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Inwestycje w ramach 
Funduszu sołeckIego

 Dzięki zaangażowaniu ludzi, w naszych sołectwach 
zostały wyrównane drogi, jest nowe oświetlenie, oczysz-
czono rowy. Inwestycje były możliwe dzięki Funduszo-
wi Sołeckiemu. Jeszcze w sierpniu i we wrześniu ubie-
głego roku we wszystkich sołectwach Gminy Przytyk 
odbywały się spotkania, podczas których mieszkańcy 
zadecydowali, co można zrobić w ich miejscowościach 
z pieniędzy z funduszu sołeckiego. Nasze sołectwa wy-
magają inwestycji, a  aktywni mieszkańcy wskazywali 
na nowe potrzeby. W  czasie planowania trzeba było 
dostosować możliwości finansowe i  potrzeby miesz-
kańców. Na wszystkie sołectwa przeznaczono kwotę 
537 566 zł obliczoną na podstawie ustawy o  fundu-
szu sołeckim, wyjściowa kwota przeznaczona na daną 
miejscowość uwarunkowana jest liczbą mieszkańców 
sołectwa. Wiosną tego roku rozpoczęła się realizacja 
wniosków złożonych w ramach funduszu.
 Najwięcej zadań dotyczyło remontów dróg. Dobre 
drogi, to bezpieczny dojazd do domów, do pól, gdzie 
nieraz trzeba dojechać sprzętem rolniczym. Czasami 
pomagało utwardzenie dróg żwirem, wyrównanie na-
wierzchni. W niektórych przypadkach konieczny był 
zakup tłucznia na równanie dróg. Mieszkańcy zwracali 
też uwagę na poprawę oświetlenia ulicznego na dro-
gach. W  ramach funduszu zostały udrożnione rowy 
przy drogach gminnych, wykopane przepusty i  usta-
wiona wiata przystankowa. Również środki przezna-
czono na postawienie altanki i  doposażenie placów 

Praca przy montażu choinki zapewne była ciężka, ale efekt końcowy wynagrodził 
ten trud. 

Miejsce spotkań mieszkańców Krzyszkowic, zrealizowane w ramach funduszu.

Życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Przytyk, 
by nadchodzące Święta Bożego Narodzenia były czasem

rodzinnego ciepła, radości, spokoju, 
by w Waszych domach i rodzinach wszystko szczęśliwie się układało.

Niech ten piękny czas spędzony w blasku świec i przy dźwiękach kolęd, 
po całym roku ciężkiej pracy, 

będzie dla Was czasem wytchnienia i dobrych refleksji. 
Łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole,

 życzmy sobie zdrowia, pomyślności, wsparcia, miłości 
i wszystkiego dobrego w Nowym Roku!

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego
Nowego Roku pragniemy złożyć Wszystkim mieszkańcom

gminy i gościom najserdeczniejsze życzenia.
Aby zbliżające się święta były pięknym, niezapomnianym
czasem, spędzonym w gronie rodzinnym przy staropolskich

kolędach i zapachu przystrojonej choinki.
Niech nadchodzący Nowy Rok przyniesie same pogodne,

wolne od trosk i zmartwień dni oraz dostarczy
wielu okazji do realizacji osobistych zamierzeń.

Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Wlazło 

z Radnymi 

zabaw. Jeden z  ciekawszych pomysłów zrealizowali 
mieszkańcy Przytyka. W ramach funduszu sołeckiego 
zaproponowali zakup choinki, która stanęła w Rynku 
i cieszy wszystkich mieszkańców.
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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

 Wielkimi krokami zbliża się nowy 2020 rok, będzie to czas wyzwań  
i  intensywnej pracy dla samorządu. 
 Zmiany, które nas czekają, wpłyną znacząco na rozwój Gminy Przytyk 
w kolejnych latach. Projekt budżetu na przyszły rok musiał uwzględniać 
wszystkie czynniki wpływające na jego kształt. Podniesienie płacy 
minimalnej, zmniejszenie podstawowej stawki podatku dochodowego 
z  18% do 17%, ponad dwukrotny wzrost kwoty  miesięcznych 
kosztów uzyskania przychodów  z 111,25 zł  na 250 zł  przy kosztach 

podstawowych i z 139,06 zł  na 300 zł w przypadku kosztów podwyższonych  wpłyną na jego 
istotne ograniczenie. 
 Ważnym elementem składowym budżetu są środki jakie przeznaczyliśmy na oświatę, subwencja 
którą otrzymujemy na ten cel,  jest niestety niewystarczająca i nie pokrywa wszystkich wydatków. 
 Wzrósł również koszt zakupu energii elektrycznej, został rozstrzygnięty przetarg, z którego wynika,  
iż w roku 2020 zapłacimy więcej o około 100 tysięcy złotych w stosunku do roku bieżącego.
Dodatkowo w  wyniku rozstrzygniętego przetargu na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy, 
ustalony został koszt miesięcznego biletu dla jednego dziecka i wyniesie nas 71 złotych, natomiast 
w roku 2019 był on niższy, bo 64,25 złotych.
 Reasumując - wyższe koszty oznaczają, że będzie mniej środków w budżecie gminy, to niestety 
przełoży się na zmniejszenie  funduszy na inwestycje. 
 Dużym wyzwaniem, które nas wszystkich czeka są zmiany przyjęte w  nowelizacji ustawy 
o  utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach. Wprowadzenie nowych przepisów wpływa na 
radykalny wzrost cen za odbiór odpadów komunalnych w całym kraju. Z dużą dyscypliną musimy 
wszyscy podejść do segregacji odpadów, bo każdy odczuje wzrost tych kosztów, a poprzez stosowanie 
segregacji będą one niższe.  
 Koniec roku to nie tylko czas planowania budżetu, nowych inwestycji na kolejny rok, ale też 
czas podsumowań tych osobistych i wszelkich dokonań na terenie naszej Gminy Przytyk w  roku 
bieżącym. Był to pierwszy rok pracy samorządu nowej, pięcioletniej kadencji. W tym czasie mogliśmy 
wykonać przyjęty budżet oraz plan inwestycyjny. Udało nam się również zrealizować kilka inwestycji 
drogowych, między innymi została oddana droga w Zameczku, a także w Posadzie. Oddany został 
do użytku wyremontowany kolejny odcinek drogi wojewódzkiej numer 740 we Wrzeszczowie. 
Rozpoczęliśmy też przebudowę kolejnych dwóch dróg: w Witoldowie i na odcinku Dęba - Glinice, 
a zakończenie tych remontów planujemy na wakacje 2020 roku. Na te dwie drogi otrzymaliśmy 
znaczące  dofinansowanie. W tym roku oddaliśmy też do użytku kompleks sportowy przy Publicznej 
Szkole Podstawowej we Wrzeszczowie. Dodatkowo nasza gmina otrzymała w tym roku wsparcie 
z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - to projekt wspierający rozwój obszarów wiejskich. 
O kolejnych planach zapewne będziemy rozmawiać niedługo na spotkaniach w sołectwach. 
 Życzę Państwu samych miłych chwil w przyszłym roku i  zapraszam do lektury biuletynu.

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk
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Droga w miejscowości Witoldów. 

OkOłO 870 tys. zł Gmina 
pOzyskała śrOdków 

na remOnt dróG 

doBry Program drÓg 
samorzĄdowych 

strażacy majĄ deFIBrylator

 Przypomnijmy, że obie inwestycje są współfinanso-
wane ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. We wrześniu tego 
roku gmina uzyskała dotację w wysokości 75% środków 
przeznaczonych na realizację inwestycji na drogę Dęba 
– Glinice to kwota 532.247,00zł natomiast na moderni-
zację drogi Witoldów II etap otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 335.903,00zł. Zakończenie obu inwestycji 
nastąpi w połowie 2020 roku.

 Jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w  Przytyku przy 
wsparciu Gminy Przytyk pozy-
skała zewnętrzne środki, dzięki 
którym wzbogaciła się o  nowy 
Defibrylator Philips FRx. 
 Defibrylator to urządzenie 
medyczne, które oddziałuje 
impulsami prądu na mię-
sień sercowy. Celem takiego 
zabiegu jest wytłumienie chaotycznych impulsów 
elektrycznych, przepływających przez serce i  przy-
wrócenie mu normalnej, regularnej pracy serca.
Niejednokrotnie sprzęt ten uratował komuś życie.  
 Choć druhowie z Przytyka mają teraz nowocze-
sne urządzenie, to jednak mają nadzieję, że nie bę-
dzie okazji go używać.

K. Chłopecka
Druh OSP w Przytyku 

 Funduszu Dróg Samorządowych to program rządowy 
ukierunkowany na wsparcie dla samorządów w  zakresie 
dofinansowania  zadań polegających na budowie, przebu-
dowie lub remoncie dróg m.in.  gminnych. Gmina Przytyk  
skorzystała z tego programu i uzyskała dofinansowanie. 
 7 listopada w Urzędzie Gminy w Przytyku podpisa-
na została umowa na wykonanie drogi Dęba – Glini-
ce. Zostanie wybudowane ponad 1600 metrów drogi, 
od skrzyżowania z drogą wojewódzką numer 740 do 
skrzyżowania z drogą gminną w Glinicach. Zaprojek-
towany  remont nie wykracza poza istniejący pas dro-
gowy. Zakres prac obejmuje: roboty pomiarowe przy 
liniowych robotach drogowych, karczowanie krzaków, 
rozebranie przepustów rurowych przy skrzyżowaniu. 
Zostanie również wykonane odwodnienie, oczyszcze-
nie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu, 
oczyszczenie przepustów pod zjazdami. Zakończenie 
prac zwieńczy położenie nowej nawierzchni i wykona-
nie oznakowania drogowego. 

 19 listopada zawarta została umowa dotycząca rozbu-
dowy drogi gminnej w Witoldowie – drugi etap. Przy-
pomnijmy, że pierwszy zakończył się w ubiegłym roku, 
a cały koszt robót wykonanych na tym odcinku opiewał 
na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Część z  tych na-
kładów – 100 tysięcy złotych gmina pozyskała wówczas 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckie-
go w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. 
Tym razem w  Witoldowie zostanie zmodernizowany 
prawie kilometrowy odcinek. Po przeprowadzeniu ro-
bót przygotowawczych wykonawca ułoży podbudowę, 
a potem nawierzchnię z betonu asfaltowego. 

Prace remontowe na drodze Dęba-Glinice
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Program odBIoru FolII 
I Innych odPadÓw 
z gosPodarstw rolnych

 Folie po sianokiszonkach, uszkodzone folie z tuneli 
warzywnych, sznurki i niektóre opakowania po środ-
kach do produkcji rolnej – to wszystko zalega w nie-
jednym gospodarstwie. 
 By rolnicy nie zaczęli tonąć w foliowych odpadach, 
Urząd Gminy podjął działania mające na celu przystą-
pienie do programu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej „Usuwanie folii rol-
niczych i innych odpadów pochodzących z działalności 
rolniczej”. Poprzez rozpowszechnienie informacji przez 
Sołtysów, a także zamieszczenie jej na stronie interne-
towej, rolnicy do 18 listopada mogli złożyć informację 
o ilość odpadów zalegających w  ich gospodarstwach. 
Na tej podstawie zostały zebrane dane niezbędne 
do złożenia przez Urząd Gminy wniosku o przystą-
pienie do programu. Aż 185 gospodarstw złożyło 
deklarację, co stanowi 131,644 Mg. Realizacja pro-
gramu uzależniona jest od pozytywnego rozpatrze-
nia wniosku i  planowana jest na pierwszą połowę 
przyszłego roku. Na terenie gminy Przytyk zostanie 
utworzony punkt zbiórki ww. odpadów, do którego 
mieszkańcy będą mogli dostarczyć zadeklarowaną ilość. 
 Przystąpienie do realizacji tego programu wynika 
z dużego zainteresowania mieszkańców gminy, którzy 
poprzez Radnych, Sołtysów ze swego terenu zgłaszali 
problem utylizacji odpadów foliowych. 

modernIzacja kuchnI 
w szkole

Gmina pOzyskała 
na remOnt kuchni 

80 000,00 zł

 Gmina Przytyk uzyskała wsparcie finansowe z  rzą-
dowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
Dzięki niniejszemu dofinansowaniu jest przeprowa-
dzany kompleksowy remont pomieszczeń kuchennych 
w  Publicznej Szkole Podstawowej imienia Przyjaciół 
Dzieci w Przytyku.
 - Nasze zaplecze kuchenne nie było odnawiane od 
wielu lat. Konieczny był już gruntowny remont – mó-
wią pracownicy szkoły.
 W październiku rozpoczęły się prace w szkolnej 
kuchni. Trzeba pamiętać, że ta kuchnia przygo-
towuje nie tylko posiłki dla swoich uczniów, ale 
i dla przedszkolaków, a także dla uczniów z Wrzo-
su. W  kuchni przygotowywanych jest około 400 
posiłków dziennie. 
 Kuchnia w  tej chwili przechodzi gruntowny re-
mont i wszystkie prace zbliżają się do końca. Jest 
już wymieniona instalacja elektryczna, wentylacyj-
na, kanalizacyjna. Pojawi się nowe wyposażenie do 
przygotowywania posiłków. Modernizacja objęła 
m.in.: roboty rozbiórkowe trzonów kuchennych, 
ścianki, posadzki, wykonanie ścian działowych 
z płyt ogniowo i wodoodpornych. 

 Pracowników kuchni najbardziej ucieszy nowy 
sprzęt kuchenny, w  tym piec konwekcyjny i kocioł. 
Dzięki temu będzie ułatwiona praca przy przygotowa-
niu posiłków. Zakończenie prac i oddanie nowej kuch-
ni planowane jest do końca bieżącego roku. 

Gmina stara się o dofinansowanie z programu usuwania folii rolniczych.

Kuchnia przed remontem.
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najPIęknIejsze PIeśnI 
ludowe I tańce 
we wrzosIe

 Ta impreza już na stałe wpisała się w kalendarz dorocz-
nych wydarzeń: we Wrzosie odbyły się Folkowe Andrzejki. 
Podczas przeglądu można było zobaczyć i posłuchać dobrze 
znane pieśni ludowe, skoczne tańce i wesołe przyśpiewki.
W sobotę 23 listopada do szkoły we Wrzosie przyby-
li nie tylko mieszkańcy gminy Przytyk. Folkowe An-
drzejki cieszą się dużym zainteresowaniem, a odbywają 
się od 2010 roku. Imprezę zorganizowało Stowarzysze-
nie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, 
wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wrzosowisko”, Publicz-
ną Szkołą Podstawową imienia Orła Białego we Wrzo-
sie oraz Wójtem Gminy Przytyk.

 W sali sportowej szkoły zgromadziła się liczna widow-
nia. Wszystkich przybyłych powitała Jolanta Kowalik, 
dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie 
i gospodyni imprezy. Wśród widzów obecni byli między 
innymi Cezary Nowek, prezes LGD „Razem dla Ra-
domki”, Magdalena Kowalczyk z-ca wójta gminy Przy-
tyk, Anna Rogulska, skarbnik gminy i radna powiatu ra-
domskiego, Ilona Drabik, dyrektor GOK-u w Przytyku, 
radni gminy, nauczyciele, mieszkańcy.
Jako pierwsze wystąpiły na imprezie dzieci z przedszko-

la w  Przytyku. 3 i  4-latkowie wzbudziły aplauz całej 
widowni. „Papryczki” świetnie sobie poradziły z tremą. 
Najpierw stanęły dumnie na scenie w pięknych stro-
jach, a  potem zatańczyły, zaśpiewały i  z  uśmiechem 
pozowały do zdjęć swoim rodzicom i  bliskim. Popis 
„Papryczek” nagrodziły gromkie brawa.
 Na Folkowych Andrzejkach zaprezentowało się łącznie 
kilkanaście zespołów śpiewaczych i kapel ludowych. Podczas 
imprezy wystąpili również przedstawiciele z Wrzosu: zespół 
śpiewaczy „Wrzosowianki”, który tworzą mieszkańcy miej-
scowości. Do śpiewu „Wrzosowianek” chętnie dołączyli wi-
dzowie, bo wiele pieśni było doskonale znanych słuchaczom.
 – Na Folkowych Andrzejkach mamy okazję posłuchać 
wielu wykonawców, ale dla mnie najlepsze są „Wrzoso-
wianki”. W tym roku zespołowi stuknie równe pięć lat 
działania, choć Stowarzyszenie „Wrzosowisko” działa 
znacznie dłużej, bo już 10 lat – powiedziała Jolanta Ko-
walik, jedna z liderek „Wrzosowiska”.
 Jeszcze przed „Wrzosowiankami” zaprezentował się ze-
spół Bieniędzice, wystąpiła też Biesiada Bierwiecka, która 
przyjechała z Bierwiec. Następnie: Zespół Śpiewaczy „Ka-
lina” z Marianowic, Zespół Folklorystyczny „Wieniawa”, 
Zespół Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna, 
Zespół Klubu Seniora z Wieniawy oraz kapele: Kapela 
Henryka Gwiazdy, Kapela Tomasza Stachury, Kapela Sta-
nisława Wyrwińskiego, Rodzinna Kapela Foktów.
 – Tak kiedyś bawiło się na wiejskich zabawach i to 
było piękne, a  my wtedy byliśmy młodsi - mówili 
ludzie na widowni.

Kto chciał – ruszał na parkiet i tańczył.

Grupa 3 i 4-latków zaprezentowała układ taneczny.

Przedszkolaki z zespołu „Papryczki” nie miały żadnej tremy przed występem.

Zespół śpiewaczy „Wrzosowianki” już od pięciu lat występuje na wielu przeglą-
dach i festiwalach.
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PIerwszy wystęP ,,PaPryczek”

Dnia 23.11.2019r. we Wrzosie odbyły się po raz ko-
lejny ,, Folkowe Andrzejki”. Uroczystość ma na celu 
integrację wokół folkloru i  dziedzictwa kulturowego 
ziemi radomskiej. Organizatorzy chcą przypomnieć 
o pięknym zwyczaju polskiej wsi, którym były wiejskie 
zabawy, podczas których grane były huczne mazurki, 
oberki i fokstroty. Dziecięcy zespół ludowy ,,Papryczki” 
wraz z panią Eweliną Markowską - Ślufarnik z Publicz-
nego Przedszkola w Przytyku miał możliwość zaprezen-
towania się śpiewając piosenkę ,,Poleczka” z repertuaru 

,, Oj ty ty, oj ty ty, za koszyczek zapłać mi…” ten i wiele innych utworów młodzi artyści po raz pierwszy zaprezentowali publiczności. 

To była piękna zabawa, jak za dawnych lat. 

dziecięcego oraz w tańcach ludowych takich jak: Gro-
zik, Koziorajka i Szot. Był to pierwszy występ małych 
przedszkolaków, którzy z ogromnym zaangażowaniem 
i  pasją występowały przed tak liczną publicznością. 
Możliwość występu zespołu ,,Papryczki” ukazuje nam 
wszystkim jak ważne jest kultywowanie tradycji śpiewu 
i tańca ludowego od najmłodszych lat.

E. Markowska – Ślufarnik
Pracownik PP w Przytyku

Kto chciał, mógł nie tylko słuchać, ale i ruszyć do tańca. 
Skoczne melodie sprawiły, że wiele par ruszyło na par-
kiet, by potańczyć sobie tak, jak kiedyś na wielu wiej-
skich zabawach. Wydarzenie zorganizowane zostało  
w ramach projektu Stowarzyszenia „Razem dla Ra-
domki” pod nazwą „Etno.Radomskie – Kultura 
na małych podwórkach” zadania dofinansowanego  
ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
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gIełda w słowIkowIe jesIenne smakołykI 
PrzedszkolakÓw

 Producenci rolni z całego regionu radomskiego i nie 
tylko, mogli również i w tym roku w komfortowych wa-
runkach sprzedawać swoje produkty. Od początku lipca 
do końca października na terenie Centrum Dystrybucji 
i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie, odbywał się han-
del lokalnymi warzywami, ale przede wszystkim głównie 
papryką. Giełda Papryki w Słowikowie bo o niej mowa, 
była chętnie odwiedzana zarówno przez plantatorów, 
producentów jak również odbiorców i hurtowników.  

 W  ciągu tych miesięcy, zaewidencjonowano ponad 
800 wjazdów na teren giełdy. Rolnicy mogli liczyć na 
stałe grono odbiorców papryki oraz możliwość sprzeda-
ży produktów do zakładów przetwórstwa warzyw i owo-
ców. Według naszych szacunków, obrót wyniósł kilkaset 
ton papryki. Papryka kupiona na giełdzie trafiała nie 
tylko na polskie stoły, lecz także za granicę. Z uwagi na 
uprawę ww. warzyw handel ten ma charakter sezonowy, 
w tym roku zakończył się z końcem października. Od-
biorcy papryki i innych warzyw wyrażają duże zaintere-
sowanie handlem na giełdzie również w przyszłym roku. 

Magdalena Kowalczyk
 Zastępca Wójta Gminy Przytyk 

 Jesień to doskonały czas, aby wzbogacić dietę naszych 
przedszkolaków w mnóstwo smacznych, sezonowych wa-
rzyw i owoców. Bogactwa, jakie niesie ze sobą ta niezwy-
kle kolorowa pora roku, powinny zostać przez nas dobrze 
wykorzystane. Samodzielne komponowanie posiłków to 
niezwykła przyjemność dla nas wszystkich. W  naszym 
przedszkolu dzieci z wielu grup przygotowały z sezono-
wych smakołyków pyszne przekąski. Grupa Misie przy-
rządziła zdrowe kanapki, grupa Smerfy soczystą sałatkę 
owocową, grupa Słoneczka pyszną szarlotkę, natomiast 
grupy: Krasnoludki i Żabki kolorowe szaszłyki. Jak wia-
domo, na dobre samopoczucie i  stan zdrowia wpływa 
między innymi dieta bogata w warzywa i owoce, które są 
źródłem wielu witamin i składników mineralnych. Atrak-
cyjne, kolorowe posiłki przygotowane z sezonowych sma-
kołyków były dla dzieci idealną zachętą do spróbowania 
smaków jakie niesie ze sobą jesień…

E. Wziątek
Pracownik PP w Przytyku

Szarlotka z jabłkami i cynamonem zniknęła w jednej chwili.

Najfajniejszy moment zajęć – degustacja przygotowanych osobiście smakołyków. Zainteresowanie sprzedażą papryki było duże. 

Już teraz zapraszamy 
wszystkich zainteresOwanych 

dO współpracy!

Do ostatniego dnia rolnicy sprzedawali paprykę.
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zmIana oPłat za odPady
trzeBa segregować śmIecI

nowe konto Bankowe

jak segregujemy odPady?

 Niestety – nie da się uniknąć wzrostu opłat za odbiór 
i utylizację śmieci. Można jednak zmniejszyć koszty, jeśli 
będziemy segregować odpady.
 W  całej Polsce wzrastają stawki za odbiór odpadów. 
Wszystko dlatego, że wzrosły ceny energii, paliwa, w górę 
poszła płaca minimalna – w tym pracowników składowisk. 
Polska musi też spełnić wyższe wymogi recyklingowe „na-
rzucone przez rząd”. Została podwyższona tak zwana opła-
ta marszałkowska, która od 2018 roku regularnie wzrasta 
z kwoty 24,50 zł/Mg do 140zł/Mg w 2018r., natomiast 
w  2019r. wyniosła już 170zł/Mg. Planowane są dalsze 
podwyżki i kwota ta w 2020r. wyniesie około 270zł/Mg. 
Wzrost opłat środowiskowych znacząco wpływa na koszty 
prowadzenia działalności, a co za tym idzie, przedsiębiorcy 
zajmujący się odbiorem i  zagospodarowaniem odpadów 
przenoszą koszty na osoby korzystające z ich usług, czyli 
po prostu podnoszą ceny. 
 Niestety to niejedyne przyczyny takiego stanu rzeczy, 
ponieważ są nimi również: niewystarczająca liczba insta-
lacji komunalnych, brak konkurencyjności wśród firm 
zajmujących się wywozem i  zagospodarowaniem odpa-
dów oraz małe zaangażowanie producentów opakowań 
w ograniczenie lawinowo rosnącego strumienia odpadów. 
A ponadto zmiany przepisów, dotyczących standardów 
bezpieczeństwa, elektromobilności i  kontroli wizyjnej 
składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów. Nowe-
lizacja ustawy o utrzymaniu czystości wprowadza te zmia-
ny, które obowiązują od 6 września 2019r. 
 Mieszkańcy gminy, którzy segregują śmieci, zapłacą za 
ich odbiór mniej niż ci, którzy tego nie robią. Firma odbie-

Zgodnie ze zmianą ustawy o  utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. 2019.2010 t.j.) środki 
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z po-
krywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi. Środki pocho-
dzące z tych opłat gmina gromadzi na wyodrębnionym 
rachunku bankowym.
 Z pobranych należności gmina pokrywa koszty funk-
cjonowania systemu gospodarowania odpadami ko-
munalnymi, które obejmują koszty:
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych;
1. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbie-

rania odpadów komunalnych;
2. obsługi administracyjnej tego systemu;
3. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego po-

stępowania z odpadami komunalnymi.
W  związku z  powyższym od 01 stycznia 2020 roku 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
należy wpłacać na konto bankowe o numerze:
56 9115 0002 0070 0700 0055 0059

J. Pudzianowska
 Pracownik UG w Przytyku

Worek Niebieski Worek Zielony Worek Żółty Worek Brązowy Worek Czarny

- opakowania z tektury i papieru

- gazety, książki, zeszyty

- torebki papierowe

- papier pakowny, szkolny, biurowy

 - butelki, słoiki szklane po napojach 
 i żywności

- szklane opakowania po kosmetykach

- butelki po napojach,
- opakowania po chemii gospodarczej, 
 kosmetykach
- plastikowe zakrętki
- plastikowe torebki, worki, reklamówki 
 i inne folie;
- plastikowe koszyczki po owocach 
 i innych produktach;
- puszki po napojach, sokach;
- puszki z blachy stalowej po żywności
 (konserwy);
- złom żelazny i metale kolorowe
- folia aluminiowa
- kartony po mleku 

- drobne gałęzie drzew i krzewów

- liście, kwiaty i skoszona trawa

- trociny i kora drzew

- owoce, warzywa, odpadki kuchenne 
 itp.

 pozostałe odpady 
komunalne

Nie wrzucamy:

- kartonów po mleku i napojach 
- papieru powlekanego folią i kalką
- pampersów, podpasek
 pieluch jednorazowych

Nie wrzucamy :

- ceramika, doniczki
- znicze z zawartością wosku
- żarówki i świetlówki
- szkło kryształowe
- termometry i strzykawki
- fajans i porcelana 
- szyby okienne i zbrojone

Nie wrzucamy:

- strzykawki, wenflony i inne artykuły 
 medyczne
- odpady budowlane i rozbiórkowe;
- nieopróżnione opakowania po lekach 
 i farbach, lakierach i olejach;
- zużyte baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny 
 i elektroniczny

Nie wrzucamy :

- kości zwierząt
- mięso i padlina zwierząt
- olej jadalny
- drewno impregnowane
- płyty wiórowe i MDF
- leki
- odchody zwierząt
 popiół z węgla kamiennego

rająca odpady będzie sprawowała nadzór nad zbieranymi 
odpadami, śmieci niesegregowane (zmieszane) przyjmie, 
ale powiadomi o tym fakcie Urząd Gminy, który zgodnie 
z ustawą naliczy podwyższoną opłatę. 
 Nowela ustala też stawki, jakie za śmieci będą płacić 
właściciele domków letniskowych lub innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa. 
Zachęcamy mieszkańców do segregacji odpadów. 
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BezPłatne BadanIa 
ProFIlaktyczne dzIecI 
I młodzIeży do 18 roku życIa

śluBowanIe klas 
PIerwszych w PsP 
w Przytyku 

 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowot-
nej w  Przytyku z  Filią we Wrzeszczowie, realizu-
je w  ramach zawartej umowy z  Narodowym Fun-
duszem Zdrowia świadczenia opieki zdrowotnej 
na leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 
roku życia. Leczenie stomatologiczne odbywa się w Filii 
we Wrzeszczowie po uprzednim ustaleniu wizyty.

 Ponadto Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Przytyku podpisał umowę z Gminą Przy-
tyk, której celem jest zapewnienie uczniom szkół, któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Przytyk (PSP 
im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku, PSP im. Orła Białego 
we Wrzosie, PSP im. K. Makuszyńskiego we Wrzeszczo-
wie) świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdro-
wotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej 
zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 
zdrowotnej nad uczniami. W ramach leczenia wykony-
wany jest rentgen. 

Olga Frynas-Duda
Dyrektor SPZOZ w Przytyku

W dniu 18 października w PSP im. Przyjaciół Dzieci od-
była się uroczystość ślubowania klas pierwszych, w któ-
rej wzięły udział delegacje klasowe naszej szkoły, rodzice 
uczniów klas pierwszych i  zaproszeni goście skarbnik 
gminy Przytyk pani Anna Rogulska, dyrektor banku 
Rzemiosła w Przytyku – pan Robert Bukowski, dyrektor 
Biblioteki Gminnej – Mirosław Krzyszewski, kierownik 

Klasa I A z wychowawcą p. Anną Zasadą

Klasa I B z wychowawcą p. Justyną Szwarnewicz

Klasa I C z wychowawcą p. Barbarą Pośnik 

nie zwlekaJ!
umów się na wizytę, 

tel. (048) 618-01-06

ref. Oświaty w Urzędzie Gminy – Małgorzata Mizerska
-Kot . Ślubowanie przygotowały wychowawczynie klas 
pierwszych p. Anna Zasada, Justyna Szwarnewicz oraz 
Barbara Paśnik. Dzieci klas pierwszych zaprezentowały 
program artystyczny, który zachwycił wszystkich zebra-
nych gości i  złożyły tradycyjne ślubowanie na ucznia 
szkoły, zaś pani dyrektor Izabela Witkowska przypie-
czętowała ów fakt uroczystym gestem pasowania „szkol-
nym ołówkiem”. Dyrektor Banku Rzemiosła wręczył 
zaś uczniom książeczki oszczędnościowe z  wkładem, 
zachęcając do oszczędzania pieniędzy w ramach SKO.

T. Błaszczyk
 Nauczyciel PSP w Przytyku 
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PasowanIe PIerwszakÓw w PuBlIcznej szkole 
Podstawowej we wrzosIe 

Pomoc PsychologIczna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytyku in-
formuje, że Caritas Diecezji Radomskiej w  okresie  
od IX 2019 roku do XII 2021 roku udziela nieodpłat-
nej pomocy w następujących formach:

•	  Grupa wsparcia dla Rodziców Dzieci, które przeży-
wają różne trudności emocjonalne, bądź  
są leczone z powodu chorób psychicznych

  (czas realizacji IX 2019 r. do XII 2021 r.)
•	  Indywidualna psychoterapia dla małych Dzieci  

(od 0 do 10 roku życia), 
  w tym Niemowląt z Matkami 
  (czas realizacji I 2020 r. do XII 2021 r.)
•	  Indywidualna psychoterapia dla Młodzieży  

(od 11 do 18 roku życia)
  (czas realizacji IX 2019 r. do XII 2021 r.)

29 października 2019 roku odbyła się uroczystość Pa-
sowania na Ucznia klasy I. To wydarzenie zawsze wzbu-
dza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli 
jak i  rodziców. Na ceremonię przybyli zaproszeni go-
ście: ksiądz proboszcz Wojciech Dobczyński, kierownik 
Oświaty w Przytyku pani Małgorzata Mizerska - Kot, 
dyrektor Banku Spółdzielczego w  Przytyku pan Ro-
bert Bukowski, przewodnicząca Rady Rodziców pani 
Agnieszka Puchniarz, Rodzice pierwszoklasistów, dzieci 
z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klasy II i III 
wraz z wychowawcami. Uczniowie klasy I przedstawili 
program artystyczny, w którym zaprezentowali umiejęt-
ności recytatorskie, wokalne i  ruchowe, odpowiedzieli 

•	 Indywidualna psychoterapia dla Osób Dorosłych
 (czas realizacji I 2020 r. do XII 2021 r.)
•	 Psychoterapia dla Par i Rodzin z Dziećmi
 (czas realizacji IX 2019 r. do XII 2021 r.)

Pomoc skierowana jest do mieszkańców regionu ra-
domskiego m.in. mieszkańców Gminy Przytyk, którzy 
potrzebują wsparcia z związku z problemami emocjo-
nalnymi, rodzinnymi czy wychowawczymi. 
Miejsce realizacji: siedziba Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Radomiu, ul. Kościelna 14b.
Osoby zainteresowane proszone są o  wcześniejsze 
zapisanie się telefonicznie pod numerem telefonu:  
(48) 365-10-87 od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8.00 do 16.00.

A. Warchoł
Pracownik GOPS w Przytyku

na wiele trudnych pytań. To był egzamin na szóstkę! 
Najważniejszym momentem uroczystości było złożone 
przez dzieci uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz 
pasowanie na ucznia, którego dokonała dyrektor szkoły 
Pani Jolanta Kowalik. W ten sposób pierwszoklasiści zo-
stali oficjalnie włączeni do grona uczniów PSP im. Orła 
Białego we Wrzosie. Na zakończenie wszyscy uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i teczki ucznia. Nie za-
brakło upominków od zaproszonych gości: książeczki 
SKO, kolorowanki i bajki oraz mnóstwo słodkości. Na-
szym najmłodszym Uczniom życzymy samych sukcesów 
i radości ze zdobywania wiedzy. 

R. Kot
 Nauczyciel PSP we Wrzosie
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mazowIeckI konwent 
anImatorÓw kultury 
we wrzosIe

 Nasi mali strażacy, działający w Młodzieżowej Dru-
żynie Pożarniczej w Przytyku udowodnili, że sport to 
zdrowie! Zaraz po zajęciach lekcyjnych spotkali się 18 
października na boisku Orlik w Przytyku. Tam czekały 
na nich zadania przygotowane przez druhnę Karolinę 
Kiełbasę, druhnę Joannę Pankowską oraz druha Toma-
sza Kułakowskiego.
 Najpierw była rozgrzewka, przebieżka, a  następnie 
młodzi druhowie zmierzyli się w  kilku dziedzinach 
sportu. Wspólne ćwiczenia bardzo się wszystkim po-
dobały, wspólnie świetnie się bawili.

K. Chłopecka
 Druh OSP w Przytyku 

 W piątek, 27 września 2019r, gościliśmy we Wrzosie 
dyrektorów i przedstawicieli instytucji kultury z Ma-
zowsza, którzy wzięli udział w wyjątkowym wydarze-
niu – w trzeciej edycji mazowieckiego Konwentu Ani-
matorów Kultury. Przybyli do nas z  wizytą studyjną 
zatytułowaną „Paprykarz podradomski”.
 Trzecia edycja Mazowieckiego Konwentu Anima-
torów kultury była wydarzeniem adresowanym do 
osób zajmujących się edukacją kulturalną. Celem 
Konwentu było spotkanie i  integracja animatorów 
kultury oraz osób zajmujących się edukacją kultural-
ną i pracujących w instytucjach kultury, w organiza-
cjach pozarządowych, szkołach. 
 We Wrzosie, uczestnicy Konwentu spotkali się z Dy-
rektorem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego we Wrzosie, Panią Jolantą Kowalik, członki-
niami Stowarzyszenia WRZOSOWISKO oraz człon-
kami Zespołu Śpiewaczego Wrzosowianki, a  także 
przedstawicielami Lokalnej Grupy Działania „Razem 
dla Radomki”. Uczestnicy zaprezentowali swoje do-
świadczenia z  zakresu animacji społeczno-kulturalnej 
a następnie przystąpili do zmagań kulinarnych. Dru-
żyny mieszane gości i  gospodarzy przygotowali zrazy 
po białobrzesku i  sałatkę paprykową. Stowarzyszenie 
WRZOSOWISKO przedstawiło swoje potrawy flago-
we czyli pierogi i leczo. 
 Organizatorami tego wydarzenia byli: Miejski Ośro-
dek Kultury „Amfiteatr” w  Radomiu, Mazowieckie 
Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Rado-
miu, Forum Kultury Mazowsze, Mazowiecki Instytut 
kultury oraz Fundacja Obserwatorium.

Jolanta Kowalik
Dyrektor PSP we Wrzosie

zBIÓrka „aktywny strażak”

Uczestnicy Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury. 

Ćwiczenia na Orliku spodobały się młodym strażakom.

trwaJą zapisy dO młOdzieżOweJ 
drużyny pOżarniczeJ. 
kOntakt telefOniczny: 

600 998 212 
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śluBowanIe PIerwszoklasIstÓw 
PsP we wrzeszczowIe

Bajkowy śwIat mojego mIsIa

Pierwszoklasiści z  Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Kornela Makuszyńskiego są już pełnoprawnymi ucznia-
mi. W dniu 5 listopada br. odbyło się uroczyste ślubo-
wanie i pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. 
W uroczystości tej, oprócz całej społeczności szkolnej, 
wzięli udział zaproszeni goście: ks. Proboszcz dr Andrzej 
Bogdan Łukasiewicz, kierownik referatu Oświaty pani 
Małgorzata Mizerska-Kot, która reprezentowała Urząd 
Gminy w  Przytyku, dyrektor Banku Spółdzielczego 
Rzemiosła w Radomiu Oddział w Przytyku – pan Ro-
bert Bukowski oraz rodzice i bliscy pierwszoklasistów.
W  niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być dobry-
mi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką 
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu 
ślubowania pan dyrektor Witold Kosiec dokonał sym-
bolicznego pasowania na ucznia wypowiadając zdanie: 
„Pasuję Cię na ucznia…” i  dotykając ołówkiem, jak 
czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów.
Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona spo-
łeczności szkolnej musiały zdać egzamin, który prze-
prowadził niezwykły gość „Koziołek Niematołek” 
- (jak się nam przedstawił). Sprawdził, czy dzieci są go-
towe, by wyruszyć do krainy wiedzy, czy trudom nauki 
podołają i czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, od-
świętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zapre-
zentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów 
było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz 
udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych py-
tań. Po zakończonej prezentacji Koziołek potwierdził, 
iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszo-
klasisty” i mogą być uczniami szkoły  imienia Kornela 
Makuszyńskiego.

Pierwsze gratulacje i  życzenia wielu sukcesów w  nauce 
w  imieniu wójta gminy Przytyk złożyła uczniom pani 
Małgorzata Mizerska – Kot i wręczyła kosz pełen słody-
czy. Następnie kilka słów do pierwszaków skierował dy-
rektor banku pan Robert Bukowski. Pogratulował rodzi-
com wspaniałych pociech, a dzieciom zdanego egzaminu 
i wręczył im książeczki oszczędnościowe z wkładem 10 zł.
Życzenia i słowa uznania za występ wypowiedział rów-
nież ks. proboszcz dr Bogdan Andrzej Łukasiewicz. Na 
zakończenie głos zabrał dyrektor szkoły, który życzył 
pierwszoklasistom wielu sukcesów, radości z  każdego 
dnia pobytu w  szkole, zapału do pracy i  nauki. Do 
życzeń dołączyli się także rodzice pierwszaków oraz 
uczniowie klas starszych. Zwieńczeniem uroczystości 
były pamiątkowe zdjęcia i poczęstunek przygotowany 
przez mamy. Część artystyczną ślubowania przygo-
towała wychowawczyni klasy pierwszej pani Elżbieta 
Słomka we współpracy z panią Marią Czarnecką Cie-
ślak, która czuwała nad oprawą muzyczną i panią Mał-
gorzatą Bieńkowską, która przygotowała dekorację.

E. Słomka 
 wych. kl. I PSP we Wrzeszczowie

25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia. Z  tej okazji Gminna Biblioteka Publiczna 
zorganizowała występ krakowskiego Teatru „Edu-Artis” 
zatytułowany „Bajkowy świat mojego misia”. Spektakl 
obejrzały i wzięły w nim udział dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku. Występ krakow-
skiego teatru był wspaniałą podróżą do krainy marzeń 
i wyobraźni, zakończoną uroczystymi urodzinami głów-
nego bohatera, Misia. Pełen przygód spektakl zwieńczył 
wspólny, dziecięcy „pociąg”. Najmłodszym uczniom bar-
dzo się podobało i  każdy po przedstawieniu wychodził 
z uśmiechem na buzi.

Mirosław Krzyszewski
Dyrektor GBP w PrzytykuŚlubowanie pierwszoklasistów PSP we Wrzeszczowie. 

Miś: przytulanka, który pozwala nam dorastać. 
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Zgodnie z tradycją naszego przedszkola 31 października 
w Publicznym Przedszkolu w Przytyku odbyło się „Paso-
wanie na przedszkolaka”, które przygotowały pani Ewe-
lina Wziątek, Anna Kowalczyk i  Renata Markowska. 
To pierwsza tak wyjątkowa uroczystość w życiu dzieci, 
które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły 
swoją przygodę z przedszkolem. Dla najmłodszych było 
to ogromne przeżycie, ale trzymały się bardzo dzielnie. 
Dzieci niecierpliwie oczekiwały na tę ważną dla nich 
chwilę. Uroczystości rozpoczęły się od części artystycz-
nej gdzie przedszkolaki zaprezentowały to, czego przez 
wiele tygodni uczyły się w przedszkolu. Był to dla nich 
ogromny ale miły wysiłek, z jednej strony trwał ciągle 
proces adaptacyjny a z drugiej musiały się skupić na pró-
bach. Z uśmiechami na twarzach recytowały wierszyki 
i śpiewały piosenki otrzymując od rodziców i zaproszo-
nych gości gromkie brawa. Złożyły uroczystą przysięgę 
po czym Pani Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego 
ołówka” dokonała „Aktu pasowania”. Po pasowaniu 
głos zabrała p. Anna Rogulska skarbnik Gminy Przytyk 
życząc przedszkolakom samych sukcesów i wręczając dla 
każdej grupy kosz słodyczy. Nie zabrakło życzeń i słod-
kich upominków oraz dyplomów. Po części oficjalnej 
nadszedł również czas na niespodziankę przygotowaną 
przez nauczycieli i  pracowników przedszkola, którzy 
zmienili się w prawdziwych artystów. W tym roku za-
skoczyli oni swoją widownię przedstawieniem o  Jasiu 
i Małgosi, ale w wersji nieco zmienionej gdzie oprócz 
głównych bohaterów pojawiły się również czarowni-
ce i wilk. Wszystkim bardzo podobało się przedsta-
wienie a  same dzieci z uwagą śledziły przebieg całej 
opowiedzianej w  sposób zabawny historii o przygo-
dach dwójki dzieci. Na pewno był to niezapomnia-
ny dzień, pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla 
dzieci, rodziców jak i nauczycielek.

E. Wziątek
Pracownik PP w Przytyku

szczePIenIa ochronne 
PrzecIwko gryPIe dla 
mIeszkańcÓw gmIny 
Przytyk Po 60 roku życIa

Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Gmi-
nę Przytyk, SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie 
bezpłatnie zaszczepił w 2019 roku już ponad 170 osób 
po 60 roku życia. Jeszcze cały czas można skorzystać ze 
szczepienia. Więcej informacji w  SPZOZ w  Przytyku 
z Filią we Wrzeszczowie lub pod numerem: (48) 618 00 
69 (rejestracja SPZOZ w Przytyku) lub (48) 618 01 06  
(rejestracja w filii SPZOZ we Wrzeszczowie).

Olga Frynas-Duda
Dyrektor SPZOZ w Przytyku 

 

seniOrze dbaJ 
O zdrOwie, 

zaszczep się!

Pierwszaki wśród swoich koleżanek i kolegów z grup, a także rodziców złożyły 
uroczystą przysięgę.

Grupa Misie której wychowawcą jest pani Anna Kowalczyk.

Grupa Motylki, której wychowawcą jest pani Katarzyna Błaszczyk 

PasowanIe na Przedszkolaka
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W dniu 8 listopada br. w naszej szkole odbyła się uroczysta 
akademia z okazji 101 rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości, zorganizowana przez klasę VIII a, chór szkolny 
oraz wychowawcę klasy p. A. Wiszniewską oraz p. Bożenę 
Gryzło. Na początku akademii głos zabrała dyrektor szkoły 
– p. Izabela Witkowska, która w swoim przemówieniu przy-
pomniała zebranym uczniom o tym, jak ważny jest dzień 
11 listopada w historii naszej ojczyzny oraz zaprosiła wszyst-
kich zebranych do odśpiewania 4 pełnych zwrotek hymnu 
w ramach akcji „Szkoła do hymnu”. Akcja była kontynuacją 
ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”, w któ-
rej wzięli udział uczniowie oraz nauczyciele z blisko 24 tys. 
placówek w kraju i za granicą, w tym naszej.
Dalsza część akademii miała formę koncertu pieśni patrio-
tycznych kojarzonych właśnie z walką Polaków o wyzwole-
nie spod władzy zaborców. Uczniowie mieli okazję aktywnie 
włączyć się we wspólne śpiewanie „Roty”, „Legionów” czy 
„Warszawianki” za sprawą okolicznościowych śpiewników, 
opracowanych specjalnie na ten dzień. Akademia okazała się 
świetną okazją do utrwalenia polskich pieśni patriotycznych. 
Cała społeczność szkolna chętnie wzięła udział w tej inicjaty-
wie, co było bardzo dobrze i wyraźnie – słychać!

T. Błaszczyk
 Nauczyciel PSP w Przytyku

śwIatowy dzIeń taBlIczkI 
mnożenIa

W dniu 4 października 2019 roku, po raz pierwszy Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskie-
go we Wrzeszczowie wzięła udział w Światowym Dniu 
Tabliczki Mnożenia. Światowy Dzień Tabliczki Mnoże-
nia to akcja edukacyjna, która odbywa się każdego roku 
w pierwszy piątek października. Ma ona zachęcić uczniów 
do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich 
wakacjach, a  także uświadomić, iż znajomość tablicz-
ki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. Przed 
wyznaczonym dniem akcji uczniowie „oswajali” się z ta-
bliczką mnożenia i przypominali sobie różne przykłady, 
szczególnie te trudniejsze… w  formie zabawy „Hasło 
– Odzew”. W  ciągu dwóch dni zdobywali w  ten spo-
sób punkty za udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Gdy 
uzbierali ich dziesięć, mogli w ten sposób otrzymać ocenę 
bardzo dobrą z matematyki. W naszej szkole ten dzień, 4 
października, był dniem szczególnym. Rozpoczął się on 
apelem szkolnym, podczas którego pan dyrektor Witold 
Kosiec wypowiedział formułę: Światowy Dzień Tabliczki 
Mnożenia uważam za otwarty. Następnie koordynator 
pani Izabela Matracka przedstawiła program akcji i... roz-
poczęły się egzaminy dla chętnych uczniów! Każdy uczeń 
miał szansę spróbować swoich sił. Najpierw wybierał los 
z pięcioma przykładami mnożenia, następnie odpowiadał 
przed Komisją Egzaminacyjną. Za prawidłowe rozwiąza-
nie działań w ciągu trzech minut odpowiadający otrzymy-
wał imienny certyfikat i uzyskiwał tytuł Eksperta Tabliczki 
Mnożenia. W razie pomyłki można było po 30 minutach 
zdawać go ponownie. Obchody światowego Dnia Ta-
bliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytyw-
nych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Mamy 
nadzieję, że to matematyczne święto wejdzie na stałe do 
naszego szkolnego kalendarza. Gratulujemy wszystkim 
„Ekspertom Tabliczki Mnożenia”, dziękujemy Egzamina-
torom i wszystkim uczestnikom, liczymy na równie duże 
zainteresowanie w  przyszłym roku. Lokalnymi koordy-
natorami akcji były panie: Dorota Radomska, Elżbieta 
Słomka, Izabela Matracka i  Marzena Kosiec. Światowy 
Dzień Tabliczki Mnożenia był pierwszym modułem in-
nowacji pedagogicznej „Z matematyką na Ty” realizowa-
nej w naszej szkole w roku szkolnym 2019/2020.

M. Kosiec
 Nauczyciel PSP we Wrzeszczowie 

2x2 =4, ale już 2x4x67x83 … to już jest trudniejsze. Brawo dla „Ekspertów” 

Pieśni patriotyczne w wykonaniu młodzieży. 

śwIęto nIePodległoścI 
w PsP Im. PrzyjacIÓł dzIecI 
w Przytyku
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 Do szkoły i  przedszkola w  Przytyku przyjechali 
druhowie z  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Przytyku.  
Był to dla naszych uczniów i przedszkolaków dzień pełen 
wrażeń. Spotkanie z prawdziwym strażakiem okazało się 
bardzo emocjonujące i pouczające. Oprócz oczywistych 
zadań strażaków, do których należą między innymi ak-
cje ratowniczo – gaśnicze, jednostka ochotniczej Straży 
Pożarnej dba także o szerzenie wiedzy na temat zagrożeń 
związanych z czadem, czy też udzielania pierwszej po-
mocy. Jak co roku strażacy odwiedzili placówki oświatowe 
– Publiczną Szkołę Podstawową, a także przedszkole z po-
gadanką dla dzieci. 

 
 
 Druhna Mariola Wikalińska oraz druh Mateusz 
Kowalczyk przybliżyli małym słuchaczom w  przed-
szkolu zasady udzielania pierwszej pomocy przedme-
dycznej, bezpieczeństwa na drodze oraz wytłumaczyli 
jakim niebezpieczeństwem jest czad. Dzieci miały 
możliwość sprawdzenia swoich sił i zdobytej wiedzy 
na fantomie pierwszej pomocy, a w nagrodę otrzyma-
ły opaski odblaskowe, by być widoczne na drodze. 

 Bezpieczeństwo kierowców i  pieszych jest bardzo 
ważne, a zimą warunki pogodowe mogą pogorszyć stan 
bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest dbanie o  stan 
dróg i  chodników w pobliżu naszych posesji. Przypo-
minamy, że zgodnie z prawem, to na właścicielach po-
sesji i nieruchomości spoczywa obowiązek odśnieżania 
chodników, ale także usuwania zanieczyszczeń - śmieci, 
błota, także tego pośniegowego. W przypadku ślizgawi-
cy trzeba posypać chodnik piaskiem, a zalegający śnieg 
należy zgarnąć na krawędź chodnika. Należy również 
pamiętać, by usuwać śnieg z dachu, by na przechodniów 
i na mieszkańców domu nie spadły zwisające sople lodu, 
czy pryzmy śniegu.
 Urząd Gminy w Przytyku informuje, że za zimowe 
utrzymanie dróg na terenie gminy odpowiedzialne są 
następujące podmioty:

Druhna Mariola Wikalińska oraz druh Mateusz Kowalczyk przybliżyli 
słuchaczom zasady udzielania pierwszej pomocy.

Sami uczniowie także próbowali ćwiczyć na fantomie.

strażacka lekcja z dzIećmI 
sPotkanIe w szkole 
I Przedszkolu

zImowe utrzymanIe drÓg na 
terenIe gmIny Przytyk

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.: 7:00 – 15:00 w dni robocze 
telefon 600-031-633. 

wykaz dróg wojew-
ódzkich: 

 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. komórkowy 609-530-445, 
kierownik Obwodu: Andrzej Nowocień, 
tel. 601-073-834. 
Firma obsługująca teren gminy: 
KOS-BUD Grzegorz Kosterna 
ul. Czachowskiego 8,27-100 Iłża 
tel. 732-722-552. Usługi Transportowe 
Ciężarowe i Pogrzebowe Zbigniew Gorzewski 
Taczów 9A, 26-652 Zakrzew.

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; 618 00 87; 618 05 50

 Wszelkie wnioski oraz zastrzeżenia prosimy składać 
bezpośrednio właściwej jednostce organizacyjnej.
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 W  dniu 15.11.2019r. w  PSP im. Przyjaciół Dzieci 
w Przytyku odbył się uroczysty wieczorek poetycki przy-
gotowany przez nauczycieli naszej szkoły – p. Elżbietę 
Fokt, Danutę Makuch, Tomasza Błaszczyka, Małgorzatę 
Leśnowolską i Bożenę Gryzło. Przedstawienie powstało 
w ramach prowadzonej w naszej szkole innowacji peda-
gogicznej. Gościem specjalnym wieczorku poetyckiego 
była współczesna poetka – pani Hanna Szymborska – 
poetka z Mrągowa, urodzona i wychowana jednak na 
Mazowszu. Autorka licznych wierszy. Jej twórczość stała 
się inspiracją do stworzenia całego wieczorku – autorka 
pisze często o przyrodzie, o przemijaniu, o szeroko po-
jętym życiu człowieka. Wieczorek i  teksty recytowane 
przez uczniów i uczennice klas V i VI również traktowa-
ły o porach roku i przyrodzie i były zaczerpnięte z twór-
czości pani Szymborskiej. Najpierw pojawiły się teksty 
dotyczące wiosny, później lata, jesieni i  zimy. Całość 
okraszona piosenkami Edyty Geppert, Edyty Górniak 
oraz wielu innych polskich artystów. Każdemu z  tek-
stów towarzyszyła wyświetlana w tle adekwatna do treści 
utworu grafika, która jeszcze bardziej wprowadzała na-
sze zmysły w nastrój przemijania, melancholii i zadumy.
Pod koniec spotkania głos zabrała sama poetka, która 
serdecznie podziękowała za piękną interpretację jej tek-
stów oraz przeczytała kilka swoich ulubionych tekstów. 
W dalszej części spotkania głos zajęła pani dyrektor Iza-
bela Witkowska, która podziękowała p. Szymborskiej za 
przybycie do naszej szkoły, podziękowała również na-
uczycielom i uczniom za przygotowanie całego przedsię-
wzięcia oraz zaprosiła wszystkich przybyłych rodziców 
i gości na słodki poczęstunek.

T. Błaszczyk
 PSP w Przytyku

 W dniu 12.11.2019 r. w szkole we Wrzeszczowie od-
była się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. Była to doskonała okazja do przypomnie-
nia sobie, jak nasza Ojczyzna szukała dróg do wolności, 
jak stawała się Niepodległa i jak ciężko żyło się ludziom 
pod zaborami. Uczniowie kl. VIII , VII oraz chór szkolny 
przekazali wszystkim tę „żywą lekcję” historii w pięknych 
strofach poetów polskich i w słowach pieśni patriotycznych. 
 Trzeba przyznać, że pieśni takie jak: „Legiony”, „Sza-
ra piechota”, „Rota” (czy wiele innych) zawsze są chętnie 
śpiewane przez uczniów, nawet tych najmłodszych. Bez 
zbytniego patosu można rzec, że „serca nam wtedy rosną”.
Staramy się, by w naszej szkole uczniowie każdego roku 
nauczyli się jednej, nowej pieśni, by pozostała w nich na 
zawsze, by czuli się dumni, ze swej miłości do Ojczyzny, 
na swój uczniowski sposób. Podniosły nastrój, piękna de-
koracja, odświętne stroje dopełniły atmosfery tego dnia. 
Po uroczystości dyrektor szkoły podziękował wszystkim 
artystom oraz nauczycielom zaangażowanym w przygo-
towanie tego przedsięwzięcia.

M. Maj-Olszowiec
Nauczyciel PSP we Wrzeszczowie

Uczniowie klas V i VI wraz z opiekunami i gościem wieczoru poetyckiego.

,, Związana pętlą czasu przeżywam krótki epizod bycia tutaj…” Poetka przed-
stawiła swoje ulubione wiersze. 

wIeczorek PoetyckI „cztery 
Pory roku jako etaPy 
ludzkIego życIa”

„radość z nIePodległej”



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 y18

Wszyscy z ciekawością śledzili losy głównych bohaterów przedstawienia. 

Wspólne zdjęcia to miła pamiątka.

Zawód wywróżony, ale czy wróżba się sprawdzi, czas pokaże.

Czy to samolot, wakacje na plaży, a może wędrówki w górach? Wyobraźnia dzieci 
była nieograniczona podczas wróżenia z wosku. 

Konstrukcje z patyczków to super pomysł na zabawę.

 Jest taka jedna noc w roku, kiedy świat realny łączy się 
ze światem magii, czarów i wróżb. Wieczór Andrzejko-
wy to wspaniała okazja do dobrej zabawy, a jednocześnie 
jest źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych. 
Wróżby pobudzają wyobraźnię, uczą kreatywności, 
pozwalają oderwać się od rzeczywistości i  przenieść 
w świat marzeń i fantazji. W Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Przytyku dn. 22.11.2019 r. odbyły się ,,Bajkowe 
Andrzejki”, na które przybyło około 150 dzieci prze-
branych za postacie ze świata bajek. Imprezę rozpoczął 
spektakl oparty na bajce ,,Jaś i Małgosia” w wykonaniu 
pracowników Publicznego Przedszkola w  Przytyku na 
czele z  panią Anetą Szczepanik Dyrektor Przedszko-
la. To była niesamowita niespodzianka dla wszystkich 
uczestników. Podczas dalszej zabawy nie zabrakło tra-
dycyjnego lania wosku, które cieszyło się bardzo dużym 
zainteresowaniem. Z  ,,magicznego serca’’, każdy mógł 

,, Bajkowe andrzejkI” 

poznać imię swojej przyjaciółki czy przyjaciela, a także 
uzyskać odpowiedź na pytanie: czym będzie zajmował 
się w przyszłości? Okazało się, że w naszej Gminie będzie 
najwięcej strażaków i policjantów. Uzupełnieniem wie-
czoru były konkursy sportowe, malowanie buziek, a tak-
że fotobudka, dzięki której każdy otrzymał pamiątkowe 
zdjęcie. Oprócz wesołej zabawy i wróżb dla dzieci został 
przygotowany słodki poczęstunek, wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe kapelusze i ciasteczka z wróżbą. 

Ilona Drabik 
 Dyrektor GOK w Przytyku 

hOkus pOkus… 
czary mary…
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Ewa Ziętek wyróżniona podczas Dnia Animatora Kultury

Po ceremonii wręczenia nagród artyści zaprezentowali swój kunszt. 

Zwycięska drużyna dziewcząt.

 W  Miejskim Ośrodku Kultury w  Pionkach już po 
raz jedenasty wyróżniono i doceniono pracę osób, któ-
re są aktywne w obszarze kultury. Wśród wyróżnionych 
była Ewa Ziętek z gminy Przytyk. Są to osoby działają-
ce w  instytucjach kultury, stowarzyszeniach, szkołach, 
świetlicach wiejskich, bibliotekach, zespołach ludowych 
czy kołach gospodyń wiejskich.
 Podczas uroczystej gali zostały wręczone Statuetki 
Animatora Kultury Powiatu Radomskiego 2019. Dzień 
ten jest świętem osób, które swoją pracą i działalnością 
upiększają i urozmaicają codzienne życie, promując tra-
dycję i  kulturę regionu. Poszczególne gminy i  miasta 
wyróżniły osoby indywidualne oraz zespoły, jako za-
sługujące na uznanie za promowanie rodzinnej kultury 
w gminach, miastach, powiecie, województwie i całym 
naszym kraju. Animatorzy prezentowali swoje działania, 
czym sobie zasłużyli na ten tytuł. 
 Samorząd Gminy Przytyk nominował p. Ewę Ziętek. 
To śpiewaczka-solistka ludowa, tancerka tańców ludo-
wych oraz bębnistka w Kapeli Ludowej Zbigniewa Cie-
chowicza ze Rdzowa, która w tym roku obchodzi 20-le-
cie działalności w kulturze ludowej. Statuetkę laureatce 
wręczyła p. Anna Rogulska, skarbnik Gminy Przytyk. 
 Ewa Ziętek przy akompaniamencie kolegów Zbi-
gniewa Ciechowicza i Jana Tarnowskiego zaprezentowa-
ła śpiew tradycyjny oraz taniec oberek. Razem zaś jako 
kapela zagrali skoczną polkę, która poruszyła wszystkich 
na sali i zachęciła do radosnego klaskania do jej rytmu. 
Na koniec Ewa Ziętek wraz z kolegami zagrała w ka-
wiarence przy słodkim poczęstunku. Widzom nie udało 
się ustać w miejscu słysząc muzykę. Kto mógł i potrafił, 
zerwał się do tańcowania walczyków, polek i oberków.

 Sztafeta dziewcząt ze szkoły PSP we Wrzeszczowie bardzo 
dobrze się spisała zajmując I  miejsce w  sztafetowych bie-
gach przełajowych na szczeblu powiatu radomskiego, które 
zostały rozegrane 2 października 2019 r. w Jedlińsku, czym 
zapewniły sobie awans do zawodów międzypowiatowych. 
Drużyna w  składzie: M. Rucikowska, R. Garczyńska, M. 
Okrój, M. Skwarek, Z. Tomczyk, M. Słonecka, W. Senator, 
Z. Szatan, K. Stefańska, W. Senator, M. Jaworska, J. Kozik.
 W silnie obsadzonych biegach międzypowiatowych roze-
granych również w Jedlińsku w dniu 08.10.2019 r. dziew-
częta z Wrzeszczowa zajęły 4 miejsce. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

XI dzIeń anImatora kultury

sukcesy sPortowcÓw z wrzeszczowa
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 Przypominamy, iż obowiązkiem właścicieli po-
sesji jest podłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej. Regulują to przepisy ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 Zgodnie z  przepisami, właściciele nieruchomo-
ści zapewniają utrzymanie czystości i  porządku 
poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej, a gdy budowa takiej sieci jest 
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, po-
winni wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezod-
pływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych. Taka oczyszczal-
nia musi jednak spełniać wymagania określone 
w przepisach odrębnych. 
 Jeżeli mieszkańcy uchylają się od spełnienia 
ustawowego obowiązku i  nie podłączają swoich 
nieruchomości do kanalizacji, to w  takiej sytuacji 
wszczynane są postępowania administracyjne ze 

warto PodłĄczyć sIę do kanalIzacjI

ProFesor cIekawskI czylI 
andrzej marek graBowskI 
w BIBlIotece

Świat bajek całkowicie pochłonął dzieci przybyłe na spotkanie. 

 W poniedziałek 2 grudnia 2019 r. naszą bibliotekę od-
wiedził wyjątkowy gość. Był nim znany wielu pokoleniom 
Andrzej Marek Grabowski – autor książek dla dzieci (m.in.: 
Zając Poziomka, Pirat Jędruś, Kulfon i Monika. Wojna na 
pięknym brzegu), programów telewizyjnych dla najmłod-
szych: m.in. Ciuchcia, Budzik, Tik-Tak, Profesor Ciekawski 
oraz ponad 500 piosenek. Wraz z Ewą Chotomską współza-
łożyciel dziecięcego zespołu wokalno-tanecznego Fasolki oraz 
był twórcą miesięcznika dla dzieci Ciuchcia. W spotkaniu 
uczestniczyły dzieci klas drugich i trzecich ze Szkoły Podsta-
wowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku. Pan Andrzej, w spo-
sób barwny i wesoły opowiadał o historiach, które pojawiają 
się w jego książkach. Poznaliśmy małą Kasię, której najwięk-
szym marzeniem było posiadanie kochanego pieska. Jednak 
tata dziewczynki kategorycznie się sprzeciwiał temu pomy-
słowi. Pewnego dnia dziewczynka znalazła małego kundelka 
na śmietniku, czy mogła go zatrzymać? Dowiedzą się zainte-
resowani z najnowszej książki pisarza Instrukcja obsługi Pie-
ska Jacusia. Jedną z najbardziej ulubionych książek pana An-
drzeja jest ta, która opowiada o wojennych doświadczeniach 
matki pana Andrzeja: Wojna na pięknym brzegu. W trakcie 
spotkania okazało się, że nasz gość nie przyjechał sam. Otóż 
w wielkiej kolorowej walizce ukryli się bohaterowie z progra-

mów telewizyjnych dla dzieci, w których pan Andrzej brał 
udział. Był to kot Budzik, jego sąsiedzi - potwory Bezkajku 
i Szefuncio, Kulfon i Zając Poziomka. Przy okazji prezentacji 
kukiełek, dzieci mogły wykazać się aktorskimi umiejętno-
ściami, improwizując śmieszne dialogi. Wszyscy mogliśmy 
posłuchać piosenek pana Andrzeja. Nie mogło zabraknąć 
pytań, na które pisarz chętnie odpowiadał. Na zakończenie 
dzieci wręczyły naszemu gościowi kwiaty z podziękowania-
mi za wspaniałe spotkanie, na którym również dorośli mogli 
z sentymentem powspominać dawne programy telewizyjne 
z udziałem pana Andrzeja.

Mirosław Krzyszewski, Dyrektor GBP w Przytyku

skutkiem wydania decyzji nakazującej podłączenie. 
 Podłączając nieruchomość do sieci kanalizacji 
sanitarnej mamy wiele korzyści. Przede wszystkim 
chronimy wody gruntowe. Zdarza się bowiem, że 
stare, nieszczelne szambo stanowi poważne zagro-
żenie dla środowiska poprzez infiltrację zanieczysz-
czeń do wód powierzchniowych i podziemnych.
Oszczędzamy też pieniądze, bo odprowadzanie ście-
ków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze, niż wła-
ściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływo-
wego i jego opróżnianie. 
 Skanalizowana posesja to koniec kłopotów 
z  przepełnionym szambem, odpada jednocześnie 
problem czuwania nad terminowym zamawianiem 
usług wywozu ścieków, jednocześnie podnosimy 
standard naszej nieruchomości, co wpływa na jej 
wartość oraz stan środowiska naturalnego w  na-
szym otoczeniu. 
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 Od wielu lat, zgodnie z ustawą o odpadach, obwiązuje 
zakaz spalania w piecach domowych plastikowych bute-
lek, kartonów po napojach, odpadków organicznych, sta-
rych mebli, a nawet odzieży. Te materiały zawierają wiele 
niebezpiecznych związków dla zdrowia ludzi i środowiska, 
które w procesie spalania dostają się do powietrza. Ponie-
waż zanieczyszczenia te są stosunkowo ciężkie, więc osia-
dają w pobliżu komina, z którego się wydobywają, trując 
przede wszystkim tego, kto spala odpady i jego rodzinę, 
a  także najbliższych sąsiadów. Kontrolą domowych pie-
ców zajmuje się straż miejska, gminna a  tam, gdzie jej 
nie ma – wyznaczony urzędnik, który może wejść do 
domu, dokonać przeglądu materiału przeznaczonego na 
opał oraz pobrać próbki z kotła. Większość interwencji to 
wynik zgłoszeń mieszkańców zaniepokojonych czarnym 
dymem, który zawiera m.in. pyły zawieszone, dwutlenek 
azotu i węglowodory wielopierścieniowe. Substancje owe 
są także przyczyną chorób nowotworowych. 
 Z  badań przeprowadzonych przez WHO wynika, iż 
wśród zgonów spowodowanych rakiem płuc około 15% 
to zgony wywołane oddziaływaniem szkodliwych sub-
stancji. Badania wpływu zanieczyszczeń na zapadalność 
i umieralność na raka płuc są prowadzone od kilku de-
kad w Europie Zachodniej, USA i Japonii. W porówna-
niu z innymi krajami europejskimi Polska jest szczególnie 
narażona na ryzyko zwiększonego występowania chorób 
nowotworowych. Wielomiesięczny okres jesienno-zimowy 
zmusza Polaków do przedłużenia sezonu grzewczego, a to 
powoduje długotrwałą emisję pyłów zawieszonych i innych 
niebezpiecznych substancji powstających w wyniku spalania 
w piecach odpadów. W miesiącach zimowych pył zawieszo-
ny zalegający nad naszym krajem zawiera o wiele więcej ra-
kotwórczych związków niż w innych krajach europejskich. 
 Kary za palenie czym popadnie, są znaczące. Zgodnie 
z  artykułem 379 prawo ochrony środowiska urzędnik 
może wejść na teren nieruchomości prywatnej. Istotne 
jest to, że jeżeli osoba kontrolowana odmawia wejścia na 
posesję lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, to sankcja 
staje się poważniejsza. Takie zachowanie spełnia znamiona 
przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do 

czym PalImy w PIecu? urzĄd 
może skontrolować

doFInansowanIe dla 
sPzoz w ramach Projektu 
Pn.: „PoPrawa usług 
medycznych dla PacjentÓw 
w sPzoz w Przytyku”

Nowy sprzęt Fizyko pozyskany w ramach projektu dla SPZOZ

Urzędnik ma prawo skontrolować, czym palimy w piecach.

 Już możemy pracować na nowym sprzęcie me-
dycznym, który udało się zakupić dzięki pozy-
skanym zewnętrznym środkom finansowym dla 
SPZOZ. W  ramach środków został zakupiony 
sprzęt do badań pracy serca Holter, sprzęt do fi-
zjoterapii lampa Solux, Magnetoterapia oraz Laser 
sprzęt z szerokim zastosowaniem w fizjoterapii.
 Również zakupiliśmy, wagi do badania, pulsoksy-
metry dla dzieci, Defibrylator, Dermatoskop aparat 
do badania znamion na skórze, stojaki na kroplówki, 
przewijak dla dzieci. Ponadto, wymieniliśmy leżanki, 
które w chwili obecnej były zniszczone. Środki zostały 
pozyskane z Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, za co 
jeszcze raz bardzo dziękujemy, że pośród tylu placówek 
z całej Polski nasz projekt został pozytywnie oceniony. 

Olga Frynas-Duda Dyrektor SPZOZ w Przytyku

lat 3. Mówi o tym artykuł 225 kodeksu karnego. O ile więc 
samo spalanie odpadów jest wykroczeniem, to już uniemoż-
liwienie kontroli – przestępstwem. 
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 W piątek 27 września 2019 r. w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Przytyku odbyło się spotkanie autor-
skie dla dzieci z panem Zbigniewem Kołbą - autorem 
książek: „Krioterapia. To warto wiedzieć” oraz ”Znajdź 
mnie i kiedyś odwiedź”.
 Na spotkanie przybyli uczniowie z  klas piątych 
Szkoły Podstawowej w Przytyku. Tematem spotkania 
było znaczenie czytania w  poznawaniu otoczenia na 
podstawie książki „Znajdź mnie i  kiedyś odwiedź”. 
Jest to książka opowiadająca o  przygodach chłopca 

 Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Na-
rodzenia, które każdemu kojarzą się m.in. z  choinką. 
W Gminnym Ośrodku Kultury w Przytyku 12 grud-
nia  rozbłysnęły lampki na świątecznym drzewku. Dzie-
ci z  grupy ,, Młodzi  Sportowcy” udekorowały swoją 
pierwszą w tym roku choinkę. Każdy z nich miał swo-
ją koncepcję, jak ma wyglądać drzewko. Czy najpierw 
bombki, a może łańcuchy? Sprawiło im to wiele radości, 
a efekt końcowy przerósł wszelkie oczekiwania. 
 Zapraszamy wszystkie dzieci, które lubią sport i chcą 
spędzać aktywnie swój wolny czas w każdy poniedzia-
łek i czwartek.

Ilona Drabik
Dyrektor GOK w Przytyku

zBIgnIew kołBa na sPotkanIu w BIBlIotece

śwIĄteczne drzewko

Dzieci miały możliwość spojrzenia na naukę z innej perspektywy. 

Pamiątkowe zdjęcie przy wspólnej choince.

Piotrusia podczas jego wakacyjnego pobytu u dziadka. 
Nawiązując do motta autor zachęcał uczestników do 
czytania książek, zgłębiania zawartej w niej wiedzy, da-
wał wskazówki jak się uczyć, żeby się nauczyć. Zwrócił 
uwagę jak ważną rolę dla prawidłowego rozwoju mło-
dego organizmu pełni odpowiednia ilość snu, zdrowe 
odżywianie oraz ruch na świeżym powietrzu. Dzieci 
aktywnie uczestniczyły w spotkaniu, trafnie odpowia-
dały na wszystkie zadawane pytania.

 Na zakończenie uczestnicy podziękowali naszemu 
gościowi za spotkanie. Wszyscy, którzy chcą poznać 
bohaterów książki, rozpocząć wielką przygodę z nauką 
poznawania i  odgadywania położenia miejscowości 
o rożnych nazwach na mapie zachęcamy do przeczyta-
nia książki „Znajdź mnie i kiedyś odwiedź”.
Nasza biblioteka serdecznie dziękuje wszystkim uczest-
nikom spotkania za wspaniałą i życzliwą atmosferę.

Mirosław Krzyszewski
 Dyrektor GBP w Przytyku 

uczymy się dla siebie, 
a naJbliższym sprawiamy 
radOść tym, cO umiemy
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dzIękI PasjI zwIedzam śwIat

 Moją wielką pasją jest wędkarstwo spławikowe, którym 
zaraził mnie mój dziadek i  tata. Od zawsze mieszkam 
w Przytyku, skąd nad rzekę miałem kilka kroków, ten fakt, 
także miał wpływ na rozwój moich wędkarskich umiejętno-
ści. Zapewne niewiele osób wie, że samo łowienie odbywa 
się wieloma metodami od spławikowej, którą ja preferuję po 
m.in. federowanie, karpiowanie, spinningowanie.
 Początek moich osiągnięć to zawody lokalne w  naszym 
przytyckim kole wędkarskim. Kolejny etap to zawody okręgo-
we, po kilku latach udziału w nich zostałem Mistrzem Okrę-
gu Radomskiego, umożliwiło mi to wzięcie udziału w Mi-
strzostwach Polski, co było dla mnie wielkim osiągnięciem. 
W 2015r. wziąłem udział w Grand Pix Polska. Pierwszy 
konkurs za granicą to Mistrzostwa Świata we Francji 
w 2016 r. Natomiast rok później otrzymałem swoje pierwsze 
powołanie do kadry Polski i  związane z  tym Mistrzostwa 
Europy w Słowenii gdzie drużynowo zajęliśmy szóste miejsce. 
Kolejny wyjazd to Mistrzostwa Świata w Portugalii, w kate-
gorii drużynowej zajęliśmy czternaste miejsce. 
 Rok obecny to nowy rozdział w  moim życiu, otrzyma-
łem powołanie do kadry Seniorów oraz zostałem II trene-
rem Kadry Kobiet i Kadry Młodzieżowej do 25 roku życia. 
Wspólnie z  Kadrą Kobiet wzięliśmy udział w  zawodach 
w RPA, skąd przywieźliśmy złoty medal w kategorii indy-
widualnej. To pierwszy złoty medal w historii startów ka-
dry kobiecej. Wyjazd do RPA był dla mnie przygodą życia, 
prócz niesamowitych emocji towarzyszących mi podczas za-
wodów, miałem możliwość  zwiedzania i  poznania kraju 
tak odmiennego. Wraz z Kadrą Seniorów wzięliśmy udział 
w  Mistrzostwach Europy w  Irlandii Północnej, zajmując 
piąte miejsce. Niedawno, bo we wrześniu reprezentowałem 
Polskę w Mistrzostwach Świata w Serbii, zająłem indywidu-
alnie szesnaste miejsce, natomiast drużynowo uplasowaliśmy 
się na ósmym miejscu. Ten wynik jest dla mnie największym 
sukcesem. W 2020r. będę również reprezentował Polskę, co 
stanowi dla mnie dużą motywację nad dalszą pracą nad 
sobą. Korzystając  z okazji, chcę podziękować Panu Dariu-
szowi Wołczyńskiemu Wójtowi Gminy Przytyk i Pani Izabeli 
Witkowskiej Dyrektor PSP w Przytyku za umożliwianie mi 
udziału w Mistrzostwach Europy i Świata. Samozaparcie, 
wytrwałość i chęć rozwijania swojej pasji spowodowała, że 
zwiedzam cały świat. Zaczynając, nawet nie marzyłem o ta-
kich przygodach, więc skoro ja mogłem to każdy z Was może! 

Paweł Wlazło
Od redakcji: ,,Życzymy samych sukcesów 

w dalszym rozwijaniu swojej pasji.’’ 

,,Podążaj za swoją pasją, a sukces będzie podążał za Tobą.”

Podróż życia do RPA 

Reprezentacja Polski wraz ze swoim ulubionym trenerem. 



BezPIeczny dom 

Posiadasz dom, pamiętaj o  bezpieczeństwie swoim i  twoich najbliższych. Informacje w  poniższej tabeli pomogą 
w ustaleniu niezbędnych przeglądów, by czas Świąt był pełen radości i ciepła. 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o.o. oferuje usługi koparko-ładowarką i ciągnikiem 
z przyczepą samowyładowczą. Przystępne ceny. Kontakt telefoniczny: 48 618 03 18

rodzaj kontrolI kto kontroluje kIedy

kontrola instalacji elektrycznej
i piorunochronnej

sprawdzenie stanu sprawności połączeń,
osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony 
od porażeń, oporności izolacji przewodów 

oraz uziemień instalacji i aparatów

osoby posiadające 
uprawnienia budowlane lub kwalifikacje 

wymagane przy wykonywaniu dozoru nad 
eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci 

energetycznychi gazowych

raz na
 5 lat

kontrola Instalacji gazowych
Sprawdzenie stanu technicznego instalacji 

gazowych ( w tym jej szczelności)

raz na
1 rok

kontrola przewodów kominowych
sprawdzenie stanu technicznego

przewodów kominowych – dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych

osoby posiadające kwalifikacje mistrza 
w rzemiośle kominiarskim 

lub uprawnienia budowlane 
w odpowiedniej specjalności

raz na
1 rok

czyszczenie przewodów kominowych 
usuwanie zanieczyszczeń z przewodów 

wentylacyjnych

właściciel lub zarządca nieruchomości, 
lub inna osoba przez niego wskazana, 
w tym osoba posiadająca kwalifikacje 

kominiarskie

raz na
1 rok

usuwanie zanieczyszczeń
z przewodów dymowych i spalinowych 
w okresie ich użytkowania w przypadku 

palenisk opalanych paliwem stałym

raz na
3 m-ce

usuwanie zanieczyszczeń
z przewodów dymowych i spalinowych 
w okresie ich użytkowania w przypadku 
palenisk opalanych paliwem płynnym

i gazowym

raz na
6 m-cy

urząd gminy Przytyk
(48) 6180087, 6180095, 6180550 
przytyk@przytyk.pl
www.przytyk.pl

zakład gospodarki komunalnej w Przytyku
(48) 618 03 18, 606 358 536
zgk-przytyk@wp.pl
www.zgk-przytyk.pl
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