
Gmina Przytyk
Informator samorządowy
Nr 5 (52) Październik 2022 ISSN 2353-6624

www.przytyk.pl

W TYM NUMERZE:

Drugie gminne jesienne grzybobranie. 
Więcej na stronie 16.

Do użytku oddano ulicę Marii Konopnickiej. 
Więcej na stronie 15.

Turniej wędkarski. Więcej na stronie 18-19.

Mazowsze dla sołectw. 
Więcej na stronie 7.



2 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

PRZEbUdoWa dRogi gMiNNEj WRZos-WYgNaNóW- ZakońcZoNa!

TRWają PRacE PRZY PRZEbUdoWiE ocZYsZcZalNi ściEkóW

 W sposób zaawansowany wyglądają prace przy przebu-
dowie oczyszczalni ścieków mieszczącej się  w miejscowo-
ści Zameczek Kolonia. Na terenie istniejącej oczyszczalni 
zainstalowano już nowy zbiornik na odpady dowożone 
oraz zakończono prace ziemne związane z budową wiat na 
osad i sprężarkę. By usprawnić funkcjonowanie obiektu, 
wykonywana inwestycja obejmuje również zmianę spo-
sobu przyjmowania ścieków dowożonych, zmianę tech-
nologii odwadniania osadu i końcowej separacji piasku, 
nową stację dmuchaw, wymianę kraty na dopływie oraz 
przebudowę ciągu pomiarowego ścieków oczyszczonych. 
 W ramach wspomnianego zadania budowana jest rów-
nież sieć kanalizacyjna w miejscowości Oblas oraz w części 
miejscowości Przytyk. Inwestycja została dofinansowana 
w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

ZGK D.T.

 W  sierpniu zakończyły się prace przy przebu-
dowie drogi gminnej łączącej miejscowości Wrzos  
i  Wygnanów. Inwestycja została dofinansowana 
środkami w kwocie 1 010 806,13 zł pochodzącymi 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2022.
Modernizacja nawierzchni obejmowała odcinek 
1600 metrów znajdujący się pomiędzy drogą powia-
tową relacji Wrzeszczów-Wrzos-Domaniów, a  dro-
gą gminną w  miejscowości Wygnanów. W  ramach 
prac wykonano jezdnię o szerokości 4,5 m z trzema 
mijankami oraz obustronne pobocza. Dodatkowo 
w  celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ru-
chu drogowego zmieniono organizację oraz wyko-
nano nowe oznakowanie drogi. 
 W  odbiorze prac uczestniczyli: ze strony wyko-
nawcy — Bartosz Szczygieł kierownik robót;  z ra-
mienia Urzędu Gminy — komisja odbioru inwe-
stycji, inspektor nadzoru oraz zastępca wójta p. 
Magdalena Kowalczyk, a  także Radny Krzysztof 

Tylko dwie gminy z Terenu powiaTu 
radomskiego oTrzymały wsparcie z 

rządowego Funduszu rozwoju dróg 
na rok 2022. na liście beneFicjenTów 

pojawiła się gmina przTyk- co poTwierdza 
skuTeczność samorządu w kwesTii 

pozyskiwania Funduszy zewnęTrznych. 

dodaTkowo w obiekcie zosTanie 
zainsTalowany agregaT prądoTwórczy, 
kTóry zniweluje przerwy spowodowane 

brakiem prądu.   

Obecny stan prac w Zameczku Kolonii.

Przygotowanie warstwy bitumicznej.

Ostateczny odbiór prac.

Wlazło i Sołtysi: Stanisława Grzegorczyk oraz Cze-
sław Paciorek.
 Zmodernizowana droga tworzy funkcjonalny ciąg 
komunikacyjny oraz alternatywę dojazdu do miej-
scowości Wrzos oraz Wygnanów.  
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Drodzy Mieszkańcy,
 w ostatnim czasie niemal wszyscy zastanawiamy się, jak będzie wyglądać sprawa 
ogrzewania w rozpoczynającym się właśnie sezonie jesienno-zimowym. Czy uda nam 
się zakupić węgiel, czy rachunki za opał nie zrujnują naszych domowych budżetów? 
Martwimy się również o to, jak wysokie będą ceny za prąd, bo to, że zdrożeje energia 
elektryczna — już wszyscy doskonale wiemy. 
 Nasza gmina, jak każdy samorząd w Polsce, stoi przed trudnymi wyborami. Musimy 
kupić energię elektryczną oraz opał na ogrzewanie szkół i innych budynków użyteczności 
publicznej. Decyzje te spędzają sen z powiek niejednego włodarza, który zastanawia 
się, w jaki sposób przygotować przyszłoroczny budżet i gdzie znaleźć brakujące środki. 

Ubolewam nad tym, że obecne ceny mogą wyhamować rozwój gmin – w budżetach może zabraknąć środków 
na nowe, potrzebne inwestycje, wydarzenia kulturalne oraz wsparcie organizacji pozarządowych.
 W październiku został ogłoszony przetarg na zakup węgla dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku. Do 
postępowania zgłosiło się kilka firm. Najtańsza oferta to propozycja zakupu surowca w cenie 3 300 zł za tonę, 
gdzie porównując to do roku ubiegłego, w którym za tonę węgla płaciliśmy ok. 740 zł to ponad czterokrotność 
tej kwoty. Podkreślę, że aby ogrzać wspomnianą placówkę w ciągu jednego sezonu grzewczego, potrzebujemy 
ok. 200 ton węgla. Szkoła w Przytyku to nie jedyna instytucja, do której potrzebny jest opał. Ogrzać musimy 
również przedszkole, szkoły we Wrzeszczowie i we Wrzosie oraz urząd gminy. Biorąc pod uwagę miniony czas 
oraz fakt nauki zdalnej naszych dzieci podczas pandemii, chciałbym podkreślić, że dołożę wszelkich starań, by 
zapewnić naszym placówkom opał i zagwarantować uczniom naukę stacjonarną. 
 W  najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na energię elektryczną. Tu również spodziewamy się 
ogromnych kosztów. Nie ukrywam, że tak jak inni samorządowcy zastanawiam się nad oszczędzaniem energii 
elektrycznej. Wiele z gmin, także tych sąsiednich, już podjęło kroki dotyczące wyłączeń oświetlenia ulicznego 
w godzinach nocnych. Pod dużym znakiem zapytania stoi również kwestia włączenia Bożonarodzeniowych 
iluminacji. Co roku 6 grudnia zapalaliśmy nasze dekoracje, by w  sposób szczególny obchodzić te radosne 
i wyczekiwane Święta. Nie chciałbym z nich rezygnować, ale możliwe jest, że w  tym roku je ograniczymy 
i zainstalujemy na naszym Rynku wyłącznie choinkę.
 W październiku zakończyła się ważna dla wszystkich mieszkańców naszej gminy i  jedna z największych 
inwestycji tego roku- rozbudowa ośrodka zdrowia w Przytyku. W dobudowanej powierzchni budynku pojawiły 
się nowe gabinety oraz miejsce do prowadzenia rehabilitacji. Nie ukrywam, że wiele jeszcze przed nami, bo aby 
oddać budynek do użytku należy go jeszcze wyposażyć i przygotować na przyjęcie pacjentów. Jednak już dziś 
cieszę się, że udało się wykonać kolejny krok w kwestii poprawy ochrony zdrowia naszych mieszkańców. 
 Z dużym zaangażowaniem przygotowujemy się również do kolejnego roku budżetowego. W najbliższym czasie 
będziemy ogłaszać kolejne postępowania dotyczące rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie oraz 
we Wrzeszczowie. Przed nami również duża inwestycja dotycząca budowy strażnicy w miejscowości Wrzos.  
Na zadania te otrzymaliśmy ogromne dofinansowania, dlatego też będą one priorytetami w  kolejnych 
miesiącach pracy Urzędu.

    Z  okazji zbliżającego się Ogólnopolskiego Dnia Seniora, wszystkim Seniorom 
z  terenu gminy Przytyk, życzę samych radosnych chwil w  życiu, dużo zdrowia 
i pociechy ze strony najbliższych. Wszystkim zaś mieszkańcom życzę słonecznej pogody 
podczas „złotej jesieni”. Dbajmy o swoje zdrowie.

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk
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PRZYTYk sENioRoM

WakacYjNE PRacE W PsP W PRZYTYkU

     Troska o  starszych 
mieszkańców gminy Przy-
tyk to jeden z priorytetów 

samorządu gminnego. Z  tego właśnie powodu w  roku 
2017 powstał innowacyjny projekt skierowany do Senio-
rów gminy Przytyk pn. Przytyk Seniorom. Program ma 
za zadanie aktywizować wspomnianą grupę społeczną, ale 
również wspomóc mieszańców w strefie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.    
   Kampania Przytyk Seniorom, to m.in.  „Koper-
ty życia” oraz szczepienia przeciwko grypie. Od kilku 
lat Radni Gminy Przytyk przekazują środki finan-
sowe SPZOZ w Przytyku na zakup szczepionek. Na 
darmowy zabieg mogą zgłosić się mieszkańcy, którzy 
ukończyli 60 r.ż. 
 Dodatkową i cieszącą się również dużym zaintereso-
waniem akcją są darmowe wizyty do neurologa, kardio-
loga oraz psychiatry. Ze wspomnianych spotkań mogą 

 We wrześniu zakończyły się prace modernizacyjne w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przy-
tyku. W czasie wakacji przebudowano wejście do placówki 
i dostosowano je do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 Zakończono również prace przy wymianie nawierzchni 
w hali sportowej. Modernizacja posadzki w została wsparta 
środkami zewnętrznymi pochodzącymi z Lokalnej Grupy 
Działania Razem dla Radomki w kwocie 178 861,00 zł.
 Ponadto na prośbę Pani Dyrektor Moniki Rdzanek, 
Rada Gminy Przytyk przekazała dodatkowe środki na 
utworzenie nowoczesnych pracowni językowych oraz re-
mont sal lekcyjnych. Obecnie, sale w których języka angiel-
skiego uczą się wszyscy uczniowie klas IV – VIII, nie tylko 
umożliwią dzieciom doskonalenie wymowy, ale zapewniają 
również komfort nauki i pozwalają na zsynchronizowaną 
pracę w nowoczesnym laboratorium językowym.

UG.A.K.

W salach językowych pojawiły się ergonomiczne meble, kolorowe, wygodne krze-
sła,  indywidualne stanowiska pracy ze słuchawkami.

Przebudowa wejścia do szkoły to kolejny krok w sprawie dostępności budynków uży-
teczności publicznej. 

Już od października uczniowie PSP w Przytyku mogą korzystać z wyremontowanej hali. 

skorzystać raz na pół 
roku mieszkańcy na-
szej gminy w  wieku 
powyżej 65 r.ż. By 
zapisać się na wizytę, 
wystarczy skontak-
tować się z  SPZOZ 
w Przytyku. 
 Kolejnym filarem, 
z którego składa się pro-
gram „Przytyk Senio-
rom”, jest Dzień Seniora, 
który w tym roku odbył 
się 15 października.
 W rozwój akcji aktywnie włącza się Centrum Kultu-
ry i Biblioteka w Przytyku. Dzięki naszej placówce, se-
niorzy mogą spotykać się na różnego rodzaju wyjazdach 
oraz warsztatach.

UG A.K.
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śWięTo PaTRoNa

PoRadY i koNsUlTacjE UdZiElaNE W ośRodkU ZdRoWia W PRZYTYkU 
Z Filią WE WRZEsZcZoWiE

 Dnia 29 września 2018 roku odbyło się uroczyste 
nadanie imienia Orła Białego oraz sztandaru Publicznej 
Szkole Podstawowej we Wrzosie. Od tego czasu każdego 
roku,  w rocznicę tych pięknych chwil obchodzimy Świę-
to Patrona Szkoły. W tym roku nie mogło być inaczej. 
Dziś, stojąc w tym miejscu, z dumą możemy stwierdzić, 
iż z perspektywy tych czterech lat, wspólny, głęboko prze-
myślany wybór społeczności szkolnej okazał się wyborem 
niezwykle trafnym. Imię Orła Białego sprzyja bowiem 
rozbudzaniu postaw patriotycznych i moralnych, kształ-
towaniu szacunku do własnego państwa i symboli naro-
dowych. Jest on znakiem odwagi i heroizmu, wzniosłości 
idei, potęgi, wiary i optymizmu, siły fizycznej i twórczej.  
Oznacza pokonywanie granic i przemierzanie przestrzeni, 
a jednocześnie podkreśla naszą tożsamość narodową oraz 
otwarcie na świat poprzez kształtowanie świadomości 
młodego pokolenia. W tym roku śpiewająco uczciliśmy 
to nasze wielkie, szkolne święto. Śpiewająco — w przeno-
śni i dosłownie, bowiem każda klasa przygotowała i wy-
konała piosenkę z motywem Orła lub Ojczyzny. Zanim 

 Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w  Przytyku 
zachęca  do skorzystania z  porad 
i  konsultacji, które udzielane są  
w Ośrodku Zdrowia w  Przytyku 

oraz we Wrzeszczowie:
-  bezpłatne porady/konsultacje psychologa w ramach re-

alizacji przy współpracy z Ośrodkiem Zdrowia w Tar-
czynie „Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicz-
nej i Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży- 1 poziom 
referencyjny”.  Aby uzyskać więcej informacji i umówić 
poradę/konsultację proszę dzwonić: Psycholog Ośro-

jednak klasy zaprezentowały wybrane przez siebie utwory, 
pięknie odśpiewaliśmy hymn szkoły, a delegacja uczniów 
złożyła kwiaty pod pomnikiem Orła Białego. Święto 
szkoły stało się okazją, aby spojrzeć wstecz, przywołać 
wspomnienia. To bardzo ważna chwila dla całej naszej 
społeczności szkolnej. Mając takiego patrona, w godny 
sposób upamiętniamy historię naszego kraju i kultywuje-
my w sobie patriotyzm.

PSP we Wrzosie M.B., R.K.

dek Zdrowia w Przytyku Pani Katarzyna Paździur: tel.: 
534 054 134, e-mail: katarzynapsycholog.radom@
gmail.com 

 Psycholog Ośrodek Zdrowia we Wrzeszczowie Pani 
Małgorzata Sęk:  tel.: 692 217 354

-  bezpłatne porady/konsultacje w  zakresie psychiatrii, 
neurologii i  kardiologii  dla dorosłych (powyżej 18 
roku życia) realizowane w ramach Gminnego Progra-
mu Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Zapisy oraz wię-
cej informacji: tel. 505 413 690- Recepcja Przytyk, 48 
383 19 85- Recepcja Wrzeszczów.

SPZOZ O.F.D.
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gMiNa PRZYTYk oTRZYMała doFiNaNsoWaNiE Na UsUWaNiE aZbEsTU

 Na podstawie złożonego wniosku oraz podpisanej 
umowy Gmina Przytyk otrzymała  ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospo-
darki Wodnej w  Warszawie i  Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej dotację 
w  kwocie 35.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia 
związanego z  usunięciem azbestu, tj. przedsięwzięcia 
pod nazwą „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Przytyk”.
 Przypominamy, iż wszyscy mieszkańcy, którzy posia-

dają jeszcze wyroby zawierające azbest i są zainteresowa-
ni jego usunięciem, powinni złożyć w tym celu wnioski 
do końca października 2022 r. Informujemy również, 
że na stronie Urzędu Gminy w Przytyku www.przytyk.
pl (zakładka druki do pobrania) lub w Urzędzie Gminy 
w Przytyku- pok. nr 26 dostępne są wnioski, pozwala-
jące na udział w przedsięwzięciu.

UG K.S.

pył azbesTowy nie Tylko zanieczyszcza 
płuca, ale i mechanicznie je uszkadza 

– osTre drobinki drażnią śluzówkę, co 
powoduje zwłóknienie Tkanki płucnej i 

pośrednio proces nowoTworowy. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że w przyszłym 
roku również będziemy ubiegać się o przyznanie dotacji.
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MaZoWsZE dla sołEcTW

WYRZUcaNiE odPadóW jEsT kaRalNE! WidZisZ? REagUj!

 Wraz z  początkiem jesieni zakończono prace przy 
doposażeniu placów zabaw znajdujących się w  Do-
maniowie oraz Krzyszkowicach. Realizacja wspomnia-
nych zadań była możliwa dzięki wsparciu Samorządu 
Województwa Mazowieckiego, które każdą z inwesty-
cji  dofinansowało kwotą 10 tysięcy złotych. 
 W  ramach doposażenia placu wiejskiego w  Krzysz-
kowicach zostały zamontowane bramki do gry w  piłkę 
nożną oraz kolejka linowa. Ta ostatnia, cieszy się dużym 
zainteresowaniem. W  minioną niedzielę dzieci dzielnie 
czekały, by móc spróbować swoich sił na nowym urządze-
niu.– powiedziała sołtys Krzyszkowic Beata Górska. 
Podkreślić należy również fakt dobrej współpracy miesz-
kańców z samorządem, którzy sami zapłacili za wykona-
nie projektu wspomnianej modernizacji.
 Dużym zaangażowaniem i wysiłkiem wyróżniła się 
również społeczność sołectwa Domaniów. Mieszkańcy 
w ramach czynu społecznego wykarczowali zakrzacze-

 W ostatnich latach nasila się zjawisko porzucania  
odpadów przez nieuczciwe podmioty gospodarujące 
odpadami. Odpady nielegalnie deponowane są na 
terenach leśnych, wyrobiskach poeksploatacyjnych, 
opuszczonych terenach przemysłowych. Duży pro-
blem stanowi również porzucanie odpadów przez 
nieuczciwe podmioty w pomieszczeniach i na pose-
sjach osób prywatnych.
 Urząd Gminy w  Przytyku przypomina, że pozo-
stawianie odpadów w  niedozwolonych miejscach 
jest ścigane i podlega karze grzywny. Osoby, które są  
świadkami wyrzucania odpadów w  niedozwolonych 
miejscach, powinny poinformować o tym Policję. Jeśli 

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

Praca na rzecz sołectwa to również dobry sposób na budowanie więzi społecznych. 

Mieszkańcy Krzyszkowic dzięki modernizacji placu zyskali miejsce do gry  
w piłkę nożną.

nia, znajdujące się w sąsiedztwie remizy strażackiej. Po-
tem sami przygotowali betonową płytę pod altanę oraz 
zajęli się montażem grilla.
 Doposażenie placu zabaw w Domaniowie i Krzysz-
kowicach to kolejny krok sołectw w kwestii rozwoju 
swoich miejscowości. Mieszkańcy sukcesywnie rozwi-
jają przestrzeń przeznaczoną do wspólnego spędzania 
wolnego czasu i dbają o zaspokajanie potrzeb społecz-
nych i kulturalnych – Gratulujemy!

UG A.K.

jest to możliwe, należy zapisać jak najwięcej informa-
cji, które pomogą zidentyfikować sprawcę. W zgłasza-
niu tego typu zachowań pomóc może Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 Widzisz nagły wzrost ilości transportów cięża-
rowych, jakie zaczęły przyjeżdżać na teren nieru-
chomości położonych z  dala od gęstej zabudowy 
mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęsz-
czanych i nieużytkowanych terenów przemysłowych 
oraz pojawienie się na ich ternie różnego rodzaju 
beczek i pojemników – szybko zgłoś ten fakt na Po-
licję (tel. 112) oraz do Wojewódzkiego inspektoratu  
ochrony środowiska (tel. 486340046 / 692495847).

UG A.K.
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Za NaMi XXi ogólNoPolskiE TaRgi PaPRYki W PRZYTYkU

 XXI Targi Papryki w Przytyku przeszły do histo-
rii nie tylko dlatego, że przyciągnęły tysiące osób, 
ale także dlatego, że po pandemicznej przerwie po-
wróciły w  wielkim stylu. Były konkursy, wystawy 
i wspaniałe koncerty.
 Uroczystości rozpoczęły się od nabożeństwa w ko-
ściele pod wezwaniem Świętego Krzyża w  Przytyku. 
Tam mieszkańcy gminy mieli okazję podziękować za 
tegoroczne plony. Następnie święto przeniosło się do 
Centrum w Słowikowie.
 Gospodarzami wydarzenia byli Dariusz Wołczyński 
wójt gminy Przytyk i Waldemar Trelka starosta radom-
ski, którzy w swoich wystąpieniach zachęcali do pro-
mocji i zakupu papryki, ale przede wszystkim podzię-
kowali rolnikom za ich ciężką, codzienną pracę.   
– Moi Drodzy, ważne jest, aby dzisiejszy dzień był nie tyl-
ko okazją do spotkań biznesowych, ale także momentem 
wytchnienia i odpoczynku od codzienności. Chcąc umilić 
dzisiejsze świętowanie, zaproponowaliśmy Państwu bo-
gaty program artystyczny. Wszystkich gości zachęcam tak-
że do oglądania stoisk z papryką, przygotowanych przez 
naszych lokalnych rolników i  oczywiście bardzo gorąco 
zapraszam do zakupu tego lokalnego warzywa. – mówił 
wójt Dariusz Wołczyński.
 Co roku, najważniejszym punktem programu jest 
konkurs na najładniejsze stoisko paprykowe. Tym ra-
zem swoje plony zaprezentowało ośmiu producentów. 
Najwięcej głosów i tym samym nagrodę główną zdoby-
ło stoisko przygotowane przez Alicję i Sylwestra Leśno-
wolskich z Sewerynowa. Miejsce drugie zdobyli Jolanta 
i Marek Kościowscy z Przytyka, a  trzecie Małgorzata 
i Mirosław Rogulscy z Dęby.  
 Medal Zasłużony dla Rolnictwa otrzymali rolnicy 
z  terenu gminy Przytyk: Zdzisław Gniadek, Dariusz 

Szymański oraz Radosław Derlecki. Odznaczenia Za-
służony dla Powiatu Radomskiego odebrali: Dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie Jo-
lanta Kowalik oraz Komendant Komisariatu Policji 
w Zakrzewie Bogdan Waniak. Z kolei tytuł Zasłużony 
dla Gminy Przytyk otrzymała Dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu Lucy-
na Wiśniewska.
 Po wręczeniu odznaczeń przyszedł czas na ogło-
szenie wyników konkursu Lokalnej Grupy Działania 
„Razem Dla Radomki” – „Na Najlepszą Potrawę Lo-
kalną Przygotowaną z  Papryki”. Nagrody otrzymali: 
Kazimiera Owczarek i  Krzysztof Mazurkiewicz za 
„Paprykarz Pani Kazi”, Koło Gospodyń Wiejskich 
Wichrowe Wzgórze w Jakubowie za „Paprykę z jabł-
kami, śliwkami i kiełbasą” oraz Grażyna Połczyńska za 
„Skrzynecki sos paprykowy”.
 Gdy na sennie wręczane były odznaczenia i nagro-
dy, a  następnie najmłodsi bawili się z  „Witaminką”, 
tuż obok można było degustować potrawy z  papry-
ki przygotowane przez Jakuba Kuronia. Szef kuchni 
przygotował m.in. przepyszne leczo.
 Po południu wystąpili Maciej Smoliński i Jerzy Kry-
szak, a po nim Czadoman. Gdy publika była już roz-
grzana na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru zespół 
IRA, którego nikomu nie trzeba było przedstawiać. 
Publiczność razem z  wokalistą Arturem Gadowskim 
śpiewała takie hity jak: „Mój Dom”, „Nadzieja”, „Ona 
jest ze snu” czy „Szczęśliwego Nowego Jorku”. Na za-
kończenie niebo nad Słowikowem rozświetlił pokaz 
sztucznych ogni.
 XXI Ogólnopolskie Targi Papryki w Przytyku były 
współfinansowane ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego oraz Powiatu Radomskiego.

UG A.K

Zwycięscy konkursu na najładniejsze stoisko paprykowe: Alicja i Sylwester Leśnowolscy. Zasłużeni dla Rolnictwa: Radosław Derlecki, Dariusz Szymański, Zdzisław Gniadek.
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Tytuł zasłużonej dla Gminy Przytyk w tym roku odebrała Pani Doktor Lucyna Wiśniewska.

Gwiazdą XXI Ogólnopolskich Targów Papryki był zespół Ira.  

Dobra pogoda i ciekawy program przyciągnęły tłumy publiczności.

W programie imprezy nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych.

Najwięcej uczestników imprezy pojawiło się podczas koncertów muzycznych.

O dobre humory widowni w tym roku zadbał Jerzy Kryszak. 
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lokaliZacja PUNkTóW WYdaWaNia TablETEk jodkU PoTasU

 Zgodnie z zaleceniami Wojewody Mazowieckiego, na wypadek wystąpienia skażenia radiacyjnego, Wójt Gminy 
Przytyk informuje o utworzeniu na terenie gminy Przytyk punktów wydawania tabletek jodku potasu.

 Wydawanie preparatu w wyżej wymienionych punktach nastąpi wyłącznie po decyzji  Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu. Do tego momentu punkty 
wydawania preparatu będą nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.  
 Wszystkich mieszkańców prosimy o zapoznanie się z załączoną broszurą informacyjną dotyczącą profilaktyki jodowej. 

lp. lokalizacja punktu wydawania tabletek jodku potasu Miejscowości obsługiwane przez punkt

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku 
ul. Kościelna 15, 26-650 Przytyk

Domaniów, Duży Las, Gaczkowice, 
Jabłonna, Jagodno, Kaszewska Wola, 
Krzyszkowice, Maksymilianów, 
Młódnice, Oblas, Podgajek, Przytyk, 
Sewerynów, Słowików, Stary Młyn, 
Stefanów, Studzienice, Sukowska 
Wola, Suków, Zameczek, Zameczek – 
Kolonia, Żerdź, Żmijków

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przytyku 
Filia we Wrzeszczowie 
Wrzeszczów 47, 26-650 Przytyk

Dęba, Glinice, Goszczewice, Os-
trołęka, Potkanna, Posada, Mścichów, 
Witoldów, Wola Wrzeszczowska, 
Wrzeszczów, Wygnanów, Wólka 
Domaniowska, Wrzos 
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aUTa bEZ kaRTY PojaZdU i NalEPki koNTRolNEj

 Od 4 września 2022 r. wydawanie karty pojazdu i na-
lepki kontrolnej nie jest konieczne. Powód? Organy re-
jestrujące pojazdy oraz organy kontroli ruchu drogowe-
go mają dostęp do centralnej ewidencji pojazdów. Taką 
możliwość wprowadziła opracowana przez Ministerstwo 
Infrastruktury i byłe Ministerstwo Cyfryzacji noweliza-
cja ustawy Prawo o ruchu drogowym. Także właściciel, 
dzięki aplikacji mPojazd, może sprawdzić historię pojaz-
du on-line. 

 Dzięki zmianie tych przepisów właściciele od 4 wrze-
śnia br. oszczędzą podczas rejestracji samochodu oso-
bowego, np. sprowadzonego z  zagranicy, 94,5 zł (kar-
ta pojazdu - 75 zł, nalepka kontrolna - 18,5 zł, opłata 
ewidencyjna - 1 zł), a w przypadku rejestracji pojazdu 
wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej i  bez zachowania dotychczasowych tablic 
rejestracyjnych - 19 zł (nalepka kontrolna - 18,50 zł, 
opłata ewidencyjna - 0,50 zł). 
 Koszt zarejestrowania od 4 września br. samochodu 
osobowego w ww. przypadkach wyniesie 161,50 zł (ak-
tualnie koszt zarejestrowania samochodu osobowego 
sprowadzonego z zagranicy to 256 zł, a koszt zarejestro-
wania samochodu osobowego wcześniej zarejestrowane-
go na terytorium RP bez zachowania dotychczasowych 
tablic - 180,5 zł).

 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
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ii RUN jagodNo

będZiE TaNiEj i EkologicZNiE!

 Miłośnicy biegania oraz terenowych wyzwań mieli 
okazję po raz drugi spotkać się na ekstremalnym biegu 
wokół zbiornika Jagodno. W tym roku organizatorzy 
wydłużyli trasę biegu do 3,5 km i  co najważniejsze 
zwiększyli do dwudziestu trzech liczbę przeszkód. Ko-
biety i mężczyźni biorący udział w imprezie mieli do 
pokonania m.in. tunele z plandek i siatek, równoważ-
nię, ściany z łańcuchami oraz przeprawę przez wodę.
 Organizatorem wydarzenia była Gmina Przytyk wraz 
z partnerami Centrum Kultury i Biblioteką w Przytyku 
oraz Stowarzyszeniem Przystań nad Radomką. Wspar-
cie finansowe na wydarzenie przekazał Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz Powiat Radomski.

UG A.K.

 Wraz z  upływem okresu wakacyjnego rozpoczęto 
modernizację centralnego ogrzewania w  Publicznej 
Szkole Podstawowej im. Orła Białego we Wrzosie. 
W  harmonogramie zaplanowanych na ten rok prac 
znajduje się przygotowanie instalacji gazowej, zbiorni-
ka na gaz, pompy ciepła oraz wymiany sposobu ogrze-
wania na sali gimnastycznej. 
 W lipcu i sierpniu przedsiębiorca wykonujący inwe-
stycję zajął się wymianą grzejników oraz całego syste-
mu ogrzewania istniejącego w budynku. We wrześniu, 
po wykonaniu pierwszego etapu, wykonawca przeniósł 
się na zewnątrz szkoły celem wybudowania nowej ko-

Pamiątkowe zdjęcie uczestników biegu.

Wymiana systemu ogrzewania objęła również sale gimnastyczną PSP we Wrzosie.

Impreza została zorganizowana dla fanów sportów ekstremalnych i osób chcących poznać 
granice swoich możliwości.  

„run jagodno” To impreza biegowa 
promująca sporT i zdrowy sTyl życia. 

To również dobra okazja do poznania 
walorów przyrodniczych zalewu 

oraz jego okolicy.

podczas prac remonTowych 
przeprowadzanych w placówce, wymieniono 

również całe oświeTlenie wewnęTrzne 
budynku - wszysTkie sTare lampy  zasTąpiono 

energooszczędnymi lampami ledowymi.

tłowni gazowej oraz montażu zbiornika podziemnego. 
Warto podkreślić, iż wszystkie prace związane z  mo-
dernizacją obiektu odbywają się w sposób niekolidują-
cy z zajęciami szkolnymi.
 Placówka we Wrzosie oprócz gazowego ogrzewania 
otrzyma również pompy ciepła. Nowy system grzew-
czy będzie bezobsługowy i  przede wszystkim przyja-
zny dla środowiska. Ogrzewanie hybrydowe sprawdzi 
się również w  sytuacji braku paliwa lub wzrostu cen 
energii elektrycznej. System ten, jest najlepszym spo-
sobem na to, aby znacząco obniżyć koszty ogrzewania. 
Już w tej chwili wiemy, że modernizacja sposobu ogrze-
wania placówki pozwoli zaoszczędzić ponad 90 tysięcy 
złotych w skali roku. 

UG A.K.
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V dZiEń sENioRa Za NaMi!

NoWE iNWEsTYcjE

 Z  końcem września mieszkańcy gminy Przytyk 
w wieku powyżej 65 r.ż. otrzymali list od Wójta Gmi-
ny Dariusza Wołczyńskiego, przypominający o  akcji 
Przytyk Seniorom. W korespondencji oprócz informa-
cji dotyczącej całego programu zostało zawarte również 
zaproszenie na V Gminy Dzień Seniora, który odbył 
się 15 października.
 W  piątej już edycji spotkania wzięło udział pra-
wie 300 seniorów. Tradycyjnie wydarzenie odbyło się  
w hali Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku.
 Po uroczystym otwarciu imprezy przyszedł czas na 
zabawę taneczną przy akompaniamencie muzyki ludo-
wej, ale i nie tylko. Zgodnie z prośbą seniorów w tym 
roku na spotkanie zaproszono również kapelę weselną, 
która zagrała dla naszych mieszkańców największe hity 
minionych lat. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 
również fotobudka, która od samego początku towa-
rzyszy naszym seniorom podczas tego spotkania. 
 Dzień seniora to doskonała okazja do spotkania się 
ze znajomymi, rozmowy oraz dobrej zabawy. – Cieszę 

 Z  końcem lipca rozpoczęły się prace przy przebu-
dowie drogi powiatowej łączącej miejscowość Przytyk 
i Studzienice. W czerwcu Powiatowy Zarząd Dróg prze-
prowadził postępowanie przetargowe w  sprawie wyło-
nienia wykonawcy, którym została firma STRABAG.
 W planach inwestycyjnych jest zmiana nawierzchni 
asfaltowej na odcinku prawie 3 kilometrów oraz bu-
dowa ciągu pieszego. Zadanie to jest dofinansowane 
z Rezerwy Ogólnej z Budżetu Państwa oraz z budżetu 
Gminy Przytyk. 

UG A.R. Rozbudowa drogi powiatowej łączącej miejscowości Przytyk i Maksymilianów będzie
kosztowała ponad 12 milionów złotych.

się, że nasi Seniorzy tak chętnie odpowiadają na moje za-
proszenie i pojawiają się tu zawsze w świetnym humorze. 
To już piąta, jesienna edycja naszych spotkań i powiem 
szczerze — nie wyobrażam sobie, by mogłoby jej zabrak-
nąć w  naszym kalendarzu imprez kulturalnych — za-
pewniał Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk.

UG A.K

Podczas V Dnia Seniora do tańca zagrała kapela Foktów, Zbigniewa Ciechowicza oraz 
zespół The Akords.

Uczestnicy imprezy na pamiątkę mogli ze sobą zabrać zdjęcie zrobione w fotobudce. W V Dniu Seniora wzięło udział prawie 300 seniorów.
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 W  dniu 15 września wychowankowie oddziałów 
i uczniowie w szkole we Wrzeszczowie obchodzili Mię-
dzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywno-
ści, odwagi w  pokonywaniu trudności i  odkrywania 
talentów. Uczniowie, nauczyciele i  pracownicy szko-
ły wykazali się dużą kreatywnością i ubrali się w  stro-
je w  kropki, kropeczki, grochy, groszki. W  tym dniu 
odbyła się kropkowa rewia mody. Uczniowie w swoich 

 Wraz z począt-
kiem sezonu grzew-
czego wzrasta ryzyko 
pożaru czy zatrucia 
czadem. Są to sytu-
acje,  które stanowią 
zagrożenie dla zdro-

wia i życia nas samych oraz naszych bliskich. Jeśli zale-
ży nam na maksymalnym zwiększeniu poziomu bezpie-
czeństwa, koniecznością jest przeprowadzenie kontroli 
stanu kominów oraz ich wyczyszczenie. Obowiązujące 
przepisy prawa wskazują, że przeprowadzić kontrolę ko-
minów mogą jedynie  specjaliści posiadający tytuł mistrza 
kominiarskiego oraz osoby posiadające uprawnienia bu-
dowlane o odpowiednim profilu. Zgodnie z art. 62 Prawa 
Budowlanego przeglądy kominiarskie powinny odbywać 
się co najmniej raz w roku. W kwestii czyszczenia należy 
stosować się do następującej częstotliwości:
1. Przewody wentylacyjne – raz do roku.
2. Przewody spalinowe (do kotłów, piecyków gazowych) 
– raz na pół roku
3. Przewody dymowe (od kominków, piecyków na eko-
groszek oraz inne paliwa stałe) – raz na kwartał.

dZiEń kRoPki W sZkolE WE WRZEsZcZoWiE

PRZEgląd koMiNiaRski To oboWiąZEk!

w razie pożaru brak 
okresowych konTroli kominiarskich 

może być podsTawą odmowy przez Firmę 
ubezpieczeniową wypłaTy należnego 

odszkodowania.

 Osoby, które nie wykonały przeglądu kominiarskiego 
mogą zostać ukarane przez powiatowego inspektora nad-
zoru budowlanego karą pieniężną do 500 zł. 
 Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honoro-
wym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowla-
nego, Związku Rzemiosła Polskiego prowadzi kampanię 
społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”. Celem tej 
kampanii jest eliminacja niebezpieczeństw związanych 
ze smogiem, zaczadzeniem i pożarami, których główną 
przyczyną jest źle eksploatowane lub zaniedbane przewo-
dy kominowe i urządzenia grzewcze. 

UG M.Z.

oddziałach przygotowali klasowe drzewka talentów oraz 
wykonywali kropkowe dzieła sztuki pod hasłem „Mo-
tyw kropki w mojej pracy plastycznej, czyli w co może 
się zmienić kropka”. Uczniom nie brakowało kreatyw-
ności i różnych pomysłów. Dzień kropki zapoczątkował 
w szkole Tydzień kreatywności, który był obchodzony 
pod hasłem „Zacznij od kropki…”

PSP we Wrzeszczowie M. P.

Klasa I. Klasa III.
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 Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace przy 
przebudowie drogi gminnej znajdującej się na przy-
tyckim osiedlu – ulicy Marii Konopnickiej. Wspo-
mniana ulica w okresie wakacyjnym otrzymała nową 
nawierzchnię zbudowaną z kostki betonowej.  
 Wartość całej inwestycji to kwota 118 845,79 zł.  

 Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane 
„Ballady i romanse”  Adama Mickiewicza – doj-
rzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trud-
no wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej 
literatury. Powyższy fragment listu Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy odczytany przez panią Monikę 
Rdzanek dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Przytyku stał się wstępem do tegorocznej akcji 
Narodowe Czytanie. 
 W Przytyku przedsięwzięcie to zostało zorgani-
zowane przez polonistów Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Przytyku przy współpracy z Centrum 
Kultury i Biblioteką. Wzięli w niej udział przed-
stawiciele Urzędu Gminy z Panem Wójtem Dariu-
szem Wołczyńskim na czele,  proboszcz tutejszej 
parafii ks. prof. Sławomir Fundowicz, przewodni-
cząca Rady Rodziców — p. Beata Ostatek, pracow-
nicy bibliotek oraz nauczyciele i uczniowie.
 Uczestników i widzów spotkania zebranych na 
Rynku oczarowała interpretacja ballad naszego 
wieszcza. Goście czytali  m.in.  Kurhanek Maryli,  
Powrót taty, Lilije i Świteziankę. Ostatni utwór w 
formie słowno-muzycznego przedstawienia zapre-
zentowali uczniowie klas ósmych, czym wzbudzili 
ogromne zainteresowanie słuchaczy.

PSP w Przytyku E.F.

do UżYTkU oddaNo Ulicę MaRii koNoPNickiEj

NaRodoWE cZYTaNiE 
Na RYNkU W PRZYTYkU

Odbiór zmodernizowanej ulicy odbył się pod koniec sierpnia.

Narodowe Czytanie na Rynku w Przytyku.

 Stan drogi przed pracami remontowymi.

Zgromadzona publiczność.

skupienie, cisza, świaT przyrody, 
w kTórego oToczeniu odbyła się akcja, a do 
Tego jeszcze piękne słońce, aura  i wspaniała 

inTerpreTacja prezenTowanych Treści 
przyczyniły się do Tego, że czyTane uTwory 

na pewno na długo pozosTaną  w pamięci 
uczesTników.

 W odbiorze prac brali udział Dariusz Wołczyński 
Wójt Gminy Przytyk, pracownicy Urzędu Gminy, 
przedstawiciele wykonawcy, inspektorzy nadzoru 
oraz Elżbieta Zaremba - sołtys miejscowości Przytyk.

UG W.W.
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 W pierwszą sobotę października, mieszkańcy gminy Przy-
tyk udali się na wspólne grzybobranie. Inicjatywa została 
zorganizowana przez Gminę Przytyk oraz Centrum Kultu-
ry i Bibliotekę w Przytyku już po raz drugi i była połączona 
z biesiadą przy dźwiękach muzyki ludowej. 
 Wydarzenie rozpoczęło się o  godzinie 14:00 na placu 
Centrum w Słowikowie. Stamtąd uczestnicy wyruszyli do 
pobliskiego lasu, gdzie ich celem było zebranie jak najwięk-
szej ilości grzybów.  Na to zadanie wyznaczono czas trzech 
godzin. Dodatkowym zadaniem grzybiarzy było również 
odnalezienie leśnych chochlików oraz kosza wytrawnego 
grzybiarza, co oczywiście udało się naszym mieszkańcom.

jEsiENNE gRZYbobRaNiE

Dziesięciu najlepszych grzybiarzy otrzymało atlasy grzybów.

Zwyciężczyni grzybobrania, radna i sołtys w jednej osobie - Agnieszka Drabik. Po wyprawie do lasu na uczestników imprezy czekały dobra zabawa oraz quizy i kon-
kursy z nagrodami.  

W koszykach naszych grzybiarzy można było spotkać m.in.: kozaki czerwone,
podgrzybki oraz prawdziwki.

wydarzenie było skierowane do 
mieszkańców gminy przyTyk powyżej 40 

roku życia.

 Po upłynięciu ustalonego czasu wszyscy uczestnicy wy-
prawy wrócili do Słowikowa, gdzie przystąpiono do ważenia 
wszystkich owoców lasu. Tegorocznymi zwycięzcami grzy-
bobrania zostali: Agnieszka Drabik, Robert Zaremba oraz 
Tadeusz Kwiatkowski.

UG A.K.



17G 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

 Publiczne Przedszkole w Przytyku  może pochwalić się 
nowym gabinetem, do terapii logopedycznej  i zajęć in-
dywidualnych. Gabinet jest  wyposażony w profesjonalny 

 Gospodarstwom domowym przysługuje dodatek w przy-
padku gdy głównym źródłem ciepła jest:

 dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi 
jednorazowo:
1)  3000 złotych – pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy,
2)  1000 złotych – drewno kawałkowe,
3)  500 złotych –  kocioł gazowy zasilany skroplonym 

gazem LPG,
4)  2000 złotych – kocioł olejowy.
 Wniosek o  wypłatę dodatku dla gospodarstw do-
mowych składa się w gminie właściwej ze względu na 
miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. 
Wniosek o  wypłatę dodatku dla gospodarstw domo-
wych składa się na piśmie lub za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wnio-
sku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek 
ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 
 Wnioski przyjmowane są w  Urzędzie gminy 
w Przytyku – parter pokój nr 6.
Termin składania wniosków upływa: 30 listopada 
2022 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia 
się bez rozpoznania.
 Warunek konieczny: 
Uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 

jEsiENNE gRZYbobRaNiE gabiNET PoMocY PsYchologicZNo-PEdagogicZNEj

dodaTEk dla gosPodaRsTW doMoWYch Na iNNE źRódła ciEPła!

Kącik sensoryczny. Kącik logopedyczny.

sprzęt, umożliwiający prawidłowy przebieg diagnozy i te-
rapii. Brak bodźców zewnętrznych sprzyja koncentracji 
dzieci, a różnorodny sprzęt i pomoce zachęcają do aktyw-
nego udziału w zajęciach. 
 Gabinet został podzielony na kilka stref: miejsce przed 
lustrem do ćwiczeń narządów mowy, strefa przy stoliku do 
utrwalania zaburzonych głosek, strefa dydaktyczna, w której 
znajdują się ciekawe gry dydaktyczne, układanki logopedycz-
ne, pomoce do wywołania głosek oraz ciekawe programy mul-
timedialne do ćwiczeń z dziećmi, a także strefa relaksu, w któ-
rej dzieci mogą odpocząć oraz zrelaksować się przy muzyce.

PP w Przytyku M.W.

11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku 
głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisa-
nych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków. To znaczy, że w przypadku zgłoszenia 
w terminie po 11 sierpnia 2022 r. nowej deklaracji 
cEEb ze źródłem zgłaszanym po raz pierwszy (np. 
w  nowo wybudowanym budynku bądź w  przy-
padku nowego źródła w już istniejącym budynku) 
i wskazanie tego źródła we wniosku o wypłatę do-
datku – świadczenie to może być przyznane
komu dodatek nie będzie przysługiwał?
– Dodatek dla gospodarstw domowych, o  którym 
mowa wyżej nie przysługuje gospodarstwom domo-
wym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem 
o wypłatę dodatku węglowego.
– W  przypadku gdy wniosek o  wypłatę dodatku dla 
gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jedne-
go gospodarstwa domowego mających ten sam adres 
miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany 
wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. 
Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
– Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku 
dla gospodarstw wystąpią wątpliwości dotyczące gospo-
darstwa domowego wnioskodawcy, wówczas może zostać 
przeprowadzony wywiad środowiskowy w  miejscu za-
mieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie zgody na prze-
prowadzenie wywiadu środowiskowego  stanowić będzie 
podstawę do – odmowy przyznania dodatku węglowego. 
– W przypadku modyfikacji (korekty) deklaracji  
CEEB po dniu 11 sierpnia 2022 r. Informacje przed-
stawione we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw 
domowych składa się pod rygorem odpowiedzialności kar-
nej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 GOPS A.M.

źródło ciepła Paliwo stałe zasilane

1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrze-
wacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia 
albo piec kaflowy

pelletem drzewnym, drewnem 
kawałkowym lub innym rodza-
jem biomasy

2. kocioł gazowy skroplonym gazem LPG

3. kocioł olejowy olejem
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wójT gminy przyTyk 
dariusz wołczyński serdecznie dziękuje 

za pomoc w organizacji Turnieju 
wędkarskiego: panu zdzisławowi 
gniadkowi oraz zarządowi koła 
wędkarskiego nr 21 w przyTyku.
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ZNaMY ZWYcięZcóW iX TURNiEjU WędkaRskiEgo

 Zawody wędkarskie odbywające się na terenie sta-
wów rybnych w Zameczku to impreza, podczas której 
wędkarze z  terenu gminy, rywalizują o  zdobycie pu-
charu Wójta Gminy Przytyk. W tym roku trzeba przy-
znać: pogoda nie rozpieszczała uczestników turnieju, 
jednak pochmurnie niebo i  przelotny deszcz nie od-
straszyły wielbicieli wędkowania, którzy w liczbie po-
nad 70 uczestników przybyli na zawody. 
 Walka o puchar rozpoczęła się o godzinie 12:00. Po 
otrzymaniu numerów startowych wędkarze udali się 
na swoje stanowiska, gdzie przez trzy godziny rywa-
lizowali w  liczbie wyciągniętych ryb. Po zakończeniu 
łowów przystąpiono do ważenia i  ustalenia wyników 
niedzielnych zawodów.
 W tym roku spośród uczestników wyłoniono zwy-
cięzców w każdej z trzech kategorii wiekowych: senio-
rów, juniorów oraz dzieci. 
 Wśród seniorów najlepsza okazała się być Julia So-
ból, która tego dnia łowiła pod czujnym okiem trenera 
kardy narodowej Pawła Wlazło. Drugi z wynikiem był 
Sławomir Tatar, a  trzeci Marek Gut. W kategorii ju-
niorów I miejsce i tym samym główną nagrodę zdobył 
Dominik Pawłowicz, na drugim miejscu był Mierze-
jewski Szymon, a  trzecie miejsce przypadło Łukaszo-
wi Jaworskiemu. Kategorię dzieci zdominował Antoni 
Wrzecion, drugą nagrodę zdobył Hubert Głogowski, 
trzecie miejsce należało do Jana Wrzeciona. 

 Po wręczeniu nagród i pucharów najlepszym uczestni-
kom przystąpiono do losowania dodatkowych nagród dla 
najmłodszych wędkarzy.  

Częściowa klasyfikacja turnieju
Kategoria Dzieci

1. Antoni Wrzecion
2. Głogowski Hubert
3. Jan Wrzecion
4. Maja Górska
5. Hubert Barwicki

Kategoria Junior
1. Dominik Pawłowicz
2. Szymon Mierzejewski
3. Łukasz Jaworski
4. Szymon Kowalik
5. Kusztal Karol

Kategoria Senior
1. Julia Soból
2. Sławomir Tatar
3. Marek Gut
4. Tomasz Konopka
5. Mirosław Gocel

UG A.K

ZGK – telefon kontaktowy!
Zakład Gospodarki Komunalnej w  Przy-
tyku przypomina, że awarie dotyczące sieci 
i  przyłączy wodociągowych należy zgłaszać 
pod numerem telefonu: 48 618 03 18 w dni 
powszednie w godzinach 7.30 – 15.30, 784 
001 518 w  dni powszednie po godzinie 
15:30 oraz w dni wolne od pracy.Przed zawodami obowiązkowo trzeba było zgłosić się do organizatorów celem zapisu  

i losowania miejsc startowych.
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Zawody wędkarskie odbyły się na stawach rybnych w Zameczku. Wędkarstwo to dobry sposób na rodzinne spędzenie czasu.

Zawody zakończyły się zwyczajowym, wspólnym ogniskiem. Przed ogłoszeniem wyników wszystkie ryby zostały komisyjnie zważone.

Nad przeprowadzeniem zawodów czuwał: Paweł Wlazło oraz Marcin Kusztal – człon-
kowie Zarządu Przytyckiego Koła Wędkarskiego.

Zwyciężczyni zawodów w kategorii Senior – Aleksandra Soból.  
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 W związku z większą liczbą osób chętnych i dużym 
zainteresowaniem rekrutacją do Publicznego Przed-
szkola w Przytyku, po analizie dodatkowych kosztów, 
Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk podjął decy-
zję o utworzeniu nowego, oddziału przedszkolnego. 
 Grupa Żabki to ósmy oddział znajdujący się 
w  przytyckim przedszkolu. Najmłodsi podopieczni 
uczą się, bawią, poznają świat oraz spędzają miło czas 
w towarzystwie swoich rówieśników.
 W  związku z  wolnymi miejscami w  przedszko-
lu rodziców zainteresowanych powierzeniem swo-
ich dzieci naszej placówce prosimy o kontakt z Pu-
blicznym Przedszkolem w  Przytyku pod numerem  
tel. 48 3121050.

UG A.K.

 Podczas lipcowej sesji Rady Gminy Przytyk, radni 
podjęli decyzję o zakupie nowego sprzętu  potrzebnego 
do utrzymania murawy na stadionie Sokoła Przytyk. 
 W ostatnim czasie naszym gminnym piłkarzom sen 
z powiek spędzał problem awaryjnej kosiarki. Dwuna-
stoletnia już maszyna zaczęła się coraz częściej psuć, co 
utrudniało właściwe korzystanie ze stadionu podczas 
rozgrywanych meczów i  sparingów oraz generowało 
dodatkowe koszty. Problem przytyckiej drużyny  został 
dostrzeżony przez samorząd gminny, który zapropono-
wał radnym zakup nowego sprzętu. 
 Nowo zakupiona kosiarka to większa wydajność 
i  oszczędność czasu. Mamy nadzieję, że nowoczesny 

 Tradycyjnie jak co roku dzieci z  oddziałów przed-
szkolnych w  PSP we Wrzeszczowie uczestniczyły  
w Akcji Sprzątania Świata, która została zorganizowana 
już po raz 29 przez Fundację „Nasza Ziemia”. Tego-
rocznej edycji programu przyświecało hasło: „Wszyst-
kie śmieci są nasze”. Celem tej akcji  jest promowanie 
od najmłodszych lat zasad dbania o środowisko. 
 Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności 
poznawczej i wrażliwości emocjonalnej. Dlatego już 
w tym wieku należy dziecku ukazać potęgę i piękno 
otaczającego świata, wzbudzić w dziecku pozytywne 
uczucia, takie jak odpowiedzialność wobec przyrody. 
Dzieci w dniu 23 września z chęcią i radością włączy-
ły się w posprzątanie najbliższej okolicy. Wyruszając 
z budynku szkoły, założyły rękawiczki i zabrały wor-

żabki — NoWY oddZiał W PUblicZNYM PRZEdsZkolU W PRZYTYkU

PRZEdsZkolaki ZE WRZEsZcZoWa sPRZąTają śWiaT

ZakUPioNo NoWY sPRZęT Na PoTRZEbY sTadioNU sPoRToWEgo

sprzęt spełnia oczekiwania drużyny Sokoła i  posłuży 
jej przez długi czas.

UG M.K.

Edukacja przedszkolna przygotuje  m. in. do nauki w szkole, ale także wpływa na roz-
wój społeczny, emocjonalny, intelektualny, językowy oraz motoryczny dzieci.

We wrześniu na stadionie sportowym w Przytyku pojawiła się nowa kosiarka.

Pamiątkowe zdjęcie z akcji.

ki na śmieci. Coroczna akcja sprzątania Świata jest 
świetną okazją, aby uświadomić dzieciom, jak wiele 
dobrego człowiek może zrobić dla środowiska poprzez 
właściwe zachowanie.

PSP we Wrzeszczowie K.B. 
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-English for You (9-10 lat) 15:50-16:50 
-English for You (11-12 lat) 17:00-18:00
-Godzina na sportowo ( gry i zabawy ruchowe 
 z elementami gimnastyki od 5 roku życia) 17:00-18:00
-Szachy ( rozwój logicznego myślenia, kreatywności - 
dla dzieci od 9 roku życia) 18:00-19:00 

-Karate (zajęcia dla dzieci) 16:45-17:45
-Kreatywna pracownia ,,Świeżynki'' 18:00-19:00
-Zajęcia komputerowe dla dorosłych 18:30-19:30 

CZWARTEK

WTOREK 

Centrum Kultury i Biblioteka 
 Przytyku

 

zaprasza na zajęcia

-Karate  (zajęcia dla dzieci) 16:45-17:45
-Roztańczone wtorki (ZUMBA dla Pań) 18:00-19:00
-Świat grafiki I  
 programy graficzne, retusz zdjęć  16:00 - 17:00
-Świat grafiki II 
 podstawy programów graficznych 17:30 - 18:30

ŚRODA

PIĄTEK -Makrama ,,Skowronki'' 17:00-18:00
-Makrama ,,Sowy''  18:30-19:30

SOBOTA -Robotyka (młodsza grupa) 9:30-10:30
-Robotyka (starsza grupa) 10:45-11:45
-Zajęcia taneczne dla maluszków 10:00-11:00
-Zajęcia taneczne Blue Wave 11:10-12:10
-English for You (7-8 lat) 13:00-14:00

Szczegółowe informacje o zajęciach, zapisach
oraz opłatach można uzyskać w CKiB w Przytyku 

ul. Szkolna 3 (budynek po gimnazjum) 
bądź tel. 519-665-697

Sezo
n

2022/
2023
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Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3.000 zł. 
Przysługuje gospodarstwu domowemu, które spełnia jednocześnie następujące warunki:
1.  głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo 

stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 
piec kaflowy na paliwo stałe,

2.  wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub 
peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego,

3.  wskazane przez wnioskodawcę źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewiden-
cji Emisyjności Budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,

4.  wpisanie bądź zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do CEEB uprawniające do przyznania do-
datku węglowego musi być zrealizowane do dnia 11 sierpnia 2022 r. Wskazany termin nie dotyczy 
nowych źródeł ogrzewania, tj. wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB (o których 
mowa w art. 27g ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i re-
montów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków).

ISTOTNA ZMIANA!
 Na potrzeby przyznawania dodatku węglowego przyjmuje się jako zasadę, że pod jednym adresem za-
mieszkania znajduje się jedno gospodarstwo domowe.  Wobec powyższego, w przypadku gdy pod jednym 
adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko jeden dodatek węglowy. Gdy 
wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających 
ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako 
pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania).
WAŻNE!
 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, główne źródło ogrzewania wskazane we wniosku o wypłatę dodat-
ku węglowego musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 
sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych 
po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 Wobec tego, w przypadku gdy po 11 sierpnia 2022 r. dokonano modyfikacji złożonej deklaracji CEEB, 
która to modyfikacja spowodowała uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku węglowego (np. zmiana 
kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe) – świadczenie to nie może być przyznane.
 Jednocześnie w przypadku zgłoszenia po 11 sierpnia 2022 r. nowej deklaracji CEEB ze źródłem zgła-
szanym po raz pierwszy (np. w nowo wybudowanym budynku bądź w przypadku nowego źródła w już 
istniejącym budynku) i wskazanie tego źródła we wniosku o wypłatę dodatku węglowego – świadczenie to 
może być przyznane.

 Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę 
dodatku węglowego wystąpią wątpliwości dotyczą-
ce gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wów-
czas może zostać przeprowadzony wywiad środo-
wiskowy w  miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu 
środowiskowego  stanowić będzie podstawę do od-
mowy przyznania dodatku węglowego. 
 Informacje przedstawione we wniosku 
o wypłatę dodatku węglowego składa się pod ry-

gorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2022 r., wnioski złożone po tym terminie pozostawia 
się bez rozpoznania.
  GOPS A.M.

dodaTEk WęgloWY



23G 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

 Związek Gmin „Radomka” już po raz siedemna-
sty zaprosił wszystkich miłośników jednośladów do 
udziału w Rowerowym Zlocie Gwieździstym. W pią-
tek 23 września 2022 r. rowerzyści wyruszyli z 6 gmin 
leżących nad Radomką, aby spotkać się nad zalewem 
w Domaniowie, gdzie odbył się piknik.
 Rowerowy Zlot Gwieździsty to impreza popula-
ryzująca turystykę rowerową. To również promo-
cja utworzonych w 2004 roku i  zmodernizowanych 
w roku 2021 szlaków rowerowych znajdujących się na 
terenie gmin: Jedlińsk, Zakrzew, Przysucha, Przytyk, 
Wolanów i Wieniawa. 
 Gwieździstemu Zlotowi towarzyszył pokaz mi-
strzów rowerowego trialu w wykonaniu zawodników 
z  Lubelskiej Grupy Artystycznej, pokaz akrobatyki 
sportowej, parkouru i wiele innych atrakcji.
 Zawodnicy z  drużyn reprezentujących poszcze-
gólne gminy Związku rywalizowali również w  kon-
kursach i  zdobywali cenne nagrody. W  konkur-
sie wiedzy na temat Związku Gmin „Radomka” 
I  miejsce zdobyła Patrycja Sadowska z  Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Bielisze, II miejsce zajęła Ju-
lia Walczak reprezentująca gminę Jedlińsk oraz Pu-
bliczną Szkołę w Ludwikowie, a miejsce III zdobyła  

Po dWóch laTach NiEobEcNości PoWRócił RoWERoWY ZloT 
gWiEźdZisTY

Antonina Kuc z  Publicznej Szkoły Podstawowej 
w  Przytyku. Nagrody laureatom wręczył Dariusz 
Wołczyński — Przewodniczący Zarządu Związku 
Gmin Radomka.
 Przeprowadzono również konkurs wiedzy o  po-
wiecie radomskim. I miejsce w  tym konkursie 
zdobył Kacper Szczepanowski z  Publicznej Szkoły 
Podstawowej w  Przytyku, a  pozostałe miejsca „na 
pudle” przypadły: Kacprowi Charzewskiemu z PSP 
w Wieniawie (II miejsce) i miejsce III Mikołajowi 
Łyżwie z PSP w Ludwikowie. 
Wydarzenie było współfinansowane przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. Patronem honoro-
wym akcji był Starosta Radomski Waldemar Trelka.

ZGR

Gminę Przytyk w Zlocie reprezentowała Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku.

Główną nagrodą w konkursie wiedzy o Związku Gmin Radomka był rower, który
trafił do uczennicy z PSP w Bielisze.

XVII Rowerowy Zlot Gwieździsty otworzył Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk
oraz Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Radomka.

Zwycięzca konkursy wiedzy o powiecie radomskim - Kacper Szczepanowski. 

Podczas pikniku na uczestników czekało wiele atrakcji m. in. pokazy trialu 
rowerowego.



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

Zakład gospodarki komunalnej w Przytyku
(48) 618 03 18
zgk-przytyk@wp.pl
www.zgk-przytyk.pl
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WYsTaRcZY jEdEN ZNicZ!

śWiadcZENia RodZiNNE i FUNdUsZ aliMENTacYjNY

 Wkrótce Dzień Wszystkich Świętych – dzień du-
żych tradycji, zadumy i modlitwy. 1 listopada Pola-
cy tłumnie wyruszają na  cmentarze, by odwiedzić 
swoich bliskich zmarłych. Tego dnia groby ozdabiane 
są zniczami i wiązankami, jednak warto w tym okre-
sie pamiętać nie tylko o swoich przodkach, ale także 
o przyszłych pokoleniach. 
 Co roku Polacy kupują ok. 300 mln zniczy, które 
zaraz stają się odpadem. Oznacza to, że w ciągu jed-
nego dnia wygenerujemy ok. 300 mln śmieci, które 
nie nadają się do ponownego przetworzenia. Każdego 
roku na śmietniska wyrzuca się setki ton plastikowych 
stroików, które najczęściej ozdabiają grób zaledwie 

 Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Przytyku informu-
je, iż przyjmowane są 
wnioski o ustalenie 
prawa do świadczeń 
rodzinnych na nowy 
okres zasiłkowy trwa-
jący od 01-11-2022 r. do 31-10-2023 r.  i funduszu 
alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy trwający 
od 01-10-2022 r. do 30-09-2023 r. 
 Świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 

kilka miesięcy. Liczba ta każdego roku jest podobna, 
więc pomnażając ją przez lata wykorzystywania pla-
stikowych i  szklanych zniczy oraz sztucznych kwia-
tów, wychodzi przerażająca suma. Nie zapomnijmy, 
że nawyk ten będzie tak długo trwał, aż nie zmieni 
się mentalność społeczeństwa. Żeby tego dokonać, 
my – pojedyncze jednostki musimy stać się dla nich 
przykładem.
Jak celebrować Dzień Wszystkich Świętych w zgo-
dzie z naturą?
•	 Nagrobek	umyj	ciepłą	wodą	z odrobiną	octu,	uni-

kaj środków chemicznych,
•	 kupuj	 gliniane	 znicze,	 które	można	 poddać	 recy-

klingowi,
•	 wybieraj	znicze	wypełnione	woskiem	pszczelim	lub	

sojowym,
•	 zwróć	uwagę,	czy	znicz	ma	wymienny	wkład,	aby	

później ponownie go użyć,
•	 zrób	samodzielnie	wiązankę	z żywych	kwiatów,	ga-

łęzi i liści,
•	 posadź	wokół	nagrobka	zimozielone	rośliny,	które	

pięknie się prezentują przez cały rok,
•	 pamiętaj,	 żeby	wyrzucić	 zużyte	 odpady	do	odpo-

wiedniego kontenera,
•	 pamiętaj,	że	Dzień	Wszystkich	Świętych	to	głów-

nie modlitwa.
ZGR

2022 r. na podstawie wniosków złożonych  do dnia 
31 sierpnia 2022, zostaną wypłacone do 30 listopada 
2022 roku. W przypadku wniosków złożonych wraz 
z dokumentami w okresie od 01 września do 31 paź-
dziernika 2022, świadczenia rodzinne  przysługujące 
za listopad 2022 roku wypłacone będą z wyrówna-
niem do dnia 31 grudnia 2022 roku.
 Prawo do świadczeń rodzinnych na wnioski złożo-
ne po 30 listopada 2022 roku ustalane będą od mie-
siąca złożenia wniosku. Wnioski w sprawie świad-
czeń rodzinnych wydawane są w pokoju nr 3 Urzędu  
Gminy w Przytyku.

GOPS M.D.


