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Wydatki inwestycyjne
Każde województwo, powiat czy gmina starają się stawiać na rozwój, podejmując w tym
celu szereg inwestycji. Na podstawie Rankingu
wydatków inwestycyjnych samorządów 2015–
–2017 „Liderzy inwestycji”, możemy zobaczyć,
jak Gmina Przytyk wypadła na tle województwa,
powiatu, ale także innych gmin. Przytyk na przełomie lat 2015–2017 wydał per capita średnio
543,33 zł. Jest to średni wynik – niektóre z sąsiednich gmin osiągają lepsze wartości, a niektóre nieco niższe. Najwięcej inwestuje Gmina Zakrzew (ok. 825 zł). Podobną wartość do Gminy
Przytyk osiągnęła Gmina Potworów. Natomiast
nieco niżej w rankingu znalazła się Gmina Stara Błotnica, Wieniawa, Wolanów oraz Jedlińsk
– jednak nie są to daleko odbiegające wartości.
Zestawiając te dane ze sobą, widać ogromną
różnicę. Jesteśmy dumni zarówno ze wszystkich sąsiadujących gmin, jak i z naszej Gminy
Dane opracowano na podstawie rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2015–2017
„Liderzy inwestycji”.
Przytyk, która stale się rozwija, a wprowadzane
zmiany można dostrzec wychodząc na ulice. Liczby świad- rezultatów w zakresie całego regionu. Zamierzamy utrzyczą o tym, jak wiele Przytyk inwestuje, by naszym miesz- mać wzrostową tendencję i dalej zmieniać naszą gminę.
Pracownik UG A.R.
kańcom żyło się lepiej. Możemy być dumni z osiąganych

Zamożność per capita
Gminy coraz prężniej się rozwijają, i co do
tego nie ma wątpliwości. Udaje się to za sprawą,
że ogólna zamożność gmin z roku na rok poprawia się, a co za tym idzie, gminy mają większe
możliwości. Zamożność gmin zależy od takich
aspektów, jak wysokość otrzymanych subwencji oraz dochodów z podatków PIT i CIT, które
gminy otrzymują. Istotę wzrostu zamożności
gmin można zauważyć, analizując Ranking dochodów JST 2017 „Bogactwo samorządów”.
W roku ubiegłym zamożność per capita
Gminy Przytyk wyniosła 2615,17 zł. Cieszy
nas fakt, iż z roku na rok gmina dysponuje
coraz większymi środkami i możliwościami
rozwoju. Także należy wspomnieć o tym, że
sąsiadujące z Przytykiem gminy również osiągają imponujące wyniki i wzrosty. Wartość zamożności per capita w 2017 r. Gmin Wolanów
Dane opracowano na podstawie rankingu dochodów JST 2017 „Bogactwo samorządów”.
oraz Wieniawa jest nieco wyższa niż Przytyka,
jednak różnice są nieduże. Nie martwi nas ten
Przytyk jest to motywacja na kolejne lata. Gmina Jedlińsk,
fakt, ponieważ dzięki temu pobliski region także się roz- Zakrzew, Stara Błotnica i Jedlnia-Letnisko osiąga niewija i miejsce staje się bardziej atrakcyjne, a dla Gminy co niższe wyniki, jednak nie są to znaczące różnice. Dobra kondycja naszych sąsiadujących gmin jest powodem
My, jako mieszkańcy Gminy Przytyk, możemy
do dumy, ponieważ dzięki temu nasz region wypada we
być dumni z wyników, jakie osiąga nasza gmina –
wspomnianym rankingu tak dobrze. Nasza gmina, z roku
mówi skarbnik Anna Rogulska. Przytyk jest w barna rok, osiąga coraz wyższe wartości, co nas niezmiernie
dzo dobrej kondycji finansowej, o czym świadczy
cieszy, ponieważ pozwala to przeznaczać więcej środków
jego pozycja w Rankingu dochodów i mamy szerona zmiany i inwestycje w Prztyku, co przekłada się na lepkie perspektywy na wykorzystanie i zainwestowanie
szą jakość życia naszych mieszkańców.
dostępnych środków – dodaje.
Pracownik UG A.R.
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy
Oddajemy do Państwa rąk kolejny numer Informatora samorządowego gminy Przytyk. Jak zwykle
można w nim przeczytać o wydarzeniach gminnych, realizowanych inwestycjach, czy też wiadomościach
ze sportu lokalnego i z życia naszych
szkół.
Pożegnaliśmy lato, a co za tym
idzie, zakończył się także okres prac
na polach oraz zbiorach warzyw. Ten rok nie należał do
najlepszych pod względem pogody oraz cen warzyw. Wiele gospodarstw mieszczących się na terenie naszej gminy
zostało dotkniętych suszą. Cieszę się, że podjęto kroki, by
wspomóc te gospodarstwa. Z informacji, które posiadam
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabory o przyznanie pomocy klęskowej wywołanych
tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.
W najbliższym czasie dobiega końca kadencja rady
gminy oraz wójta, czas więc na podsumowania. Dzięki poparciu i zaufaniu, jakim mnie Państwo obdarzyli, miałem
zaszczyt reprezentować gminny samorząd oraz wspólnie
z Państwem budować naszą lokalną wspólnotę. Dziś nadchodzi czas przedstawienia Państwu efektów naszej czteroletniej pracy. Miniona kadencja to czas intensywnych
wysiłków w różnych obszarach, które zaowocowały wieloma zrealizowanymi projektami, z których wszyscy możemy
być dziś dumni.
W pierwszej kolejności warto wspomnieć o inwestycjach drogowych, dzięki którym poprawiło się bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Wybudowanych zostało ponad
20 dróg gminnych, przebudowano drogi powiatowe oraz
drogę wojewódzką nr 740. Miniona kadencja to także czas
prac związanych z budową sieci wodociągowych na terenie naszej gminy, w tym również modernizacji stacji uzdatniania wody w Podgajku.
Włożyliśmy wiele wysiłku w poprawę walorów estetycznych Przytyka i okolicznych miejscowości. Naszym celem
było stworzenie przestrzeni przyjaznych wszystkim mieszkańcom, w których mogliby w przyjemny i aktywny sposób

spędzić swój wolny czas. Do najważniejszych inwestycji
z tej kategorii z pewnością należy przebudowa historycznego rynku w Przytyku, budowa zalewu w Jagodnie, budowa placów zabaw dla dzieci oraz siłowni plenerowych.
Ponadto w trosce o rozwój sportowych zainteresowań
młodzieży z naszej gminy, trwa budowa kolejnego nowoczesnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią
i profesjonalnym oświetleniem.
Praca samorządu to nie tylko inwestycje, to także organizacja imprez plenerowych i turniejów sportowych.
Naszym największym przedsięwzięciem w tej kategorii są
Ogólnopolskie Targi Papryki, które z roku na rok cieszą
się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku impreza została zorganizowana na najwyższym poziomie,
przybyło na nią mnóstwo osób, a część artystyczna spotkała się z aprobatą i zadowoleniem mieszkańców i gości.
Dodatkowo zorganizowane zostały takie wydarzenia jak
Przegląd Kapel Ludowych, turnieje sportowe, plenerowe
seanse kinowe oraz imprezy dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców naszej gminy, czyli Dzień Dziecka
oraz Dzień Seniora. Z powodzeniem realizujemy program
dedykowany starszym mieszkańcom naszej gminy, czyli „Przytyk Seniorom”. Do filarów tego programu, poza
wspomnianym już Dniem Seniora, należą darmowe szczepienia ochronne oraz „koperty życia”. Kolejnym naszym
osiągnięciem w ramach dbania o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców jest powstanie Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przytyku, która działa od 2017 r.
Serdecznie zachęcam Państwa do lektury niniejszego numeru informatora samorządowego i własnej oceny
zmian, jakie dokonały się w minionej kadencji na terenie
Gminy.
Pragnę również przypomnieć Państwu o zbliżających
się wyborach samorządowych i gorąco Państwa zachęcić
do udziału w głosowaniu. Wybory to jedno z naszych najważniejszych praw i obowiązków. Warto z niego skorzystać
i zgodnie z własnymi przekonaniami wybrać tych, którzy
będą nas reprezentować w nadchodzącej kadencji.
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński

Powstał Gminny Ośrodek Kultury w Przytyku
Uchwałą Rady Gminy z dnia 21 września 2018 roku powołano
do życia Gminy Ośrodek Kultury w Przytyku. Ten moment to ważna chwila dla rozwoju kulturalnego mieszkańców naszej gminy.
Siedzibą GOK-u jest budynek Publicznego Gimnazjum w Przytyku znajdującego się przy ul. Szkolnej. Stopniowo budynek ten
będzie przystosowywany do nowej roli. W GOK-u swoje miejsce
miała będzie m.in. sala zabaw, gier dla dzieci, siłownia dla mieszkańców naszej gminy.
Swoją działalność Gminny Ośrodek Kultury rozpoczyna od
organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. We wtorki
i czwartki w godzinach 17:00–20:00 na miłośników zajęć ruchowych czekają zajęcia z tabaty, treningu obwodowego, Fight club
oraz Fit Kids.

Stopniowo wachlarz zajęć prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury będzie powiększany. W harmonogramie będą zajęcia
dla każdej z grup wiekowych. Swoje miejsce otrzymają także seniorzy.
Szczegółowe informacje oraz harmonogram zajęć znajdą Państwo na Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury. Zapraszamy do
udziału w zajęciach.
Pracownik UG A.K.
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XIX Ogólnopolskie Targi Papryki
W trzecią niedzielę sierpnia odbyły się XIX Ogólnopolskie Targi Papryki w Słowikowie. Była to świetna okazja do spotkania się producentów i sympatyków
tego warzywa. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć
również mieszkańców gminy Przytyk, a piękna pogoda i atrakcje przyciągnęły tłumy gości również z sąsiednich gmin i całej Polski.
Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Św.
w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Przytyku. Była to dobra okazja, by podziękować za
owocne zbiory i pomodlić się o jeszcze lepszy kolejny
rok, zważając na problemy, które dotykają rolników.
Susza, zmieniający się klimat, niskie ceny skupu,
a przy tym wysokie ceny produkcji – to wszystko trapi naszych producentów papryki. Najważniejszy jest
jednak fakt, że podczas Targów Papryki w Przytyku, Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej panu Antoniemu Kwietniewskiemu. Od lewej:
Mirosław Ślifirczyk – starosta radomski , Ks. Sławomir Fundowicz – proboszcz Parafii w Przytyku,
każdy z optymizmem patrzył w przyszłość i cieszył Dariusz
Wołczyński – wójt Gminy Przytyk, Zdzisław Janowski – V-Prezes Zrzeszenia Producentów
Papryki Rzeczypospolitej Polskiej, Sławomir Kruśliński – wójt Gminy Radzanów.
się obecną chwilą.
osiemdziesiątych, gdy przeZaraz po nabożeństwie,
Dziewiętnaste
Ogólnopolskie
Targi
Papryki
bywał u rodziny za granicą,
przy Urzędzie Gminy Przytyk, nastąpiło uroczyste zostały objęte patronatem honorowym Mini- zobaczył jak Niemcy i Hoodsłonięcie
pamiątkowej stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałka lendrzy uprawiają paprykę,
tablicy poświęconej panu Województwa Mazowieckiego. Dziękujemy by później przenieść uprawę
Antoniemu Kwietniewskie- Samorządowi Województwa Mazowieckiego do własnego ogródka w Woli
mu – prekursorowi upraw pa- oraz naszym lokalnym przedsiębiorcom, któ- Wrzeszczowskiej. Nie byłoby tego wydarzenia, które
pryki w naszym regionie. To rzy współfinansowali to przedsięwzięcie.
mogliśmy obchodzić po raz
właśnie pan Antoni w latach
kolejny, gdyby nie ten człowiek.
Następnie Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński oraz Starosta
Radomski Mirosław Ślifirczyk
na terenie Centrum Dystrybucji
i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie przywitali zgromadzonych
gości, rozpoczynając imprezę.
Na oficjalnej części wydarzenia wręczone zostały medale
dla „Zasłużonych dla rolnictwa”,
„Zasłużonych dla Powiatu” oraz
„Zasłużonych dla Gminy PrzyLaureaci nagrody „Zasłużony dla Gminy Przytyk”: Zespół Ludowy „Wrzosowianki”,
tyk”. Rolnicy, którzy zostali uhoRobert Bienias – Prezes klubu sportowego Sokół Przytyk.

Wymarzona pogoda i świetny repertuar przyciągnął do Słowikowa tłumy.
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Marcin Daniec – jego pełne improwizacji wystąpienie wypełniały
salwy śmiechu publiczności.

norowani to Czesław Paciorek, Artur Marszałek, Wiesław
Soból, Sławomir Sulisz, Jerzy Szubiński. Za zasługi dla
Powiatu medal otrzymali Paweł Wlazło, Marian Idzikowski oraz Stanisław Korgul, natomiast dla Gminy Przytyk
– „Zespół Ludowy Wrzosowianki” oraz Robert Bienias
– Prezes „Sokoła”.
Oczywiście w całym wydarzeniu nie mogło zabraknąć
również atrakcji dla dzieci. Po oficjalnej części, specjalnie
dla najmłodszych został przygotowany „Koncert Stwora
Głodomora”, podczas którego dzieci bawiły się świetnie.
W programie był także konkurs na najładniejsze paprykowe stoisko tej edycji. I miejsce należało do Marii i Zdzisła-

Podczas koncertu gwiazdy wieczoru publiczność szczelnie zapełniła teren
CDiPR w Słowikowie.

Jubileuszowy tort z okazji 40-lecia działalności zespołu Bajm.

Imprezę muzyczną tegorocznych targów zainaugurował występ zespołu Jorrgus.

Ekscytujący występ Beaty Kozidrak.
Piosenkarka zaśpiewała na scenie swoje największe hity.

wa Janowskich, a drugie do Sylwestra Leśnowolskiego. Na
trzecim stopniu podium znaleźli się Paulina i Mariusz Pająkowie. Zwycięzców trudno było wybrać, wszystkie stoiska robiły ogromne wrażenie! Dodatkowo wręczano także
nagrody i wyróżnienia za najlepsze i innowacyjne przepisy
kulinarne, oczywiście z wykorzystaniem papryki.
Targi były okazją do wymiany doświadczeń, rozmów,
zaprezentowania sprzętu rolniczego czy także środków do
ochrony roślin. Można było także nabyć artystyczne rękodzieła oraz miód. Natomiast dzieci mogły bawić się na
karuzelach i dmuchanych zabawkach.
Organizatorzy zadbali również o część artystyczną wydarzenia. Na scenie pojawił się lokalny zespół „Wrzosowianki”. Swój program kabaretowy zaprezentował Marcin Daniec, rozbawiając do łez widownię.
Naszym gościom podobał się także występ
zespołu Jorrgus, ale to gwiazda wieczoru
– Beata Kozidrak i zespół Bajm zrobili największą furorę i to właśnie na ten koncert
przyszło tysiące ludzi.
Na wydarzeniu pojawili się również niespodziewani goście zaproszeni przez Wójta
Gminy Przytyk – skoczkowie Łukasz Rutkowski oraz Klemens Murańka. Obydwaj
składali autografy, robili sobie zdjęcia oraz
rozmawiali z gośćmi, którzy przybyli na
Targi.
Zwieńczeniem całego wydarzenia był
pokaz sztucznych ogni, dyskoteka pod
gwiazdami, a na sam koniec pokaz laserowy.
Pracownik UG A.K.
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Gmina Przytyk przyjazna przedsiębiorcom
By wspomóc lokalnych przedsiębiorców, w roku ubiegłym powstał
program Przytyk Przedsiębiorcom.
W ramach tego programu 3 listopada 2017 roku Rada Gminy podjęła
uchwały, umożliwiające naszym inwestorom skorzystanie ze zwolnienia z opłaty podatku od
nieruchomości. Udogodnienia te mamy nadzieję, przełożą
się na wzrost rozwoju inwestycji w gminie Przytyk. W ramach tego działania przedsiębiorcy z terenu naszej gminy mają do swojej dyspozycji punkt doradczy. Pracownik
Urzędu Gminy w Przytyku udziela wszelkich informacji
Stawka podatku od budynków związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej (za m²)
Zakrzew
21,59 zł
Radzanów
20,00 zł
Stara Błotnica
18,20 zł
Jedlińsk
18,00 zł
Wolanów
17,00 zł
Przytyk
16,90 zł
Potworów
16,68 zł
Wieniawa
16,16 zł

dotyczących wprowadzonych
ulg.
Punkt czynny jest
od poniedziałku do
piątku w godzinach
pracy Urzędu w pokoju nr 29 (I piętro). Stały Punkt doradczy w Urzędzie
W ramach pro- Gminy Przytyk w ramach akcji
gramu
Przytyk Przytyk wspiera Przedsiębiorców
Przedsiębiorcom od- prowadzi Skarbnik Gminy Anna
bywają się spotkania Rogulska tel. 48 618 00 95 wew. 38.
informacyjne. We
wrześniu w budynku Urzędu Gminy w Przytyku odbyło
się spotkanie w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego ds. pozyskiwania funduszy europejskich. Mieszkańcy
naszej gminy mogli porozmawiać ze specjalistą zajmującym się tym zagadnieniem.
Pracownik UG A.K.

Walcz z próchnicą
Profilaktyka próchnicy powinna rozpocząć się jak tać o kilku bardzo ważnych zasadach.
– Przede wszystkim trzeba zadbać o prawidłową higienajwcześniej, ponieważ najpierw atakuje zęby mleczne,
a później bardzo szybko przenosi się na zęby stałe. Kie- nę jamy ustnej od pierwszych lat życia. – Ważnym elemendy tylko wyrżną się pierwsze ząbki mleczne, zakupmy tem profilaktyki próchnicy jest szczotkowanie pierwszych
naszemu dziecku szczoteczkę. Jej końcówka powinna zębów miękką szczoteczką z minimalną ilością pasty do
być z miękkim włosiem, by maluch nie podrażnił sobie zębów bez fluoru.
– Ponadto należy pamiętać, że powstawaniu próchnicy
dziąseł, a mycie zębów nie stało się wówczas przykrym
obowiązkiem. Bardzo ważny jest też wybór pasty. Pasta sprzyja cukier zawarty przede wszystkim w słodyczach,
powinna być dostosowana do wieku dziecka. Niewielu ro- zawsze po zjedzeniu posiłku dziecko powinno umyć zęby,
dziców zdaje sobie z tego sprawę, wychodząc z założenia, by pozostałości po słodyczach nie rozkładały się na zęże zębów mlecznych nie ma sensu leczyć, bo i tak wy- bach. Ponadto, warto wyrobić w dziecku nawyk co najpadną. A prawda jest brutalna: od stanu zębów mlecznych mniej dwukrotnego mycia zębów, rano po zjedzeniu śniazależy stan zębów stałych. Jeśli więc zaniedbamy leczenie dania i wieczorem po kolacji.
próchnicy zębów mlecznych, dziecko będzie miało ol– Kolejna ważna zasada to odpowiednia dieta. Wybiebrzymie problemy z zębami w późniejszym wieku. Może rajmy produkty, które są cennymi składnikami zdrowej
mieć również źle rozwiniętą kość żuchwy, wady zgryzu, diety, w której powinny się znaleźć owoce, warzywa i peła w późniejszym okresie zwyczajnoziarniste produkty. Zdrowym
ne braki w uzębieniu.
nawykiem w profilaktyce próchPamiętajmy,
że
kontrola
nicy jest picie wody zamiast słodu dentysty dwa razy w roku to abkich napojów.
solutne minimum. Dzięki systeInformujemy, iż w przychodni
matycznym wizytom specjalista
SPZOZ we Wrzeszczowie wykobędzie w stanie wykryć ewentunywane są bezpłatne badania proalne zmiany próchnicowe w fazie
filaktyczne oraz leczenie stomapoczątkowej i zapobiec ich daltologiczne dla dzieci i młodzieży
szemu rozwojowi.
do lat 18. Zapisy telefoniczne pod
Aby zapobiec powstawaniu
numerem 48 618 01 06.
próchnicy u dzieci trzeba pamię- Profilaktyka próchnicy u dzieci jest niezmiernie ważna dla ich zdrowia.
Pracownik SPZOZ A.B.
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Taaaakie ryby
W kalendarium imprez organizowanych na terenie gminy Przytyk nie mogło zabraknąć turnieju dla wędkarzy.
W sobotę 1 września na stawach rybnych w Zameczku już
po raz szósty odbyły się zawody o Puchar Wójta Gminy
Przytyk. Impreza z roku na rok wzbudza coraz większe
zainteresowanie mieszkańców.
Organizatorami Turnieju wędkarskiego byli: Wójt
Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński oraz Zarząd Koła
Wędkarskiego nr 21 w Przytyku.

Turniej wędkarski to świetna zabawa dla wszystkich, niezależnie od płci i wieku.

Wójt Gminy Przytyk serdecznie dziękuje Zarządowi
Koła Wędkarskiego nr 21 w Przytyku: Marcinowi Kusztalowi oraz Pawłowi Wlazło za aktywny udział w organizacji kolejnej już edycji Turnieju wędkarskiego.

Podczas turnieju rodzice mieli okazję zaszczepić w dzieciach pasję do wędkowania.

Tegoroczne zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony miłośników wędkowania. Na „stawach
zameczkowskich” około stu uczestników rywalizowano
w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – Seniorzy
II kategoria – Juniorzy
III kategoria – Dzieci
Zawody rozpoczęły się o godzinie 13.00. Przed rozpoczęciem rywalizacji uczestnicy otrzymali numery startowe
i skierowali się do wyznaczonego miejsca połowu. Zawody trwały przez 3,5 godziny. O godzinie 17.00 sędziowie
ogłosili oficjalne zakończenie zawodów i przystąpili do
ważenia złowionych ryb.
Następnie odbyło się oficjalne ogłoszenie listy zwycięzców i wręczenie nagród. Po wędkarskich zmaganiach
przyszedł czas na integrację. Uczestnicy, organizatorzy oraz wszyscy obecni zgromadzili się wokół ogniska
i wspólnie piekli kiełbaski.

Słoneczna pogoda sprzyjała tego dnia wędkarzom.

Laureaci VI Zawodów Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy
Przytyk
Kategoria
Seniorzy

Juniorzy

Dzieci

Imię i nazwisko laureata

Masa
ryby

I miejsce – Kamil Szczęsny
II miejsce – Mariusz Wrzecion
III miejsce – Grzegorz Domagała
I miejsce – Adrian Barwicki
II miejsce – Mariusz Lipiński
III miejsce – Albert Kalita
I miejsce – Michał Pawełek
II miejsce – Mikołaj Szczęsny
III miejsce – Filip Wieczorek

5,25 kg
3,31 kg
3,12 kg
8,31 kg
6,83 kg
6,20 kg
5,64 kg
5,07 kg
2,80 kg

Pracownik UG A.K.

Urząd Gminy Przytyk informuje
Wójt Gminy Dariusz Wołczyński przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 7:30 do 16:00.
Młodzi laureaci zawodów wraz z wójtem gminy Przytyk Dariuszem Wołczyńskim.
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Był szampan, piękna pogoda i wielu mieszkańców

„Pępek Europy” oddany do użytku
Mieszkańcy Przytyka, czekaliśmy na ten dzień z niecierpliwością. Rynek w Przytyku to centralny punkt miejscowości, który od dawna wymagał rewitalizacji. Prace nad
przebudową tego miejsca trwały nieprzerwanie już od maja
i zakończyły się z końcem sierpnia. Na placu pojawiła się
nowa infrastruktura: latarnie, ławki, nowy hydrant z podświetloną obudową oraz fontanna. Posadzono nową zieleń
oraz zamontowano donice z kwiatami. Wszystko po to, by
ożywić to miejsce tak, by stało się punktem spotkań mieszkańców gminy Przytyk.
Uroczyste otwarcie odbyło się 2 września. Wstęgę
symbolizującą oddanie do użytku nowej inwestycji przecięli: Dariusz Wołczyński – Wójt Gminy Przytyk, Krzysztof Murawski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego
Symboliczne przecięcie wstęgi. Od lewej: Ks. Sławomir Fundowicz – proboszcz Parafii
Przytyku, Krzysztof Murawski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu WojewódzUrzędu Wojewódzkiego w Radomiu, Ks. Sławomir Fun- wkiego
w Radomiu, Cezary Nowek – Prezes Stowarzyszenia Razem dla Radomki, Krzysztof
Wlazło – Przewodniczący Rady Gminy w Przytyku, Dariusz Wołczyński – Wójt Gminy
dowicz – proboszcz Parafii w Przytyku, Krzysztof WlaPrzytyk, Anna Białkowska – mieszkanka Przytyka.
zło – Przewodniczący Rady Gminy w Przytyku, Cezary
Nowek – Prezes StowarzyProjekt pn. „Zagoszenia Razem dla Radomki, Podczas otwarcia uruchomiana została fontanna, spodarowanie
przeAnna Białkowska – miesz- która stała się główną atrakcją tego miejsca.
strzeni publicznej – ul.
kanka Przytyka.
Fontanna zbudowana jest z granitu. Kula imitująca Rynek w Przytyku” maDodatkowym punktem globus waży 2200 kg. Na jej powierzchni ujrzeć moż- jący na celu udostępnieuroczystego otwarcia rynku na rysunek ziemi (globus) z zaznaczonym konturem nie mieszkańcom i turybyła galeria zdjęć, obrazująPolski i Przytyka. Aby kula mogła poruszać się swo- stom ogólnodostępnej
ca to miejsce na przestrzeni
bodnie na postumencie, potrzebne jest odpowiednie i niekomercyjnej inlat. Na planszach można było
frastruktury
poprzez
zobaczyć, jak nasz rynek wy- ciśnienie wody. Pompa doprowadzająca wodę do przebudowę
rynku
3
glądał przed II wojną świa- fontanny posiada wydajność 1m na minutę.
w Przytyku, współfitową, kiedy ustawiały się tu
nansowany jest ze środfurmanki z towarami rolników. Wystawa ta była uzupeł- ków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla
nieniem zakończonej inwestycji oraz elementem promocji rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Proksiążki „Dzieje Przytyka i okolicznych miejscowości do gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
1918 roku”, która obyła się tego samego dnia.
Kwota wsparcia to 320 159,00 zł.
Mamy nadzieję, że nowy, piękny rynek stanie się dla
„Rynek wreszcie żyje. Zapomniane
wszystkich mieszkańców i gości Przytyka miejscem odniegdyś miejsce doczekało się zasłupoczynku i spotkań, miejscem, w którym będziecie chętżonego remontu. Wieczorami widzę
nie spędzać czas całymi rodzinami, wzmacniając poczucie
tu wielu ludzi podziwiających rynek.
społeczności i dbając o kultywowanie lokalnych tradycji
Frajdą dla najmłodszych jest oczywii historii.
ście fontanna”. – Beata Żarłok
Pracownik UG A.K.

Odnowiona studnia na rynku w Przytyku – symboliczny pępek Europy.
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W podziękowaniu za ich trud i poświęcenie
Nie ma chyba na świecie mężczyzny, który będąc dzieckiem, nie chciał zostać strażakiem. Gaszenie pożarów i wyruszanie w akcje czerwonym wozem dla wielu osób wciąż
jest największym marzeniem. Trzeba jednak zdawać sobie
sprawę, że zawód strażaka wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Codziennie bowiem ma on styczność z sytuacjami zagrażającymi jego zdrowiu, a nawet życiu. Strażacy
z OSP to najczęściej pierwsze osoby przybywające na ratunek, nie tylko w przypadku pożarów, ale też do wypadków
drogowych, a także w trakcie klęsk żywiołowych. Aby ich
zaangażowanie przyniosło jak najlepsze rezultaty, konieczne
Na początku września samochód marki Iveco trafił do jednostki OSP Domaniów.
jest wsparcie specjalistycznym sprzętem.
Wkrótce do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nansowujące zakup nowego wozu dla tej jednostki zostały
znajdujących się na trenie naszej gminy trafi nowy sprzęt. podpisane. W sumie na ten cel pozyskano 574 100,00 zł ze
Pod koniec sierpnia Wójt Gminy Przytyk Dariusz Woł- środków zewnętrznych. Mamy nadzieję, że już niedługo auto
czyński podpisał umowę w Ministerstwie Sprawiedliwości zostanie dostarczone i będzie mogło zostać wykorzystywane
opiewającą na kwotę 35 289,50 zł dofinansowania tego dzia- w akcjach na terenie naszej gminy i nie tylko.
łania. Wkład własny, jaki poniesie gmina zakupując sprzęt
W minionych miesiącach remontowi zostały poddane podla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych to jedynie 1% mieszczenia mieszczące się w budynku straży w Przytyku.
całości wydatków.
Sale mieszczące się na piętrze budynku zostały wyremonWe wrześniu zakończono także postępowanie przetargowe towane i odnowione m.in. przez samych strażaków. Przypozwiązane z termomodernizacją strażnicy OSP w Dębie. Budy- mnijmy, że budynek ten został niegdyś wybudowany przez
nek zostanie ocieplony i otrzyma nowe pokrycie dachu. Koszt członków ochotniczej straży pożarnej z ich własnych funtej inwestycji to 183 971,51 złotych.
duszy. Do tej pory do ich dyspozycji
Nowym autem bojowym mogą pobyły jedynie boksy garażowe, gdzie
chwalić się druhowie z jednostki OSP
druhowie przechowywali swój sprzęt.
Domaniów. W jej posiadanie został odCieszymy się, że po latach nieobecnodany nowo zakupiony samochód bojości naszych strażaków w tym miejscu,
wy marki Iveco. Auto ze zbiornikiem
niegdyś odebrane sale, wróciły do ich
wodnym, gotowym przewozić 3000
prawowitych właścicieli. Ochotnicza
litrów wody jest zarejestrowane i przyStraż Pożarna w Przytyku to bardzo
gotowane do akcji.
ważna jednostka służby ratowniczej,
Na swoje nowe auto nie mogą
należąca do Krajowego Systemu Rasię już doczekać również Ochotnicy
townictwa Gaśniczego.
Sala przeznaczona do ćwiczeń orkiestry strażackiej
z Przytyka. Wszystkie umowy dofiPracownik UG A.K.
została wyremontowana i wygłuszona.

ARiMR uruchomiła nowy portal do rejestracji zwierząt
W sierpniu ruszył przygotowany przez ARiMR nowy
Portal IRZplus. Dzięki niemu rolnicy i przedsiębiorcy
z terenów wiejskich, którzy posiadają oznakowane bydło,
owce, kozy czy świnie, mogą szybko i wygodnie dokonywać przez internet zgłoszeń o zdarzeniach dotyczących
zwierząt gospodarskich, np. o ich urodzeniu, kupnie, wywozie lub uboju.
Obowiązek dokonywania zgłoszeń, mający na celu
zapewnienie bezpieczeństwa żywności, nakłada ustawa
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Korzystanie z Portalu IRZplus znacznie ułatwia składanie zgłoszeń przemieszczeń zwierząt, np. kupno-sprzedaż. Jeśli jedna strona złoży zgłoszenie za pośrednictwem
IRZplus, to druga strona będzie widziała na swoim koncie
tę informację i wystarczy, że potwierdzi – również za pośrednictwem Portalu IRZplus – prawidłowość zawartych
w niej danych. Nie będzie konieczności wypełniania nowego zgłoszenia przemieszczenia.

Za pośrednictwem IRZplus można także bez wychodzenia z domu złożyć zapotrzebowanie na numery kolczyków
dla bydła, owiec i kóz oraz ich duplikaty, a także zamówić
duplikaty paszportów dla bydła. Dla hodowcy zwierząt
stworzona w Portalu baza danych o ich stadzie będzie pomocnym narzędziem. Będzie można w każdej chwili sięgnąć po zgromadzone w niej potrzebne informacje, sprawdzić złożone przez siebie zgłoszenia lub złożyć nowe.
Posiadacze zwierząt, którzy chcą korzystać z Portalu
IRZplus, uzyskają do niego dostęp rejestrując się w aplikacji e-WniosekPlus w celu utworzenia nowego konta. Jeśli
natomiast mają już dostęp do tej aplikacji, mogą w łatwy
sposób, podczas logowania, rozszerzyć posiadane uprawnienia o dostęp do Portalu IRZplus lub skorzystać z posiadanego dostępu do dotychczasowej aplikacji CK IRZ.
Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR – zakładka Identyfikacja i Rejestracja Zwierząt.
Źródło: www.arimr.gov.pl
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Dzień „wcześniej urodzonych”
Seniorzy to obecnie ponad 8,5 mln osób, czyli ponad
22% ludności całej Polski. Główne problemy, z którymi
spotykają się starsi mieszkańcy w swoich społecznościach
lokalnych to izolacja, niska aktywność społeczna oraz
problemy zdrowotne i ekonomiczne. Jednak duża liczba
osób starszych, nie traci tempa życia i chce nadal być aktywna społecznie.

Koperta życia jest jednym z filarów programu Przytyk Seniorom.

Każdy z uczestników imprezy mógł zabrać ze sobą pamiątkowe zdjęcie
zrobione w fotobudce.

dziękujemy za udział, życzymy zdrowia. Mamy nadzieję,
że ze względu na duże zainteresowanie akcją „Przytyk Seniorom”, będzie ona kontynuowana.
Pracownik UG A.K.

Emeryci, którzy sami siebie nazywają „wcześniej
urodzonymi” podkreślają, że dzięki tanecznym spotkaniom zapominają o bolączkach dnia codziennego,
łatwiej w ich opinii jest rozładować stres, oszukać
dolegliwości.
W pierwszą sobotę października w hali sportowej Publicznego Gimnazjum w Przytyku odbył się II Gminy Dzień
Seniora. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
W uroczystości wzięło udział ok. 300 mieszkańców naszej
gminy.
Po uroczystym otwarciu imprezy, jakiego dokonał
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński, przyszedł czas
na zabawę taneczną. Nie od wczoraj wiemy, że w naszej
lokalnej społeczności prym wiedzie muzyka ludowa i tak
podczas tegorocznej imprezy dla bawiących się seniorów
przygrywali Kapela Tarnowskich z Domaniowa, Kapela
Foktów z Ostrołęki, Kapela Jana Wochniaka oraz Kapela
Lipców z Wygnanowa.
Po raz drugi organizowany w naszej gminie Dzień Seniora to dobra okazja do spotkania się, rozmów i oczywiście dobrej zabawy. Wszystkim uczestnikom tej imprezy

Dzień seniora to świetna okazja do rozmów i powspominania.

Z okazji zbliżającego się Światowego Dnia
Seniora, wszystkim Seniorom z terenu gminy
Przytyk, pragniemy złożyć najserdeczniejsze
życzenia, długich lat w dobrym zdrowiu, które pozwoli na aktywne życie i realizację wielu
wspaniałych inicjatyw.
Wierzymy, że będą Państwo aktywnie uczestniczyć w życiu naszej gminy i przede wszystkim
dzielić się z nami swoją wiedzą, doświadczeniem i mądrością życiową.

Seniorzy chętnie uczestniczyli w zabawie tanecznej.
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Gmina Przytyk wśród liderów regionu
Już po raz dwunasty Redakcja „Echa Dnia” nagrodziła
firmy i instytucje tytułem Lidera Regionu. Wśród laureatów są zarówno znane, duże przedsiębiorstwa, jak i mniejsze podmioty gospodarcze, które osiągnęły bardzo dobre
wyniki w porównaniu ze swymi konkurentami na rynku.
W tym roku przyznane zostały również nagrody dla samorządów z regionu Radomskiego. Laureaci odebrali statuetki oraz dyplomy podczas uroczystej gali, która odbyła
się w Sali Koncertowej Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu 21 września. Honorowymi członkami kapituły tej
edycji byli Rafał Rajkowski – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Adam Bielan – Wicemarszałek
Senatu oraz Europoseł Zbigniew Kuźmiuk.
Wśród laureatów znalazła się także Gmina Przytyk,
która otrzymała nagrodę w kategorii: „Gmina wiejska
– Inwestycje”. Statuetkę z rąk Sławomira Baćkowskiego
– dyrektora oddziału „Echa Dnia” w Radomiu oraz Zbigniewa Kuźmiuka – europosła odebrał Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński.

Wójt Dariusz Wołczyński odbierający nagrodę kategorii Lidera Inwestycji w Gminach
Wiejskich regionu radomskiego.

Kapituła dostrzegła, jak wiele zmieniło się w ciągu
ostatnich lat w gminie Przytyk i jak ważnym źródłem finansowania inwestycji są środki
z Unii Europejskiej, pochodzące
między innymi z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Lista inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Przytyk jest
bardzo długa. Przebudowane drogi
gminne, zmodernizowany rynek
w Przytyku, nowe boisko szkolne,
parkingi oraz modernizacja i budowa sieci wodociągowych to tylko
część z wykonanych zadań samorządu Gminy Przytyk.
Pracownik UG A.K.

Najlepsze firmy i samorządy. Laureaci konkursu Lider Regionu 2018.

Susza – pomoc klęskowa
Zakończyły się prace komisji ds. szacowania strat. i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom, któW gminie Przytyk w wyniku niekorzystnego zjawiska at- rych gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy
mosferycznego – suszy, zostało poszkodowanych 66 go- lub powodzi. Termin składania wniosku dla rolników, któspodarstw rolnych.
rzy ponieśli straty w uprawach rolnych co najmniej 30%
Wszystkich wnioskodawców informujemy, że protokoły danej uprawy mija 31 października 2018 roku.
z oszacowania zakresu i wysokości szkód zostały już spoDo wniosku o pomoc trzeba dołączyć m.in. kopię prorządzone, a te, w których wykazane
tokołu oszacowania szkód, zawieszkody przekroczyły poziom 30%
rającego informacje o powierzchni
średniej rocznej produkcji zostały
upraw, w których te szkody pozgodnie z regulaminem, przekazane
wstały.
do podpisu przez upoważnionego
Wniosek należy złożyć do kiepracownika Mazowieckiego Urzęrownika biura powiatowego Agendu Wojewódzkiego. Przedmiotowe
cji Restrukturyzacji i Modernizacji
dokumenty będzie można odebrać
Rolnictwa właściwego ze względu
w pokoju nr 14 (na parterze Urzęna miejsce zamieszkania albo siedu Gminy). Jednocześnie informudzibę producenta rolnego.
jemy, że Agencja Restrukturyzacji
Pracownik UG W.W.
Tegoroczna susza znacznie obniżyła plony w całej Polsce.
Nie oszczędziła również rolników z naszej gminy.
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Nadanie imienia szkole
29 września 2018 cała społeczność Publicznej Szkoły
Podstawowej we Wrzosie uczestniczyła w historycznym
wydarzeniu – nadaniu szkole imienia. Możemy być dumni, że patronem naszej szkoły jest Orzeł Biały – symbol
siły, potęgi i majestatu.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele
Św. Wawrzyńca, którą odprawił ks. Proboszcz Wojciech
Dobczyński wraz z zaproszonymi kapłanami: ks. Prałatem
Mieczysławem Deką, ks. Kanonikiem Janem Kieczyńskim
i ks. Kanonikiem Kazimierzem Chojnackim. Homilię wygłosił Ks. Prefekt Krzysztof Dziuba. Oprawę muzyczną
eucharystii uświetniła Pani Katarzyna Bednarska, schola
parafialna i Orkiestra Dęta MODERATO z Przytyka.
W Eucharystii uczestniczyli: zaproszeni goście, dyrektor szkoły – Jolanta Kowalik, nauczyciele, pracownicy
szkoły, uczniowie, absolwenci, rodzice oraz mieszkańcy
okolicznych miejscowości. W obecności wszystkich zgromadzonych ksiądz proboszcz poświęcił i pobłogosławił
Sztandar. Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy uczestnicy na czele z orkiestrą i pocztami sztandarowymi udali
się na cmentarz, gdzie zostały złożone kwiaty na grobach
powstańców poległych pod Wirem w 1863 roku.
Następnie udaliśmy się na plac szkolny gdzie orkiestra
odegrała hymn, wciągnięto flagę na maszt, został odsłonięty i poświęcony pomnik Orła Białego.
Oficjalną część uroczystości rozpoczęto od prezentacji
pocztów sztandarowych: OSP we Wrzosie, Publicznego
Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie.
Następnie głos zabrała dyrektor szkoły – Jolanta Kowalik, która bardzo serdecznie powitała zaproszonych gości,
a w tym ważnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas:
Pan Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk, Pani Magdalena Kowalczyk Zastępca Wójta Gminy Przytyk, Pani
Anna Rogulska Skarbnik Gminy Przytyk, Pan Krzysztof
Wlazło Przewodniczący Rady Gminy w Przytyku, Pani
Małgorzata Piszczek – Zastępca Dyrektora Kuratorium

Uczniowie wszystkich klas zlożyli tego dnia uroczyste ślubowanie.
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Uroczystość rozpoczęto Mszą świętą.

Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu, Pan Rafał
Rajkowski – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Krzysztof Murawski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,
dyrektorzy placówek oświatowych, byli dyrektorzy i nauczyciele naszej szkoły.

Przed budynkiem szkoły poświęcono pomnik Orła Białego.

Pani dyrektor w swoim wystąpieniu zaprezentowała patrona szkoły – Orła Białego, który jest symbolem naszego
dziedzictwa historycznego. Doniosłość uroczystości podkreśliła słowami Kardynała Stefana Wyszyńskiego „A wy
drodzy młodzi przyjaciele musicie mieć
w sobie coś z orłów. Tylko będąc jak
orły potraficie przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze,
nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie, orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko, a nie pełzają po ziemi”.
Uchwałą Rady Gminy z dnia 8 sierpnia 2018 r. nadano Publicznej Szkole
Podstawowej we Wrzosie imię Orła
Białego. W uroczysty sposób została
ona odczytana przez Przewodniczącego
Rady Gminy Pana Krzysztofa Wlazło.
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński przekazał sztandar szkoły Dyrektorowi i wręczył Akt Ufundowania Sztandaru.
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Następnie uczniowie, przyjmując
Sztandar, „przyrzekli otaczać go czcią
i dbać o to, aby właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na
dobre imię szkoły, naszej miejscowości
i naszej Ojczyzny”. W obecności gości
i społeczności szkolnej przedstawiciele
uczniów każdej klasy złożyli uroczyste
ślubowanie.
Po części oficjalnej nadszedł czas na
przemówienia szanownych gości. Wszyscy gratulowali wyboru patrona oraz
pięknej uroczystości, której podniosły
charakter podkreśliła orkiestra, poczty
sztandarowe, przepiękne dekoracje i odświętne stroje uczniów z biało-czerwonymi kotylionami.
Nasz patron, Orzeł Biały to symbol patriotyzmu, honoru, męstwa, odwagi, mądrości, siły i dumy. To zachęta
do życia według określonych zasad, bycia człowiekiem
uczciwym, sprawiedliwym, wytrwałym w dążeniu do
celu. My dorośli nauczyciele, rodzice, społeczność lokalna musimy podjąć wysiłek, aby nasze dzieci, nasze młode pokolenie wyznaczali sobie wzniosłe cele i sięgali do
gwiazd. Aby potrafili strzec honoru ojczyzny, bronić jej
słowem i czynem, dbać o jej wizerunek i przyczyniać się
do rozwoju. To my dorośli musimy w nich rozwijać siłę
i odwagę, by potrafili zmierzać po zwycięstwo, by nie
wstydzili się własnego kraju, by kształtowali w sobie dobrego człowieka i patriotę, a sztandar szkoły niech traktują
jako symbol przynależności, jedności i solidarności oraz
otoczą Go czcią i szacunkiem. Niech słowa Wielkiego Polaka Świętego Jana Pawła II towarzyszą młodym pokoleniom – „Wymagajcie od siebie choćby inni od Was nie
wymagali”.
Oficjalną część uroczystości zakończono odśpiewaniem hymnu szkoły „Szkoła jak orzeł biały”, którego autorem jest Pani Alina Wachnicka, przy akompaniamencie
Pani Bożeny Gryzło.
Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Renaty Kot i Moniki Bis przedstawili przepiękne widowisko
„Pisk Orła Białego”. Fabuła została osnuta wokół historii
wiejskiej rodziny, która w czasie I wojny światowej przeżywa wojenną traumę. Symbolem wolnej Polski staje się
orzeł biały, którego głos – pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność. Szczególne
emocje wywołały w słuchaczach zachwycające piosenki, które wykonały utalentowane uczennice naszej szkoły. Przedstawienie przyjęte zostało entuzjastycznie przez
wszystkich, a uczniowie i nauczyciele zostali nagrodzeni
owacjami na stojąco. Jesteśmy pewni, że przedstawienie
to wywołało emocje i wielkie wzruszenie i na długo zapadło w pamięci widzów.
Druga część uroczystości poświęcona była 100 rocznicy odzyskania niepodległości.
W tej części uroczystości odbył się Koncert pieśni
patriotycznej pod hasłem „Koncert pokoleń dla Niepodległej” wyreżyserowany przez Panią Alinę Wachnicką,

Podczas uroczystości przedstawiono widowisko „Pisk Orła Białego”.

z pięknym udziałem uczniów, absolwentów, rodziców, nauczycieli i zespołu śpiewaczego Wrzosowianki.
Następnie wyświetlony został film „Pierścionek z Orłem w koronie”.
Uroczystość nadania imienia szkole była wielkim
przeżyciem dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, ale także wielkim wyzwaniem. Zależało nam na tym,
żeby uroczystość miała podniosły charakter i pozostawiła ślad w duszach odbiorców. Aby tak się stało wszyscy
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły przystąpili do
działania ze zdwojoną siłą. Na słowa uznania zasługują
nasi uczniowie, ale także należy się ukłon w stronę nauczycieli i pracowników. Za przepiękną dekorację wg projektu p. Gabrieli Marchewki i za jej wykonanie z udziałem p. Grażyny Sety, p. Karola Wlazło, p. Marcina Kośli.
Goście mogli podziwiać prace naszych uczniów na wystawie szkolnej. Wystawy te przygotowane zostały przez
p. Stanisławę Nowosielską, p. Barbarę Ogińską, p. Alinę
Mastalerek, A. Kalbarczyk, I. Kleniewską. Materiały promocyjne i upominki wykonała własnoręcznie p. A. Czubak. Wielkim zaangażowaniem wykazali się również pracownicy niepedagogiczni: p. A. Smagowska, p. M. Górka,
p. Stanisław Bocheński, p. Kazimierz Kosiec, p. Leszek
Oparcik, p. Dariusz Senator. Dyrektor szkoły podziękowaniami i słowami uznania doceniła zaangażowanie wszystkich pracowników podkreślając, że wszyscy złożyliśmy
się na ten sukces. Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy
Przytyk, p. Dariuszowi Wołczyńskiemu, Zastępcy Wójta
p. Magdalenie Kowalczyk, Skarbnikowi Gminy p. Annie
Rogulskiej i całej Radzie Gminy pod przewodnictwem
p. Krzysztofa Wlazło za to, że w ogromnym stopniu zaangażowali się do zorganizowania tak ważnej dla naszego
środowiska uroczystości. Radzie Rodziców za wsparcie
oraz piękny i bardzo smaczny tort, który podkreślił wyjątkowość dnia.
Cieszymy się, że są ludzie, którzy bezinteresownie
chcą wspierać działania szkoły. A takimi są p. Sławomir
Wikaliński, p. Michał Fokt, p. Łukasz Kowalczyk, p. Andrzej Włodarczyk, p. Dariusz Grotek.
Dziękujemy wszystkim którzy uczestniczyli w tym
ważnym wydarzeniu. Dziękujemy, że byliście z nami.
Dyrektor PSP we Wrzosie J.K.
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Kolejne parkingi oddane do użytku
Na przełomie sierpnia i września przebudowie poddany został parking znajdujący się przy budynku Urzędu
Gminy w Przytyku. Dzięki tej inwestycji parkowanie przy
obiekcie stało się znacznie łatwiejsze. W projekcie nowego parkingu przewidziano budowę 15 miejsc postojowych,
jezdni manewrowej oraz zjazdu z drogi powiatowej.

Interesanci korzystają już z odnowionego parkingu przed Urzędem Gminy.

Nowo wybudowany parking przy szkole we Wrzeszczowie przyczyni się do poprawy
bezpieczeństwa dzieci.

Dodatkowe strefy zielone pojawiły się przy budynku Urzędu Gminy. Zakup nowych donic, w których
posadzone zostały krzewy został dofinansowany ze
środków krajowych Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.
Aby ułatwić dojście do zaparkowanych samochodów,
wzdłuż miejsc postojowych dobudowane zostały chodni-

ki. Ponadto część parkingu od strony drogi wojewódzkiej,
powiatowej i Urzędu Gminy została oddzielona pasem
zieleni, na którym pojawiły się nowe nasadzenia.
Z początkiem roku szkolnego do użytku został oddany także parking zlokalizowany naprzeciwko Publicznej
Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie. Od 3 września
uczniowie dojeżdżający autobusem do tej placówki oraz
rodzice dowożący swoje pociechy na zajęcia mogą korzystać z nowej inwestycji.
Parking powstał na terenie działki należącej do Gminy
Przytyk. Przed laty w miejscu tym znajdował się staw, który został zasypany. Nieużywana dotąd lokalizacja otrzymała nową funkcję.
Pracownik UG. A.K.

Filmowe przeboje w plenerze
Wakacje to czas, kiedy pogoda zachęca nas do wyjścia
z domów. Aby dodatkowo umilić mieszkańcom ten okres,
na stadionie sportowym w Przytyku organizowane były
letnie plenerowe spotkania kinowe.
Duży ekran, krzesełka i świetna atmosfera – to wszystko czekało na miłośników kina podczas seansów organizowanych w ramach „Kina na trawie 2018”. Plenerowe
pokazy odbyły się w piątki 29 czerwca, 6 i 20 lipca oraz
3, 24 i 31 sierpnia. Podczas spotkań wyświetlone zostały

Szczególnym powodzeniem jak zawsze cieszyły się filmy animowane, na które licznie
przybyły dzieci wraz z rodzicami.
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Plenerowe pokazy „Kina na trawie” w gminie
Przytyk działają nieprzerwanie od roku 2014.
Środki na zakup sprzętu wykorzystywanego podczas seansów pozyskano z funduszy Województwa
Mazowieckiego.
trzy propozycje dla najmłodszych: „Robinson Crusoe”,
„Balerina”, „Między nami wampirami” oraz trzy filmy dla
trochę starszej publiczności: „Moje córki krowy”, „Generał Nil”, „Miasto 44”.
Jednym z kryteriów doboru repertuaru tegorocznych
plenerowych seansów kinowych była setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekcje dwóch
filmów patriotycznych były okazją do rozważań nad burzliwą historią minionego wieku.
Spotkania kinowe na stałe zagościły w harmonogramie imprez kulturalnych gminy Przytyk i cieszą się coraz
większym zainteresowaniem mieszkańców.
Organizatorami letniej edycji „Kina na trawie 2018”
był Urząd Gminy w Przytyku oraz Gminna Biblioteka
Publiczna.
Pracownik UG A.K.
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Przytyk gminą dobrych dróg

Sukces nauczycielki PG w Przytyku

Prace związane z modernizacją i budową nowych dróg
na terenie Przytyka i okolicznych miejscowości należą do
jednych z najważniejszych inwestycji realizowanych przez
samorząd kadencji 2014–2018. Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Przytyk wpływa nie tylko na komfort
jazdy kierowców, ale i na bezpieczeństwo pozostałych użytkowników dróg. Działania związane z poprawą infrastruktury
drogowej prowadzone były sukcesywnie. Także w ostatnim
czasie udało się zrealizować kolejne inwestycje. W sierpniu
i we wrześniu do użytku oddano odcinki dróg usytuowanych
w Przytyku oraz w miejscowościach: Młódnice, Domaniów,
Żerdź, Krzyszkowice, Zameczek i Ostrołęka.

Nauczycielka Publicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku, obecnie również PSP w Przytyku i PSP we Wrzeszczowie, pani Joanna Leśnowolska
została laureatką konkursu Opiekun Stypendysty Roku
2017/2018 realizowanego w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. W dniu
12 września pani Joanna wzięła udział w uroczystej gali,
podczas której Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik wręczył laureatom konkursu symboliczne
czeki oraz dyplomy za zaangażowanie we współpracę ze
zdolną młodzieżą z Mazowsza.
Warto wspomnieć, że pani Leśnowolska była opiekunem projektu pt. „Let’s play English – gry edukacyjne w nauce języka angielskiego”, realizowanego przez
uczennicę obecnej klasy trzeciej Agatę Ciechowicz. Podczas realizacji projektu stypendystka doskonaliła umiejętność posługiwania się językiem angielskim, rozwijała się
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz
kształciła umiejętność prezentowania wyników własnej
pracy. Najważniejszym działaniem w projekcie było przygotowanie gier w języku angielskim: internetowego quizu
oraz gry planszowej, która w bieżącym roku szkolnym zostanie wykorzystana jako dodatkowa pomoc dydaktyczna
w przygotowaniu uczniów do egzaminu gimnazjalnego.
Agata, jak zaznaczyła opiekunka stypendystki, świetnie
poradziła sobie ze wszystkimi zadaniami w projekcie.
Przekonała się również, że poprzez gry edukacyjne można
skutecznie uczyć się języka obcego.
Gratulujemy pani Joannie uzyskanego tytułu laureata
oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.
Dyrektor PG w Przytyku E.J.

Również w Domaniowie oddano do użytku nową asfaltową drogę
wraz z poboczami z kruszywa.

Warto wspomnieć o remoncie ulicy Stefana Żeromskiego
w Przytyku. Przy tej drodze znajduje się Przedszkole Publiczne, więc głównym celem inwestycji było usprawnienie
dojazdu do tej placówki. W ramach przedsięwzięcia, którego
łączny koszt wyniósł 301 965,00 zł, przeprowadzone zostały kompleksowe prace remontowe obejmujące roboty przygotowawcze, roboty ziemne, pokrycie nawierzchni kostką
brukową, zamontowanie oznakowania drogowego i barierek
ochronnych. Prace zakończono 31 sierpnia, więc rodzice odwożący swoje dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego mogli
już skorzystać z nowo wyremontowanego odcinaka drogi.
To jeszcze nie koniec inwestycji drogowych na ten rok.
Samorząd przewiduje realizacje kolejnych przedsięwzięć
drogowych na terenie gminy Przytyk. Planowane inwestycje obejmą remont dróg w miejscowościach Witoldów
oraz Suków.
Pracownik UG A.K.

Podczas odbioru drogi w Młódnicach obecni byli pracownicy Urzędu Gminy, a także sołtys
Zygmunt Bogdan i radna Teodozja Kowalczyk.

Uczennica Agata Ciechowicz i nauczycielka Joanna Leśnowolska.
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„Więcej wiem – mówię nie”
27 września w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego we
Wrzeszczowie odbył się finał powiatowogminnego konkursu profilaktycznego. Jego
organizatorami byli: Starostwo Powiatowe
w Radomiu, Wójt Gminy Przytyk, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przytyku, Zespół do spraw
Przeciwdziałania Uzależnieniom i Promocji
Zdrowia przy Staroście Radomskim.
Celem konkursu było kształtowanie
wśród młodzieży właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, zwrócenie uwagi
na wzrost poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz HIV
i AIDS.
Ogółem w konkursie uczestniczyło
89 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy. W finale natomiast udział wzięło
18 uczniów.
Podczas czwartkowego finału młodzież pisała test składający się z 10 pytań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki uzależnień. Następnie w sali gimnastycznej odbyła
się inscenizacja o tematyce profilaktycznej w wykonaniu
uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzeszczowie im. K. Makuszyńskiego.
Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody (tablety, smartwatche, radioodtwarzacze, torby sportowe, szczoteczki

Dopełnieniem konkursu był występ artystyczny uczniów z Wrzeszczowa.

elektryczne, gry planszowe), które wręczyli Wójt Gminy
Przytyk Pan Dariusz Wołczyński, Dyrektor Publicznej
Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego we Wrzeszczowie – Pan Witold Kosiec, z-ca Przewodniczącej Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – Pan Robert
Dygant oraz przedstawiciele Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Uzależnieniom i Promocji Zdrowia przy Staroście Radomskim – główny specjalista Pani Wanda Jeszka
i Podinspektor Pani Małgorzata Maj.
Pracownik GKRPA A.P.

Sprawdzajmy przewody dymowe i wentylacyjne!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie
zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma
to związku z powstaniem pożaru,
a wynika jedynie z niewłaściwej
eksploatacji budynków i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
Czad powstaje podczas procesu
niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu
w otaczającej atmosferze. Z tego względu wszystkie urządzenia, w których następuje spalanie gazu lub innych paliw
podczas ich pracy (np. piece gazowe, piece opalane węglem

lub drewnem, piecyki łazienkowe,
piece kaflowe, kominki, gazowe
ogrzewacze pomieszczeń) mogą
w niesprzyjających warunkach być
źródłem tlenku węgla (czadu).
W każdym domu kominy powinny być obowiązkowo sprawdzone raz w roku. Jeśli przewody
spalinowe i dymowe są używane,
należy je również systematycznie czyścić: spalinowe – dwa razy
w roku, dymowe – cztery. Nie oczyszczenie przewodu dymowego może doprowadzić do zapalenia się sadzy, która podczas
eksploatacji osadza się na wewnętrznych ściankach komina.
Komendant Gminny OSP W.W.

Przypominamy naszym mieszkańcom o obowiązkach związanych z bezpiecznym
użytkowaniem przewodów kominowych. To na właścicielach i zarządcach domu spoczywa zadanie dopilnowania czystości kominów i drożności przewodów kominowych.
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy jakie niebezpieczeństwo dla naszego życia i zdrowia może czaić się w naszych kominach. Każdego roku w Polsce wybucha kilka tysięcy
pożarów sadzy w kominie i dochodzi do zatrucia tlenkiem węgla – czadem – Komendant
Gminny OSP Wojciech Wrzecion.
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Dofinansowania termomodernizacji budynków
1 października w Publicznej Szkole Podstawowej
w Przytyku odbyło się spotkanie dla mieszkańców gminy dotyczące rządowego programu „Czyste Powietrze”,
dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych będą
mogli ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków czy wymianę pieców starej generacji.
W trakcie prelekcji mieszkańcy gminy mogli uzyskać informacje dotyczące warunków uzyskania dofinansowania.
Program koncentruje się na termomodernizacji oraz
efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii
cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na
tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.
Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość
uzyskania wsparcia finansowego. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku.
W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków
mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in.

wymiana źródeł ciepła starej
generacji opalanych węglem
na: węzły cieplne, kotły na
paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania
elektrycznego, kotły gazowe
kondensacyjne i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj.
kolektorów słonecznych i mikro instalacji fotowoltaicznych.
Natomiast w nowo budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż: węzłów
cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania
elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy
pompy ciepła.
Pracownik UG A.K.
Wszelkich informacji związanych z programem „Czyste powietrze” udziela Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej Wydział Zamiejscowy
w Radomiu. Adres: ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom,
tel. 48 368 00 80, fax 48 368 00 87.

Euroweek 2018

W dniach 8–12 września uczniowie szkół podstawowych
z Wrzosu i Przytyka pod opieką nauczycieli p. A. Mastalerek, K. Wlazło, M. Brejtkop i p. W. Jopek wzięli udział
w specjalistycznym obozie szkoleniowym „EuroWeek
– Szkoła Liderów”. To już kolejna edycja tak popularnego
wśród młodzieży projektu. Fundacja EuroWeek dysponuje
kilkoma ośrodkami szkoleniowymi w Kotlinie Kłodzkiej,
nas ulokowano w pięknie położonej miejscowości Lądek
Zdrój.
Uczniowie obu szkół doskonale się bawili, ale także ciężko pracowali: zajęcia zaczynały się o 9.30 i trwały do ok.
22.00, z bardzo krótkimi przerwami na posiłki lub chwilę
relaksu. Uczestnicy obozu bardzo intensywnie doskonalili
swoje kompetencje językowe, gdyż językiem roboczym był
wyłącznie język angielski. Takie jest założenie organizatorów, poza tym nie było innego wyjścia – prowadzący zajęcia
wolontariusze (z Hondurasu, Indonezji i Turcji) znali zaledwie kilka polskich słów.
Podczas zajęć warsztatowych uczniowie rozwijali
także kompetencje społeczne, zdolności organizacyjne
i przywódcze oraz budowali
pewność siebie. Mieli wiele
okazji do ćwiczeń, a zadania
stawiane przez wolontariuszy
były niekiedy bardzo trudne.
Przykładem może być przygotowanie w ciągu zaledwie
godziny 45-minutowego programu telewizyjnego, w którym wystąpić mieli wszyscy

uczniowie z obu szkół. Okazało się, że nasza młodzież
jest bardzo kreatywna i dumni nauczyciele z przyjemnością obejrzeli pokaz talentów, wywiad, porady kosmetyczne
i wiadomości sportowe, a wszystko to, jak w prawdziwej
telewizji, przerywane reklamami.
Codziennie odbywały się wykłady i prezentacje wolontariuszy, które przybliżyły uczniom kulturę i obyczaje Turcji,
Indonezji i Hondurasu. Dowiedzieliśmy się, między innymi, że w Indonezji jada się psy i pewien gatunek nietoperza,
a tradycyjną potrawą w Hondurasie są flaki.
Udział w projekcie to nie tylko praca, ale także mnóstwo
okazji do wspaniałej zabawy, na przykład podczas porannego Energizera, nauki tańców z różnych krajów lub przygotowania do prezentacji. To także okazja do zawierania nowych
przyjaźni z wolontariuszami oraz z kolegami i koleżankami
z innych szkół.
Zakończenie obozu i pożegnanie z wolontariuszami były
smutne, niektórzy uronili łzy,
a inni już planują udział w projekcie w przyszłym roku. Nikt
z uczestników nie ma wątpliwości, że Euroweek daje niesamowitą motywację do nauki
języka angielskiego. Najlepiej
wiedzą o tym uczniowie, którzy wzięli udział w obozie po
raz trzeci. Mogli ocenić jak
wielki postęp uczynili od czasu swojej pierwszej przygody
z EuroWeek.
Pracownicy PSP we Wrzosie
i PSP w Przytyku M.B., A.M.

Chwila na odpoczynek – z wizytą w uzdrowisku Lądek Zdrój.
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Uczniowie dla Niepodległej
W tym roku przypada setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Z tej okazji w PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku podejmowane
są różnorodne inicjatywy związane z obchodami tej rocznicy.
27 września w naszej szkole uczniowie wraz z nauczycielami oraz rodzicami włączyli się w te obchody w ramach organizowanej akcji „Marszobieg dla Niepodległej”
oraz „Mecz dla Niepodległej”, zorganizowanych przez
nauczycieli wychowania fizycznego p. Elżbietę Frączkiewicz, p. Norberta Kohuta oraz p. Marcina Praska. Uczniowie, ubrani w biało-czerwone barwy, wyposażeni we flagi, wyruszyli w korowodzie eskortowanym przez patrole
policji oraz straży pożarnej z Przytyka. Uczniowie dumnie
manifestowali swoją przynależność do narodu polskiego,
do naszej ojczyzny i do jej historii. Korowód przeszedł
głównymi ulicami Przytyka, a następnie udał się na boisko
sportowe Orlik. W czasie zbiórki na stadionie nauczyciel

Uczniowie świetnie się bawili podczas całej akcji.

Przemarsz dzieci zabezpieczały służby OSP oraz Policja.

historii p. Tomasz Błaszczyk zabrał głos i przedstawił cel
dzisiejszego spotkania oraz krótki rys historyczny nawiązujący do wydarzeń z 1918 roku. Następnie uczniowie
zostali zaproszeni na poczęstunek w postaci grillowanych
kiełbasek przygotowanych przez rodziców z klasowych
rad rodziców.
W dalszej części spotkania odbył się szkolny mecz piłki nożnej chłopców, w którym zmierzyła się reprezentacja
„czerwonych” przeciwko „białym” Uczniowie chętnie dopingowali wszystkich zawodników, jednak jak powszechnie wiadomo „biało-czerwone” to barwy niezwyciężone,
dlatego mecz zakończył się sprawiedliwym remisem 3:3.
Cała impreza przebiegała w miłej, przyjaznej atmosferze
i była świetną okazją do uczczenia setnej rocznicy uchwalenia niepodległości.
Pracownik PSP w Przytyku T.B.

Były bezpłatne badania i konsultacje
W ubiegłym roku powstał program skierowany do starszych mieszkańców gminy Przytyk – „Przytyk Seniorom”.
W tym roku akcja nabrała tępa i oprócz bezpłatnych szczepień przeciwko grypie, Dnia Seniora oraz akcji Koperta
Życia w programie pojawiła się także „Biała Sobota”.
6 października w budynku Publicznej Szkoły Podstawo-

Pamiątkowe zdjęcie z akcji.
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wej w Przytyku prowadzone były bezpłatne konsultacje
ze specjalistami różnorakich dziedzin. Od rana budynek
szkoły zamienił się w poradnie. Mieszkańcy gminy Przytyk mogli skorzystać z konsultacji ze specjalistami oraz
wykonać w gabinecie zabiegowym badania potwierdzające ich stan zdrowia. To wszystko oczywiście bezpłatnie.
Lekarze sześciu specjalności za darmo przebadali w sobotę ponad 250 pacjentów. Z zaproszenia do wykonania darmowych badań
skorzystali mieszkańcy Przytyka oraz innych
miejscowości z terenu gminy. Organizacją „Białej soboty” zajęła się doktor Lucyna Wiśniewska
i kierowane przez nią stowarzyszenie Radomskie Środowisko Inicjatywa. Jesteśmy ogromnie
wdzięczni lekarzom i personelowi medycznemu
za to, że poświęcili swój czas na pracę społeczną na rzecz potrzebujących. Ogromne zainteresowanie potwierdza zasadność organizowania takich akcji w naszej gminie. Wyjazdy do
przychodni lekarskich stanowią duży problem,
szczególnie dla ludzi starszych, schorowanych.
Pracownik UG A.K.
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Rodzinne Strefy Aktywności
We wrześniu w miejscowości Wrzos zakończono mon- nowo utworzonych placów zabaw zamontowane zostaną zetaż pierwszych urządzeń siłowni plenerowej, która powstaje stawy sprawnościowo – rekreacyjne, jednowieżowe zestaw ramach projektu „Rodzinne Strefy Aktywności na terenie wy gimnastyczne i urządzenia linearne. Celem zwiększenia
gminy Przytyk w miejscowościach: Wrzos, Wrzeszczów, bezpieczeństwa dzieci korzystających z tych placów zabaw,
Krzyszkowice, Ostrołęka”. Siłownia, która powstała we wokół obiektów powstanie odpowiednie ogrodzenie.
Projekt „Rodzinne Strefy Aktywności na terenie gminy
Wrzosie, wyposażona została w 6 podwójnie montowanych
urządzeń, tym samym mieszkańcom udostępniono aż 12 Przytyk– Wrzos, Wrzeszczów, Krzyszkowice, Ostrołęka”,
stanowisk do ćwiczeń oraz ławki i stół do gry w szachy lub jest realizowany w ramach „Programu rozwoju małej inwarcaby. Siłownia zlokalizowana jest na terenie PSP Wrzos frastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopoi jest częścią większego kompleksu sportowo-rekreacyjne- koleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYgo, z którego korzystają dzieci, młodzież, dorośli oraz ak- CJA 2018”, którego operatorem jest Ministerstwo Sportu
tywni seniorzy. Do dyspozycji mieszkańców jest także plac i Turystyki. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w kwocie 150 000,00 zł, a całkowity
zabaw, doposażony w ostatnich
koszt projektu to 310 923,62 zł.
miesiącach o nowy, modułowy
Z racji kontynuacji tego prograzestaw zabawowy oraz wielomu w przyszłym roku, gmina
funkcyjne boisko przeznaczone
Przytyk będzie miała szanse na
do gry w piłkę nożną, czy piłponowne wystartowanie w nim
kę ręczną. Podobne siłownie
plenerowe mają powstać we
i staranie się o dofinansowanie
Wrzeszczowie, Krzyszkowicach
budowy placów zabaw i siłowi Ostrołęce. Co więcej, w dwóch
ni plenerowych w innych sołectwach na terenie gminy Przyostatnich
miejscowościach,
w których nie ma miejsc do zabatyk.
Siłownia
plenerowa
w
miejscowości
Przytyk.
Pracownik UG D.W.
wy dla najmłodszych, w ramach

„W drodze do niepodległości” z wizytą w PSP we Wrzeszczowie
W dniach 17–21 września w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie
eksponowana była wystawa „W drodze do niepodległości”. Ekspozycja zorganizowana w jubileuszowym roku
100-lecia niepodległej Polski ma na celu przypomnienie
najważniejszych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
Składająca się z 30 plansz wystawa „W drodze do
niepodległości” to nowoczesna i atrakcyjna dla uczniów
lekcja historii. Materiały prezentowane na planszach pochodzą z zasobów Archiwum Akt Nowych i Narodowego
Archiwum Cyfrowego. Wystawa wykonana jest na mobilnych nośnikach i udostępniana nieodpłatnie szkołom oraz

instytucjom edukacyjnym.
Projekt jest częścią obchodów stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2021.
Ekspozycję zwiedzili oczywiście uczniowie szkoły
z Wrzeszczowa, a także wszyscy gimnazjaliści z Przytyka
oraz uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej z Wrzosu.
Należy nadmienić, iż szkoła we Wrzeszczowie jako jedyna w naszej okolicy miała możliwość prezentowania tej
atrakcyjnej dla uczniów wystawy.
Dyrektor PSP we Wrzeszczowie W.K.

Zakończono montaż tabliczek kierunkowych w naszych miejscowościach!
We wrześniu na terenie Gminy Przytyk zakończono
montaż tabliczek kierunkowych z oznakowaniem dojazdu
do poszczególnych posesji. Łącznie zamontowano około
200 tabliczek. Dwustronne tabliczki zawierają herb Gminy
Przytyk, nazwę miejscowości, numery porządkowe lub nazwy ulic, jeśli takie zostały nadane.
Podczas trwania etapu montażu
tabliczek do Wójta Gminy spływały
zapytania i prośby o dodatkowe znaki kierunkowe ulic i miejscowości,
które usprawnią komunikacje w poszczególnych miejscach. Miło nam
poinformować, iż wszystkie Państwa

wnioski zostały uznane za zasadne i pozytywnie rozpatrzone.
Dodatkowe znaki niebawem staną przy naszych drogach.
Przypominamy, że dla wszystkich miejscowości Gminy Przytyk prowadzony jest internetowy system informacji
przestrzennej, umożliwiający dostęp do bazy ewidencji miejscowości i adresów. Korzystając ze
strony internetowej http://przytyk.
punktyadresowe.pl/, wpisując w wyszukiwarce miejscowość oraz interesujący nas numer posesji, możemy
wyszukać dokładną lokalizację budynku na mapie.
Pracownik UG K.S.
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Z kart historii
Powodzie, pożary, deportacje mieszkańców w czasie wojen, ale i heroiczny wysiłek
włożony w odbudowę miasteczka i pobliskich
wsi – tego wszystkiego można dowiedzieć się
z książki pt. „Dzieje Przytyka i okolicznych
miejscowości do roku 1918”. Przytyk należy
do jednych z najstarszych miejscowości w regionie. Kilkusetletnia historia miasteczka została opisana w najnowszej książce profesora
Dariusza Kupisza i doktora Sebastiana Piątkowskiego.
W niedzielę 2 września w sali sportowej
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku
odbyło się spotkanie, podczas którego można było porozmawiać z autorami książki oraz
otrzymać publikację z autografami.
Wydanie książki o dziejach Przytyka jest Dariusz Kupisz i Sebastian Piątkowski, autorzy książki, opowiedzieli o trudnym procesie jej powstawania.
jedną z form uczczenia w naszej gminie setnej rocznicy
linie, Delegatura w Radomiu. Dodatkiem do monografii
odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten wyjątkowy
są wyniki badań terenowych oraz powierzchniowych obrok jest świetną okazją do refleksji nad osiągnięciami
serwacji archeologicznych Zbigniewa Lechowicza z Rei zmianami, jakich udało się dokonać na terenie naszej
gionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków
gminy na przestrzeni minionego wieku.
w Łodzi.
„Zachęcam wszystkich
Pamiętajmy, że dzięki
„Gmina Przytyk wkraczała w niepodległość
Państwa do lektury. Każdy,
historii możemy korzystać
kto pragnie zgłębić swo- jako obszar zrujnowany materialnie, a jej mieszz
dziedzictwa doświadczeń
ją wiedzę na temat dziejów kańcy mieli świadomość, że powrót do normalnego
minionych
pokoleń. Serdeczgminy Przytyk, z pewnością życia będzie trudny i długotrwały”.
Fragment: „Dzieje Przytyka i okolicznych miej- nie zapraszamy do lektury.
znajdzie tam coś dla siebie.
Pracownik UG A.K.
Jest to również dobra okazja scowości do 1918 roku”, D. Kupisz, S. Piątkowski.
ku temu, abyśmy w chwili
zadumy docenili trud naszych przodków, którzy w ciężkich czasach niewoli dokładali wszelkich starań, aby rozwijać to miejsce, w którym my dziś, już w wolnej Polsce,
możemy żyć” – powiedział wójt gminy Przytyk Dariusz
Wołczyński podczas niedzielnego spotkania.
Od 30 lipca do 3 sierpnia w Gminnej Bibliotece PubOddana do rąk czytelników praca składa się z czterech
licznej odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci z cyrozdziałów wzbogaconych zestawieniami tabelarycznymi,
klu „Wesołe wakacje”. Podczas zajęć dzieci wykonywały
aneksami, biografii oraz indeksu osób. Autorem pierwszej
różnorodne prace, związane na ogół z tematyką wakacji
części, obejmującej średniowiecze i czasy wczesno nowoi letniego wypoczynku. Uczestnicy spotkań wykazywali
żytne XVI–XVIII w., jest Dariusz Kupisz z Instytutu Hisię zaangażowaniem oraz kreatywnością.
storii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Dyrektor GBP M.K.
Drugą, poświęconą czasom zaborów, aż po odzyskanie
przez Polskę niepodległości w roku 1918, opracował Sebastian Piątkowski z Instytutu Pamięci Narodowej w Lub-

Wakacyjne zajęcia
w Bibliotece

Goście obecni na spotkaniu autorskim.
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Uczestnicy zajęć prezentujący swoje prace.
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Bieg niepodległości we Wrzeszczowie
W ramach realizowanej w Publicznej Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego we Wrzeszczowie innowacji pedagogicznej „Niepodległa – moja
mała Ojczyzna” 18 września 2018 r.
odbył się bieg sztafetowy na dystansie
1918 m. W biegu uczestniczyli chłopcy i dziewczęta, uczniowie klas I–
–VIII ze szkół z Wrzeszczowa i Wrzosu.
W zależności od wieku każdy uczestnik
miał do przebiegnięcia odpowiedni dystans. Wśród dziewcząt lepsza okazała
się sztafeta z Wrzosu, która jako pierwsza
minęła linię mety. Tuż za nimi na metę
przybiegły dziewczęta z Wrzeszczowa.
W kategorii chłopców role się odwróciły. Zwyciężyła sztafeta z Wrzeszczowa,
Na zwycięzców czekały medale i okolicznościowe dyplomy.

a na drugim miejscu uplasowali się chłopcy z Wrzosu.
Wszyscy uczestnicy biegu niepodległości otrzymali pamiątkowe medale.
Bieg był jedną z wielu imprez upamiętniających setną
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, jakie odbywają się w bieżącym roku w szkole we Wrzeszczowie.
Dziękujemy policjantom z Komisariatu Policji w Zakrzewie oraz strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej we
Wrzeszczowie za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom biegu.
Dyrektor PSP we Wrzeszczowie W.K.
Dystans biegu sztafetowego mierzył 1918 m.

Segregacja i odbiór odpadów na terenie gminy Przytyk
Odpady to nieunikniony produkt uboczny rozwoju
technicznego i postępu cywilizacji. Każdego roku, na Firma uprawiona do odbioru odpadów na terenie naszej
całym świecie produkuje się miliardy ton śmieci, które gminy ma obowiązek zabrać śmieci w ciągu 24 godzin, gdy
muszą znaleźć swoje miejsce na wysypiskach lub zo- tego nie zrobi, uwagi prosimy kierować do firmy:
stać odpowiednio przetworzone w zakładach recyklin- Usługi Ekologiczne „EKO-JAS” Garno, ul. Kasztanowa 21,
gowych. Selektywna zbiórka odpadów oraz recykling 26-625 Wolanów, tel. 48 618 68 54, biuro@eko-jas.com.pl
to podstawowe narzędzia ochrony środowiska. Zasady lub do Urzędu Gminy Przytyk tel. 48 618 00 95 wew. 39
ich działania są określane przez prawo.
pierwszym poniedziałkiem miesiąca) w godzinach 7:00–
Podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów na terenie –15:00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca od 7:00 do 13:00.
gminy Przytyk jest przedsiębiorstwo „EKO-JAS” z Garna.
Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK będzie okazaPrzypominamy o obowiązku segregacji odpadów.
nie dowodu wpłaty za wywóz nieczystości oraz potwierdzeNa terenie gminy Przytyk w miejscowości Kaszewska nie miejsca zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu).
Wola 30 prowadzony jest Punkt Selektywnej Zbiórki OdOdbiorowi nie podlegają odpady budowlane: azbest, smopadów Komunalnych PSZOK. Punkt prowadzi zbiórkę na- ła, papa, styropian budowlany, wata szklana, opakowania po
stępujących odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, farbach i lakierach. Za utylizacje ww. odpadów odpowieszkło, metale, odpady zielone, żużel z domowych pieców, dzialny jest właściciel nieruchomości. Odbiór powyższych
przeterminowane leki, zużyte
odpadów należy zlecić uprawbaterie i akumulatory, zużyty
nionemu podmiotowi do odbiosprzęt elektroniczny, odpady
ru odpadów na terenie gminy
wielkogabarytowe, gruz budowPrzytyk oraz pokryć stosowne
lany w ilości do 100 kg, zużyte
opłaty.
opony. PSZOK czynny jest od
Pracownik UG A.K
poniedziałku do piątku (poza
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Przedszkolaki na dniu sportu
Narodowy Dzień Sportu to ogólnopolska akcja społeczna popularyzująca sport i zdrowie dedykowana wszystkim, którzy kochają sport (oraz tym, którzy jeszcze nie
kochają, ale na pewno po udziale w tym wydarzeniu zaczną). 15 września Fundacja Zwalcz Nudę organizowała
już VI edycję Narodowego Dnia Sportu. Tę akcję mocno
wspierają największe gwiazdy polskiego sportu, jej ambasadorami są m.in. Iwona Guzowska, Andrzej Supron,
Jacek Wszoła, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Kajetan
Broniewski, Robert Mateusiak, Szymon Ziółkowski.
Na boisku ,,Orlik” w Przytyku dnia 15 września również i nasze przedszkolaki aktywnie włączyły się w tę
akcję, rozgrywając mecz piłki nożnej, pokonywały dystans 60 metrów na czas, uczestniczyły razem z rodzicami
i swoimi wychowawcami w zajęciach fitness. Na obiekcie
sportowym „Orlik” mogły również obejrzeć pokaz udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez Ochotniczą
Straż Pożarną w Przytyku.
Po rozgrywkach sportowych czekały na najmłodszych
uczestników medale, które wręczył wójt Pan Dariusz Woł-

Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy udzielania pierwszej pomocy.

czyński, dziękując wszystkim za zorganizowanie Dnia
Sportu oraz za aktywne uczestnictwo w konkurencjach
sportowych.
Pracownik PP K.B.

Z prac Zakładu Gospodarki Komunalnej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o.
jako spółka gminna realizuje przede wszystkim zadanie
ma płynność finansową, nie korzysta z żadnych krezbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzadytów
lub innych zewnętrznych źródeł finansowania.
nia ścieków. Obecnie liczba odbiorców usług osiągnęła
W
ostatnich
latach spółka uzyskuje zysk, który policzbę 1957. Dzięki wsparciu inwestycyjnemu gminy oraz
zwala na rozwijanie swojej działalności.
konsekwentnie prowadzonej przez spółkę właściwej eksploatacji posiadanych urządzeń wodno-kanalizacyjnych na, przewidywana jest jej kontynuacja.
w ostatnich latach nie odnotowano żadnych problemów
Oprócz zbiorowego dostarczania wody i odprowadzania
z jakością dostarczanej wody oraz przerwania ciągłości ścieków Zakład Gospodarki Komunalnej realizuje też inne
odbioru ścieków. Potwierdzają to prowadzone przez au- zadania zlecone przez gminę stanowiące ustawowo okretoryzowane laboratorium okresowe badania jakości wody ślone zadania własne gminy. Należy tu przede wszystkim
i oczyszczonych ścieków oraz wykonywane w ramach wymienić letnie i zimowe utrzymanie dróg. Poprzez stały
nadzoru badania Państwowego Powiatowego Inspektora kontakt z właściwymi służbami gminy możliwe jest zarówSanitarnego. Prawidłowość gospodarki ściekowo-osa- no racjonalne planowanie kolejności rutynowych działań
dowej potwierdziły tegoroczne kontrole oczyszczalni w tym zakresie, jak i szybkie reagowanie na nagłe potrzeby
ścieków przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat mieszkańców wynikające z nieprzewidzianych przyczyn
Ochrony Środowiska.
zewnętrznych. Realizacja tych zadań przez spółkę gminW porozumieniu z Gminą planowane są dalsze działa- ną z definicji zapewnia większą elastyczność współpracy
nia inwestycyjne zmierzające do usprawnienia i podnie- z gminą, niż jak to było przed powstaniem spółki.
sienia wydajności urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz
Warto wspomnieć, że zadania choćby zimowego utrzypodniesienia komfortu użytkowamania dróg przed powstaniem
nia instalacji. W swoich działaZakładu Gospodarki Komunalniach bieżących spółka stara się
nej były realizowane przez firmy
kierować zasadą oszczędnego,
komercyjne. Obecne rozwiązanie
ale jednocześnie zgodnego z wyobniża koszty tych usług, zwiękmaganiami
technologicznymi
sza jakość pracy oraz jej zakres
gospodarowania, przestrzegane
(kiedyś odśnieżano wyłącznie
są wszelkie wytyczne serwisodrogi gminne, po których poruwe podczas bieżącej eksploatacji
szał się autobus szkolny, obecnie
i utrzymania urządzeń. Aktualnie
odśnieżane są miejsca, w których
prowadzona jest akcja wymiany
występują wszystkie zabudowania
wodomierzy u odbiorców, w duW lipcu zakończyły się prace przy budowie sieci wodociągowej
w gminie Przytyk).
w miejscowościach Ostrołęka i Kolonia Potkanna.
żej części już została zrealizowaZGK
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SOKÓŁ
Nowy sezon w pełni
W klubie sportowym Sokół Przytyk w roku 2018 posiadamy sekcję piłki nożnej, w której trenują trzy grupy
piłkarskie. Środki na działalność naszego Stowarzyszenia
w największej części pochodzą z dotacji z Gminy Przytyk, pozostała część środków to darowizny. W tym roku
pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki tj. „Program Klub”. Dotacja zostanie przeznaczona
na dofinansowanie do obozu sportowego naszych Młodzików, wychowanków rocznika 2007–2008 oraz na dofinansowanie do zatrudnienia trenera najmłodszych Sokołów.
Mimo że sezon piłkarski w pełni warto wiedzieć, kiedy
i z jakimi drużynami nasz klub piłkarski Sokół Przytyk
zmierzy się na boiskach naszych, jak i na meczach wyjazdowych. Poniżej tabele z terminarzami.
Tabela Klasy A
Data spotkania

Godzina

2018-10-21
2018-10-28
2018-11-04
2018-11-11
2018-11-18

13:00
11:00
13:00
14:00
13:00

Tabela Młodzików
Data spotkania
2018-10-13
2018-10-20
2018-10-28
2018-11-04
2018-11-10

Godzina
11:00
11:00
10:30
11:00

Dzień sportu Przytyk 2018.

Drużyna gospodarzy
Sokół Przytyk
Sokół Przytyk
Wulkan Zakrzew
Sokół Przytyk
Strażak Wielogóra
Sokół Przytyk

Drużyna gości
pauzuje w kolejce
Kraska Jasieniec
Sokół Przytyk
MKS Wyśmierzyce
Sokół Przytyk
Młodzik-18

Drużyna gospodarzy
Sokół Przytyk
Oronka Orońsko
Sokół Przytyk
Chojniak Wieniawa
Sokół Przytyk

Drużyna gości
Oskar Przysucha
Sokół Przytyk
JUNIOR Radom
Sokół Przytyk
Broń Radom II

Po kilku latach nieobecności w rozgrywkach Pucharu
Polski nasz zespół brał udział w dwóch fazach tych prestiżowych rozgrywek. Pierwszą rundę wygraliśmy z zespołem z Wyśmierzyc, tym samym awansując do drugiej
rundy. W II rundzie ulegliśmy zespołowi Zodiak Sucha.
Nasza młoda drużyna seniorska oparta jest na naszych
wychowankach. Stawiamy na naszą młodzież, niech swoje zainteresowania jaką jest gra w piłkę nożną rozwijają
we własnej Gminie. Niech reprezentują Gminę Przytyk
i Ludowy Klub Sportowy Sokół Przytyk w rozgrywkach
Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

Watro wspomnieć o najmłodszej grupie piłkarskiej. Od
sierpnia wspólnie z Gminą Przytyk i Animatorem gminnego Orlika Tomaszem Kułakowskim zorganizowaliśmy dla
ok. 40 osobowej grupy dzieci w wieku 9 lat i młodszych
gry i zabawy z piłką. Dzieci uczą się zasad gry w piłkę
nożną. Mamy nadzieję, że to przyszli zawodnicy naszej
I drużyny.
Prezes Sokoła Przytyk R.B.

„Klub sportowy Sokół Przytyk w swoich szeregach trenuje
piłkarzy w różnych grupach
wiekowych. Rozwijamy umiejętności i zapał do uprawiania
piłki nożnej. Dziękujemy za
wsparcie rodzicom oraz zaprzyjaźnionym firmom, które
wspierają sport w naszym regionie. Zapraszamy do uczestniczenia w sportowym
życiu naszej gminy.” – Prezes Sokoła Przytyk Robert
Bienias.

Dzień sportu Przytyk 2018.
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GROM
Siatkarki GROMU zagrają w wyższej lidze!
Dokładnie tego samego dnia okres przygotowawczy do
najwyższej ligi jak do tego pory rozpoczęły już oficjalnie
JUNIORKI LIGI WOJEWÓDZKIEJ.
Zespoły z jakimi zmierzą się miejscowe siatkarki dorównują III lidze seniorek, więc rywalizacja będzie ogromna. Zmierzą się one z zespołami tj: Atena Warszawa, SMS
Warszawa, Video Ciepielów, Solec nad Wisłą I oraz Solec nad Wisłą II. Pierwszy mecz wyjazdowy rozegrają już
w sobotę 13 października o godz. 13:30 w Warszawie.
Zmagania dziewcząt można będzie śledzić na stronie: https://www.facebook.com/KSGROMPrzytyk/
W skład zespołu siatkarek GROM’u wchodzą: Katarzyna Drabik, Karolina Listkiewicz, Julia Soból, Aleksandra

Budzik, Sandra Kołodziejczyk, Kamila Pabiniak, Paulina
Cielniak, Justyna Kaźmierczak, Katarzyna Wieczorek,
Zuzanna Wieczorek, Zuzanna Górka.
I TRENER – Paweł Wlazło, II TRENER – Aleksandra
Soból
Mecze, które rozegrają we własnej hali odbędą się
w terminach:
1. 10.11.2018r – godz.14:00 – SMS Warszawa
2. 16.11.2018r – godz.17:00 – Video Ciepielów
3. 21.11.2018r. –godz. 17:00 i 19:00 – Solec nad Wisłą
(I i II) – Uwaga! DWUMECZ
4. 1.12.2018r. – godz. 13:00 – Atena Warszawa
Grom Przytyk A.S.

Przygotowania do sezonu siatkarskiego 2018/2019 już trwają!
Seniorzy miejscowego KS GROM’u Przytyk ciężko
trenują i stabilizują formę do zmagań w IV lidze. Pierwszy
mecz już za pasem, cele i zamierzenia ustalone, więc pozostało tylko skupić się na współpracy całego zespołu.
Mecz inauguracyjny we własnej hali rozegrany zostanie 26 października o godz. 19:00.
Rywalem z jakim zmierzą się siatkarze GROM’u w tym
pojedynku będzie YABU Sadownik Błędów, który mocno zasilił szeregi zespołu, zawodnikami z poległego klubu z Mogielnicy. Oczywiście nie martwmy się na zapas,

sierpień dla Przytyka był bardzo udanym miesiącem pod
względem transferów i wypożyczeń zawodników, a mianowicie do składu drużyny dołączył atakujący II ligowego
KKS Kozienice – Radosław Kiraga. Nie jest on obcym
zawodnikiem, ponieważ niespełna 6 lat temu godnie reprezentował ULKS Orlik Przytyk w III lidze. Do składu
dołączy również mieszkaniec Gminy Przytyk Wiktor Lament, a także rozgrywający Kacper Pikiewicz i środkowy
z Czarnych Radom – Sebastian Mosionek. Z władzami
drużyny Czarnych Radom przekazujemy sobie zawodników, tak by Ci bardziej utalentowani
grali w wyższych ligach, w zasięgu drużyn Plus Ligowych.
Niezmiennie najważniejsze funkcje,
czyli trenerstwo jest w rękach dwóch doświadczonych Panów, a mianowicie są
nimi: Paweł Wlazło oraz Karol Wlazło.
Skład drużyny na sezon 2018/2019
reprezentować będą: Kacper Pikiewicz,
Piotr Klimek, Jakub Kwiecień, Michał
Sobstyl, Jarosław Jabłonka, Dawid Kornafel, Mariusz Myziak, Przemysław Kosiec, Radosław Kiraga, Damian Kosiec,
Mateusz Towarek, Michał Sikora, Jakub
Kapturski, Wiktor Lament, Sebastian
Mosionek.
Serdecznie zapraszamy do śledzenia
strony internetowej https://www.facebook.com/ksgromprzytyk2014/.

Siatkarze GROMu: (od lewej, góra): Jakub Kwiecień, Przemysław Kosiec, Karol Wlazło, Damian Kosiec, Piotr Klimek,
Mariusz Myziak, (od lewej dół): Mateusz Towarek, Kacper Pikiewicz, Jakub Kapturski, Jarosław Jabłonka, Dawid Kornafel,
Michał Sobstyl.

Grom Przytyk A.S.

Dane teleadresowe
Nazwa
Urząd Gminy Przytyk
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Przytyku
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Telefon/Fax
(48) 6180087, 6180095,
6180550
(48) 618 03 18,
606 358 536

E-mail

Strona WWW

przytyk@przytyk.pl

www.przytyk.pl

zgkprzytyk@wp.pl

www.zgkprzytyk.pl

