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WE WRZosiE poWsTajE DoM LUDoWY i sTRażNica

RUsZYŁY GMiNNE LiNiE aUToBUsoWE

 Dotychczasowa siedziba Ochotniczej Straży Po-
żarnej we Wrzosie przechodzi do historii. Budynek 
został wyburzony. W  jego lokalizacji zostanie zbu-
dowana nowa remiza, która w  części będzie służyć 
jednocześnie jako Dom Ludowy dla mieszkańców.
 Już w  styczniu wykonawca inwestycji rozpoczął 
prace od wyburzania starego budynku Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Po zakończeniu prac mieszkańcy 
Wrzosu doczekają się miejsca, gdzie można wspólnie 
się spotkać, porozmawiać, spędzić miło czas. Z kolei 
strażacy zyskają garaż na wóz gaśniczo-ratowniczy 
i pomieszczenia gospodarcze.

 Wraz z  początkiem roku na gminnych drogach 
pojawiły się dwie linie autobusowe relacji: Przytyk – 
Zameczek – Sukowska Wola – Suków – Kaszewska 
Wola –  Maksymilianów – Studzienice – Przytyk oraz 
Przytyk – Jabłonna – Wrzos – Potkanna – Domaniów 
– Młódnice – Krzyszkowice – Oblas – Przytyk.
 Nowe połączenia były odpowiedzią samorządu na 
uwagi mieszkańców, którzy zgłaszali problemy po-
ruszania się po terenie gminy. 
 Pojawienie się nowych gminnych linii autobuso-
wych było możliwe dzięki umowie dotacyjnej po-
chodzącej z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Do 
postępowania mającego na celu wyłonienie przewoź-
nika zgłosiła się tylko jedna firma.  Umowa zawarta 
z przedsiębiorstwem transportowym została podpi-
sana na okres 10 miesięcy obejmujących czas dzia-
łania placówek oświatowych. Po tym czasie zostanie 

Stary budynek Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzosie  został wyburzony. Wkrót-
ce na jego miejscu zostanie wybudowana nowa siedziba OSP, spełniająca również 
funkcję domu ludowego.

Andrzej Kosztowniak poseł RP, Anna Rogulska Skarbnik gminy Przytyk, Stanisław Karczew-
ski Senator RP, Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk, Kamil Grzegorczyk Prezes OSP 
Wrzos, Paweł i Przemysław Wiatrak – wspólnicy firmy WIATROBUD II.

 Budowa ma zakończyć się w 2024 roku, a całko-
wity koszt inwestycji ma wynieść 1 681 000 złotych. 
Budowa Domu Ludowego we Wrzosie wraz z gara-
żem remizy strażackiej i  infrastrukturą techniczną 
została dofinansowana z rządowego programu Polski 
Ład w kwocie 1 647 380 złotych.
 Przypomnijmy, że 20 grudnia w Urzędzie Gminy 
w Przytyku została podpisana umowa w sprawie bu-
dowy Domu Ludowego we Wrzosie. Stosowne do-
kumenty podpisywał Wójt Gminy Przytyk Dariusz 
Wołczyński oraz inwestorzy. W  spotkaniu wzięli 
udział również parlamentarzyści: Senator Stani-
sław Karczewski, Poseł Andrzej Kosztowniak, Anna 
Rogulska Skarbnik Gminy Przytyk, a  także Kamil 
Grzegorczyk Prezes OSP Wrzos.

UG A.K.

oceniona częstotliwość korzystania z  gminnej linii 
autobusowej oraz liczba osób z niej korzystających. 
Informacje te będą pomocne w  podjęciu decyzji 
o dalszym prowadzeniu tego typu przedsięwzięcia. 

UG A.K.
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Drodzy Mieszkańcy,
 parę tygodni temu rozpoczęliśmy nowy – 2023 rok. Muszę przyznać, że będzie 
to czas wyjątkowy i bardzo ważny dla naszej całej społeczności. Powodów do tego 
twierdzenia jest przynajmniej dwa i są to: historycznie wysoki budżet inwestycyjny 
oraz starania o odzyskanie praw miejskich dla miejscowości Przytyk.
 W przyjętym pod koniec ubiegłego roku budżecie udało się umieścić rekordową 
liczbę zadań inwestycyjnych opiewających na kwotę 24 473 310,00 złotych. 
Z tej sumy niemal 18 000 000,00 złotych uzyskaliśmy ze źródeł zewnętrznych – 
z różnego rodzaju dotacji z programów rządowych oraz samorządu województwa 

mazowieckiego. Chciałbym podkreślić, że  niewiele gmin w  regionie radomskim, może pochwalić się tak 
dużym budżetem przeznaczanym na rozwój. Dla naszego samorządu jest to również swoisty rekord. Biorąc 
pod uwagę inwestycje powiatowe, które mam nadzieję będą realizowane na terenie naszej gminy przez 
Starostę Radomskiego Waldemara Tręlkę oraz inwestycje Marszałka Województwa Mazowieckiego Rafała 
Rajkowskiego – na terenie naszej gminy będą realizowane zadania w kwocie 45 534 272,16 zł. W historii 
naszego samorządu nigdy nikomu nie udało się zrealizować tylu milionowych inwestycji w przeciągu jednego 
roku. Oczywiście zawsze chciałoby się zrobić więcej, ale nie zawsze jest to możliwe ze względu na ograniczenia 
finansowe, prawne oraz czasowe. 
 Dzięki pozyskanemu wsparciu możemy dokończyć wiele trwających już przedsięwzięć i  zaplanować 
kolejne ważne dla nas wszystkich działania. Śmiem twierdzić, że lista tegorocznych zadań będzie się 
sukcesywnie powiększać, ponieważ przez cały czas staram się o  pozyskiwanie nowych środków, które 
pomogą w rozwoju naszej gminy i polepszeniu życia mieszkańców. Kolejną inwestycją, na którą pragnę 
w tym roku pozyskać fundusze, jest modernizacja naszej największej placówki oświatowej – Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Przytyku.
 Jak zapewne Państwo już wiecie, rozpoczęliśmy proces przywracania praw miejskich dla Przytyka. Nasza 
miejscowość utraciła je na mocy ukazu carskiego w roku 1869. Rozpoczęcie procedury zostało zapoczątkowane 
z racji obchodzonej w tym roku 160 rocznicy powstania styczniowego. Osobiście uważam, że zmiana statusu 
miejscowości Przytyk na miasto, będzie wyrazem historycznej sprawiedliwości oraz hołdu złożonego naszym 
przodkom, którzy walczyli o naszą wolność i niepodległość. Warto podkreślić, że nie będzie ona obciążeniem 
dla naszej gminy. Z tego powodu nie wzrosną podatki, a samorząd nadal będzie mógł korzystać z programów 
wsparcia finansowego adresowanych do wsi. Proces przywrócenia praw miejskich jest długotrwały. Przed 
złożeniem właściwego wniosku do Prezesa Rady Ministrów, który to podejmie ostateczną decyzję – na terenie 
naszej gminy muszą odbyć się konsultacje społeczne. Serdecznie zapraszam Państwa do wyrażenia swojej 
opinii i uczestniczenia w procesie przywracania praw miejskich miejscowości Przytyk.
 W  lutym odbyły się zebrania sołeckie, podczas których nasi mieszkańcy wybrali swoich przedstawicieli 
sołtysów. Chciałbym jeszcze raz serdecznie podziękować za trud i  wysiłek w  sprawowaniu swojej 
funkcji wszystkim dotychczasowym sołtysom oraz życzyć nowo wybranym zapału oraz dobrej współpracy 
z  mieszkańcami.  Misja bycia sołtysem – to bardzo ważna społecznie funkcja – to wręcz powołanie, do 
którego potrzeba dużego autorytetu, energii oraz zaufania mieszkańców. 
Zapraszam do lektury naszego biuletynu.

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk
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RUsZYŁY KoNsULTacjE spoŁEcZNE!

 Podczas Sesji Rady Gminy Przytyk odbytej 30 grud-
nia 2022 roku podjęto dyskusję dotyczącą przywrócenia 
praw miejskich dla Przytyka. Rozmowa ta była odpo-
wiedzią na pismo Wojewody Mazowieckiego, który za-
proponował rozpoczęcie procedur przywrócenia praw 
miejskich  miejscowościom, które utraciły swoje przy-
wileje po powstaniu styczniowym. 
 Do tej pory obowiązujące przepisy blokowały starania 
się o odzyskanie praw miejskich takim miejscowościom, 
jak Przytyk. Trudno było sprostać wymogom, choćby 
liczby ludności w danej miejscowości – potrzeba było 
przynajmniej dwóch tysięcy mieszkańców. Jednak spe-
cjalna ścieżka prawno-administracyjna związana z rocz-
nicą 160-lecia powstania styczniowego pozwala teraz 
ominąć ten wymóg. 
 Przytyk posiadał prawa miejskie od XIV wieku i utra-
cił je w roku 1869 na mocy ukazu carskiego. Ten sam los 
spotkał jeszcze 335 miast z Królestwa Polskiego.
 Przede wszystkim przywrócenie praw miejskich będzie 

aktem dziejowej sprawiedliwości i wyrazem szacunku dla 
przodków, którzy walczyli za wolność naszej ojczyzny. 
Przyczyni się również do zmiany wizerunkowej i podnie-
sienia atrakcyjności naszego regionu. Stworzy drogę do 
korzystania z planowanych środków na rewitalizację i roz-
wój małych miast. Doprowadzi także do wzrostu atrak-
cyjności inwestycyjnej, rozwoju turystyki, a także lepszego 
wykorzystania zasobów historycznych i przyrodniczych. 
 Z całą pewnością zmiana statusu miejscowości w ża-
den sposób nie wpłynie na wysokość podatków, czy opłat 
oraz nie wymusi konieczności wymiany dokumentów 
osobistych. Być może status miejski zachęci młodych 
ludzi do osiedlania się w Przytyku i pozwoli spojrzeć na 
rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. 
 Proces przywracania praw miejskich jest długotrwa-
ły.  Oprócz przygotowania szeregu dokumentacji obej-
muje również konsultacje społeczne, które odbędą się 
w  dniach od 1 do 10 marca. W  ramach konsultacji 
każdy mieszkaniec naszej gminy może wypełnić ankietę  
i opowiedzieć na pytanie czy jest za, czy przeciw zmianie 
statusu miejscowości Przytyk na miasto.

UG. A.K.

Ankiety konsultAcyjne są dostępne nA 

stronie internetowej www.przytyk.pl, 

w Biuletynie informAcji puBlicznej, 

w pokoju nr 12 urzędu Gminy w przytyku 

orAz u sołtysów kAżdeGo z sołectw.
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Z kart historii…
Badania archeologiczne okolic Przytyka świadczą, że w XIII stuleciu nasiliło się osadnictwo w dolinie Radomki.  Przez lata wskazywano, 
że miasto Przytyk lokował Piotr z Podlodowa w roku 1333. Jednak obecne prace historyków wskazują na datę 1393. Hipotezy tej nie da 
się obecnie zweryfikować, zaś schyłek XIV lub pierwsze dekady XV wieku, jako przedział czasowy, w którym założono Przytyk, uprawdo-
podobniają lokacje innych miast szlacheckich w okolicy. Wtedy też rozwinęło się w okolicy Przytyka osadnictwo stwarzające ekonomiczne 
podwaliny pod lokację miasta. Wzmianki źródłowe potwierdzające istnienie w Przytyku osady miejskiej pochodzą dopiero z połowy XV 
wieku i z nich przyjęto rozległe ramy czasowe dla lokacji Przytyka, między rokiem 1333 a 1450. Przytyk od początku istnienia należał do 
rodziny Podlodowskich herbu Janina, których siedzibą był Zameczek - dawniej zwany Ostrów.
Przywilej Kazimierza Jagiellończyka z 1463 roku wspomina o opłatach targowych i mostowych w Przytyku w czasie tygodniowych targów.
Ważną kwestią pozostaje umiejscowienie miasta w przestrzeni. To ostatnie nie jest łatwe do określenia, ponieważ na obszarze Przytyka 
nie przeprowadzano badań archeologicznych. Osada powstała między odnogami Radomki. Przez cały XVI wiek, a nawet jeszcze w 
początkach XVII stulecia rozróżniano Stary Przytyk i przyległe do niego Nowe Miasto. W 1488 roku, podczas sejmu obradującego w 
Piotrkowie, król Kazimierz Jagiellończyk potwierdził relokację Przytyka, o którą zabiegał dworzanin królewski i kasztelan Żarnowiecki 
Jan Podlodowski. Monarcha nadał miastu targi tygodniowe w poniedziałki oraz dwa doroczne jarmarki: na świętego Wita  - 15 czerwca 
i świętego Mikołaja - 6 grudnia. Tradycja cotygodniowych targów poniedziałkowych przetrwała ponad 500 lat. Podczas relokacji Nowy 
Przytyk został usytuowany na dużej wyspie, stworzonej przez dwa koryta rzeki.
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pRojEKT cENTRUM MisTRZosTWa iNfoRMaTYcZNEGo W sZKoLE 
WE WRZEsZcZoWiE

 W roku szkolnym 2022/2023 w  szkole we Wrzesz-
czowie jest realizowany ogólnopolski projekt grantowy 
pod nazwą Centrum Mistrzostwa Informatycznego. 
Projekt skierowany jest do nauczycieli, którzy chcą po-
głębiać swoją wiedzę z zakresu algorytmiki i programo-
wania oraz rozwijać talenty i  zainteresowania uczniów 
poprzez prowadzenie kół informatycznych.
 W szkole we Wrzeszczowie do koła informatycznego 
przystąpiło 10 uczniów. Zajęcia prowadzone są przez na-
uczyciela informatyki Witolda Kośca. W ramach kółka 
informatycznego uczniowie rozwijają swoje zdolności 
w  zakresie wybranych zagadnień algorytmiki, języka 
programowania w  środowisku Scratch. W  projekcie 
CMI najważniejszymi beneficjentami są uczniowie, któ-
rzy mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainte-
resowań informatycznych. 
 W dniu 4 lutego 2023 r. uczestnicy projektu wzięli 
udział w warsztatach z programowania dla dzieci i mło-
dzieży, zorganizowanych przez Gigantów Programowa-

nia w  Radomiu w  ramach ogólnopolskiej, społecznej 
akcji edukacyjnej.
 Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

PSP we Wrzeszczowie W.K.

Uczestnicy projektu CMI.
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HaRMoNoGRaM WYDaRZEŃ KULTURaLNYcH

KoNcERT KoLęD i pasToRaŁEK „BóG się RoDZi…”

 W dniu 20 stycznia 2023 r. odbył się Koncert Kolęd 
i Pastorałek „Bóg się rodzi…”, którego organizatorem 
było Publiczne Przedszkole w Przytyku pod kierunkiem 
Pani Dyrektor Eweliny Wziątek oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Przytyku pod kierunkiem Pani Dyrektor 
Moniki Rdzanek.  Wydarzenie miało na celu kultywo-
wanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, rozszerzenie 
współpracy i integrację pomiędzy instytucjami oraz pla-
cówkami oświatowymi, a także umożliwienie twórczej 
konfrontacji artystycznej. 
 W tym barwnym widowisku wzięły udział maluchy 
z 8 grup przedszkolnych, uczniowie oraz zespół ludo-
wy PSP w Przytyku. Na specjalnie zaaranżowanej scenie 
przedszkolaki jak i uczniowie szkoły zaprezentowali naj-
piękniejsze polskie kolędy, pastorałki, tańce oraz wier-
sze. Przedszkolaki ubrane w świąteczne stroje zaśpiewały 
m.in. „Jest taki dzień”, „Pastuszek bosy”, „Dziś w stajen-
ce”, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Jezus malusieńki”, 
„Świeć gwiazdeczko”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Dzi-
siaj w Betlejem”.
  Małych i dużych artystów zaproszeni goście, rodzice 

*terminy wydarzeń mogą ulec zmianie.

„Świeć gwiazdeczko”- w wykonaniu grupy pszczółki.

L.p.  Nazwa Imprezy Termin Imprezy Miejsce Organizacji Imprezy

1. Impreza Okolicznościowa 
„Kochanowski: Przystanek- Wesele”

28.04- konkurs recytatorski,
 

30.04- turniej szachowy

03.05- korowód, Msza św., festyn

CKiB w Przytyku  

Plebania Parafialna 
w Przytyku

Kościół parafialny w Przytyk

Centrum w Słowikowie

2. Gminne Obchody Dnia Strażaka 04.06.2023 r. OSP Goszczewice

3. Festyn z okazji Dnia Dziecka
„Postaw na Rodzinę” 11.06.2023 r. Stadion Sportowy w Przytyku

4. Letnia Edycja
„Kina na Trawie” Czerwiec- Sierpień Stadion Sportowy w Przytyku

5. Rynek – miejsce spotkań 22.07.2023 r. Rynek w Przytyku

6. Turniej Piłkarski Drużyn Sołeckich 
o Puchar Wójta Gminy Przytyk 06.08.2023 r. Stadion Sportowy w Przytyku

7. XXII Ogólnopolskie Targi Papryki 20.08.2023 r. Centrum 
w Słowikowie

8. RUN-Jagodno  26.08.2023 r. Zalew Jagodno 

9. Zawody Wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Przytyk 03.09.2023 r. Stawy rybne w Zameczku

10. Jesienne grzybobranie 07.10.2023 r. CKiB w Przytyku

11. Dzień Seniora październik 2023 Hala sportowa w Przytyku

 „Pastuszek bosy” w wykonaniu Biedronek.

oraz społeczność lokalna, koleżanki i koledzy nagradzali 
gromkimi brawami. Dzieci zaprezentowały szeroki wa-
chlarz swoich umiejętności: wokalny, recytatorski oraz 
taneczny. Po zakończeniu występów Aniołki częstowały 
aromatycznymi pierniczkami.

PP w Przytyku M.W.
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RoK W LicZBacH

 W minionym roku w ewidencji ludności odnotowa-
no liczbę 67 urodzeń. To aż o 29 mnij niż w 2021 r. 
W naszej gminie urodziło się więcej dziewczynek  (36) 
aniżeli chłopców (31). Najwięcej nowych mieszkań-
ców pojawiło się w sołectwach: Przytyk (8), Podgajek 
(6) oraz Wola Wrzeszczowska (6).

 Na ślubnym kobiercu stanęło 34 pary, zaś na sam 
ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Przytyku 
zdecydowało się tylko 11 par. 
 Najpopularniejszymi imionami nadawanymi w ostat-
nim czasie nowonarodzonym dzieciom były: Zuzanna, 
Oliwia, Zofia, Nel, Julia, Adam, Franciszek, Szymon 
oraz Aleksander. Niestety na terenie naszej gminy nie 
mamy osoby, która przekroczyła 100 lat życia. 
 W raz z ilością urodzeń zmalała także liczba zgonów. 
W 2022 roku odnotowano 69 aktów, to o 40 mniej, 
niż w 2021 r. Efektem małej liczby urodzeń, jest spa-
dek liczby mieszkańców: z liczby 7295 w roku 2021 do 
7268 osób w roku 2022.

oBecnie Gminę przytyk zAmieszkuje 3647 
mężczyzn i 3621 koBiet.

Lp. nazwa sołectwa Urodzenia zgony Liczba ludności na dzień 
31.12.2022r.

1. Dęba 3 1 253

2. Domaniów (Jagodno, Stary Młyn) 2 5 412 (24,26)=462

3. Glinice (Witoldów) 4 2 210 (30)=240

4. Goszczewice 0 1 139

5. Jabłonna 2 2 212

6. Kaszewska Wola (Sewerynów) 1 3 290 (60)=350

7. Krzyszkowice (Żmijków, Gaczkowice) 1 4 241 (37,72)=350

8. Maksymilianów (Mścichów) 0 0 58 (62)=120

9. Młódnice 2 0 146

10. Oblas 4 2 353

11. Ostrołęka 3 2 204

12. Podgajek (Zameczek, Zameczek-Kolonia) 6 0 490 (32,279)=801

13. Potkanna 1 2 222

14. Posada 0 2 62

15. Przytyk 8 14 908

16. Stefanów 1 1 220

17. Studzienice 1 0 307

18. Sukowska Wola 2 1 221

19. Słowików 0 0 113

20. Suków 5 6 278

21. Wola Wrzeszczowska 6 2 218

22. Wrzeszczów 5 5 358

23. Wrzos 3 5 219

24. Wólka Domaniowska (Jadwiniów, Duży Las) 0 1 28 (14, 1)=43                                             

25. Wygnanów    2 4 193

26. Żerdź 5 4 276

Suma 67 69 7268
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ŚWiaToWY DZiEŃ BRaiLLE’a W sZKoLE W pRZYTYKU 

RUsZYŁa REKRUTacja Do pRZEDsZKoLi

„Słyszałem, że świat jest piękny” - rzekł niewidomy.
„Podobno” - odpowiedział widzący. 
 Osoby niewidome mają swój niepowtarzalny alfa-
bet, w którym każdej literze odpowiada zestaw spe-
cjalnie ułożonych „dziurek”. Alfabet ten od nazwiska  
twórcy nazwano – alfabetem Braille’a. Do jego odczy-
tywania używa się opuszków palców. Dla wprawnej 
ręki ich rozszyfrowanie to żaden kłopot, ale dla kogoś, 
kto dopiero uczy się czytać to duże wyzwanie.  
  Na całym świecie, 4 stycznia obchodzony jest Świa-
towy Dzień Braille’a. W bieżącym roku szkolnym 

 27 lutego rozpoczęła się rekrutacja do Publicznego 
Przedszkola w Przytyku oraz oddziałów przedszkol-
nych zlokalizowanych w szkołach podstawowych znaj-
dujących się na terenie gminy Przytyk. Rekrutacja do 
przedszkoli ma dwa etapy. W pierwszym pod uwagę 
brane są kryteria opisane w prawie oświatowym, zwią-
zane m.in. z niepełnosprawnością w rodzinie czy wielo-
dzietnością. Do drugiego etapu dochodzi, gdy wyniki 
są wyrównane. W tym etapie brane są pod uwagę kry-
teria określone przez samorząd. W przypadku naszej 
gminy jest to praca lub nauka rodziców/opiekunów 
dziecka, deklaracja czasu pobytu w przedszkolu oraz 
odprowadzany w naszej gminie podatek dochodowy 
lub rolny. Według harmonogramu 30 marca poznamy 
listę osób przyjętych do przedszkoli. Wtedy też okaże 
się, czy w placówkach są jeszcze wolne miejsca. 
 Z kolei rekrutacja do klas pierwszych szkół podsta-
wowych prowadzonych przez Gminę Przytyk rozpocz-
nie się 6 marca. Termin ten dotyczy zarówno kandyda-
tów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły jak i  poza 

To nie takie proste.Uczniowie odczytują hasła.

Lekcje ekologi w Publicznym Przedszkolu w Przytyku.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci   
w Przytyku włączyła się w obchody tego święta. Na 
tablicy informacyjnej pani pedagog zamieściła szereg 
wiadomości dotyczących osób niewidomych. Ucznio-
wie szkoły odczytywali te informacje z niemałym tru-
dem. Najlepiej z zadaniem poradzili sobie  Marcin 
Woźniak  z kl. 4 c oraz Sebastian Stolarczyk z kl. 5 
a. Zrozumieć niepełnosprawność to naprawdę ważna 
sprawa, wzbudzić empatię w najmłodszym pokoleniu 
to zadanie dla wszystkich. 

PSP w Przytyku

nim. Zgodnie z harmonogramem listę osób przyjętych 
do szkół jak i kandydatów niezakwalifikowanych po-
znamy 19 kwietnia. Tego dnia zostanie podana także 
informacja o ewentualnej liczbie wolnych miejsc. 
 Zapraszamy do śledzenia informacji dotyczących 
procesu rekrutacji. Szczegółowe terminy, druki do po-
brania dostępne są na stronach internetowych poszcze-
gólnych placówek.

UG M.R. 
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ZWRoT poDaTKU aKcYZoWEGo – ZMiaNY !

UsUWaNiE foLii RoLNicZYcH i iNNYcH oDpaDóW pocHoDZącYcH 
Z DZiaŁaLNoŚci RoLNicZEj

 Od 1 lutego do 28 lutego 2023 r. można było skła-
dać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej. W tym roku limit paliwa wynosi 110 
litrów zużytego na 1 ha użytków rolnych. Dodatkowo 
w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego 
chowu i hodowli bydła – 40 litrów – w przeliczeniu 
na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (DJP).
 1 stycznia 2023 roku zmieniła się stawka zwrotu 
akcyzy za paliwo rolnicze i obecnie wynosi ona 1,20 
zł do 1 litra zakupionego paliwa. W przypadku złoże-
nia wniosku w I terminie zwrot przyznanych środków 
nastąpi w terminie od 3 do 28 kwietnia 2023 r. prze-
lewem na rachunek bankowy podany we wniosku. 

 W   związku z  ogłoszonym naborem wniosków 
o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki 
Wodnej w  ramach programu priorytetowego „Usu-
wanie folii rolniczych i  innych odpadów pochodzą-
cych z działalności rolniczej” Gmina Przytyk zamie-
rza przystąpić do ww. programu.
 Rolnicy z terenu gminy Przytyk zainteresowani od-
biorem folii i innych odpadów pochodzących z dzia-
łalności rolniczej takich jak: folia rolnicza, siatka do 
owijania balotów, sznurek do owijania balotów, opa-
kowania po nawozach, opakowania typu Big Bag do 
dnia 27 stycznia 2023 r. mieli możliwość złożenia 
wniosku w Urzędzie Gminy Przytyk o zgromadzonej 
ilości odpadów w  gospodarstwie celem otrzymania 
wsparcia na zagospodarowanie tych odpadów. Final-
nie 71 mieszkańców było zainteresowanych uczestni-
czeniem w projekcie. 
 Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozy-
skania przez Gminę Przytyk dofinansowania z Na-

 II termin składania wniosków o  zwrot podatku 
akcyzowego odbędzie się w  terminie od 1 do 31 
sierpnia 2023 roku. 

UG. M.Z.

rodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w  Warszawie na zagospodarowanie 
odpadów zgromadzonych w  gospodarstwach rol-
nych naszych mieszkańców. 
 W  momencie przyznania dofinansowania rolnicy 
we własnym zakresie będą zobowiązani dostarczyć 
odpady z  produkcji rolniczej do miejsca wskazane-
go przez gminę, ponieważ kwota dofinansowania nie 
przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio 
z gospodarstwa.
 Aktualnie prowadzona jest lista rezerwowa dla 
mieszkańców, którzy nie zdążyli złożyć wniosku, 
a chcieliby skorzystać z programu. Informacje na ten 
temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Przyty-
ku, pokój nr 26.

UG J.G.

utylizAcjA odpAdów z GospodArstw 
rolnych (folii, sznurków) orAz utylizAcji 

AzBestu jest oBowiązkiem mieszkAńców orAz 
rolników posiAdAjących GospodArstwA i 

to oni są zoBowiązAni ponieść ich koszty. 
urząd Gminy w przytyku cyklicznie 

wspomAGA nAszych mieszkAńców i pozyskuje 
fundusze nA pomoc w utylizAcji teGo typu 

odpAdów. 



11G m i n a  P r z y t y k  –  I n f o r m a t o r  S a m o r z ą d o w y

NaGRoDZENi UcZNioWiE W KoNKURsacH ZWiąZKU GMiN RaDoMKa

 Uczniowie z  sześciu gmin: Przysuchy, Wieniawy, 
Wolanowa, Przytyka, Zakrzewa i  Jedlińska zostali 
nagrodzeni w  dwóch konkursach – fotograficznym 
i  ekologicznym. Oba konkursy zorganizował Zwią-
zek Gmin Radomka. Wśród nagrodzonych znaleźli 
się uczestnicy ze szkół we Wrzeszczowie i w Przytyku. 
Rozstrzygnięcie zmagań miało miejsce w środę 1 lu-
tego w Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie, na 
terenie gminy Wolanów.
 Pierwszy z  tych konkursów, pod nazwą „Cztery 
pory roku w  dolinie Radomki”, skierowany był do 
uczniów klas IV-VII szkół podstawowych. Polegał 
na przygotowaniu prac fotograficznych ukazujących 
atrakcyjne miejsca pod względem turystycznym, 
kulturowym czy zabytkowym w otoczeniu przyrody 
w jednej z pór roku identyfikujące daną gminę.  Cho-
dziło też o  zachęcenie dzieci i młodzieży do odkry-
wania na nowo miejsc powszechnie znanych. W kon-
kursie tym wzięło udział 26 uczniów z  ośmiu szkół 
podstawowych.
– Jestem pełen uznania dla Waszej pomysłowości. Wszyst-

kie prace nadesłane na konkurs są naprawdę znakomi-
te. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom konkur-
sów i  jednocześnie bardzo dziękuję opiekunom naszej 
młodzieży, którzy dbają o jej przygotowanie. Serdecznie 
zachęcam do brania udziału w kolejnych akcjach i kon-
kursach przygotowanych przez Związek Gmin Radom-
ka – mówił Dariusz Wołczyński  Wójt Gminy Przytyk 
i Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Radomka.
 Bardziej rozbudowany był drugi konkurs, czyli 
„Eko Święta w Dolinie Radomki”. W tym konkursie 
chodziło głównie o  ukazanie prawidłowych postaw, 
nawyków wobec środowiska przyrodniczego ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zasad właściwej segregacji 
odpadów, oszczędzania wody oraz wtórnego wyko-
rzystywania odpadów. Konkurs był przeprowadzony 
w czterech kategoriach: eko choinka – dla klas I-III, 
eko ozdoba choinkowa – dla klas I-III;  eko szop-
ka bożonarodzeniowa – dla klas IV-VIII; eko stroik 
świąteczny – dla klas IV-VIII. Przyznano nagrody za-
równo dla szkół, jak i indywidualne dla uczniów.

ZGR

Prace w konkursie Eko święta.

Laureaci konkursu z PSP we Wrzeszczowie.

Prace w konkursie Cztery pory roku.

Laureaci konkursu z PSP w Przytyku.
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ZEBRaNia soŁEcKiE

 Zebrania wiejskie, odbywające się w pierwszych mie-
siącach nowego roku to już tradycja w naszej gminie. 
Tegoroczny cykl rozpoczął się 2 lutego spotkaniami 
z mieszkańcami sołectwa Stefanów oraz Oblas. Ostatnie 
zebranie odbyło się w miejscowości Przytyk 20 lutego. 
 Zebrania wiejskie stwarzają nie tylko świetną oka-
zję do spotkania z mieszkańcami wszystkich sołectw 
i rozmowy o zrealizowanych w ostatnim czasie inwe-
stycjach, ale i do poruszenia wszystkich innych kwe-
stii istotnych dla lokalnych społeczności. Tegoroczne 
spotkania sołeckie były również wyjątkowe ze wzglę-
du na wybory sołtysa oraz rad sołeckich, które zosta-
ły przeprowadzone we wszystkich miejscowościach.  
W poniższej tabeli przedstawiamy Państwu zestawie-
nie Sołtysów na kadencją 2023- 2028.

UG A.K.

sołtys jest orGAnem wykonAwczym 
jednostki pomocniczej Gminy – sołectwA.

jest wyBierAny przez zeBrAnie wiejskie. 
funkcjA sołtysA jest funkcją społeczną.

dziAłAlność sołtysA wspierA rAdA sołeckA, 
którA jest orGAnem opiniującym.

Lp. Sołectwo Sołtys

1. Dęba Beata Suwalska

2. Domaniów Dariusz Senator

3. Glinice Andrzej Chmielewski

4. Goszczewice Marian Idzikowski

5. Jabłonna Tomasz Drabik

6. Kaszewska Wola Dorota Stępniewska

7. Krzyszkowice Beata Górska

8. Maksymilianów Robert Dygant

9. Młódnice Bogdan Zygmunt

10. Oblas Grzegorz Czubak

11. Ostrołęka Wojciech Wlazło

12. Podgajek Jadwiga Budzik

13. Posada Lech Kawiński

14. Potkanna Agnieszka Drabik

15. Przytyk Elżbieta Zaremba

16. Słowików Urszula Drabik

17. Stefanów Zbigniew Sikora

18. Studzienice Ewelina Stawczyk

19. Sukowska Wola Agnieszka Górka

20. Suków Katarzyna Wrzosek

21. Wola Wrzeszczowska Michał Soból

22. Wólka Domaniowska Dariusz Barwicki

23. Wrzeszczów Jan Ciechowicz

24. Wrzos Elżbieta Fokt

25. Wygnanów Czesław Paciorek

26. Żerdź Robert Sobstyl

Dużą frekwencją wyróżniło się zebranie w miejscowości Stefanów, na którym zebrało 
się 59 mieszkańców tego sołectwa. 

Zebranie sołeckie w miejscowości Suków.

Zebranie sołeckie w miejscowości Dęba.
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DZiEŃ BaBci i DZiaDKa W sZKoLE WE WRZosiE

fERiE W cKiB W pRZYTYKU

„Dziadkowie i  wnuki tworzą razem łańcuch miłości, 
który łączy przeszłość i  przyszłość.” Tak wiele im za-
wdzięczamy, warto więc uczcić ich święto w szczególny 
sposób. W  Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła 
Białego we Wrzosie odbyła się z  tej okazji wspania-
ła uroczystość, którą przygotowały dzieci z  oddziału 
przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III. Już 20 stycz-
nia Dziadkowie i Babcie obejrzeli wspaniały program 
artystyczny, na który złożyły się wzruszające wierszyki, 
nastrojowe piosenki oraz pokazy taneczne. Mali artyści 

 W  pierwszym tygodniu ferii Centrum Kultury 
i  Biblioteka w  Przytyku  zorganizowało półkolonie 
dla 20 dzieci. Turnus został rozpoczęty wyjazdem do 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, gdzie dzieci na 
warsztatach odciskały swoje dłonie i  poznawały taj-
niki mieszania kolorów. Paleta warsztatów w  CKIB 
była szeroka m.in. zajęcia kreatywne, makrama, zaję-
cia grafiki komputerowej, robotyka, zabawa z angiel-
skim, zajęcia taneczne, zajęcia z  animacji artystycz-
no-ruchowej, a także czas z biblioteką. Nie obyło się 
także bez upominków z okazji wypadających w tym 
tygodniu walentynek i   słodkości z  okazji tłustego 
czwartku. Dzieci podsumowały turnus i  określiły, 
które zajęcia najbardziej przypadły im do gustu. Je-
steśmy mile zaskoczeni odbiorem oraz tak wspaniałą 
i radosną grupą. Do zobaczenia za rok!

CKIB A.B.

z przejęciem odtwarzali swoje role, a dziadkowie nagra-
dzali wnuczęta brawami. Po części artystycznej dzieci 
wręczyły Dziadkom własnoręcznie wykonane upomin-
ki. Mają one dla Babć i Dziadków szczególną wartość, 
ponieważ są wyrazem ich miłości i  podziękowaniem 
za wychowanie i  opiekę. Na zakończenie uroczysto-
ści pani dyrektor Jolanta Kowalik złożyła wzruszają-
ce życzenia zaproszonym Seniorom. Po występach na 
wszystkich czekały pyszne ciasta i herbatka. Za przygo-
towanie dzieci i wystrój sali odpowiedzialne były Panie 
Barbara Ogińska oraz Ewa Pasek. Za pomoc technicz-
ną oraz wspaniały poczęstunek dziękujemy pracowni-
kom szkoły oraz mamom naszych uczniów. 
 Ten dzień był dla nas wszystkich wyjątkowy. Pełen 
radości i dumy, pokazał jak ważne są takie spotkania 
i wspólnie spędzone chwile w tych trudnych czasach. 

PSP we Wrzosie

Mali artyści sprawili występem artystycznym swoim dziadkom wspaniały prezent. 

Obchody tłustego czwartku - bieg z naleśnikiem.

Uroczystości dnia babci i dziadka w szkole we Wrzosie odbyły sie 20 stycznia.
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 49 905 702 złote – tak przedstawia się plan docho-
dów na 2023 rok w budżecie gminy Przytyk. To jeden 
z największych budżetów w historii gminy. Z tej kwoty 
aż 24 473 310 złotych zostanie przeznaczonych na inwe-
stycje. To swoisty rekord samorządu. Warto podkreślić, 
iż blisko 18 000 000 złotych – to pieniądze, które gmina 
pozyskała z dotacji i wsparcia ze źródeł zewnętrznych.
 Na grudniowej, XLI sesji Rady Gminy Przytyk, rad-
ni jednogłośnie przyjęli budżet na 2023 rok. Wcześniej 
projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową.  
 Do tej pory, jeszcze nigdy nie było tak ambitnego pla-
nu inwestycyjnego w gminie, a jak wiemy mamy jeszcze 
cały rok, podczas którego pojawiać się mogą nowe zada-
nia i okazje do pozyskania kolejnych środków. Wśród 
tegorocznych zadań jest dokończenie: rozbudowy 
stacji uzdatniania wody w Glinicach wraz ze zbior-
nikiem retencyjnym i  budową studni głębinowej, 
na którą radni przeznaczyli 3 910 000 złotych oraz 

REKoRDoWY BUDżET Na 2023 RoK

Na grudniowej sesji radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2023 rok.

Ostatnia sesja w roku 2022 była doskonałym momentem do podsumowania roku  
i przestawienia planów na dalszy rozwój gminy.

Gośćmi XLI sesji byli sportowcy z terenu naszej gminy: Paweł Wlazło 
oraz Dawid Krzemiński.

przebudowa oczyszczalni ścieków w Zameczku Ko-
lonii, wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej, na któ-
rą zaplanowano 9 552 920 złotych. Oba wspomnia-
ne zadania objęte są dofinansowaniem z rządowego 
programu Polski Ład.
 Zasadnicza część budżetu gminy, to wydatki na 
oświatę. Poza utrzymaniem szkół i przedszkola radni pa-
miętali o  inwestycjach w placówki oświatowe. W tym 
roku rozpocznie się rozbudowa Szkoły Podstawowej we 
Wrzeszczowie oraz we Wrzosie. Wspominane obiekty 
zostaną rozbudowane o nowe skrzydło mieszczące m.in. 
trzy sale dydaktyczne. 
 Dodatkowo w budżecie pojawiły się także przebudo-
wa dróg gminnych, wyposażenie punktu selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych oraz budowa domu lu-
dowego we Wrzosie.

UG A.K.
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 Wraz z rozpoczęciem roku zmieniły się zasady rzą-
dowego programu „Czyste powietrze”. Zwiększyły 
się progi dochodowe i wysokość dotacji. Beneficjen-
ci wcześniejszych edycji będą też mogli wystąpić o 
kolejne dofinansowanie.
 Od 3 stycznia 2023 r. z dofinansowania w ramach 
programu „Czyste powietrze” może skorzystać oso-
ba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicie-
lem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, któ-
rej roczny dochód nie przekracza kwoty 135 tys. zł.  
W nowej edycji przy podwyższonym dofinansowa-
niu próg dochodowy wzrósł do 1894 zł na osobę w 
gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł na oso-
bę w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku 
najwyższego wymiaru wsparcia progi dochodowe 
wynoszą obecnie 1090 zł na osobę w gospodarstwie 
wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jed-
noosobowym. 
 Znacznie podwyższono również kwoty dotacji 
– w przypadku dofinansowania podstawowego do-
tychczasowa maksymalna kwota wsparcia wynosiła 
30 tys. zł, obecnie wynosi 66 tys. zł. Kwota dofinan-
sowania podwyższonego wzrosła z 47 tys. zł do 99 
tys. zł, a w przypadku dofinansowania najwyższego 
podwyższono kwotę dotacji z 79 tys. zł na 135 tys. 
zł. Beneficjenci podwyższonego oraz maksymalnego 
wsparcia mają możliwość ubiegania się o wypłatę 
połowy dotacji w ramach prefinansowania inwesty-

pRoGRaM cZYsTE poWiETRZE – ZMiaNY oD 3 sTYcZNia 2023 RoKU

cji, a więc przed rozpoczęciem prac remontowych. 
W tej sytuacji pierwsza transza dotacji zostanie wy-
płacona w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, a reszta 
w ciągu 30 dni od zakończenia prac remontowych. 
W przypadku ubiegania się o dotację na komplekso-
wą termomodernizację (za którą uznaje się redukcję 
zużycia energii użytkowej na cele ogrzewania bu-
dynku do wartości nie większej niż 80 kWh/m2/rok 
lub o co najmniej 40 proc.), przed jej przyznaniem 
konieczne będzie dokonanie audytu energetycznego 
budynku. Na audyt również będzie można otrzymać 
dofinansowanie do 1 200 zł. 
 Kolejną zmianą jest umożliwienie uzyskania dota-
cji na kocioł na biomasę drzewną o obniżonej emi-
syjności cząstek stałych ≤ 20 mg/m3 w sytuacji, gdy 
budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. 
Od 1 lipca 2023 r. wycofana zostanie możliwość 
uzyskania dofinansowania w ramach programu ko-
tłów na biomasę drzewną, których emisyjność czą-
stek stałych przekracza 20 mg/m3.
 Szczegółowe informacje na temat programu Czy-
ste Powietrze: www.czystepowietrze.gov.pl 

UG M.Z.

zAprAszAmy do punktu konsultAcyjno-
informAcyjneGo proGrAmu 

czyste powietrze

urząd Gminy w przytyku, pok. 35
tel. 486180095 wew.34
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 Pod koniec roku 2021 Rada Gminy przyjęła uchwa-
łę, dzięki której samorząd może wspierać rozwój uzdol-
nionych mieszkańców stypendiami sportowymi. Po 
wyróżnienie to mogą sięgnąć najwybitniejsi sportowcy 
z naszego terenu.
 Wręczenie wspomnianych wyróżnień odbyło się 
w  Urzędzie Gminy 15 lutego. Podczas spotkania, 

 Dnia 19 stycznia 2023 r. Publiczne Przedszkole 
w  Przytyku odwiedziło Mobilne Planetarium. Pokaz 
był niezwykłą atrakcją dla dzieci, które z  zaciekawie-
niem i w skupieniu podziwiały planety, gwiazdy i róż-
ne zjawiska astronomiczne i  geograficzne zachodzące 
na niebie. Duży objazdowy namiot sferyczny, przy 
pomocy technik multimedialnych i  audiowizualnych 
przeniósł przedszkolaków w  podróż do świata astro-
nomii. Dzieci wnikliwie i  z  zainteresowaniem podzi-
wiały układ słoneczny, oglądały konstelacje gwiazd 
i pogłębiały swoją dotychczasową wiedzę o kosmosie. 
Na zakończenie dzieci mogły obejrzeć dwie animacje: 

ZNaMY sTYpENDYsTóW RoKU 2023

pLaNETaRiUM W pUBLicZNYM pRZEDsZKoLU W pRZYTYKU

trzech wybitnych sportowców otrzymało wsparcie fi-
nansowe w postaci stypendiów. Wyróżnienie z rąk Da-
riusza Wołczyńskiego otrzymali: Paweł Wlazło, Dawid 
Krzemiński oraz Jakub Abramczyk. Sportowcy należą 
do kadry reprezentacji Polski w  swoich dyscyplinach 
sportu. Paweł Wlazło – reprezentuje dyscyplinę węd-
karstwa spławikowego, Dawid Krzemiński dyscyplinę 
trójskoku, Jakub Abramczyk – biegi.

UG A.K.

o zabawnej wiewiórce, która poleciła w kosmos, a tak-
że o codziennym życiu dinozaurów. 
 Pokaz dostarczył wszystkim dzieciom wiele nieza-
pomnianych kosmicznych wrażeń. Mamy nadzieję, 
że niejednego naszego przedszkolaka oczarował i za-
fascynował wszechświatem,  zachęcił do dalszych pa-
sjonujących odkryć.

PP w Przytyku E.B.

stypendium sportowe jest świAdczeniem 
pieniężnym służącym zApewnieniu 

zAwodnikowi środków finAnsowych 
umożliwiAjących reAlizAcję proGrAmu 

szkoleniA sportoweGo. stypendiA sportowe 
są GrAtyfikAcją zA wyniki sportowe 

osiąGnięte w sezonie poprzedzAjącym 
wypłAtę stypendium.

 Dzieci z niecierpliwością czekały na spacer wśród planet Układu Słonecznego. Przedszkolaki z zaciekawieniem podziwiały Wszechświat.

Jakub Abramczyk, Dawid Krzemiński, Dariusz Wołczyński, Paweł Wlazło.
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 Pod koniec grudnia pojawił się nowy rządowy program 
zaadresowany do jednostek samorządu terytorialnego na 
zadania inwestycyjne związane z ochroną  zabytków. W 
związku z faktem, że na naszym terenie najcenniejszymi 
zabytkami są kościoły, po konsultacjach z proboszczami 
miejscowych parafii nasz samorząd wystąpił z wnioskami o 
pomoc w przeprowadzeniu prac remontowych we wszyst-
kich trzech parafiach. 
 Wnioski inwestycyjne dotyczą przede wszystkim remon-
tu pokrycia dachowego oraz elewacji Kościołów. W Przy-
tyku dodatkowo pojawił się wniosek dotyczący remontu 
pomników znajdujących się w sąsiedztwie świątyni. 

 Jednym z głównych problemów przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych jest walka z nielegal-
nym poborem wody i nielegalnym zrzutem ścieków. 
Szacuje się, że w ten sposób ginie około kilkunastu 
procent wody z sieci wodociągowych. 
 Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku ze 
swej strony dążąc do zmniejszenia skali ww. procede-
ru prowadzi niezapowiedziane kontrole. W ostatnim 
czasie podczas wizyty w gospodarstwie rolnym udało 
się wykryć i ukarać odbiorcę nielegalnie pobierające-
go wodę z wodociągu gminnego.
 Bezumowny pobór wody jest wykroczeniem zagro-
żonym karą grzywny do 5 000 zł, natomiast bezu-
mowne odprowadzenie ścieków jest przestępstwem 

ZNaMY sTYpENDYsTóW RoKU 2023 sTaRaMY się o DofiNaNsoWaNiE Na REMoNT ZaBYTKóW

NiELEGaLNY poBóR WoDY jEsT KaRaNY!

pLaNETaRiUM W pUBLicZNYM pRZEDsZKoLU W pRZYTYKU

 Serdecznie dziękujemy proboszczom parafii we 
Wrzosie, Przytyku oraz we Wrzeszczowie za współ-
pracę oraz przygotowanie kosztorysów i projektów 
potrzebnych do złożenia wniosków. Trzymamy kciu-
ki za rozstrzygnięcie naborów. O wynikach programu 
poinformujemy Państwa w kolejnych numerach na-
szego informatora. 

UG A.K. 

zagrożonym karą 
ograniczenia wol-
ności albo grzyw-
ny do 10 000 zł. 
W razie skazania 
za wykroczenie 
lub przestępstwo, 

o których mowa powyżej sąd może orzec nawiązkę na 
rzecz przedsiębiorstwa w wysokości 1 000 zł za każdy 
miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie 
wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie 
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa.

ZGK I.SZ.

Kościół parafialny we Wrzeszczowie.

Kościół parafialny we Wrzosie. Kościół parafialny w Przytyku.

kosztorysowA wArtość wnioskowAnych 
inwestycji to kwotA  9 500 000,00 zł. 

dofinAnsowAnie z rządoweGo proGrAmu 
może wynieść 98% wArtości dAneGo 

przedsięwzięciA.



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

cZas TEaTRU

NoWY spRZęT DLa osp

 W dniu 22 stycznia 2023 r. odbyła się wycieczka współ-
finansowana przez Centrum Kultury i Bibliotekę w Przy-
tyku na spektakl pt. „Szalone nożyczki” wystawiony w Te-
atrze Powszechnym im. J. Kochanowskiego w Radomiu. 
 Na spektakl ten wyjechała grupa 50 osób z naszej gminy. 
Wszyscy wspaniale się bawili, ponieważ przedstawienie to 
jest doskonałą komedią kryminalną, której akcja dzieje się 
w salonie fryzjerskim o nazwie takiej jak tytuł sztuki. 
 W bezpośrednim sąsiedztwie salonu dochodzi do 
zbrodni i rozpoczyna się śledztwo prowadzone przez 
dwóch policjantów, którzy akurat są na miejscu. Spektakl 
jest o tyle widowiskowy, że publiczność zadecydowała o 
rozwoju całej sytuacji. Aktorzy wspólnie z widzami od-
twarzają całą sytuację aż do momentu zabójstwa. Następ-
nie odbyło się głosowanie, w którym publiczność wyło-
niła swojego „faworyta” (postać podejrzaną o dokonanie 
zabójstwa). Warto dodać, że spektakl „Szalone nożyczki” 

 Strażacy z Wrzosu pod koniec ubiegłego roku odebrali 
nową łódź ratunkową. Sprzęt pomoże strażakom w rato-
waniu życia ludzkiego i będzie udostępniany do ćwiczeń 
wszystkim jednostkom z terenu naszej gminy. 

UG A.K.

Uczestnicy w Centrum Kultury przed wyjazdem. 

Pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem teatru.

Zakup łodzi ratunkowej zapewni nowe możliwości wyszkolenia strażaków ochotników 
z terenu gminy Przytyk.

W drodze do teatru. 

został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako naj-
dłużej grane przedstawienie (z wyjątkiem musicali) w Sta-
nach Zjednoczonych — spektakl był grany ponad 30 lat.

CKiB

zAkup zostAł dofinAnsowAny przez  
sAmorząd województwA mAzowieckieGo, 

który przekAzAł nA ten cel 50 tysięcy 
złotych. 
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 Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych za-
czyna się w domu, gdzie oddzielamy surowce od śmie-
ci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. 
Zbieramy razem jedynie te rodzaje odpadów, które ce-
chują się takimi samymi właściwościami i charakterem. 
Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmiesza-
nych. Posegregowane stają się wartościowymi surowca-
mi. Znaczną część odpadów można przerobić albo po-
nownie wykorzystać.
 Przypominamy kilka prostych zasad, które spowodują 
bardziej efektywne zbieranie odpadów w sposób selektywny.
•	 Przed	wyrzuceniem	zgniataj	puszki,	kartony	oraz	pla-

stikowe butelki – to pozwala zaoszczędzić nawet 80 
proc. miejsca w naszych koszach.

•	 Oddzielaj	nakrętki	od	słoików	i	butelek	szklanych.
•	 Butelek	plastikowych	nie	zakręcaj	zakrętką.	Zakrętki	

sEGREGacja To NiE TaKa pRosTa spRaWa

wyrzucaj osobno albo zbieraj je na poczet akcji chary-
tatywnych.

•	 Segreguj	tylko	czysty	papier,	brudny	wrzuć	do	zmieszanych.
•	 Zanim	coś	wyrzucisz,	sprawdź	znaki	na	opakowaniu.	

Na produktach często znajduje się instrukcja, do ja-
kiego kontenera powinny trafić. 

•	 Opróżniaj	opakowania,	które	masz	zamiar	wyrzucić.	
Kartony po sokach czy mleku oraz plastikowe butelki 
zgniataj – zajmą wówczas mniej miejsca.

•	 Niepotrzebne	ubrania	umieszczaj	w	pojemnikach	na	odzież.
•	 Zanim	wyruszysz	do	sklepu	po	zapasy,	przygotuj	listę	

zakupów i nie kupuj dodatkowych produktów.
•	 Idąc	do	sklepu,	zabieraj	ze	sobą	wielorazowe	torby	na	

zakupy oraz woreczki wielokrotnego użytku na świeże 
owoce i warzywa.

UG. K.S.
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przez pierwszy rok dziAłAniA proGrAmu 
„GminnA wyprAwkA mAluchA” pAczki 

otrzymAło 67 dzieci. w tym roku rodziny 
spodziewAjące się dzieckA moGą tAkże liczyć 

nA pAkiet powitAlny.

To jUż RoK DZiaŁaNia GMiNNEj WYpRaWKi MaLUcHa!

 W  sumie 67 nowo narodzonych dzieci z  terenu 
gminy Przytyk otrzymało  „Gminną Wyprawkę Ma-
lucha”. Gmina Przytyk jest pierwszym samorządem 
w regionie radomskim, który tak honoruje swych naj-
młodszych mieszkańców. 
 Narodziny dziecka to przełomowy moment w życiu 
każdej rodziny, który przynosi radość, ale wiąże się tak-
że z nowymi obowiązkami i wyzwaniami. Dla społecz-
ności naszej gminy, to również radosny moment, po-
nieważ w ten sposób powiększa się i staje się pełniejsza.
Chcąc wyrazić radość z  przyjścia na świat każdego 
nowego mieszkańca, z  początkiem 2022 roku uru-
chomiony został program „Gminna Wyprawka Ma-
lucha”. Odtąd każdy nowo narodzony maluszek, któ-
ry zostanie zameldowany na terenie gminy Przytyk, 
otrzymuje powitalny prezent. W  paczce jest kilka 
przedmiotów opatrzonych specjalną grafiką, które 
śmiało mogą stanowić dla dziecka pamiątkę przypo-
minającą dzień narodzin.

– To naprawdę super inicjatywa i miły prezent powital-
ny dla każdego dziecka. Rzeczy umieszczone w paczce są 
przyjazne dla maluchów i stanowią wyjątkowa pamiąt-
kę. – mówi Pani Renata, mama jednej z uczestniczek 
programu Gminna Wyprawka Malucha.  
 W  skład gminnej wyprawki wchodzą: body, na-
czynia do karmienia dziecka, kocyk, książeczka, ma-
skotka przytyckiej papryczki oraz krótki informator 
dla rodziców podpowiadający między innymi, z  ja-
kich świadczeń mogą skorzystać w momencie uro-
dzenia dziecka. 

UG A.K.

Lenka Jan Bruno

AleksanderJulia

Oliwia

Zosia

Najmłodsi mieszkańcy gminy Przytyk obdarowani Gminną Wyprawką Malucha.
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DZiEŃ BaBci i DZiEŃ DZiaDKa W sZKoLE WE WRZEsZcZoWiE

EKo – KREaTYWNi UcZNioWiE Z pRZYTYKa

 Dzień Babci i Dzień Dziadka to jedne z piękniejszych 
dni w roku. Te szczególne dni w kalendarzu kojarzone są 
z szacunkiem, ciepłem, dzieciństwem i podziękowaniami.
Babcia i Dziadek to bez wątpienia bardzo ważne osoby 
w naszym życiu. Ich święto obchodzimy w styczniu, peł-
nym chłodnych, szarych dni, jednak urok, jaki niesie ze 
sobą, wprowadza wszystkich w magiczny nastrój. W tych 
niezwykłych dniach babcie i  dziadkowie otrzymują od 
swoich bliskich wyjątkowe dowody miłości, sprawiające 
im ogromną radość. W związku z powyższym w naszej 
szkole w poniedziałek 23 stycznia 2023 roku odbyła się 
uroczysta akademia dla babć i dziadków zorganizowana 
z okazji ich święta. W uroczystości wystąpili uczniowie 
z klas I, II, III i V. Na początku dyrektor szkoły w imieniu 
własnym oraz całej społeczności szkolnej przywitał gości 
oraz złożył najserdeczniejsze życzenia. Następnie ucznio-
wie klas I i II przedstawili program pt.: „Koncert dla Bab-
ci i Dziadka”. Występujące dzieci z przejęciem recytowały 
wiersze, śpiewały piosenki oraz zaprezentowały układy ta-
neczne. Dziadkowie częstymi brawami nagradzali swoich 

 Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przy-
jaciół Dzieci z Przytyka wzięli liczny udział w konkursie 
„Eko-kreatywni” realizowanym w ramach projektu Woje-
wody Mazowieckiego „Czyste mazowieckie – 2022”.
 Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu modelu 
ekologicznej zabawki z odpadów m.in. butelek, opako-
wań, puszek i kartonów. Zwycięzców wyłonił  Wojewoda 
Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.
 Miło nam poinformować, że laureatką konkursu w 
kategorii klas 4-6 została uczennica naszej szkoły Agata 

wnuków za ich występy. Uczniowie klas III i V przedsta-
wili jasełka, podczas których wspólnie z gośćmi śpiewa-
li kolędy. Na zakończenie wszyscy uczniowie zaśpiewali 
,,Sto lat...”, złożyli babciom i dziadkom życzenia oraz wrę-
czyli im upominki. 
 W organizację tego wydarzenia włączyły się też mamy, 
które przygotowały słodki poczęstunek dla przybyłych 
gości. Radość i uśmiech na twarzach dawały do zrozu-
mienia, że wspólnie spędzony czas na długo pozostanie 
w pamięci dziadków i ich wnuków.

PSP we Wrzeszczowie E.S.

Patynowska. Wykonała ona wózek dla lalek, wykazując 
przy tym nieprzeciętną kreatywność i dbałość o detale. 
 „Czyste mazowieckie – 2022” to rozbudowany ekolo-
giczny program edukacyjno-informacyjny dla dzieci, 
młodzieży oraz osób dorosłych realizowany na terenie 
województwa mazowieckiego i dofinansowany przez Wo-
jewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Dzięki niemu najmłodsze pokole-
nie zyskuje wiedzę, która mądrze wykorzystana przyniesie 
wymierne efekty w przyszłości.

PSP w Przytyku

Eko-zabawka Agaty.

Akademia dnia babci i dziadka w szkole we Wrzeszczowie.

Agata Patynowska – laureatka konkursu.
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Wnuczęta recytowały wiersze, śpiewały piosenki i pięknie tańczyły.

Babcie i Dziadkowie uważnie obserwowali każdy występ, nagradzając małych ar-
tystów gromkimi brawami. 

DZiEŃ BaBci i DZiaDKa W NasZYM pRZEDsZKoLU

jasEŁKa W WYKoNaNiU pRZEDsZKoLaKóW ZE WRZEsZcZoWa

 W dniach 23-24 stycznia w Publicznym Przedszko-
lu w Przytyku odbyły się uroczystości z okazji Dnia 
Babci i  Dziadka. Występy uświetnili swoją obecno-
ścią najwspanialsi goście -Dziadkowie. 
Świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno – miłość 
babci i dziadka, za którą dzieci serdecznie chciały po-
dziękować. Wnuczęta  uczciły to święto,  składając 
dziadkom życzenia, recytując wiersze, śpiewając pio-
senki czy tańcząc. Przygotowały też własnoręcznie ro-
bione upominki. Dzieci pamiętały, by podziękować 
za opiekę, cierpliwość i czas, jaki poświęcają im uko-
chana Babcia i Dziadek. 
 Życzenia dziadkom złożyła również Dyrektor 
Publicznego Przedszkola w  Przytyku Pani Ewelina 
Wziątek. W imieniu pracowników oraz przedszkola-
ków życzyła zdrowia, miłości i szacunku oraz podzię-
kowała za przekazywaną przez nich mądrość życio-
wą, doświadczenie, wszelakie rady kierowane z troską 
o ukochanych wnuków. 

PP w Przytyku P.T.

 Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia to czas 
wyjątkowy, pełen radości, refleksji i  nadziei. Jest to 
również czas związany z wieloma tradycjami, do któ-
rych należą spotkania w gronie najbliższych, a także 
Jasełka, czyli widowisko o Bożym Narodzeniu, które-
go treścią jest historia narodzenia Pana Jezusa. 
 Dzieci z oddziałów przedszkolnych pielęgnując te 
piękne tradycje, zaprezentowały historię narodzin 
dzieciątka bożego. Świąteczny nastrój podkreślały 
niecodzienne stroje przedszkolaków oraz bożonaro-
dzeniowa dekoracja sali. Do stajenki przybyły zastę-
py aniołów i przywitały nowo narodzonego Jezuska 
pięknym tańcem z  lampionami. Dzieci na moment 
zmieniły się w  najświętszą rodzinę i  przeniosły 

wszystkich obecnych na Jasełkach, w  czasy sprzed 
dwóch tysięcy lat. Mali artyści wiernie odtwarzali 
swoje role. Do stajenki przybyli pasterze, królowie, 
aniołowie, a także dzieci, ofiarując małemu Jezusko-
wi swoje dary.  Wszystkim przedszkolakom należą się 
słowa uznania za zaangażowanie, recytowane wier-
szyki i pięknie zaśpiewane pastorałki, dzięki którym 
stworzyły wspaniałą, świąteczną atmosferę i podbiły 
serca całej widowni. Dziękujemy również rodzicom, 
za przygotowanie strojów, obecność na uroczystości 
oraz pomoc w organizacji grupowej wigilii.
 Takie podniosłe chwile utrwalają dzieciom znajo-
mość tradycji i zwyczajów świątecznych, jak również 
wzmacniają serdeczne relacje między nami.

PSP we Wrzeszczowie R.M.
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pRZYWRacaNiE sTaRopoLsKicH TRaDYcji W GMiNiE pRZYTYK

 „Zapusty” to bardzo stary, wywodzący się z  ludo-
wych wierzeń zwyczaj, zachowany szczególnie na pol-
skiej wsi. Nosi również nazwę „kusoków”, ostatków 
a współcześnie to karnawał.               
 W ostatki na wsiach pojawiały się  maszkary i prze-
bierańcy. Chodzono z kogutem, kozą, niedźwiedziem, 
bocianem. Nie mogło zabraknąć cyganki, dziada, 
baby, żyda. A  co najważniejsze diabła. Wszystkie te 
postaci miały przynieść człowiekowi powodzenie 
i szczęście, posiadały moc przepędzania zła, były sym-
bolami siły życiowej objawiającej się za ich pośred-
nictwem na progu zbliżającej się wiosny. Zapustnicy 
szli od domu do domu, płatając różne figle i śpiewa-

jąc często sprośne przyśpiewki. Przyjęcie zapustników 
miało zapewnić rodzinie szczęście i dostatek, dlatego 
chętnie ich przyjmowano i  obdarowywano jadłem, 
groszem i trunkami.
 W lutym tego roku Pan Dariusz Wołczyński- Wójt 
Gminy Przytyk wspólnie z  CKIB w Przytyku zorgani-
zował „Zapusty” dla seniorów, w pierwszej tego typu 
imprezie udział wzięło  ponad 60 osób. Po wspaniałej 
inscenizacji zorganizowanej przez Grupę Artystyczną 
z Wrzosu oraz symbolicznym obcięciu ogona diabłu 
był czas na poczęstunek i tańce w akompaniamencie 
muzyki na żywo. Wszyscy uczestnicy zabawy wyrazili 
nadzieję na następne tego typu wydarzenie.

Grupa Artystyczna z Wrzosu. Obcięcie ogona diabłu.

Zabawa taneczna. Zabawie tanecznej towarzyszyła muzyka ludowa.
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Pamiętaj, żeby zawsze zakładać odzież i obuwie
ochronne przed wejściem do kurnika i zmieniać ją
każdorazowo wchodząc do kolejnych budynków‧


