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Życzymy mieszkańcom gminy Przytyk spokojnych oraz
pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego. 

W szczególności zaś życzymy zdrowia, bo ono dziś jest najbardziej 
potrzebne i nadziei na lepsze jutro, aby odeszły Wasze troski 

i zmartwienia, a w sercach na nowo zagościła radość 
i poczucie bezpieczeństwa.

Nadchodzący Nowy Rok 2021 niech będzie dla Państwa rokiem 
spokoju, wszelkiej pomyślności, realizacji planów i spełnienia marzeń. 

Rada Gminy Przytyk 

Nowy radiowóz dla PosteruNku w Przytyku

Podatki Na rok 2021 bez zmiaN

 24 listopada odbyła się korespondencyjna sesja Rady Gminy Przytyk. Jed-
nym z ważniejszych punktów było uchwalenie podatków na przyszły rok. 
 Punktem wyjściowym do rozpoczęcia procesu uchwalania podatku rolne-
go, jest podana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego cena skupu 
żyta. W tym roku to 58,55 zł za 1 dt. Rada Gminy Przytyk jednogłośnie 
obniżyła tę stawkę na 54 zł, co umożliwiło pozostawienie podatku rolne-
go na obecnym poziomie. Nie wzrosły również stawki za podatek leśny  
i od nieruchomości z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz po-
datek od środków transportowych.

A. Rogulska
Skarbnik UG w Przytyku 

 Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Przyty-
ku w listopadzie otrzymali nowy radiowóz. 
 Zakup nowego auta został dofinansowany ze 
środków budżetu gminy Przytyk. W  ten sposób 
samorząd przyczynił się do wzmocnienia i unowo-
cześnienia floty radiowozów będących na wyposa-
żeniu Policji, co w znacznym stopniu ułatwi reali-
zację ich obowiązków podczas codziennej służby. 
Policjanci będą wykorzystywać auto w  ramach 
codziennej pracy, co z  pewnością wpłynie na 
wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy.

A. Kosuniak
Pracownik UG w Przytyku

Nowy nabytek Posterunku w Przytyku to Hyundai Tucson. Samochód posiada 
niezbędne wyposażenie adresowane do tego typu samochodów.
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Drodzy Mieszkańcy,
kończący się 2020 rok był czasem pełnym wyzwań, przed którymi przyszło 
stanąć każdemu z  nas. Trwająca pandemia koronawirusa to trudny okres 
kolejnych ograniczeń i  obostrzeń, a przede wszystkim obaw o zdrowie nasze 
i naszych bliskich. 

Biorąc pod uwagę obowiązujące obostrzenia podjąłem decyzję o  odwołaniu 
zebrań sołeckich, które odbywały się każdego roku na przełomie stycznia 
i lutego. Zastąpią je spotkania z Radnymi i Sołtysami poszczególnych wsi. Jeśli 

mają Państwo uwagi i wskazówki co do kwestii, które powinny być poruszone w kontekście Waszych 
miejscowości, będę wdzięczny za ich przekazanie Radnym i Sołtysom.

Z  wyzwaniami związanymi z  epidemią mierzy się także Urząd Gminy, który od dłuższego czasu 
pracuje w trybie hybrydowym. Mam nadzieję, iż zmiana zasad funkcjonowania Urzędu nie wpłynęła 
jednak na jakość obsługi mieszkańców — sprawy mogą zostać załatwione telefonicznie, drogą mailową 
bądź korespondencyjnie.

W obecnym czasie pamiętajmy o tych, którzy naszej pomocy potrzebują najbardziej. Dlatego właśnie 
szczególną opieką  tych trudnych chwilach otaczamy najstarszych mieszkańców. W ramach programu 
„Przytyk Seniorom” pomagamy naszym Seniorom realizując m.in. recepty czy też zakupy. By skorzystać 
z  pomocy, należy zadzwonić pod numer: 48 618-05-50 lub 48 618-00-95, do czego serdecznie 
Państwa zachęcam. Jest to czas niezwykłej solidarności i chęci niesienia pomocy, który ani na chwilę nie 
opuścił naszej społeczności. Właśnie za tę solidarność, pomoc i rękę wyciągniętą do drugiego człowieka 
serdecznie Państwu dziękuję.

Dziękuję tym mocniej, że w tym miesiącu minęło 10 lat, od kiedy razem zmieniamy Gminę Przytyk. 
Moja praca nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wszystkich Radnych, każdego z Sołtysów, 
a przede wszystkim Państwa — mieszkanek i mieszkańców gminy Przytyk, dzięki którym nasza mała 
ojczyzna może rozwijać się każdego dnia.

W tych jakże dziwnych i trudnych czasach pragnę złożyć 
Wszystkim mieszkańcom Gminy Przytyk najserdeczniejsze 

życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Życzę przede wszystkim zdrowia, szczęścia i nadziei na lepsze jutro.

W trosce o to, co najważniejsze – nasze życie spędźmy ten czas 
rozważnie tak, aby w kolejnych latach móc się spotkać przy 

Wigilijnym stole już tradycyjnie, w większym rodzinnym gronie.

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk
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 Dotychczasowa wspólna linia telefoniczna przy-
czyniała się do częstych problemów z  dodzwo-
nieniem się do pracowników Urzędu Gminy czy 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydzie-
lenie bezpośredniego numeru telefonu do pomo-
cy społecznej nie wpłynęło na zmianę numerów 
wewnętrznych do poszczególnych pracowników.  
Należy pamiętać, iż najpierw dzwonimy na numer 
ogólny, a następnie po usłyszeniu automatycznej se-
kretarki możemy dopiero wybrać numer wewnętrz-
ny na klawiaturze swojego aparatu. 
 Szczegółowy wykaz numerów wewnętrznych moż-
na pobrać ze strony Urzędu Gminy - www.przytyk.pl

A. Midzio
Kierownik GOPS w Przytyku 

Przygotowanie drogi gruntowej pod nową nawierzchnię.

Ciężki sprzęt pracował do późnych godzin popołudniowych. 

Nowy Numer teleFoNu GmiNNeGo oŚrodka PomoCy sPoŁeCzNeJ

moderNizowaNe droGi 
Powiatowe

 Wraz z rozpoczęciem sezonu zimowego, zakoń-
czyły się prace przy budowie oraz modernizacji 
dróg powiatowych. Oficjalny odbiór inwestycji 
nastąpi w najbliższych dniach. 
 Przypomnijmy, iż w  tym roku odnowiono pra-
wie dwu-kilometrowy odcinek drogi nr 3334W 
relacji Wir-Goszczewice-Przytyk na odcinku od 
Przytyka do Wrzosu oraz budowano drogę nr 3336 
W relacji Wieniawa-Przytyk-Jedlińsk. W przypad-
ku tej drugiej inwestycji prace trwały na ponad 3 
i  pół kilometrowym odcinku drogi, która do tej 
pory była droga gruntową i  łączyła ze sobą miej-
scowości Podgajek oraz Sukowską Wolę. 

A. Kosuniak
Pracownik UG w Przytyku

budowa drogi powiatowej 

wieniawa-Przytyk-Jedlińsk  została 

dofinansowana w 70 % z funduszy 

dróg samorządowych. w kosztach 

tej inwestycji partycypowała również 

Gmina Przytyk.
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Udział w zbiórce krwi zdominowały mieszkanki gminy Przytyk. 

PraCa oŚrodka zdrowia 
w Czasie trwaNia PaNdemii sars Cov-2

 Wiele ciężkich tygodni i  miesięcy za nami, cały czas 
trudno jest przewidzieć co przyniesie kolejny dzień nie 
mówiąc o planowaniu kolejnego miesiąca czy kolejnego 
roku. Jednak robimy wszystko, abyśmy mogli każdego 
dnia udzielać świadczeń medycznych naszym pacjentom. 
Dziś wiemy, że wprowadzony w naszych Ośrodkach (Przy-
tyk, Wrzeszczów) reżim sanitarny, środki ochrony osobistej 
oraz zakaz przebywania większej ilości pacjentów na tere-
nie placówki pomogły nam utrzymać leczenie pacjentów 

bez konieczności wstrzymywania działalności. Wprowa-
dzone obostrzenia mają na celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa pacjentom podczas wizyt lekarskich, czy też chcącym  
wykonać badania zlecone. Codziennie udzielamy tele-
porad, przepisujemy leki, e-skierowania, zaświadczenia, 
zwolnienia lekarskie, prowadzimy badania labolatoryjne. 
Wszystko zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia.
 Jednak pamiętajmy, abyśmy mogli zachować ten stan 
pracy cały czas w Ośrodku Zdrowia obowiązują nadzwy-
czajne rozwiązania mające na celu zminimalizowanie ry-
zyka zakażenia w czasie trwającej pandemii: ograniczenie 
liczby pacjentów na terenie Ośrodków Zdrowia (Przytyk 
Wrzeszczów), obowiązkowa dezynfekcja rąk (przy każdym 
wejściu do Ośrodka jest płyn dezynfekujący) oraz stosowa-
nie maseczek.
 Prosimy o przybywanie na wizyty o wyznaczonej godzi-
nie bez osób towarzyszących (wyjątek dzieci z opiekunem).
 Dziękujemy za wyrozumiałość i  cierpliwość w  tym 
trudnym dla wszystkich okresie. 

O. Frynas-Duda 
Dyrektor SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszowie

Pamiętajmy!!! 
to lekarz decyduje o wizycie 

Pacjenta w ośrodku, 
wtedy Pacjent umawiany 

jest na konkretną godzinę 
z zachowaniem reżimu 

sanitarnego.

mikoŁaJkowa akCJa krwiodawstwa

 W sobotę 5 grudnia odbyła się kolejna zbiórka krwi 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku, tym razem 
akcja miała wyjątkowy charakter mikołajkowy, zbiera-
na krew dedykowana była dla Druha Tomasza Kożu-
cha, jest on funkcjonariuszem Komendy Powiatowej 
PSP w Wadowicach oraz prezesem Ochotniczej Straży 
Pożarnej we Włosienicy. Druh Tomasz uległ zakażeniu 
wirusem SARS-CoV-2. Bardzo ciężki przebieg oraz 
powikłania wywołane przez chorobę Covid-19 spowo-
dowały duże zmiany w płucach. 
 Naszych mieszkańców chętnych do oddania krwi 
było bardzo wielu, pracownicy RCKIK RADOM mieli 
pełne ręce pracy. Udało się zebrać 45 woreczków krwi, 
jest to naprawdę imponujący wynik bo aż 20 litrów 
krwi pełnej , która może ratować życie. Ten życiodajny 
płyn jest tak wyjątkowy ponieważ nie da się go wypro-
dukować, nie można go kupić ani do dziś nie stworzo-
no zamiennika. Tylko pobranie go od zdrowego dawcy 
daje możliwość uzyskania pełnowartościowej jednost-
ki krwi ratującej życie. Akcja Mikołajkowa cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Wszyscy oddający krew 

otrzymali słodki upominek. Jeden z naszych Druhów 
Mateusz Kowalczyk przekazał słodkości wylicytowane 
na aukcji charytatywnej „Dla Iwony” organizowanej 
również przez OSP Przytyk. Każdy kto chciał mógł 
bezpośrednio po oddaniu krwi uzupełnić ubytek ka-
lorii pysznym ciastem. Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli nam uzyskać wspaniały wynik zbiórki krwi – 
najpiękniejszego daru dla drugiego człowieka. 

J. Wojtyniak
Druh OSP Przytyk 
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31 grudnia 2032 
to data krańcowa do kiedy 

właściciel budynków 
jest zobowiązany usunąć 
azbest z nieruchomości. 

wsPólNie usuwamy azbest!

styPeNdystki PsP im. orŁa biaŁeGo we wrzosie

 Wymiana pokrycia dachowego na nowe w szczegól-
ności gdy jest na nim eternit, nie należy do tanich. Na 
właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek zdjęcia, 
przetransportowania i unieszkodliwienia azbestu. Dla-
tego wiele osób zwleka z decyzją o rozpoczęciu remontu. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, przy 
pomocy pozyskanej dotacji z Wojewódzkiego Fundu-

 W  roku szkolnym 2020/2021 Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego przyznał trzem uczennicom naszej 
szkoły stypendia w ramach projektu „Mazowiecki pro-
gram stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnio-
nych – najlepsza inwestycja w człowieka”. 
 Uczennice są szczególnie uzdolnione, wyróżniają 
się w nauce, odnoszą sukcesy edukacyjne, biorą udział 
w różnego rodzaju konkursach, projektach, przedsię-
wzięciach. Są aktywne na zajęciach lekcyjnych i poza-
lekcyjnych, w  których chętnie uczestniczą. Charak-
teryzują się również wysoką samooceną i poczuciem 

szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej gmina 
przeprowadziła jego odbiór i utylizację. Po to rozwią-
zanie samorząd sięga z powodzeniem już od kilku lat.  
W  tym roku z  85 gospodarstw odebrano, przetrans-
portowano i  unieszkodliwiono 256,39 ton wyrobów 
zawierających azbest. 
 Mimo, iż samorząd zakończył realizację obecnego 
programu, mieszkańcy nadal mogą zgłaszać się na listę 
osób zainteresowanych usunięciem ze swego gospodar-
stwa niebezpiecznych odpadów zawierających azbest 
celem przystąpienia do kolejnej edycji.

A. Kosuniak
Pracownik UG w Przytyku 

własnej wartości. Zawsze godnie reprezentują swoją 
szkołę na zewnątrz. 
 Z pewnością w pełni zasłużyły na stypendium, któ-
re otrzymały. Dzięki temu będą mogły rozwijać swoje 
zainteresowania i zdolności, poszerzać wiedzę, co – bez 
wątpienia – wpłynie na podwyższenie jakości pracy 
szkoły oraz jej pozytywny wizerunek.
 Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów na 
gruncie edukacyjnym i realizacji zamierzonych celów.

M. Kośla
Nauczyciel PSP we Wrzosie

Magdalena Grotek – uczennica klasy VIII Edyta Patynowska – uczennica klasy VII Oliwia Puszka – uczennica klasy VII

Eternit zgłoszony do odbioru i utylizacji musiał być w odpowiedni sposób 
przygotowany do transportu. 
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 „Przytyk seNiorom” – samotNy seNior PowyżeJ 65. roku 

 W okresie zakażeń koronawirusem w Polsce Gmina 
Przytyk chce zapewnić opiekę, wsparcie oraz ochronę 
przed zagrożeniem, które w sposób szczególny dotyka 
osoby starsze. Duże skupiska ludzi sprzyjają rozprze-
strzenianiu się choroby, dlatego apelujemy do naszych 
Seniorów o pozostanie w domach i skorzystanie z po-
mocy oferowanej w ramach programu „Przytyk Senio-
rom” - Samotny Senior po-
wyżej 65. roku życia. 
 W  listopadzie osoby, do 
których skierowany został 
ten program, otrzymały list 
ze szczegółowymi informa-
cjami dotyczącymi wspar-
cia. Nowy filar programu 
to działania, których celem 
jest zapewnienie pomocy 
samotnym Seniorom w  ich 
codziennych obowiązkach. 
Jeśli chcieliby Państwo sko-
rzystać z takiej akcji, prosimy 
o kontakt za pośrednictwem 
jednego ze wskazanych tele-
fonów kontaktowych. Jed-
nocześnie  informujemy, iż 
został wprowadzony specjal-
ny  „Telefon dla Seniora”, 
w  ramach którego oferowa-
ne jest wsparcie w  zakresie 
udzielania wszelkich infor-
macji o obecnej sytuacji oraz 
podejmowanych przez Gmi-
nę Przytyk działaniach. 
 Również w  grudniu Sa-
morząd przekazał do Ośrod-
ków Zdrowia w  Przytyku 
oraz Wrzeszczowie pulsok-
symetry dla Seniorów. Oso-
by, zainteresowane wypo-
życzeniem sprzętu prosimy 
o  kontakt z  powyższymi 
placówkami. Pulsoksymetr 
mierzy tętno i  wysycenie 
krwi tlenem. Umożliwia wy-
krycie niskiej saturacji krwi, 
która jest częstym powikła-

SAMOTNY SENIOR 
POWYŻEJ 65. ROKU ŻYCIA

Świadczymy pomoc dla samotnych Seniorów 
w zakresie:

zrobienia zakupów artykułów 
spożywczych i przemysłowych wykupienia leków

Jeżeli potrzebujesz wsparcia, masz jakiś kłopot, 
problem zadzwoń do nas. Udzielamy także informacji o 
obecnej sytuacji oraz o podejmowanych działaniach na 
rzecz Seniorów.

„Telefon dla Seniora”
48 618-00-87

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI: 48 618-05-50;   48 618-00-95

niem COVID-19 – również w bezobjawowym przebie-
gu choroby. Monitorowanie wysycenia hemoglobiny 
tlenem może też pomóc wykryć zakażenie koronawi-
rusem i monitorować jego przebieg, by przeciwdzia-
łać powikłaniom.

A. Kosuniak
Pracownik UG w Przytyku
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ŚlubowaNie klas PierwszyCh w PubliCzNeJ szkole 
PodstawoweJ im. PrzyJaCióŁ dzieCi w Przytyku

 Tegoroczne ślubowanie klas pierwszych miało nie-
zwykły charakter dla pierwszoklasistów ze względu na 
obostrzenia sanitarne związane z  pandemią. W  pięk-
nych strojach galowych i w maseczkach na twarzy, pełni 
zapału do nauki najmłodsi uczniowie złożyli uroczyste 
ślubowanie.
 Tuż po pasowaniu Pani dyrektor Izabela Witkowska 
skierowała do uczniów gorące życzenia. – „Wszystkim 
uczniom życzę, aby znaleźli tutaj przyjazną atmosferę.  
Życzę powodzenia w szkole, zapału do nauki, wiary we 
własne możliwości i wielu sukcesów …”. 
 Trzeba przyznać, że dla wszystkich pierwszaków 
ślubowanie i pasowanie na ucznia to wyjątkowo pod-
niosła chwila. – Ślubuję być dobrym uczniem, dbać 
o dobre imię szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym ko-
legą. Swym zachowaniem i nauką będę sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom – ślubowali uczniowie, a na-

stępnie dostąpili zaszczytu pasowania na ucznia. Od tej 
chwili stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły 
ze wszystkimi przywilejami i  obowiązkami. Wszyscy 
uczniowie klas pierwszych zobowiązali się być pilnymi 
w nauce i wzorowymi w zachowaniu. Obiecali także 
godnie reprezentować dobre imię swojej szkoły.
Podczas uroczystości obecna była również Pani Mał-
gorzata Mizerska-Kot – Kierownik Referatu Oświaty, 
która złożyła dzieciom życzenia i wręczyła na ręce wy-
chowawców słodkie upominki.
 Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy pa-
sowania na ucznia, książeczki oszczędnościowe prze-
kazane przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Przytyku 
oraz piękne ołówki, gumki. Pamiątkowe zdjęcia będą 
wspomnieniem tych pierwszych lat w szkole.

I. Witkowska 
Dyrektor PSP w Przytyku

Klasa I a - wychowawca Pani Barbara Gromska.

 Klasa 1 b - wychowawca pani Małgorzata Jasińska.

zimowe utrzymaNie dróG 

Drogi Wojewódzkie:
Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie,
Obwód Drogowy Potworów,
ul. Warszawska 14/16,
26-414 Potworów
Dyżurni zimowego utrzymania 
tel./fax. (48) 671-30-07
tel. kom. 608-324-983
Kierownik Obwodu: 
Marek Marlica, 
w godz. 7:00 – 15:00 w dni robocze 
tel. 600-031-633

Drogi Powiatowe:
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 
w Radomiu,

ul. Graniczna 24,
26-600 Radom
Dyżurni zimowego utrzymania 
tel. (48) 48-322-16-05 
tel. kom. 609-530-445
Kierownik Obwodu:
 Andrzej Nowocień, 
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wŁodzimierz JabŁoński 
w GroNie „zasŁużoNyCh 
dla GmiNy Przytyk”

    Od roku 2015 umożliwione zostało uhonorowa-
nie osób, które w sposób wybitny wpłynęły na rozwój 
i promocję naszej gminy. Wyróżnienie „Zasłużony dla 
Gminy Przytyk” to wyraz najwyższego uznania dla 
osób oraz jednostek i  organizacji, które swoją dzia-
łalnością lub postawą w sposób wybitny zasłużyły się 
dla naszej gminy.
 W tym roku do grona wyróżnionych dołączył uro-
dzony 19 sierpnia 1935 roku, absolwent historii na 
Uniwersytecie Łódzkim, słuchacz studium podyplo-
mowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwer-
sytetu Warszawskiego, nauczyciel i dyrektor szkół pod-
stawowych w Domaniowie (1958-1972) i we Wrzosie 
(1978 - 1999), koordynator utworzenia Szkoły Przy-
sposobienia Rolniczego w  Domaniowie, naczelnik 
gminy Przytyk w  latach 1972-1977, prezes Klubu 
Sportowego „Sokół” w latach 1988 - 1994, radny Rady 
Powiatu Radomskiego w  latach 1998-2010, działacz 
Ligi Obrony Kraju, kapitan rezerwy Wojska Polskiego 
– Pan Włodzimierz Jabłoński.
 Swoją działalność zawodową na terenie gminy 
Przytyk rozpoczął w roku 1958, kiedy jako absolwent 
historii z  przygotowaniem pedagogicznym otrzy-
mał polecenie nadzorowania budowy nowej siedziby 
szkoły podstawowej w Domaniowie. Został kierow-
nikiem placówki, kiedy nauczanie wciąż odbywało się 
w wynajętych domach.
 Lata siedemdziesiąte to czas intensywnego rozwoju 
gminy Przytyk, przemian administracyjnych, rozwoju 
szkolnictwa i budownictwa oraz uruchamiania inicja-
tyw społecznych. W roku 1972 Włodzimierz Jabłoński 

otrzymał zadanie uformowania struktur gminy i został 
jej naczelnikiem. Likwidowano wówczas Gromadz-
kie Rady Narodowe, powołując w ich miejsce ośrodki 
gminne. Spośród dokonań tego okresu wymienić nale-
ży najważniejsze:

•	 uruchomienie i  nadzór nad działalnością Liceum 
Ogólnokształcącego w Przytyku (które, oprócz na-
uki w trybie stacjonarnym, organizowało również 
kursy umożliwiające zdobycie kwalifikacji zawodo-
wych oraz matury),

•	  budowa Domów Nauczyciela na terenie sąsiadują-
cym ze szkołą w Przytyku,

•	  połączenie komunikacyjne Przytyka z Radomiem 
linią podmiejską „C”, znaną mieszkańcom jako 
Celinka,

•	  przygotowanie i  zatwierdzenie planów budowy 
Zbiornika Retencyjnego „Domaniów”,

•	  budowa leśniczówki w Oblasie,
•	  budowa i uruchomienie zlewni mleka we Wrzosie 

i w Podgajku Zachodnim,
•	  budowa remiz strażackich OSP Wrzos i OSP Suków,
•	  organizowanie zawodów sportowych, wydarzeń 

kulturalnych i szkoleń specjalistycznych (szczegól-
nie z zakresu obrony cywilnej).

 W latach 1978 - 1999 Włodzimierz Jabłoński pra-
cował w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzosie, 
będąc przez jakiś czas jej dyrektorem. W  tym okre-
sie w  sposób szczególny zasłużył się organizowaniem 
spotkań uczniów z pochodzącym ze Wrzosu misjona-
rzem, ks. Witoldem Oparcikiem, który od lat 80 -tych 
mieszka na Madagaskarze.
 Lata 1998-2010 to okres działalności w strukturach 
Rady Powiatu Radomskiego. Włodzimierz Jabłoński 
został wybrany w  wyborach powszechnych z  okrę-
gu numer 6 obejmującego gminy: Przytyk, Zakrzew, 
Wolanów. W I kadencji był przewodniczącym Komisji 
Edukacji, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury, Kul-
tury Fizycznej i  Sportu, w  II -wiceprzewodniczącym 
Komisji Administracji i Porządku Publicznego, a w III
-sekretarzem Komisji Rewizyjnej. Otrzymał odznacze-
nie „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”.

Serdecznie gratulujemy!
A. Kosuniak 

Pracownik UG w Przytyku
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brawo woloNtariusze!

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

 W dniu 23 października Szkolne Koło Wolontariatu z PSP im. Przyjaciół Dzieci 
w Przytyku otrzymało główną nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Lokalną 
Grupę Działania „Razem dla Radomki” w kategorii najciekawsza inicjatywa orga-
nizacji pozarządowej 2020. Komisja konkursowa przyznając tę nagrodę, doceniła 
wszystkie dokonania koła w zakresie realizacji zadań na rzecz potrzebujących oraz 
zwróciła uwagę na działalność szkolnego sklepiku. Uczniowie prowadzący sklepik 
ćwiczą swoje umiejętności matematyczne, a także uczą się przedsiębiorczości i odpo-
wiedzialności. Opiekunowie sklepiku: Joanna Abramczyk i Joanna Leśnowolska zgodnie 
przyznały, że to ogromne wyróżnienie dla ich wolontariuszy, którzy zawsze chętnie i z du-
żym zaangażowaniem biorą udział w każdej akcji. 
 Cała społeczność szkolna jest z nich dumna i gratuluje im sukcesu. 

I. Witkowska
 Dyrektor PSP w Przytyku

remoNt daChu oraz wymiaNa iNstalaCJi GrzewCzeJ w oŚrodku 
we wrzeszCzowie

 W  październiku w  Ośrodku Zdrowia we Wrzeszczowie 
wykonano kolejne prace remontowe. Wcześniej wykonany 
został remont w środku placówki, który wynikał z koniecz-
ności dostosowania pomieszczeń do wytycznych określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (pisaliśmy w numerze 
październikowym). Teraz przyszedł czas na remont pokrycia 
dachowego, które kilkukrotnie remontowane w latach ubie-
głych niestety ciągle sprawiało problemy m.in. podczas opa-
dów deszczu zalewane były gabinety. Dodatkowo został rów-
nież wymieniony stary piec ogrzewający budynek Ośrodka.
  Mamy nadzieje, że wykonane rzetelnie prace remontowe 
będą służyć na wiele lat. 

O. Frynas-Duda 
Dyrektor SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie

Prace remontowe przebiegały zgodnie z harmonogramem.
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ŚlubowaNie Pierwszoklasistów w szkole we wrzeszCzowie

zasady FuNkCJoNowaNia urzędu GmiNy w Przytyku 
w Czasie PaNdemii

 W związku z utrzymującym się na terytorium Rzecz-
pospolitej Polskiej stanem epidemicznym niezbędne 
jest podejmowanie działań mających na celu ograni-
czenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. De-
cyzją Prezesa Rady Ministrów we wszystkich Urzędach 
publicznych wprowadzono zdalny tryb pracy.
 W  związku z  powyższą decyzją z  dniem 3 listopada 
w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej oraz Zakładzie Gospodarki Komunalnej wprowadzono 
ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów. 
 Kontakt z  pracownikami instytucji odbywa się 
przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elek-
tronicznej, telefonicznej oraz korespondencji trady-
cyjnej. Dodatkowo w  przedsionku budynku Urzędu 
przygotowano miejsce, w  którym znajdują się druki 
dla mieszkańców oraz skrzynka podawcza, do której 
można wrzucać swoją korespondencję. 
 Urząd Gminy funkcjonuje w dotychczasowych go-
dzinach pracy, a sprawy w nim można załatwiać: 
•	 telefonicznie:	Sekretariat	–	48	618-00-87	
 oraz 48 618-00-95 wew. 31
•	 Gminny	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	
 – 48 618-05-50
•	 Zakład	Gospodarki	Komunalnej	w Przytyku	
 – 48 618-03-18

•	 pod	adresem	
mailowym: 

 przytyk@przytyk.pl
•	 poprzez	elektroniczną		

skrzynkę podawczą 
oraz pocztę tradycyjną

 

 Pamiętajmy, iż kontakt osobisty z pracownikami 
poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu jest 
możliwy jedynie:
•	 w	szczególnie	uzasadnionych	przypadkach,
•	 wyłącznie	po	uprzednim	uzgodnieniu	telefonicznym	

lub mailowym terminu spotkania. 

 Petenci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:
•	 zakrywania	ust	i	nosa	przy	pomocy	odzieży	lub	jej	części,	

maski, przyłbicy albo kasku ochronnego,
•	 dezynfekcji	rąk	po	wejściu	do	budynku	Urzędu,	
•	 zachowania	odległości	co	najmniej	1,5	m	od	innych	

osób przed i w budynku Urzędu.
E. Chrobotowicz

Pracownik UG w Przytyku

Aktualne informacje dotyczące 
przyjmowania petentów zamieszczone 
są na stronie www.przytyk.pl

 W dniu 6 listopada 2020 r. odbyła się uroczystość 
ślubowania uczniów klasy pierwszej. W  uroczystości 
uczestniczyli pan dyrektor Witold Kosiec, wychowaw-
czyni Marzenna Kosiec oraz dwie niezwykłe osoby 
Wróżka i Czarodziej. Dzieci pięknie zaprezentowały się 
w krótkim programie artystycznym, recytując wiersze 
i  śpiewając piosenki. Nad oprawą muzyczną czuwała 
pani Marlena Czarnecka - Cieślak, a piękną dekorację 
przygotowała pani Małgorzata Bieńkowska. Po części 
artystycznej pierwszaki złożyli ślubowanie na sztandar 
szkoły, a później odbyło się pasowanie. Na zakończe-
nie uroczystości dzieci otrzymały rożki pełne słod-
kości zakupione przez rodziców oraz książeczki SKO 
z wkładem pieniężnym w kwocie 10 zł ufundowane 
przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Od-
dział w Przytyku.

M. Kosiec
Nauczyciel  w PSP we Wrzeszczowie

Uczniowie klasy I Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskie-
go we Wrzeszczowie z wychowawczynią Marzenną Kosiec i dyrektorem szkoły 
Witoldem Koścem.



PODSUMOWANIE 10-LECIA PRACY

 Jedna dekada to zaledwie chwila w długiej historii gminy Przytyk. Jednocześnie był to niezwykły 
czas dla mnie, ponieważ w grudniu tego roku minęło już 10 lat od kiedy  wspólnie z Wami zrealizowałem 
wiele planów, pomysłów oraz przedsięwzięć. Pragnę podkreślić, iż nie byłoby to możliwe bez wsparcia 
wielu osób, za co w tej chwili serdecznie dziękuję.  
 W przeciągu tego okresu wyremontowaliśmy budynki oświatowe, strażnice oraz targowisko. 
Powstały nowe obiekty sportowe,  siłownie plenerowe  i place zabaw. Zmieniliśmy całkowicie wygląd 
naszego Rynku.  Na terenie naszej gminy modernizacji uległy kilometry dróg gminnych, powiatowych, a 
także  wojewódzkich.  Rozbudowaliśmy sieci wodociągowe. Zmodernizowaliśmy jako jedni z pierwszych 
w kraju oświetlenie uliczne. 
 Wszystkich inwestycji nie jestem w stanie wymienić. Cały czas staram się by nasza mała ojczyzna 
rozwijała się i zmieniała na lepsze. Robię to wszystko z myślą o Was - mieszkańcach gminy Przytyk.

Chyba każdy mieszkaniec gminy Przytyk pamięta 
kilkumilionową inwestycję związaną z najgłówniejszą 
drogą prowadzącą przez gminę Przytyk. Droga 
wojewódzka 740W została gruntownie przebudowana 
w miejscowości Przytyk i remontowana na odcinkach w 
Oblasie, Dębie, Wrzeszczowie oraz Woli Wrzeszczowskiej.

Po latach oczekiwań najmłodsi mieszkańcy naszej 
gminy mają swoje kolorowe przedszkole. Budowa 
tego obiektu była największą inwestycją oświatową 
w ostatnim czasie.

Ochotnicze Straże Pożarne w naszym społeczeństwie 
odgrywają bardzo ważną wolę. Cieszę, się że w ciągu 
tych lat udało się wyposażyć w nowe samochody 
bojowe jednostki OSP z Dęby, Domaniowa, Wrzosu i 
Przytyka.

Zalew w Jagodnym to zbiornik retencyjny utworzony na 
rzece Wiązownicy, rozpościerający się na powierzchni 
przeszło 35 h. Jest to malowniczo położony obiekt, 
którego budowa zakończyła się w czerwcu 2015 r. 
Poprzez budowę tego zbiornika chciałem zadbać o  
większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

W roku 2015 do użytku została oddana 
zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Podgajku 
Wschodnim, z której zasilana jest sieć wodociągowa 
na znacznym obszarze gminy Przytyk. Zrealizowanie 
przedmiotowej inwestycji zniwelowało ciągłe problemy 
z brakiem wody na terenie gminy.

Budowa, modernizacja czy naprawa dróg i ulic 
gminnych to jedno z moich priorytetowych zadań. 
W przeciągu 10 lat przebudowano ok. 40 odcinków 
dróg gminnych. 

Place zabaw z siłowniami plenerowymi to miejsce 
spotkań dla Wszystkich mieszkańców lubiących 
spędzać wolny czas na świeżym powietrzu. Nowe 
obiekty pojawiły się w Domaniowie, Studzienicach, 
Kaszewskiej Woli, Wygnanowie, Wrzosie, Wrzeszczowie, 
Krzyszkowicach, Ostrołęce oraz Przytyku.

Wymiana oświetlenia drogowego na terenie całej gminy 
to jedna z pierwszych inwestycji jakie przeprowadziłem. 
Zadanie to wpłynęło na zmniejszenie kosztów za energię 
elektryczną. Należy podkreślić, iż tym działaniem 
wyprzedziliśmy wszystkich i zrobiliśmy to jako jedni z 
pierwszych w Polsce.

Dariusz Wołczyński
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Pamiętam także o budynkach strażnic, które stale 
modernizujemy. Do tej pory udało się zmienić Ochotnicze 
Straże Pożarne w Sukowie, Przytyku oraz Wrzeszczowie. 
W przyszłym roku rozpocznie się budowa remizy w 
Goszczewicach.

W naszej gminie stale budowane i modernizowane są także 
drogi powiatowe. Niejednokrotnie Urząd Gminy partycypował 
w kosztach remontów oraz przygotowywaniach dokumentacji 
projektowych tychże inwestycji. Droga powiatowa Przytyk-
Krzyszkowice-Żmijków była pierwszą większą inwestycją 
drogową, która rozpoczęła współpracę ze Starostwem w 
zakresie modernizacji owych dróg. 

Przytyk Seniorom-Dzień Seniora, Kino na trawie 
czy  Kochanowski-Przystanek-Wesele to oprócz 
flagowej imprezy Ogólnopolskich Targów Papryki 
m. in. działania, o które został poszerzony program 
wydarzeń Kulturalnych dla mieszkańców gminy. 

Przystosowanie pomieszczeń dla posterunku policji 
oraz utworzonej stacji postoju karetek poprzez
ich remont i wyposażenie, a także dofinansowanie 
zakupu samochodów dla owych jednostek to
działania wpływające znacząco na zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa.

Termomodernizacja budynku szkoły PSP we Wrzosie czy 
wymiana pokrycia dachowego na PSP we Wrzeszczowie 
to inwestycje mające na celu poprawę warunków do nauki 
dla naszych najmłodszych mieszkańców. Nie można też 
zapomnieć o remoncie kuchni przy PSP Przytyk, w której 
przygotowywanych jest około 400 posiłków dziennie.

Sport i aktywność na świeżym powietrzu są bardzo 
ważne dla prawidłowego funkcjonowania, dlatego też 
dbam o rozwój infrastruktury sportowej. Oprócz boiska 
„Orlik” do użytku oddano nowe obiekty sportowe we 
Wrzosie i Wrzeszczowie.

W roku 2014 w miejscowości Słowików  powstało 
Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego. Projekt,  
który swym zasięgiem objął obszar przeszło 5h gruntów  i 
zrealizowany został dzięki środkom Unijnym pozyskanym 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to 
największe przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym 
w całej historii gminy.

Przez te 10 lat staram się stale rozwijać infrastrukturę 
wodociągową naszej gminy. W ostatnim czasie w 
kolejne przyłącza wzbogaciła się Kolonia Potkanna 
oraz Ostrołęka.

Zmodernizowane centrum Przytyka wreszcie stało się 
wizytówką naszej gminy. Do historycznej studni po 
modernizacji dołączyła fontanna w kształcie globusa. 

Cotygodniowy, poniedziałkowy targ w Przytyku to 
tradycja sięgająca XVI w. Plac targowy w 2013r. 
przeszedł gruntowną zmianę.

Inwestycje realizowane na terenie gminy Przytyk są finansowane w dużym stopniu z funduszy 
zewnętrznych. Zaliczyć do nich można zarówno środki unijne, krajowe oraz dofinasowania lokalne.
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Pamiętam także o budynkach strażnic, które stale 
modernizujemy. Do tej pory udało się zmienić Ochotnicze 
Straże Pożarne w Sukowie, Przytyku oraz Wrzeszczowie. 
W przyszłym roku rozpocznie się budowa remizy w 
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ich remont i wyposażenie, a także dofinansowanie 
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przygotowywanych jest około 400 posiłków dziennie.

Sport i aktywność na świeżym powietrzu są bardzo 
ważne dla prawidłowego funkcjonowania, dlatego też 
dbam o rozwój infrastruktury sportowej. Oprócz boiska 
„Orlik” do użytku oddano nowe obiekty sportowe we 
Wrzosie i Wrzeszczowie.

W roku 2014 w miejscowości Słowików  powstało 
Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego. Projekt,  
który swym zasięgiem objął obszar przeszło 5h gruntów  i 
zrealizowany został dzięki środkom Unijnym pozyskanym 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to 
największe przedsięwzięcie o charakterze inwestycyjnym 
w całej historii gminy.

Przez te 10 lat staram się stale rozwijać infrastrukturę 
wodociągową naszej gminy. W ostatnim czasie w 
kolejne przyłącza wzbogaciła się Kolonia Potkanna 
oraz Ostrołęka.

Zmodernizowane centrum Przytyka wreszcie stało się 
wizytówką naszej gminy. Do historycznej studni po 
modernizacji dołączyła fontanna w kształcie globusa. 

Cotygodniowy, poniedziałkowy targ w Przytyku to 
tradycja sięgająca XVI w. Plac targowy w 2013r. 
przeszedł gruntowną zmianę.

Inwestycje realizowane na terenie gminy Przytyk są finansowane w dużym stopniu z funduszy 
zewnętrznych. Zaliczyć do nich można zarówno środki unijne, krajowe oraz dofinasowania lokalne.

,,D
U

ŻO
 Z

R
O

B
IL

IŚ
M

Y,
 A

LE
 J

ES
ZC

ZE
 W

IE
LE

 P
R

ZE
D

 N
A

M
I..

.”

15



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 y16

Czas PrzymusoweGo zamkNięCia 
wykorzystaNy Na remoNt 

 Na przestrzeni ostatnich dekad zmieniła się funkcja 
kultury i sportu w życiu ludzi. Wiąże się to m.in. z ilo-
ścią czasu wolnego oraz zmianami w  hierarchii war-
tości; obok potrzeb materialnych pojawiły się warto-
ści niematerialne (dotyczące rozwoju i samorealizacji, 
zaspokojenia potrzeb dostępu do kultury, rozrywki 
i  wypoczynku). Społeczeństwo zaczęło przywiązywać 
coraz większą uwagę do kwestii dobrego samopoczu-
cia psychicznego i fizycznego. W tym kontekście sport 
stał się jednym z kluczowych elementów świadomego, 
zdrowego stylu życia.
 Analizując owe potrzeby oraz sugestie mieszkańców 
podjęte zostały działania zmierzające do stworzenia 
miejsca, w którym każdy będzie mógł aktywnie spę-
dzić swój wolny czas. Dzięki temu z końcem br. zo-
stanie zakończony remont sali treningowej, która jak 

już wcześniej pisaliśmy będzie się mieściła w budynku 
po dawnym gimnazjum. Nie bez znaczenia dla tej in-
westycji były pozyskane środki zewnętrzne z  Urzędu 
Marszałkowskiego, które pozwoliły na remont oraz 
wyposażenie siłowni w nowoczesny sprzęt do ćwiczeń. 

 
 

  
 Przemianę jednocześnie przechodzi parter budynku 
po dawnym gimnazjum, w którym swoją siedzibę ma 
Gminny Ośrodek Kultury. Na obecnym etapie zostały 
wyburzone ściany działowe między salami by stworzyć 
jedną wspólną przestrzeń. Odświeżone zostaną pozo-
stałe pomieszczenia, korytarze, zamontowane nowe 
energooszczędne oświetlenie. W planach Organizato-
ra, a zarazem Ośrodka jest wygospodarowanie miejsca 
dla Seniorów i powołanie do życia Klubu Seniora, któ-
ry swą siedzibę miałby w wyremontowanym Ośrodku. 

I. Drabik
Dyrektor GOK w Przytyku 

Rozkład pomieszczeń wpłynie na rozmieszczenie sekcji treningowych. 

Szeroki korytarz ułatwi poruszanie się. 

metoda kolorowyCh dŹwięków 

 Dzieci z  grupy Smerfy rozpoczęły swoją przygo-
dę z  nauką muzyki. Poprzez rozpoznawanie kolorów 
i kształtów oraz kojarzenie odległości pomiędzy poszcze-
gólnymi figurami dzieci w pięcioosobowych zespołach 
zagrały melodię „Wlazł kotek na płotek”. Było to dla 
nich nowe doświadczenie, które wywołało uśmiechy na 
twarzach. Z pewnością jeszcze nie raz skorzystamy z tej 
metody, na zajęciach wygrywając różne, piękne melodie.

K. Kiljanek 
Nauczyciel PP w Przytyku

 Metoda kolorowych dźwięków to nowe wyzwanie dla przedszkolaków. 
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 W tym roku wyjeżdżaliśmy do akcji już ponad 60 
razy. Aktualna pora roku zawsze jest spokojniejsza. Nie 
ma już tak dużo wyjazdów do pożaru nieużytków, czy 
pompowania wody. Niestety, jak tylko zawyje syrena 
wiemy, że mogło stać się coś poważniejszego. 
 Było tak 30 października około godziny 3:30. Sta-
nowisko Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Radomiu zadysponowało nas do po-
żaru budynku w miejscowości Gaczkowice. Do akcji 
wyjechaliśmy samochodem marki MAN o numerach 
operacyjnych 339M90.
 W akcji brały udział: Jednostka Ratowniczo – Gaśni-
cza nr 1 w Radomiu dwoma wozami, Jednostka Ratow-
niczo – Gaśnicza nr 3 w Radomiu – samochód z drabi-

 By wspomóc lokalnych przedsiębiorców Gmina 
Przytyk w  2017 roku rozpoczęła program Przytyk 
wspiera Przedsiębiorców. W  ramach tego działania 
podjęto uchwały w sprawie udzielenia zwolnienia od 
podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców któ-
rzy po raz pierwszy inwestują na terenie gminy Przy-
tyk oraz dla inwestujących powyżej 1.000.000 zł. z tej 
formy pomocy można było korzystać do 31 grudnia 
2020 roku. 
 W  lipcu tego roku Komisja Europejska natomiast 
przedłużyła okres stosowania zasad pomocy państwa 
do dnia 31 grudnia 2023 r. W  związku z  tym Rada 
Gminy Przytyk na sesji w dniu 24 listopada br. pod-
jęła uchwały przedłużające termin działania programu 
zgodnie z rozporządzeniem na kolejne 3 lata. 
 Przypominamy, iż cały czas w związku z naszym pro-
gramem wszyscy zainteresowani mają także do swojej 
dyspozycji punkt doradczy. Pracownik Urzędu Gminy 
w Przytyku udziela wszelkich informacji dotyczących 

Stały Punkt doradczy w Urzędzie Gminy Przytyk w ramach akcji Przytyk wspiera 
Przedsiębiorców prowadzi Skarbnik Gminy Anna Rogulska tel. 48 618 00 95 wew. 38

Akcja gaśnicza w miejscowości Gaczkowice. Foto z archiwum OSP Przytyk

z żyCia oChotNiCzeJ straży PożarNeJ w Przytyku

GmiNa Przytyk PrzyJazNa PrzedsiębiorCom

ną mechaniczną, OSP Wrzos oraz OSP Goszczewice. 
 Nasze działania polegały na gaszeniu pożaru na 
zewnątrz, jak i wewnątrz budynku. Akcja była jedną 
z tych cięższych i wymagających. Ze względu na to, że 
wewnątrz budynku zdecydowali się pracować wraz ze 
strażakami z PSP z Radomia tylko ochotnicy z OSP 
Przytyk, wyczuwalne było zmęczenie i  brak sił. Nie 
poddaliśmy się, walczyliśmy do końca, wychodząc tyl-
ko na zmianę butli z powietrzem. Zakończyliśmy dzia-
łania około godziny 10:30.
 Ostatnią z akcji, w  jakich braliśmy udział, był wy-
padek w miejscowości Oblas dnia 23 listopada około 
godziny 20:00 . Na drodze wojewódzkiej numer 740 
doszło do potrącenia pieszego przez kierowcę busa. 
Niestety poszkodowany zginął na miejscu. Do zda-
rzenia wyjechaliśmy MANem 339M90. W akcji brały 
udział: Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 1 w Ra-
domiu, Policja, Pogotowie, Technik policyjny, Proku-
rator. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu oraz 
oświetlaniu miejsca zdarzenia, udzielaniu wsparcia psy-
chicznego kierowcy busa, pomoc policji oraz sprzątnię-
cie jezdni po zakończeniu pracy. Do bazy wróciliśmy 
około godziny 00:30.

K. Chłopecka
Druh OSP w Przytyku

wprowadzonych ulg. Punkt czynny jest od poniedział-
ku do piątku w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 
29 ( I piętro).

A. Kosuniak
Pracownik UG w Przytyku
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SEGREGACJA  
„BEZ TAJEMNIC”

PAP
IER

WRZUCAMY:
papiery szkolne, biurowe, 

zadrukowane kartki, 
tektura, kartony, gazety, 

czasopisma, ulotki,
książki, katalogi, prospekty, 

worki i opakowania 
papierowe, papier pakowy, 

ścinki drukarskie.

SZK
ŁO

szkło opakowaniowe 
białe i kolorowe: 

butelki szklane, słoiki, 
szklane opakowania po 

kosmetykach

WRZUCAMY:

MET
ALE

 I 
TWO

RZY
WA 

SZT
UCZ

NE

plastikowe opakowania 
po żywności, folie, torebki, 

opakowania po chemii 
gospodarczej i

kosmetykach, puszki, 
pudełka, folie, kapsle, 

zakrętki, kartony po mleku 
i sokach

WRZUCAMY:

BIO

WRZUCAMY:

odpady kuchenne: obierki, resztki jedzenia 
pochodzenia roślinnego, owoce, warzywa, trawa,

gałęzie, liście, kwiaty, trociny i kora drzew

WRZUCAMY:

wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem odpadów

niezabezpieczonych

ZM
IE
SZ
AN
E

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skontaktuj się z  
pracownikiem firmy odbierającej u Ciebie odpady lub pracownikiem  

Urzędu Gminy w Przytyku tel. (48) 618-00-95 w. 39.
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CeNowy GaloP…SEGREGACJA  
„BEZ TAJEMNIC”

PAP
IER

WRZUCAMY:
papiery szkolne, biurowe, 

zadrukowane kartki, 
tektura, kartony, gazety, 

czasopisma, ulotki,
książki, katalogi, prospekty, 

worki i opakowania 
papierowe, papier pakowy, 

ścinki drukarskie.

SZK
ŁO

szkło opakowaniowe 
białe i kolorowe: 

butelki szklane, słoiki, 
szklane opakowania po 

kosmetykach

WRZUCAMY:

MET
ALE

 I 
TWO

RZY
WA 

SZT
UCZ

NE

plastikowe opakowania 
po żywności, folie, torebki, 

opakowania po chemii 
gospodarczej i

kosmetykach, puszki, 
pudełka, folie, kapsle, 

zakrętki, kartony po mleku 
i sokach

WRZUCAMY:

BIO

WRZUCAMY:

odpady kuchenne: obierki, resztki jedzenia 
pochodzenia roślinnego, owoce, warzywa, trawa,

gałęzie, liście, kwiaty, trociny i kora drzew

WRZUCAMY:

wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie 
recyklingu, z wyłączeniem odpadów

niezabezpieczonych

ZM
IE
SZ
AN
E

Nadal masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad? Skontaktuj się z  
pracownikiem firmy odbierającej u Ciebie odpady lub pracownikiem  

Urzędu Gminy w Przytyku tel. (48) 618-00-95 w. 39.

u nas też? 
Niestety również w gminie Przytyk zwiększyły się stawki 
za wywóz śmieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, opłaty pobierane od mieszkańców ,,MUSZĄ’’ po-
krywać wszystkie koszty systemu gospodarowania od-
padami. To oczywiście przekłada się na nasze domowe 
rachunki i  wzbudza uzasadnione, negatywne emocje. 
Niezrozumiałe jest ograniczenie samorządów, w możli-
wości poniesienia choć części kosztów wzrostu opłat za 
śmieci. Pieniądze wpływające od mieszkańców z tytułu 
wywozu odpadów, mogą być przeznaczone – tylko i wy-
łącznie! – na finansowanie usług wywozu śmieci, ewen-
tualny zakup np. koszy na śmieci oraz wszelkiego rodza-
ju akcje z tym związane np. informowanie mieszkańców 
w formie ulotek o tym jak śmieci segregować i jak to jest 
ważne i potrzebne…

Co dalej? 
Pojawiają się pomysły na ograniczenie kosztów gospodar-
ki odpadami m.in.: wybudowanie nowoczesnych spalar-
ni śmieci, rozszerzenie odpowiedzialności producentów 
za odpady wielkogabarytowe typu pralka, lodówka, te-
lewizor itp. czy zmuszenie wytwórców do zmniejszania 
wagi opakowań. Te i wiele innych propozycji wysuwają 
samorządy by choć w części przystopować ten wzrost. 
Tak więc, bez rozwiązań ustawowych w sferze gospodar-
ki odpadami, samorządy są zmuszane do podejmowania 
wbrew sobie decyzji o podwyżkach za śmieci.

K. Pośnik 
Pracownik UG w Przytyku 

sprawa wzrostu cen za odbiór, wywóz, składowanie 
i utylizację śmieci jest bardzo złożona. spróbujemy 
jednak wyjaśnić skąd to się wzięło i kiedy się zaczęło?
W 2012 roku wprowadzono nowe obowiązki, nakazują-
ce samorządom organizację systemu odbioru i zagospo-
darowania odpadów, koszty ponoszone przez mieszkań-
ców w tym zakresie zaczęły właśnie wtedy odczuwalnie 
rosnąć. To zagospodarowanie odpadów, jest główną 
przyczyną wzrostu cen usług za odbiór śmieci, prze-
ważnie jest to 60-65% kwot ustalanych w przetargach. 
Pozostałe koszty na które składają się: zakup i eksploata-
cja pojazdów, zatrudnienie pracowników, dostarczanie 
i czyszczenie kontenerów na odpady czy w końcu sam 
ich odbiór – stanowią dużo mniejszą choć równie dole-
gliwą ich część.

o co tak naprawdę chodzi?
Odgórnie nałożone przepisy zobowiązują samorządy 
oraz firmy zajmujące się odpadami do dostosowania 
się do obowiązujących norm. Znowelizowana ustawa 
o czystości i porządku w gminach wprowadziła częstsze 
odbieranie odpadów biodegradowalnych co wpływa na 
większą ilość dni pracy, koszty transportu oraz paliwa. 
Dochodzi tu również wzrost kosztów energii oraz płacy 
minimalnej i idące w ślad za tym podwyżki dla pracow-
ników. Od tego roku firmy zajmujące się odbiorem tzw. 
śmieci zobowiązane są do prowadzenia Bazy Danych 
Odpadów, gdzie prowadzą ewidencję i  sprawozdaw-
czość dotyczącą przemieszczania się odpadów. Czynni-
kiem znacząco wpływającym na wysokość cen jest cho-
ciażby opłata marszałkowska czyli opłata za składowanie 
odpadów na wysypiskach, która od kilku lat gwałtow-
nie wzrasta. Tych czynników jest bez porównania wię-
cej i nie da się wskazać tylko jednej, głównej przyczyny 
wzrostu opłaty za odbiór odpadów. 

stawki obowiązujące 
od 1 stycznia 2021 r.:

16 zł osoba/miesiąc za odPady 
segregowane

15,50 zł osoba/miesiąc za odPady 
segregowane z Przydomowym 

komPostownikiem

32 zł osoba/miesiąc za odPady 
niesegregowane

 kolejny wzrost tzw. oPłaty 
marszałkowskiej z 270 zł za tonę 

na  301,84 zł. od nowego roku 
zaPłaci radkom a w konsekwencji 

każdy mieszkaniec naszej gminy    
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PasowaNie Na Przedszkolaka w PsP we wrzeszCzowie

remoNt boksów GarażowyCh w remizie oChotNiCzeJ straży 
PożarNeJ w Przytyku

 „Pasowanie na przedszkolaka” to pierwsza wyjąt-
kowa uroczystość w  życiu dzieci, które we wrześniu 
tego roku, po raz pierwszy rozpoczęły swoją przygo-
dę z przedszkolem. Dla najmłodszych było to ogrom-
ne przeżycie, ale mimo wszystko były bardzo dzielne. 
Dzieci z grupy Żabki oraz Smerfy z uśmiechami na twa-
rzach, w dniu 30 października bieżącego roku, recyto-
wały wierszyki, śpiewały piosenki i prezentowały swoje 
umiejętności taneczne. Po złożeniu uroczystej przysię-
gi pan dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka” 
dokonał uroczystego „Aktu pasowania”. W tym dniu 
nie zabrakło życzeń i  słodkich upominków zarówno 
od pana dyrektora, jak i  rodziców. Wszystkie dzieci 

  Właśnie zakończyliśmy remont boksów garażowych w na-
szej remizie. Stare i zniszczone już wnętrze zostało odnowione. 
Na ten cel otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkow-
skiego oraz wsparcie Gminy Przytyk. Przekazane środ-
ki zostały wykorzystane na remont tynków oraz malo-
wanie. Kolor żółto – pomarańczowy został zastąpiony 
modnym siwo – grafitowym.
 Warto również wspomnieć o zaangażowaniu straża-
ków ochotników, którzy spędzili wiele wieczorów, by 
odnowić wnętrze boksów garażowych. Sami zaprojek-
towali wygląd, pomagali przy remoncie oraz w ciężkim 
sprzątaniu. Aktualnie pracują też nad własnoręcznie ro-
bionymi półkami na sprzęt oraz zabezpieczeniem wjaz-
du wozami specjalnymi odbojnicami parkingowymi.
Wreszcie wnętrze naszej remizy pasuje do pięknej ele-
wacji budynku. Remont ten zdecydowanie umili i uła-

Wyremontowane pomieszczenia. 

Oddział przedszkolny ,,Smerfy” z wychowawczynią p. Katarzyną Błaszczyk. Oddział przedszkolny ,,Żabki” z wychowawczynią p. Renatą Markowską.

twi nam szkolenia. Wszystko po to, by służyć Wam 
pomocą o każdej porze.

K. Chłopecka 
Druh OSP w Przytyku

otrzymały kolorowe dyplomy; najmłodsze- dyplom 
przedszkolaka, starsze- dyplom starszaka, a te, których 
przygoda z przedszkolem trwa już znacznie dłużej- dy-
plom zerówkowicza. Uwieńczeniem uroczystości były 
pyszne babeczki przygotowane przez mamy z  Rady 
Rodziców i  słodki poczęstunek. Z  pewnością był to 
niezapomniany dzień, pełen emocji i  miłych wrażeń 
zarówno dla dzieci, jak i wychowawców. 
 Wszystkim rodzicom dziękujemy za zaangażo-
wanie w  organizację uroczystości i  gratulujemy 
wspaniałych pociech. 

R. Markowska 
Nauczyciel w PSP we Wrzeszczowie
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Narodowe Święto NiePodleGŁoŚCi

 Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat 
w  historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewo-
li Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od 
najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywią-
zania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpa-
jamy szacunek dla polskich symboli. Dlatego też 10 
listopada odbyła się uroczysta akademia z okazji Na-
rodowego Święta Niepodległości. Przedszkolaki z gru-
py „Słoneczka” przygotowały krótką część artystyczną 

 W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu. 

pod opieką pani Martyny Wrzecion, która powitała 
wszystkie zebrane dzieci oraz personel przedszkola. 
Następnie dokonała krótkiego rysu historycznego do-
tyczącego Święta Niepodległości, przedszkolaki recyto-
wały wiersz patriotyczny oraz śpiewały piosenkę z in-
terpretacją ruchową. Wszystkie dzieci tego ważnego 
dnia wyglądały odświętnie i uroczyście, a na ich piersi 
widniały kotyliony w barwach narodowych wykonane 
we wszystkich grupach wiekowych. 
 Tego dnia również wzięliśmy udział w akcji ,,Szko-
ła, przedszkole do hymnu”. Dzieci z Panią Dyrektor 
i personelem placówki o godz. 11.11 dumnie, przyj-
mując właściwą postawę „ na baczność” odśpiewały 
„Mazurka Dąbrowskiego” przyłączając się tym samym 
do placówek oświatowych z całej Polski, które w ten 
sposób uczciły rocznicę odzyskania Niepodległości. 
Dzień Niepodległości był bardzo radosnym dniem 
w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie 
on w pamięci naszych „Małych Polaków”.

M. Wrzecion 
Nauczyciel PP w Przytyku 

PotwierdzeNie zawarCia umowy dzierżawy GruNtów rolNyCh

  W dniu 31 lipca 2020 roku 
weszły w  życie przepisy na-
kładające na wójtów, burmi-
strzów (prezydentów miast) 
nowe obowiązki polegające na 

potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w  try-
bie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku 
o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na 
mocy art. 28 ust. 4 pkt.1 lub art. 38 pkt. 1 tej usta-
wy Wójt Gminy Przytyk potwierdza zawarte od dnia 
31 lipca 2020 roku umowy dzierżawy gruntów po-
łożonych na terenie gminy Przytyk.
 Należy pamiętać, że na podstawie ww. przepisów 
dokonuje się tylko potwierdzenia zawarcia umowy, 
zatem nie można potwierdzić faktu rozwiązania lub 
wygaśnięcia umowy dzierżawy czy poświadczenia 
własnoręczności podpisów na owych umowach. Po-
nadto organ wykonawczy danej gminy władny jest 
tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów 
położonych na terenie właściwości miejscowej gmi-
ny. Zatem w  niektórych przypadkach w  umowie 
dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane 
przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwol-
nione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 
pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546).
 Strony umowy dzierżawy gruntów rolnych muszą 
zadbać o to, żeby stosowne dane zostały ujawnione 
np. organom podatkowym. Jeżeli grunty gospodar-
stwa rolnego zostały w całości lub w części wydzier-
żawione na podstawie umowy zawartej stosownie do 
przepisów o  ubezpieczeniu społecznym rolników, 
lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent struk-
turalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzier-
żawca. Osoby fizyczne będące podatnikami podatku 
rolnego, m.in. dzierżawcy, są zobowiązane złożyć or-
ganowi podatkowemu informację o gruntach w ter-
minie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uza-
sadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego w  zakresie podatku rolnego. Jeżeli 
bowiem nie zostaną złożone odpowiednie deklaracje 
podatkowe, zgodne ze stanem faktycznym, wówczas 
nakazy podatkowe będą wystawiane na właścicieli 
gruntów rolnych.

K. Suwalska
Kierownik Ref. UG w Przytyku 
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zmiaNa w Prawie budowlaNym!

 19 września 2020r weszła w życie nowelizacja prawa 
budowlanego, która ma uprościć i  przyśpieszyć proces 
inwestycyjno-budowlany. Najważniejsze wprowadzone 
zmiany dotyczą m.in. podziału projektu budowlanego na 
trzy odrębne części. Uproszczono również procedurę uzy-
skania pozwolenia na budowę oraz przeniesienia decyzji 
o pozwoleniu na budowę, dodatkowo zwiększona została 
lista inwestycji, które nie będą wymagały pozwoleń. 
 Obecnie złożenie wniosku o pozwolenie na budowę 
nie musi zawierać projektu technicznego. Teraz architekt 
będzie mógł pracować nad częścią wykonawczą projek-
tu w czasie badania przez organ administracji wniosku 
o pozwolenie na budowę. Natomiast projekt techniczny 
będzie dopiero przedkładany organowi nadzoru budow-

Projekt budowlany Powinien składać 
się z trzech części.

1. Projektu architektoniczno-budowlanego 
(układ budynku, Planowane rozwiązania 

techniczne).
2. Projektu zagosPodarowania działki lub terenu.

3. Projektu technicznego (oPisu konstrukcji, 
instalacji)

badania warszawskiego uniwersytetu 
medycznego wykazy, iż w 2019r. na 

gryPę zaszczePiło się 5% Polaków w tym 
roku chce to zrobić 21%. 

lanego na etapie składania wniosku o wydanie decyzji 
pozwolenia na użytkowanie.
 Ważną kwestią jest również łatwiejsza legalizacja sa-
mowoli budowlanych. Uproszczone postępowanie lega-
lizacyjne wprowadzone zostało tylko dla budynków lub 
ich części, które powstały ponad 20 lat temu bez wyma-
ganego pozwolenia na budowę. Niezbędnym elemen-
tem nowej procedury jest wykonanie inwentaryzacji 
geodezyjnej oraz ekspertyzy potwierdzającej, iż obiekt 
jest bezpieczny w użytkowaniu. Ważną informacją jest 
to, iż z nowej procedury nie będzie można skorzystać, 
jeśli przed 18 września zostanie wydany nakaz rozbiórki.

M. Białczak
Pracownik UG w Przytyku

ChęCi są, ale szCzePioNek brak

 W  każdym sezonie grypowym opracowywana jest 
nowa szczepionka przeciw grypie sezonowej, która  zwy-
kle dostępna była od połowy września. Niestety w tym 
roku jej dostępność jest bardzo znikoma i to nie tylko 
w naszym rejonie, ale w całym kraju, a także w Europie. 

 
Tak jak w latach ubiegłych i w 2020 r. Ośrodek otrzymał 
dotację od gminy Przytyk na zakup i realizację szczepień 
ochronnych dla mieszkańców po 60-roku życia. Na 
podstawie wstępnej listy osób zainteresowanych Ośro-
dek złożył zamówienie i dopilnował wszelkich procedur 
z tym związanych. Otrzymana do tej pory ilość to zniko-
ma część zamówionych szczepionek. Dlatego też nie ma 
aktualnie możliwości zrealizowania szczepień przeciwko 
grypie dla wszystkich Pacjentów. Sytuacja monitorowa-
na jest na bieżąco i  każda otrzymana partia szczepionek 
wpierw trafia do Seniorów z grupy podwyższonego ryzyka. 

O. Frynas-Duda
Dyrektor SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszowie
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PasowaNie Na Przedszkolaka

NowoCzesNa GmiNa - traNsakCJe bezGotówkowe

 Pasowanie na przedszkolaka to wyjątkowa uroczy-
stość w życiu dzieci, które we wrześniu tego roku po 
raz pierwszy rozpoczęły swoją przygodę z  przedszko-
lem. Pasowanie na przedszkolaka przyjęły dzieci z gru-
py Misie, Pszczółki i  Biedronki. Dla najmłodszych, 
jak i starszaków było to ogromne przeżycie, ale dzieci 
trzymały się bardzo dzielnie. Z  uśmiechami na twa-
rzach recytowały wierszyki i  śpiewały piosenki. Pani 

 Informatyzacja społeczeństwa nigdy wcześniej nie 
rozwijała się tak szybko jak w obecnych czasach. Wie-
le wpływu zapewne ma na to epidemia SARS-Cov-2 , 
która wymusiła na społeczeństwie izolację, naukę i pracę 
zdalną, przeniosła życie zawodowe i prywatne do sieci, 
co również przyczyniło się do rozwoju technologii infor-
macyjno – telekomunikacyjnych. Instytucje publiczne 
muszą dostosować się do rosnącego poziomu zinforma-
tyzowania społeczeństwa, aby podnieść swoją sprawność 
działania oraz podwyższyć jakość świadczonych usług.
 Samorząd biorąc pod uwagę powyższe aspekty, 
podjął decyzję o  przystąpieniu do Programu Polska 
Bezgotówkowa, który ma na celu upowszechnienie 
przyjmowania płatności bezgotówkowych. W ramach 

„Pszczółki” tak bardzo chciały być pasowane na przedszkolaka, że nie mogły ustać w 
jednym miejscu.

Dzieci nie bały się wcale aktu pasowania wręcz przeciwnie - tuliły się do ołówka. 

Trzecią grupą, która przyjęła pasowanie były „Biedronki”.

Najmłodsza grupa, która przyjęła pasowanie to „Misie”.

programu w  Urzędzie Gminy zostały zainstalowa-
ne terminale płatnicze. Interesanci, którzy dokonają 
transakcji przy użyciu terminala, nie będą mieli doli-
czanych dodatkowych opłat związanych z tą transakcją. 
 Płatności bezgotówkowe zaczną obowiązywać z no-
wym rokiem, natomiast jak już pisaliśmy w poprzed-
nim numerze, płatności gotówkowe można realizować 
w Urzędzie Gminy tylko do końca bieżącego roku. Po-
nadto płatności na rzecz Gminy Przytyk można doko-
nać przelewem np. poprzez systemy bankowości elek-
tronicznej. Szczegółowe dane dotyczące kont podane 
są na stronie internetowej Urzędu Gminy.

A. Rogulska
Skarbnik UG w Przytyku

Dyrektor za pomocą „czarodziejskiego ołówka” do-
konała uroczystego „Aktu pasowania”. Uwieńczeniem 
uroczystości był słodki upominek dla każdego dziec-
ka i dyplom. Na pewno był to niezapomniany dzień, 
pełen emocji i miłych wrażeń zarówno dla dzieci, jak 
i ich nauczycielek.

K. Witkowska 
Nauczyciel PP w Przytyku
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reGulaCJa staNów PrawNyCh NieruChomoŚCi zaJętyCh Pod droGi 

aNdrzeJki w Przedszkolu 
we wrzeszCzowie

 Położenie nawierzch-
ni asfaltowej i  oddanie 
do użytkowania drogi to 
ostatni etap złożonego 
procesu, jaki samorząd 
musi przeprowadzić, by-
śmy mogli w  komforto-
wych warunkach się prze-
mieszczać. Podstawowym 
i być może najważniejszym 
elementem jest regulacja 
stanu prawnego nierucho-

mości drogowych. Dysponowanie tytułem praw-
nym umożliwia rozpoczęcie inwestycji i  co bardzo 
ważne otwiera możliwości na pozyskanie funduszy 
zewnętrznych na ich realizację. 
 Na naszym terenie znajduje się 24 odcinki dróg 
gminnych to jest aż 230 km. Z mocy prawa są one 
własnością gminy, lecz tytuł prawny nie został po-
twierdzony przez Wojewodę poprzez wydanie sto-
sownej decyzji w  tej sprawie. Dlatego też koniecz-
ne jest przeprowadzenie procedur regulacyjnych 
w każdej miejscowości. Niestety owo postępowanie 
znacznie wpływa na budżet gminy z uwagi na fakt, 
iż niezbędne jest w  takiej sytuacji ustalenie granic 

 Dawniej w  dniu 
św. Andrzeja wró-
żyły sobie panny, 
które bardzo chcia-
ły wyjść za mąż, 
a  w  dzień świętej 
Katarzyny wróżyli 
sobie kawalerowie.  
 Wróżby odbywały się w samotności przy zapalo-
nych świecach, zasłoniętych oknach - wieczorami. 
Dzisiaj Andrzejki stały się okazją do spotkań i zabaw 
andrzejkowych często przy muzyce. Przedszkolaki 

z  naszej szkoły kultywując tradycje związane z  an-
drzejkami również zapragnęły sprawdzić, co je czeka 
w przyszłości. W radosnej atmosferze wszystkie dzie-
ci dały się ponieść magii i sprawdzały z zaangażowa-
niem, które z nich jako pierwsze stanie na ślubnym 
kobiercu, jakie imię będzie miała przyszła żona lub 
mąż oraz kim zostaną w przyszłości. Z wróżby, którą 
wszyscy znamy najlepiej, lanie wosku przez dziur-
kę od klucza- dzieci dowiedziały się, że odwiedzi je 
Mikołaj. Uwieńczeniem magicznych przepowiedni 
były zabawy i tańce przy muzyce. Pozostało pytanie: 
czy wróżby się spełnią? – przyszłość pokaże. Pewne 
jest to, że przyniosły dzieciom wiele radości i  były 
okazją do wspólnej zabawy.

R. Markowska
Nauczyciel w PSP we Wrzeszczowie

działki drogowej, a co za tym idzie zlecenie wykona-
nia  geodecie prac określających faktyczny przebieg 
danej drogi. Czynności, o których mowa z reguły są 
czasochłonne, a  terminy ich rozpatrzenia u  Woje-
wody często sięgają nawet 2 lat. 
 Podobna sytuacja dotyczy również dróg wewnętrz-
nych, chociaż ich regulacja prawna oparta jest na 
innych zasadach. Zazwyczaj, są to krótkie odcinki 
służące jako dojazd do pól. Nieoceniona w tym za-
kresie jest pomoc mieszkańców gminy, którzy mogą 
potwierdzić, że konkretna działka drogowa jeszcze 
w  latach ‘60 faktycznie wykorzystywana była jako 
droga i mógł z niej korzystać każdy w sposób ogól-
nodostępny. Uregulowano już w ten sposób odcinki 
dróg wewnętrznych w miejscowościach Wygnanów, 
Wrzos, Jabłonna, Wola Wrzeszczowska, Potkanna 
oraz złożono wnioski o regulację dróg w miejscowo-
ści Wrzeszczów, Krzyszkowice, Gaczkowice, Żmij-
ków, Przytyk, Oblas. 
 Działania związane z ujednoliceniem stanu praw-
nego postępują sukcesywnie i swoim zasięgiem obej-
mą całą gminę Przytyk.

K. Suwalska
Kierownik Ref. UG w Przytyku 

Gmina musi posiadać tytuł prawny 
do drogi by moga starać się o dofi-
nansowanie. 

 Wróżby w grupie Żabki. 


