-
wanie zadań o  charakterze publicznoprawnym, skie-
rowanych na zaspokajanie potrzeb osób zrzeszonych 
w  spółce, w dziedzinie gospodarowania wodami. Jest 
to zatem m.in. wykonywanie, utrzymywanie oraz eks-
ploatacja urządzeń służących do: zapewnienia dostaw 
wody dla ludności, w tym uzdatniania i dostarczania 
wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przed 
powodzią, melioracji wodnych oraz prowadzenia ra-
cjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, 

Dzięki wspólnej pracy i  zaangażowaniu — strażnica 
stała się estetyczna i komfortowa w jej użytkowaniu. 

UG. A.K. 

Tomasz Śmietanka radny sejmiku województwa mazowieckiego, Rafał Rajkow-
ski wicemarszałek województwa mazowieckiego, Dariusz Wołczyński wójt gminy 
Przytyk, Anna Rogulska skarbnik gminy Przytyk, Kazimierz Porębski zastępca 
dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Prace przy budowie sanitariatów.

30 tysięcy złotych z programu „mazowsze 
dla straży”, który od lat realizuje 

urząd marszałkowski województwa 
mazowieckiego, to niejedyne wsparcie 
działań tej jednostki. w październiku 
druhowie otrzymali również dotację 
w kwocie 20 000,00 zł z wFośigw 

w warszawie.

rejonowy związek spółek wodnych 
adres: ul. krakowska 35, 

26-400 przysucha 
teleFon:  48 675 50 11 

Fax:  48 675 50 11 
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udany rok w mdp w przytyku!

 Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Przytyku prze-
szła w tym roku szereg zbiórek tematycznych oraz re-
kreacyjnych, zorganizowanych przez dh Adama Żu-
rawskiego oraz dh Katarzynę Chłopecką.
 Młodzi Strażacy nauczyli się, chociażby podstaw 
pierwszej pomocy oraz musztry – pod przewodnic-
twem dh Michała Kondera, wraz z  pracownikiem 
Centrum Powiadamiania Ratunkowego ćwiczyli 
poprawne zgłaszanie zagrożeń, a  dzięki pomocy ra-
towników ze Środowiskowo-Lekarskiego Wodnego 
Pogotowia Ratunkowego dowiedzieli się o niebezpie-
czeństwach nad wodą.
 Oczywiście największą popularnością cieszyły się 
zbiórki z wykorzystaniem sprzętu bojowego! Mali dru-
howie zaznajomili się z całym wyposażeniem naszej jed-
nostki oraz nauczyli się rozwijać i zwijać linię gaśniczą.
 Ale MDP to nie tylko nauka i  praca — to także 
promowanie prawidłowych postaw społecznych oraz 
zabawa! Dlatego w  niedzielę poprzedzającą Święto 

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej nad wodą. 

Młodzi druhowie podczas zbiórek opanowali również naukę opatrywania ran i złamań.

Wizyta na cmentarzu parafialnym. Zapoznanie się z wyposażeniem OSP w Przytyku.

Zmarłych, wraz z  zarządem Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Przytyku, młodzi druhowie odwiedzili groby 
zmarłych strażaków na cmentarzu parafialnym w Przy-
tyku. Brali również udział w pikniku sportowym oraz 
zaprezentowali musztrę na gminnym dniu dziecka.
 Udany rok wspólnie zakończyliśmy udziałem 
w Wieczorku Poetyckim w CKiB w Przytyku oraz we-
sołą Zabawą Andrzejkową! 

Dh K.Ch.
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w naszej szkole jest jak w Bajce… dzień języków w psp wrzos

rozpoczęto prace nad projektem jazu na rzece radomce

 8 listopada 2022 r., w Publicznej Szkole Podsta-
wowej im. Orła Białego we Wrzosie, odbył się finał 
projektu  pt. „Miesiąc w świecie fantazji”. Projekt ów, 
koordynowany przez p. Alinę Mastalerek i p. Ewę 
Bocheńską,  realizowany był w związku z obchoda-
mi  Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek oraz 
Dnia Języków Obcych. Przez cały miesiąc odbywały 
się w naszej szkole liczne konkursy językowe (polsko 
– angielskie), czytelnicze i plastyczne. Miały również 
miejsce eliminacje do konkursu na najpiękniejsze ba-
śniowe przebranie. 
 8 listopada podsumowano wszystkie wcześniejsze 
działania. Bajkowo przebrani uczniowie prezentowali 
się widowni oraz oceniającemu jury w języku polskim 
i angielskim. Opowiadali, z jakiej baśni lub książki po-
chodzą. Brali udział w rozgrywkach międzyklasowych, 

 Zgodnie z zawartym w tym roku porozumieniem 
z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Pol-
skie dotyczącym budowy jazu na rzece Radomce, 
Urząd Gminy Przytyk przystąpił do przygotowania 
projektu tej budowli. 
 Pod koniec listopada została podpisana umowa z biu-
rem studiów i projektów gospodarki wodnej rolnictwa 
odpowiedzialnym za przygotowanie tego dokumentu.
Wstępna lokalizacja jazu będzie znana za około miesiąc. 
Pierwszy krok projektantów skupia się właśnie na wybo-
rze optymalnego miejsca do usytuowania tego obiektu, 
ale prawdopodobnie będzie ona zlokalizowana w oko-
licach eko parku  — przy rozwidleniu rzeki Radomki.
Jaz będzie służył przede wszystkim rolnikom, którzy 
w  ostatnim czasie mają duże problemy z  nawadnia-

dzieląc się swoją wiedzą o słynnych braciach Grimm, 
przedstawiali scenki ze znanych baśni, odpowiadali 
na pytania konkursowe, odgadywali i nazywali przed-
mioty charakterystyczne dla danej baśni – a wszystko 
oczywiście w języku angielskim. Trzeba przyznać, że 
wrzoska młodzież wykazała się pomysłowością, kre-
atywnością, sporą wiedzą, zarówno literacką, jak i ję-
zykową. Wszyscy byli świetni. Jury, które czuwało nad 
właściwym przebiegiem każdej konkurencji, miało nie 
lada wyzwanie. Żywa lekcja języka angielskiego, pol-
skiego i zdrowa uczniowska rywalizacja z pewnością 
podobała się wszystkim, którzy mieli okazję oglądać 
poczynania naszej młodzieży.  Cóż, było po prostu…
FANTASTYCZNIE! 

PSP we Wrzosie  A.M., E.B.

niem swoich pól. Dzięki budowie obiektu poprawi się 
również estetyka koryta rzeki Radomki. Koszt inwesty-
cji w 100% pokryje Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie. 

UG A.K.

Podpisanie umowy: Anna Rogulska skarbnik Gminy Przytyk, Dariusz Wołczyński wójt 
Gminy Przytyk,  Paweł Widawski prezes biura projektującego jaz.
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uroczyste śluBowanie klas pierwszych

„czas teatru”  z ckiB w przytyku

 Uroczystość pasowania na uczniów klasy I na stałe zo-
stała włączona do kalendarza imprez szkolnych. Stanowi 
ona przeżycie nie tylko dla samych dzieci — kandyda-
tów na uczniów, ale także ich rodziców, nauczycieli wy-
chowawców, koleżanek i kolegów.
 W  szkołach zlokalizowanych na terenie naszej gmi-

ny 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.

 W listopadzie dla mieszkańców naszej gminy CKiB 
w  Przytyku  zorganizowało wyjazd teatralny. Na de-
skach teatru Capitol grany był spektakl „Małżeństwo 
to morderstwo” w reżyserii znanego wszystkim Olafa 
Lubaszenki. W tej brawurowej komedii kryminalnej, 

 Uczniowie klasy pierwszej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie.

Klasa IB Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku.

,,Małżeństwo to morderstwo’’ przewrotny tytuł, bo tak naprawdę małżonkowie nie mogą 
bez siebie żyć, o czym przekonali się uczestnicy wyjazdu. 

Nie mogło zabraknąć aromatycznej kawy przed spektaklem. 

Klasa IA Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku.

Klasa I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie.

prócz doskonałych aktorów udział brali również wi-
dzowie.  Wyjazd nie odbył się bez aromatycznej kawy 
we wspaniałym towarzystwie. Mamy nadzieję, że „Czas 
teatru” zagości na dobre w  ofercie Centrum Kultury 
i Bibliotece w Przytyku.

CKiB A.B.
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zamrożenie cen enerGii dla Gospodarstw domowych i rolnych 

mieszkańcy potkanny mają lepszy dojazd do swoich posesji

 Aby chronić odbiorców energii elektrycznej, rząd 
zaproponował rozwiązanie nazwane Tarczą Solidarno-
ściową. Zakłada ona, że ceny energii w  2023 r. będą 
zamrożone na poziomie z 2022. Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 
elektrycznej w 2023 r. weszła w życie 18 października 
2022 r.
Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. 
dla poniższych limitów:
–  do 2 MWh rocznie – dla wszystkich gospodarstw 

domowych,
–  do 2,6 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych 

z osobami z niepełnosprawnościami,
–  do 3 MWh rocznie – dla gospodarstw domowych 

z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników,
–  do 250 kWh rocznie – dla działki w  rodzinnym 

ogrodzie działkowym (ROD).
 Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze 
zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe 
oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r. 
 Rząd wprowadził również mechanizm ceny mak-

 Z  końcem października zakończyły się prace przy 
przebudowie drogi gminnej niepublicznej Potkanna – 
Feliksów. W ramach inwestycji nawierzchnię asfaltową 
otrzymało 720 metrów dotychczasowej drogi grunto-
wej. Dodatkowo w ramach prac oczyszczono przydrożne 
rowy oraz wzmocniono pobocza. Dzięki przeprowadzo-
nej przebudowie mieszkańcy uzyskali dogodny dojazd 
do swoich posesji. 
 W odbiorze prac oprócz pracowników Urzędu Gmi-

Przebudowana jezdnia posiada 4-metrową szerokość. Przy skrzyżowaniu z drogą powiatową utworzona została tzw. mijanka, pozwalająca w bez-
pieczny sposób włączyć się do ruchu. 

symalnej. Zgodnie z  zapisami Ustawy, niezależnie od 
wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym 
w  roku 2023 w  rozliczeniach z  odbiorcami stosowa-
na będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena 
maksymalna na poziomie:
– 785 zł/MWh – w przypadku jednostek samorządu 

terytorialnego, odbiorców użyteczności publicznej 
oraz mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw (pod 
warunkiem złożenia oświadczenia),

– 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospo-
darstwach domowych (po przekroczeniu progu 
rocznego limitu zużycia określonego w ustawie za-
mrażającej ceny energii).

Dodatkowy, 10-proc. rabat z tytułu oszczędzania energii
 Zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą, jeśli mię-
dzy 1 października 2022 r. a 31 grudnia 2023 r. od-
biorca zmniejszy swoje zużycie o co najmniej 10 proc. 
w porównaniu z okresem od 1 października 2021 do 
31 grudnia 2022, to w 2024 r. sprzedawca zaoferuje 
mu upust w wysokości 10 proc. kosztów energii elek-
trycznej z okresu październik 2022 - grudzień 2023.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

ny, inspektorów nadzoru, właściciela przedsiębiorstwa 
wykonującego pracę, brała również udział radna i sołtys 
pani Agnieszka Drabik.
 Koszt całego zadania to 629 268,00 zł. Przebudowa 
drogi została wsparta środkami w kwocie 184 tys. zł. po-
chodzącymi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. Właśnie dzięki tej dotacji, budowa dro-
gi była możliwa jeszcze w tym roku.

UG A.K.
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uczniowie z przytyka Biorą udział w wycieczkach 
w ramach proGramu „poznaj polskę”

 Gmina Przytyk otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 48 880 złotych z przeznaczeniem na organizację 
wycieczek szkolnych w  ramach przedsięwzięcia „Po-
znaj Polskę”. Jest to Program Rządowy finansowany 
ze środków Polskiego Ładu i realizowany w formie do-
tacji celowej. Miejsca wycieczek zostały wybrane przez 
szkoły z  przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki listy priorytetowych obszarów edukacyjnych. 
Przedsięwzięcie stanowi wsparcie organów prowadzą-
cych szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrak-
cyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i  młodzieży 
poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej śro-
dowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury 
i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 
 Ciekawy program wycieczek zaplanowała Publicz-
na Szkoła Podstawowa w Przytyku, która w okresie od 
października do grudnia 2022 roku zrealizowała sześć 
wycieczek dla 264 uczniów. 
 Już na początku października dzieci z klas pierwszych 
pojechały do Warszawy, gdzie zwiedziły Stare Miasto 
i Zamek Królewski. Natomiast klasy drugie w Lublinie 
uczestniczyły m.in. w warsztatach w Muzeum Cebula-
rza. Zwiedziły również Lubelską Starówkę oraz Zamek 
Królewski, poznając przy tym legendy tego pięknego 
miasta. Najmłodsi doskonale bawili się też w ubranym 
w  jesienne barwy Ogrodzie Botanicznym. Natomiast 
wizyta w Muzeum Miasta Łodzi oraz Muzeum Włó-
kiennictwa a dodatkowo spacer po apartamentach re-
prezentacyjnych i prywatnych Pałacu Izraela Poznań-
skiego były między innymi interesującymi punktami 
wycieczki klas III. 
 Z kolei szóstoklasistów jeszcze w październiku przy-
witał Kraków. Uczniowie poznali Historyczny Zespół 

Miasta. Zgodnie z harmonogramem wycieczki podczas 
zwiedzania królewskiej nekropolii udali się z wizytą na 
Wzgórze Wawelskie, spacerowali po Rynku i Sukienni-
cach, zwiedzili Katedrę Wawelską, w tym groby królew-
skie. Odważnie wspięli się na wieżę, żeby dotknąć serca 
Dzwonu Zygmunta. Bardzo ciekawym punktem pro-
gramu okazał się „spacer po Rynku podziemnym”.
Z  kolei uczniowie klas VII i  VIII wybrali się do 
Muzeum Powstania Warszawskiego oraz wędrowa-
li śladami bohaterów Kamieni na szaniec. Wizytę 
w  stolicy zakończyli na Powązkach Wojskowych, 
gdzie zapalili znicze na mogiłach poległych obroń-
ców Warszawy. Wycieczka była bardzo sentymental-
na i  wzruszająca. Przyczyniła się też do utrwalenia 
przez młodzież treści lektury.

PSP w Przytyku
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 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, każdy samorząd gminny obowiązany jest do 
przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posia-
danego zbiornika na nieczystości płynne i częstotliwości 
jego opróżniania.  Kontrole te powinny odbywać się co 
najmniej raz na dwa lata. 
 W  związku w  powyższym uprzejmie informujemy, 
że w najbliższym czasie upoważnieni pracownicy Urzę-
du Gminy w Przytyku będą kontrolować umowy oraz 
rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, 
gdyż zgodnie z art. 6 w/w ustawy właściciele nierucho-
mości, którzy pozbywają się z  terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumento-
wania w  formie umowy korzystania z  usług wykony-
wanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalności w  zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości 
ciekłych, poprzez okazanie takich umów i  dowodów 
uiszczania opłat za te usługi. 

UG. M.Z.

 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej we 
Wrzosie wkrótce będzie mogła pochwalić się 
łodzią ratunkową. Zakup nowego sprzętu 
będzie możliwy dzięki dotacji, jaką gmina 
Przytyk pozyskała dla swoich druhów. 
 9 listopada w siedzibie delegatury Urzędu 
Marszałkowskiego w  Radomiu Magdalena 
Kowalczyk Zastępca Wójta Gminy Przytyk 
oraz Anna Rogulska Skarbnik Gminy Przy-
tyk podpisały z Rafałem Rajkowskim Wice-
marszałkiem Województwa Mazowieckiego 
umowę  dofinansowującą zakup dodatko-
wego wyposażenia dla jednostki OSP we 
Wrzosie. Wartość wsparcia, które przekazał 
Urząd Marszałkowski na to zadanie to kwo-
ta 50 tysięcy złotych. 
 Dzięki przyznanej dotacji gmina Przy-
tyk zakupi łódź ratunkową, która będzie na 
wyposażeniu jednostki ze Wrzosu. Dzięki 
niej strażacy będą mogli lepiej realizować 
swoje zadania w zakresie ratownictwa wod-
nego, poprawi się ich skuteczność i warun-
ki bezpieczeństwa podczas działań. Moż-
liwe będzie podjęcie szybkiej interwencji 
w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń na 

kontrola zBiorników Bezodpływowych

50 tysięcy złotych na zakup wyposażenia dla osp wrzos

 

Tomasz Śmietanka radny sejmiku województwa mazowieckiego, Rafał Rajkowski wicemarszałek wo-
jewództwa mazowieckiego, Magdalena Kowalczyk zastępca wójta gminy Przytyk, Kamil Grzegorczyk 
prezes OSP Wrzos, Anna Rogulska skarbnik gminy Przytyk, Leszek Przybytniak radny sejmiku wo-
jewództwa mazowieckiego.

mieszkańcy, którzy do tej pory nie 
dokonali Formalności związanej ze 
zgłoszeniem do gminnej ewidencji 

zBiornika na nieczystości ciekłe luB 
przydomowej oczyszczalni ścieków 

proszeni są o Bezzwłoczne wypełnienie 
Formularza zgłoszeniowego i złożenie w 

urzędzie gminy w przytyku (pokój nr 26).

terenach akwenów wodnych. Łódź przyczyni się tym samym do po-
prawy bezpieczeństwa mieszkańców całego powiatu radomskiego.

UG A.K.
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 30 listopada w Publicznym Przedszkolu w Przyty-
ku zapanowała magiczna atmosfera. Odbył się, bo-
wiem bal andrzejkowy, podczas którego można było 
wziąć udział we wspaniałych andrzejkowych zaba-
wach. Na bal tłumnie przybyli: piraci i piratki, di-
nozaury, wróżki, czarownice, spidermani, policjan-
ci, biedroneczki, smoki, rycerze i księżniczki. Wzięli 
oni udział w zabawach, wróżbach i tańcach, zasiada-
li przy magicznej kuli i robili zdjęcia na ściance.  
 W tym wyjątkowym dniu odbył się również pokaz 
mody „Andrzejkowej” i tak jak przystało na modeli 
oraz modelki, każde dziecko zaprezentowało się na 

 Dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w  Warszawie w  ramach zadania z  zakresu ochrony 
powietrza  Gmina Przytyk otrzymała dotację w kwo-
cie 100 tys. zł i dokonała wymiany oświetlenia drogo-
wego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 732 na odcinku 
Przytyk (rynek) - Kaszewska Wola. Wymiana opraw 
ulicznych na energooszczędne jest  niezwykle ważna 
w dobie coraz wyższych opłat za energię. Koszt całego 
zadania opiewał na kwotę prawie 120 tys. zł. Zadania 
zostało zakończone w drugiej połowie listopada.
 Dzięki wielu możliwościom, jakie niesie ze sobą 
wykorzystanie optyki w  oprawach ledowych, stru-
mień światła emitowany przez nie jest przyjazny dla 
oka. Światło ledowe odzwierciedla bowiem natu-
ralne światło dzienne, dzięki czemu kierowcy mogą 
lepiej określać odległość do pojazdów, przedmio-

dzień czarów i maGii w puBlicznym przedszkolu w przytyku 

kolejny odcinek droGi z oświetleniem ledowym

Hokus-pokus, czary-mary, niech się spełnią andrzejkowe czary” Muzyka wprowadziła biorących udział w zabawie w odpowiedni nastrój, dzięki czemu 
wszyscy świetnie się bawili.

czerwonym dywanie.  Kolorowe kreacje olśniły całą 
zgromadzoną publiczność, która nagradzała każdego 
modela i modelkę oklaskami.
 Tak właśnie wyglądały Andrzejki w naszym przed-
szkolu. To była świetna zabawa i  bardzo ciekawy 
dzień dla maluchów, przepełniony radością i wróż-
bami, w których mogły poznać swoją bliższą i dalszą 
przyszłość. Czy wróżby się spełnią? Przyszłość poka-
że! Pewne jest to, że przyniosły przedszkolakom wie-
le radości i po raz kolejny były okazją do wspólnej 
zabawy, tańców i śpiewu.

PP w Przytyku M.W.

tów oraz osób w  porze nocnej i  o  zmroku. Zaletą 
tego oświetlania jest wyeliminowanie zjawiska tzw. 
stroboskopu, czyli występowania naprzemiennie po-
wierzchni oświetlonych i nieoświetlonych.

UG K.S.

w ramach inwestycji dokonano 
wymiany 91 szt. lamp sodowych na 

energooszczędne lampy ledowe. lampy 
charakteryzują się znacznie lepszymi 

parametrami technicznymi. nie są też 
tak awaryjne jak sodowe i nie wymagają 

regularnych wymian żarówek.
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 Wolontariusze z PSP im. Orła Białego we Wrzosie, 
przed świętami Wszystkich Świętych, 27 października 
2022 r., posprzątali zaniedbane, opuszczone oraz za-
bytkowe groby. To piękny hołd złożony zmarłym, któ-
ry spoczywają na cmentarzu parafialnym we Wrzosie.  
Młodzież z klasy 7. i 8. z dużym zapałem zaangażowała się 
w porządkowanie zapomnianych, anonimowych grobów, 
a także mogił powstańców, bohaterów wojennych, dzie-
dziców i zasłużonych związanych z parafią Wrzos. 
 Uczniowie stanęli na wysokości zadania, wszyscy 
pracowali bardzo sumiennie i wysprzątali aż 63 groby, 
oczywiście pod czujnym okiem opiekunów: p. Ewy Bo-
cheńskiej, p. Aliny Wachnickiej, p. Bożeny Pietruszki 
oraz p. Marcina Kośli. Wolontariusze nie zapomnieli 

niezwykły Gest pamięci, szacunku i patriotyzmu…

również o modlitwie za zmarłych i symbolicznym za-
paleniu zniczy. Trzeba przyznać, że pogoda temu dziełu 
bardzo sprzyjała. Piękną aurę  wykorzystali też młodsi 
uczniowie, by wraz z opiekunami przejść cmentarnymi 
alejami i zapalić znicze na powstańczych mogiłach.
 Dzięki takim akcjom uczymy naszą młodzież sza-
cunku dla tradycji. Takie momenty skłaniają również 
do refleksji i  zadumy nad przemijaniem oraz ulotno-
ścią życia. Dziękujemy naszym Wolontariuszom za 
trud, poświęcenie i właściwą postawę. Ta piękna lekcja 
historii i  humanitaryzmu świadczy o  wielkości Wa-
szych serc. Jesteśmy z Was dumni.

PSP we Wrzosie E. B.,A.W.
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 Gmina Przytyk zakupiła nową śmieciarkę. Auto już w grud-
niu wyjechało na drogi gminy Przytyk, by odbierać odpady od 
naszych mieszkańców.
 Przypomnijmy, że od stycznia 2022 roku za odbiór odpa-
dów komunalnych z terenu gminy Przytyk odpowiedzialny 
jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku. Decyzja ta 
była odpowiedzią samorządu na szybko rosnące koszty gospo-
darki odpadami oraz równoważenie budżetu śmieciowego. 
Do tej pory spółka dzierżawiła auto, którym poruszała się po 
terenie naszej gminy. Jej wynajem generował oczywiście kosz-
ty, które obecnie zostały zminimalizowane.
 Zakup auta został dofinansowany aż w 80% ze środków 
z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa. Kwota dotacji to 664 
tysięcy, całość zadania natomiast to 825 tysięcy złotych. 
 W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowe-
go Urząd Gminy zakupił pojazd marki Renault o pojemności 
silnika ponad 7 litrów. To auto nowe, z nowoczesnym wypo-
sażeniem i różnego rodzaju udogodnieniami. Samochód po-

 21 listopada w naszej szkole we Wrzeszczowie obcho-
dzony był Światowy Dzień Życzliwości i  Pozdrowień. 
Święto wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie 
znane jest pod nazwą World Hello Day. Jego tradycja 
sięga 1973 roku, kiedy to bracia Brian i Michael McCor-
mack zaprotestowali przeciwko wojnie między Izraelem 
a  Egiptem. Mężczyźni wysłali wówczas aż 1360 listów 
(w siedmiu językach) do liderów państw na całym świe-
cie, zachęcając tym samym do wzięcia udziału w pierw-
szych obchodach World Hello Day. Ich apel spotkał się 

niezwykły Gest pamięci, szacunku i patriotyzmu… mamy  własną  śmieciarkę!

światowy dzień życzliwości i pozdrowień w szkole we wrzeszczowie

siada skrzynię ładunkową o pojemności 21 m3, więc pomieści 
naprawdę dużą ilość odpadów.
 Nowoczesny i specjalistyczny pojazd do transportu odpa-
dów znacznie usprawni i polepszy proces  ich odbioru.

UG.A.K.

Nowo zakupiona śmieciarka.

z dużym odzewem. Obchody tego Święta odbywają się 
pod hasłem „Pozdrów 10 osób dla pokoju na świecie” aż 
w 180 krajach na całym świecie!
 Tak naprawdę każdy dzień powinien być pełen życz-
liwości, uśmiechu i wzajemnej sympatii, a nie tylko je-
den kalendarzowy. Uprzejmość, życzliwość i  uśmiech 
są zawsze na miejscu. Potwierdzają to przysłowia i złote 
myśli, które zdobią szkolny korytarz już od pierwszych 
obchodów Dnia Życzliwości i  Pozdrowień, zorganizo-
wanych w naszej szkole. 
 My także pamiętaliśmy o tym szczególnym dniu i zor-
ganizowaliśmy szkolną akcję „Miłe słowo/Uśmiech-po-
daj dalej”. Na szkolnym korytarzu pojawiły się tzw. 
„zrywki”. Każdy mógł oderwać, wykonać i podać dalej 
fiszkę z  pozytywną myślą i  wręczyć ją wybranej przez 
siebie osobie: koleżance, koledze, nauczycielowi lub pra-
cownikowi szkoły. Zabawa sprawiła wszystkim dużo ra-
dości, uśmiechu, a życzliwe gesty pomogły w integracji 
całej społeczności szkolnej. Zadbaliśmy także o to, aby 
podzielić się ze sobą uśmiechem i życzliwym gestem po-
przez obdarowanie wybranych przez siebie osób własno-
ręcznie przygotowanymi kartkami.
 Kolejny raz pokazaliśmy, że życzliwość w  naszej 
szkole nie jest tylko abstrakcyjnym pojęciem. Pozytyw-
na energia, którą przekazaliśmy innym, na pewno po-
wróci do nas ze zdwojoną siłą!

PSP we Wrzeszczowie M.P.
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wiosną Bieżącego roku gmina przytyk 
prowadziła Bezpłatną kastrację i 

sterylizację zwierząt domowych, z której 
skorzystało około 50 pupili naszych 

mieszkańców.  
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Bezdomność zwierząt i proBlemy samorządów

wieczór dla seniora

 Wiele lokalnych gmin odnotowało wzrost zgłoszeń do-
tyczących  bezdomnych zwierząt na swoich terenach. Do 
tej pory trend ten dotyczył zazwyczaj miesięcy wakacyj-
nych i był związany z wyjazdami właścicieli zwierząt i ich 
bezmyślnego pozbywania się. Jak można się domyślać, za 
obecną sytuację odpowiada wzrost kosztów utrzymania 
pupili oraz pozostałe trudności ekonomiczne i społeczne.
Niestety każda decyzja o  pozbyciu się swojego psa lub 
kota to koszt dla samorządu, który w myśl prawa ma zaj-
mować się ich bezdomnością. Odłowienie zwierząt jest 
jednak niezwykle kosztowne. 
 Bezdomność zwierząt jest bardzo złożonym proble-
mem, a jej przyczyny bardzo często tkwią w ludzkich za-
chowaniach. Przez ich zmianę możemy jednak przyczy-
nić się do zmniejszenia cierpień bezdomnych zwierząt 
i zminimalizowania tego problemu. Podejmujmy prze-
myślane decyzje w zakresie kupna lub adopcji zwierzę-
cia. Pamiętajmy, że stając się właścicielami psa lub kota 
jesteśmy odpowiedzialni za ich należyte utrzymanie. 
Korzystajmy również z  zabiegów sterylizacji i  kastracji 
zwierząt, które minimalizują konsekwencję niekontro-
lowanego ich rozmnażania.

UG A.K.

 Zdrowe, smaczne i aromatyczne potrawy towarzyszy-
ły uczestniczką spotkań w długie listopadowe wieczory. 
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie ,,Przystań nad 
Radomką’’ we współpracy z Centrum Kultury i Bibliote-
ką w Przytyku dzięki środkom finansowym pozyskanym 
z LGD Razem dla Radomki. Spotkania poprowadziła p. 
Elżbieta Bień i pod jej czujnym okiem, mieszkanki na-
szej gminy odkrywały nowe smaki produktu tradycyjne-
go, jakim jest ,,Papryka Przytycka’’ czy ,,Zdrowy deser 
= Smaczny deser’’. Wspólnemu gotowaniu towarzyszy-
ło dużo rozmów, wspomnień, żartów i  uśmiechu. Na 
zakończenie projektu Panie otrzymały ciasto na chleb, 
które same upiekły w domu. Dziękujemy wszystkim za 
udział i  życzymy zdrowych, pogodnych i  spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia.
 Projekt realizowany dzięki funduszom pozyskanym 
z LGD Razem dla Radomki w ramach Zadania publicz-
nego pn. „Aktywne Mazowieckie NGOsy. Działania na 
rzecz aktywizacji, integracji i rozwoju organizacji pozarzą-
dowych” dofinansowane jest ze środków z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Stowarzyszenie ,,Przystań nad Radomką’’
Każde ze spotkań kończyło się wspólną kolacją wcześniej przygotowanych dań. 
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 Informuję, że gmina Przytyk z  dniem 3 listopada 
2022 r. przystąpiła do zakupu paliwa stałego dla go-
spodarstw domowych. Biorąc pod uwagę dobro swoich 
mieszkańców, sukcesywnie podejmuje wszelkie kroki 
w celu pozyskania węgla m.in. poprzez zwiększanie po-
trzebnego wolumenu, w ramach składanych wniosków, 
tak aby wszyscy Mieszkańcy mogli zakupić węgiel. Jed-
nocześnie podkreślam, że dostawy  węgla do Gminy — 
są wyłącznie uzależnione od działania  Polskiej Grupy 
Górniczej. Gmina Przytyk nie bierze odpowiedzialno-
ści za jakość lub odstępstwa od jakości otrzymanego 
surowca,  Mieszkańcy zakupują węgiel na własne ryzy-
ko i odpowiedzialność.
 Obecnie do gminy Przytyk są dostarczane poszcze-
gólne sortymenty węgla, jednak są to ilości bardzo ogra-
niczone. W związku z tym o kolejności sprzedaży węgla 
przez Urząd decyduje kolejność złożonych wniosków 
(data wpływu wniosku o  zakup preferencyjny paliwa 

Za zimowe utrzymanie dróg na naszym terenie odpowiedzialne są następujące podmioty:

zimowe utrzymanie dróG 

wnioski o zakup preferencyjny węGla

Drogi Wojewódzkie:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie,
Obwód Drogowy Potworów,
ul. Warszawska 14/16,
26-414 Potworów
tel./fax. (48) 671-30-07
Dyżurni zimowego utrzymania 608-324-983
Kierownik Obwodu: Marek Marlica, w godz. 700 – 1500  
w dni robocze tel. 600-031-633
Obwód drogowy w Potworowie tel. 48 671 30 07

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

Drogi Powiatowe:
Powiatowy  Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu,
ul. Graniczna 24,
26-600 Radom
Dyżurni zimowego utrzymania 
tel. (48) 48-322-16-05 
tel. kom. 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:
Urząd Gminy w Przytyku,

ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, 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 – odśnie-

żony co najmniej jeden pas ruchu. Jeżeli chodzi natomiast o posypanie dróg – zarządcy dróg gminnych i powiatowych nie 

mają takiego obowiązku.

stałego do naszego Urzędu). Mieszkańcy, którzy złożyli 
wniosek, są zawiadamiani telefonicznie o fakcie rozpa-
trzenia wniosku i ustaleniu terminu odbioru faktury za 
węgiel celem jej opłacenia. Następnie to Zakład Gospo-
darki Komunalnej w Przytyku kontaktuje się z Miesz-
kańcem i ustala termin odbioru węgla. Pragnę podkre-
ślić, iż czynności te są wykonywane na bieżąco, by jak 
najszybciej zaopatrzyć Państwa w surowiec.
 Dodatkowo informuję, że obecnie jest dostępny gro-
szek o uziarnieniu:  8 – 31.50 mm, osoby zainteresowa-
ne ww. zakupem proszę o kontakt z Urzędem Gminy 
– I piętro pok. 26 lub tel. 48 618-00-95 wew. 39. 
 Na obecną chwilę nadal oczekujemy na informację  
w  sprawie terminu odbioru kolejnych dostaw węgla 
z PGG.S.A . O naszych działaniach stale będziemy Pań-
stwa informować,  dlatego też proszę na bieżąco śledzić 
naszą stronę www.przytyk.pl oraz Facebooka gminy.

UG M.K.
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sołectwo domaniów zostało wyróżnione 
za aktywność w rozwoju swojej 

miejscowości oraz zaangażowanie w Budowę 
relacji i więzi między mieszkańcami. w 

ostatnim czasie mieszkańcy we współpracy 
z  samorządem gminnym wyBudowali na 

swoim placu altanę oraz grilla, który stał 
się kolejnym elementem rekreacyjnym i 

integracyjnym znajdującym się na terenie 
domaniowa.

sołectwo domaniów z naGrodą w konkursie mazowsze dla 
sołectw 2022

 16 listopada w  Europejskim Centrum Matecznik 
w Otrębusach odbyła się Mazowiecka Gala Aktywi-
zacji Obszarów Wiejskich. Miło nam poinformować, 
że w gronie laureatów konkursu pn. „Najlepsza ini-
cjatywa zrealizowana w  ramach Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022” – 
„Mazowsze dla sołectw 2022” znalazło się sołectwo 
Domaniów. Nasi mieszkańcy zajęli II miejsce w kate-
gorii Mazowsze rekreacyjnie i otrzymali nagrodę pie-
niężną w kwocie 3 500,00 zł.
 W  wydarzeniu udział wzięli Dariusz Wołczyński 
wójt gminy Przytyk, który zgłosił naszych przedsta-
wicieli do tegorocznego konkursu oraz reprezentacja 
sołectwa Domaniów: sołtys Dariusz Senator, radny 
Dariusz Grotek oraz członek zarządu OSP Domaniów 
Michał Szymański.
 Podczas gali nagrody wręczyli: członkini zarządu 
Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełow-
ska, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Le-
szek Przybytniak oraz dyrektor Departamentu Rolnic-

twa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki.
 W  czasie wydarzenia wyłoniono również laureatów 
konkursów na najlepszy ser zagrodowy, fotografię kuli-
narną, najaktywniejszą liderkę obszarów wiejskich, naj-
lepszą inicjatywę zrealizowaną w ramach MIAS 2022 
oraz najlepsze koła gospodyń wiejskich. Uroczystość 
zakończyła się niezwykle spektakularnym występem 
Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. 

UG. A.K.

 Nowa altana oraz grill znajdują się na placu sąsiadującym z remizą strażacką.

Samorząd województwa mazowieckiego w tym roku przyznał wsparcie na realizację aż 
1172 inicjatyw sołeckich. 

Gale wręczenia nagród uświetnił występ zespołu „Mazowsze”.

Uroczyste spotkanie było doskonałą okazją, aby docenić i nagrodzić zaangażowanie 
mieszkańców w pracę na rzecz małych wspólnot. 
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94. PZLA Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych - Olesno 26 XI 2022r.

Jakub Abramczyk z trenerem Arturem Błasińskim - III miejsce 94. PZLA Mistrzostwa 
Polski w biegach przełajowych - Olesno 26 XI 2022r.

Jakub Abramczyk z trenerem Arturem Błasińskim - II miejsce 54. PZLA Mistrzostwa 
Polski U18 – Bielsko-Biała 15 VII 2022 - 17 VII 2022

medalista mistrzostw polski u18 w BieGach 
dłuGodystansowych

 Mieszkaniec Przytyka Jakub Abramczyk osiąga duże 
sukcesy sportowe. Jest uczniem drugiej klasy Liceum 
Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Rado-
miu. Swoją przygodę ze sportem wyczynowym zaczął 
w  wieku czternastu lat. Już wcześniej wykazywał duże 
zainteresowanie biegami i  osiągał bardzo dobre wyniki 
w rywalizacji z rówieśnikami. Za namową p. Pawła Wla-
zło, nauczyciela wychowania fizycznego w  Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w  Przytyku, 
zaczął profesjonalne treningi w klubie sportowym RLTL 
OPTIMA RADOM, pod okiem jednego z najlepszych 
trenerów w Polsce p. Artura Błasińskiego. Treningi odby-
wają się 6 razy w tygodniu. Natomiast w niedzielę Kubę 
można spotkać biegającego po trasach wyznaczonych 
w naszej gminie. 
 Dzięki swojej determinacji, wytrwałości i  ciężkiej pra-
cy w lipcu 2022 roku na 54. Mistrzostwach Polski U18 
w Bielsku-Białej zdobył srebrny medal w biegu na 3000 m, 
uzyskując czas 8 minut i 48 sekund. Na początku listopa-
da 2022 roku zajął I miejsce w Mistrzostwach Mazowsza 
w biegach przełajowych na dystansie 5000 m. Natomiast 
trzy tygodnie później w Mistrzostwach Polski U18 w Ole-
śnie zdobył brązowy medal, uzyskując czas 15 minut i 46 
sekund. Należy wspomnieć, że w  tym roku rywalizował 
z  chłopcami o  rok starszymi od siebie. Tak dobre wyni-

ki i  pomyślne badania wydolnościowe na Uniwersytecie 
Łódzkim zakwalifikowały go do Kadry Narodowej.
 Oprócz startów w zawodach na szczeblu ogólnopolskim 
brał udział w biegach ulicznych. W marcu 2022 roku zdo-
był II miejsce w BIEGU KAZIKÓW w Radomiu w kate-
gorii mężczyzn do lat dwudziestu. Pod koniec lipca 2022 
roku w Starachowicach w biegu MANia Biegania w kate-
gorii OPEN zajął I miejsce na dystansie 4000 m.
 W  2023 roku przed Kubą trzy bardzo ważne starty 
w  Mistrzostwach Polski: w  lutym 2023 roku Halowe 
Mistrzostwa Polski U18 w Rzeszowie na dystansie 2000 
m, w lipcu 2023 roku Otwarte Mistrzostwa Polski U18 
na Stadionie Śląskim w  Chorzowie na dystansie 3000 
m, w listopadzie 2023 roku Przełajowe Mistrzostwa Pol-
ski. Wszystkie te wydarzenia będzie można obejrzeć na 
żywo na kanale Youtube. Oglądajcie i trzymajcie kciuki za 
przedstawiciela naszej gminy, któremu gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

UG. A.K.
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z wizytą w krakowie

oBchody narodoweGo święta niepodleGłości

 9 listopada 2022 r. uczniowie klas: 5, 6, 7, 8, pod opieką 
p. Gabrieli Marchewki, p. Grażyny Sety i p. Marcina Kośli, 
wyruszyli na całodniową wycieczkę do Krakowa — w ra-
mach programu „Poznaj Polskę”. Atrakcji mieli mnóstwo, 
a piękna, jesienna aura sprzyjała zwiedzaniu i podziwianiu 
uroków tego zabytkowego miasta. Młodzież, zwiedzając 
Wzgórze Wawelskie, miała okazję stanąć oko w oko z le-

 11 Listopada 1918 r. to dzień szczególny dla Polaków. 
Po 123 latach niewoli Polska odzyskała wolność. 10 Li-
stopada b.r. w naszym przedszkolu, odbyła się uroczystość 
upamiętniająca rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Z tej okazji dzieci z wszystkich grup oraz pracowni-
cy przedszkola odświętnie ubrani z kotylionem w barwach 
ojczystych na piersi zebrali się, aby uroczyście świętować 
ten wyjątkowy dla Polaków czas. Wszyscy z powagą i w du-
żym skupieniu oglądali program artystyczny przygotowany 
przez dzieci z grup „Motylki” i „Biedronki”. Słuchając wier-

gendarnym Smokiem Wawelskim i obejrzeć z bliska naj-
większy w Polsce Królewski Dzwon Zygmunta. Uczniowie 
zwiedzili również słynną Katedrę Wawelską oraz Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa (Rynek Podziemny). 
 Ten edukacyjno-krajoznawczy wyjazd z pewnością był 
udany i na długo zapadnie w pamięć naszym uczniom, 
którzy świetnie się bawili i fajnie zintegrowali.

PSP we Wrzosie

szy patriotycznych takich jak: „Katechizm polskiego dziec-
ka” i  oglądając inscenizację, przedszkolaki zapoznały się 
z wydarzeniem historycznym z dnia 11 listopada 1918 r., 
poznały postać Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przypo-
mniały sobie znaczenie symboli narodowych. Cała społecz-
ność przedszkolna wraz z naszym gościem kierownikiem 
referatu oświaty Panią Małgorzatą Mizerską – Kot dumnie 
odśpiewała hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego” włącza-
jąc się w akcje organizowaną przez MEN „Szkoła do hym-
nu”, pamiętając przy tym o zachowaniu należytej postawy.  
 Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści miała na celu rozwijanie wśród wychowanków naszego 
przedszkola poczucia przynależności narodowej, pielęgno-
wanie polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie była poucza-
jącą lekcją historii i patriotyzmu. Występ przedszkolaków, 
ich przygotowanie, zaangażowanie, postawę patriotyczną  
i artystyczny talent nagrodzony został gromkimi brawami. 

PP w Przytyku M.W.Czcimy pamięć tamtych dni, pokłon im składamy i w hołdzie wolności hymn Polski śpiewamy.

W wycieczce wzięli udział uczniowie klas 5, 6, 7, 8. Pamiątkowe zdjęcie z „wawelskim smokiem”.

Kto Ty jesteś Polak mały. Zaborcy dzielą Polskę - inscenizacja.
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SOS – ważne telefony:

Ogólnopolski telefon dla ofiar  
przemocy w rodzinie  
„Niebieska Linia”

800 12 00 02 
czynny całą dobę

Niebieska Linia IPZ

(22) 668 70 00 
lub 116 123 
czynny całą dobę 
7 dni w tygodniu

Fundacja Feminoteka

888 88 33 88 
pon. - pt. w godz. 11.00 - 19.00

Centrum Praw Kobiet

(22) 622 25 17 
sekretariat, pon. - pt. 9:00 - 17:00

600 070 717 
Całodobowy telefon 
interwencyjny, czynny też w święta

800 10 7777 
Infolinia w języku ukraińskim,  
pon. - pt. 10:00 - 18:00

Pomocne aplikacje

„Moja Komenda” 
(aplikacja Policji)

Aplikacja pozwala na szybkie 
ustalenie, kto jest Twoim 
dzielnicowym oraz wskazuje 
najbliższe komendy 
i komisariaty Policji. 

„Alarm112” 
(aplikacja MSWiA)

Za pośrednictwem aplikacji 
można dyskretnie złożyć 
zawiadomienie alarmowe 
do 112 bez potrzeby 
komunikacji głosowej.


