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MaMY poNad 170 TYsięcY ZłoTYch Na WYMiaNę posadZki W hali 
spoRToWEj

BaZa NoclEgoWa dla UkRaińcóW

 Na terenie powiatu radomskiego powstało Powia-
towe Centrum Koordynacji, które zajmuje się kom-
pleksową pomocą obywatelom Ukrainy. Pracownicy 
Centrum na bieżąco tworzą bazę kwater prywatnych 
gdzie będą mogli tymczasowo i nieodpłatnie zamiesz-
kać uchodźcy z Ukrainy. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby 
udostępnić naszym wschodnim sąsiadom schronienie, 
fakt ten można zgłosić za pomocą specjalnego formu-
larza znajdującego się na stronie  internetowej www.
powiatradomski.pl

 Gmina Przytyk pozyskała środki na wymianę po-
sadzki znajdującej się w hali sportowej PSP w Przyty-
ku. W ramach naboru nasz samorząd pozyska wsparcie 
w wysokości 178 861,00 zł. Kwota ta stanowi ponad 
60% wartości całego zadania.
 Hala sportowa, o której mowa została wybudowa-
na kilkanaście lat temu. Obecnie jej stan i pojawiające 
się na podłodze pęknięcia, wybrzuszenia i  załamania 
uniemożliwiają bezpieczne korzystanie z niej. Miejsce 
to jest bardzo często wykorzystywane nie tylko przez 
uczniów PSP w Przytyku i  kluby sportowe, ale rów-
nież przez innych mieszkańców naszej gminy podczas 
różnego rodzaju spotkań.  Wsparcie finansowe zostało 
przyznane w  ramach funduszy unijnych dla poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

UG A.K.

 Nie bądźmy obojętni! Szukamy domów dla na-
szych ukraińskich sąsiadów, którzy uciekają do Pol-
ski przed wojną i śmiercią. To często kobiety z ma-
łymi dziećmi, ludzie starsi i  chorzy, potrzebujący 
naszej pomocy i wsparcia.

UG A.K.

Obecny stan hali.

WAŻNE! 
ObEcNiE NiE mA pOtrzEby 

iNdyWiduAlNych WyjAzdóW pO 
uchOdźcóW NA grANicę. WiększOść 

z Nich mA zApEWNiONy trANspOrt 
pryWAtNy lub dArmOWy publiczNy, 

A NiEliczNi, którzy NiE mAją się 
gdziE pOdziAć, Otrzymują pOmOc 

W puNktAch rEcEpcyjNych i są 
kiErOWANi dO pAństWOWych 

OśrOdkóW WspArciA.
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Szanowni Mieszkańcy!
 Z utęsknieniem i pewną nadzieją czekaliśmy na przyjście wiosny i cieplejsze dni. 
Ta kolejna pora roku to w naszym klimacie okres największego rozwoju. Z początkiem 
marca, miesiąca w  którym witamy astronomiczną wiosnę, rozpoczyna się okres 
przygotowań do wzmożonych prac polowych, które potrwają aż do jesieni. Mam 
nadzieję, że ten rok będzie spokojny pod względem anomalii pogodowych i przyniesie 
naszym mieszkańcom godziwą zapłatę za prace na roli. 
 Wiosna — choć nie wszyscy zdają sobie z  tego sprawę — to również pracowity 
okres w funkcjonowaniu każdego Urzędu Gminy. W pierwszych miesiącach nowego 
roku rozpoczyna się bowiem najwięcej inwestycji, rozstrzyga duża ilość przetargów. 

Jak co roku plany rozwoju naszej gminy są ambitne, jednak jak Państwo wiecie, mamy teraz nowy czynnik, 
z którym musimy się zmierzyć – konflikt zbrojny na Ukrainie. Sytuacja wojenna wpływa jednoznacznie na 
ceny niemalże wszystkich produktów. Z dużym problemem wzrostu należności, ale również dostępności, mierzy 
się także branża budowlana. Z niepokojem patrzę na kolejno ogłaszane przetargi i lawinowo rosnące kosztorysy. 
W marcu podjąłem decyzję o unieważnieniu dwóch przetargów. Powodem takiego rozstrzygnięcia były ogromne 
różnice wynikające z przedstawionych kwot za wykonanie inwestycji, a planem budżetowym i kosztorysem. 
W dzisiejszych czasach trzeba rozważnie oglądać wydaną złotówkę i brać pod uwagę, że każda inwestycja jest 
obecnie trudniejsza do wykonania, właśnie z powodu galopujących cen.
 Jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom gminy Przytyk, którzy wsparli akcję „Solidarni 
z Ukrainą”. Dzięki Państwa ofiarności duża ilość medykamentów, środków chemicznych i żywności trafiła do 
ludzi pochodzących zza wschodniej granicy. Dziękuję również osobom, które udostępniły swoje mieszkania 
uciekającym przed wojną. Wszyscy trzymamy kciuki, by ich emigracja się skończyła i mogli bezpiecznie wrócić 
do swojej ojczyzny.
 Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych mieszkańców, Gmina Przytyk przeznacza ogromne środki na 
szeroko pojętą ochronę środowiska. W marcu zakończył się kolejny nabór wniosków dotyczący zakupu i montażu 
paneli fotowoltaicznych. W  sumie z programu skorzystało 95 mieszkańców naszej gminy. Szczegóły naboru 
znajdą Państwo na stronie 8 naszego informatora.  Przed nami kolejne nabory i możliwości dofinansowania 
zakupu i montażu kolektorów słonecznych i wymiany piecy, dlatego też zapraszam do śledzenia informacji 
znajdujących się na stronie internetowej www.przytyk.pl.
 Korzystając z okazji, chciałbym wszystkich serdecznie zaprosić do udziału w plenerowej imprezie Kochanowski: 
Przystanek - Wesele. Już z  końcem kwietnia rozpoczną się obchody tego dobrze znanego Państwu Święta.  
Mam nadzieje, że pandemia opuściła nas na dobre i będziemy mogli swobodnie przemieszczać się i świętować 
na zorganizowanych przez Gminę Przytyk imprezach kulturalnych.

Z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim Mieszkańcom 
Gminy Przytyk najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, 

radości, smacznego jajka, mokrego dyngusa, mnóstwo wiosennego 
słońca oraz samych sukcesów.

Niech Święta Wielkanocne obudzą w Państwu uśpione 
marzenia, a czas spędzony w gronie najbliższym obfituje  

w wiarę, miłość i nadzieję.

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk
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ZMaRł WłodZiMiERZ jaBłoński - „ZasłUżoNY dla gMiNY pRZYTYk”

Zgłoś UpRaWY do UZUpEłNiającEj płaTNości podsTaWoWEj!

 ŚP. Włodzimierz Ja-
błoński był wieloletnim 
dyrektorem szkół podsta-
wowych w  Domaniowie 
i we Wrzosie, naczelnikiem 
gminy Przytyk w  latach 
1972-1977, radnym po-
wiatu radomskiego oraz 
działaczem Ligi Obrony 
Kraju. W roku 2020 dołą-

czył do grona osób wyróżnionych tytułem zasłużony 
dla Gminy Przytyk. Miał 86 lat.
 Włodzimierz Jabłoński urodził się 19 sierpnia 
1935 roku. Ukończył historię na Uniwersytecie 
Łódzkim, studium podyplomowe na Wydziale Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Był na-
uczycielem i dyrektorem szkół podstawowych w Do-
maniowie (1958-1972) i we Wrzosie (1978 - 1999), 
koordynatorem utworzenia Szkoły Przysposobienia 
Rolniczego w  Domaniowie, naczelnikiem gminy 
Przytyk w latach 1972-1977, prezesem Klubu Spor-
towego „Sokół” w latach 1988 - 1994, radnym Rady 
Powiatu Radomskiego w  latach 1998-2010, działa-
czem Ligi Obrony Kraju, kapitanem rezerwy Wojska 
Polskiego. Działalność zawodową na terenie gminy 
Przytyk rozpoczął w roku 1958, kiedy jako absolwent 
historii otrzymał polecenie nadzorowania budowy 

nowej siedziby szkoły podstawowej w Domaniowie. 
Został kierownikiem placówki, kiedy nauczanie wciąż 
odbywało się w wynajętych domach. Z jego inicjaty-
wy powstały m.in. leśniczówka w Obasie, remizy stra-
żackie we Wrzosie i Sukowie oraz Dom Nauczyciela 
znajdujący się w Przytyku. 
 W roku 1972 Włodzimierz Jabłoński otrzymał za-
danie uformowania struktur gminy i został jej naczel-
nikiem. Likwidowano wówczas Gromadzkie Rady 
Narodowe, powołując w ich miejsce ośrodki gminne. 
Lata 1998-2010 to okres działalności w strukturach 
Rady Powiatu Radomskiego. Włodzimierz Jabłoński 
został wybrany w wyborach powszechnych z okręgu 
numer 6 obejmującego gminy: Przytyk, Zakrzew, 
Wolanów. W I kadencji był przewodniczącym Komisji 
Edukacji, Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury, Kultu-
ry Fizycznej i Sportu, w II kadencji — wiceprzewodni-
czącym Komisji Administracji i Porządku Publicznego, 
a w  III — sekretarzem Komisji Rewizyjnej. Otrzymał 
odznaczenie „Zasłużony dla Powiatu Radomskiego”.
 Na mszy pogrzebowej, która odbyła się  w  środę 
23 marca w  kościele we Wrzosie, ŚP. Włodzimierza 
Jabłońskiego pożegnali: rodzina i bliscy, mieszkańcy 
i władze samorządowe Gminy Przytyk i Powiatu Ra-
domskiego, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz środo-
wiska oświatowe.

UG K.P.

 Przypominamy rolnikom, że w  trwającej obecnie 
kampanii przyjmowania wniosków o dopłaty bezpo-
średnie za 2022 r., można ubiegać się o uzupełniającą 
płatność podstawową. To dodatkowe pieniądze warto 
się o nie ubiegać.  
 Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) zna-
na jest już wielu rolnikom, obowiązywała bowiem 
w  2013 r. Podobnie jak wówczas, także i  teraz jest 
finansowana z budżetu krajowego.
 Płatność ta, co do zasady, przysługuje do najważniej-
szych roślin uprawnych na gruntach ornych, w szcze-
gólności do zbóż, roślin oleistych i roślin wysokobiał-
kowych. Pełny wykaz tych roślin obejmuje 13 kategorii. 
Ponadto płatność będzie przysługiwała do gruntów or-
nych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, pod 
warunkiem dokonania zasiewu w celu podniesienia ży-

zności gleby oraz 
wymieszania lub 
przyorania masy 
roślinnej.
 Warunki przy-
znawania UPP 
są identyczne jak 
w roku 2013, tzn. w ramach płatności nie obowiązuje 
limit powierzchni, a to oznacza, że do jej otrzymania 
uprawnieni będą wszyscy rolnicy, którzy o  jednolitą 
płatność obszarową wystąpią do ARiMR.
 Tak jak w przypadku pozostałych dopłat, rzeczywi-
sta wysokość stawki tej płatności będzie znana jesienią 
bieżącego roku - zostanie określona na podstawie po-
wierzchni zgłoszonej we wnioskach przez rolników.

Źródło: ARiMR

Włodzimierz Jabłoński 1935 – 2022
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poMagaMY UkRaiNiE!

 W obliczu ostatnich wydarzeń tak ważne jest niesie-
nie pomocy i solidarność z narodem ukraińskim. Z ini-
cjatywy Wójta — Dariusza Wołczyńskiego — i  nasza 
gmina nie pozostaje bezczynna i angażuje się w pomoc 
Ukrainie. Już od 26 lutego 2022 zbieramy dary w Cen-
trum Kultury i Biblioteki w Przytyku. Od ponad miesią-
ca każdego dnia widać ogromne zaangażowanie i wielkie 
serce naszych mieszkańców, włączających się w zbiórkę.  
Nie da się ukryć, że bez bezinteresownej pomocy nie-

sionej przez naszą lokalną społeczność, akcja na pewno 
by się nie powiodła, dlatego dziękujemy za każdą, choć 
najmniejszą rzecz, za najdrobniejszy czyn. Dzięki hojnej 
pomocy naszych mieszkańców już w pierwszych dniach 
marca pierwszy transport z darami trafił do rodzin ucie-
kających z  Ukrainy, które swoje schronienie znalazły 
w  Domu Samotnej Matki w  Majdanach. Natomiast 
kolejne rzeczy zostały przetransportowane z  pomocą 
Stowarzyszenia Centrum Młodzieży Arka bezpośrednio 
na Ukrainę. Musimy jednak wszyscy pamiętać, że woj-
na nadal trwa i potrzeba niesienia pomocy nie znikła, 
dlatego zachęcamy — kto jeszcze może — aby wspie-
rał nadal trwającą zbiórkę. Oczywiście najczęściej my-
ślami jesteśmy z uchodźcami, którzy już są w Polsce, 
ponieważ jest to nasze najbliższe otoczenie, jednakże 
nie możemy zapominać również o tych osobach, które 
zostały w Ukrainie — one również potrzebują naszego 
wsparcia. Dlatego jeżeli mają Państwo możliwość do-
łączenia się jeszcze do zbiórki, zapraszamy do przyno-
szenia potrzebnych rzeczy do naszego CKiB. Pomoc to 
piękny i szlachetny gest, a takie działania pokazują, jak 
wspaniałą wspólnotę tworzymy.

CKiB I.D. 

Mieszkańcy gminy Przytyk kolejny raz okazali swoje dobre serca.
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BalE, BalE W kaRNaWalE

 W czasie karnawału Publiczne Przedszkole w Przy-
tyku rozbrzmiewało śpiewem i muzyką, wpisując się 
w piękną tradycję zabaw. W jednym z nich jadalnia 
przedszkolaków zamieniła się w śnieżną krainę Królowej 
Zimy pełną białych jeleni, ptaszków, drzew pokrytych 
śniegiem oraz wirujących wysoko śnieżynek. W tym 
dniu każdy mógł spotkać się z wróżkami, królewnami, 
czarownicami, motylkami, pszczółkami, Elsą. Swoją 
obecnością na balu zaszczycili nas również Spidermani, 
Smerfy, Hulk, Supermani, a nawet Piratki.  Nad bezpie-
czeństwem czuwali nasi przedszkolni strażacy, policjan-
ci, żołnierze. Ach… nie sposób wymienić tu wszystkich 
postaci, w które wcieliły się nasze pociechy. Jedno jest 
pewne! Rozpoznać dzieci było bardzo trudno i nawet 
wychowawczynie nie wiedziały, czy to ich mali pod-
opieczni, czy bajkowe postaci.
 

 Na miły początek dzieci mogły poczuć się jak praw-
dziwi celebryci, gdyż odbyła się mini sesja zdjęciowa. W 
końcu nadszedł długo wyczekiwany moment i bal roz-
począł się na dobre. Muzyka od razu porwała wszystkich 
do tańca. Nie zabrakło tradycyjnych Kaczuch, Makare-
ny, Pociągów, które porwały do zabawy każdego przed-
szkolaka. Wspólna zabawa przyniosła dzieciom mnó-
stwo radości, co przecież  było naszym głównym celem. 

                                                      PP w Przytyku A.K.
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RUsZa gMiNNE dofiNaNsoWaNiE ZaBiEgóW sTERYliZacji, 
kasTRacji ZWiERZąT doMoWYch

 Właściciele psów i kotów miesz-
kający na terenie gminy Przytyk 
mogą skorzystać z  możliwości 
wykonania bezpłatnych zabiegów 
sterylizacji i kastracji swoich zwie-
rząt. Akcja będzie prowadzona 
do 30 czerwca br. lub do wy-
czerpania danej puli środków.  
Warunkiem bezwzględnym sko-
rzystania z  bezpłatnej steryliza-
cji lub kastracji jest oznakowanie 
(czipowanie) zwierzęcia na własny 
koszt. Ponadto zwierzę podane za-
biegowi musi posiadać aktualne 
szczepienie przeciwko wściekliźnie.
 Zabieg można wykonać w Ga-
binecie weterynaryjnym Pana 
Tomasza Pajestki znajdującego 
się w Przytyku przy ul. Jana Ko-
chowskiego 5.
 Zgłoszenia chęci udziału w po-
wyższej akcji należy składać 
w  Urzędzie Gminy w  Przytyku 
w  pok. nr 14 (parter) w  godzi-
nach pracy Urzędu. 
 Druk wniosku można pobrać 
ze strony internetowej www.
przytyk.pl w zakładce Bezdomne 
zwierzęta - druk kastracja/steryli-
zacja zwierząt. 

UG W.W.

stErylizAcjA i kAstrAcjA zWiErząt dOmOWych 
OrAz ich czipOWANiE tO jEdyNA skutEczNA 

i humANitArNA mEtOdA zApObiEgANiA 
bEzdOmNOści zWiErząt. kOszt stErylizAcji, 
który pOkryjE gmiNA przytyk uzAlEŻNiONy 

jEst Od WAgi zWiErzęciA i WAchA się W 
grANicAch 200 zł -300 zł, NAtOmiAst kOszt 

czipA tO Ok. 40 zł.
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spoTkaNiE Z Bajką BajU BajU...

pRacE ZWiąZaNE Z RoZBUdoWą ośRodka ZdRoWia W pRZYTYkU

 Czytanie dzieciom bajek jest czynnością prawdziwie 
magiczną. Bajka bowiem zaspokaja wszystkie potrzeby 
emocjonalne dzieci, wspiera ich wszechstronny rozwój, 
jest jedną z najskuteczniejszych metod wychowawczych, 

 Cały czas trwają prace związane z rozbudową Ośrod-
ka Zdrowia w Przytyku, w chwili obecnej są już ściany 
zewnętrzne, nośne, wylana pierwsza warstwa betonu 
i szykowany strop.
 Nowy obiekt dostosowany będzie dla osób niepełno-
sprawnych, a gabinety będą wyposażone w nowoczesny 

przynosi dzieciom ogromną radość i pozostawia cudow-
ne wspomnienia. Każdy z nas w dzieciństwie przenosił się 
do niezwykłego świata wróżek, księżniczek, walecznych 
super bohaterów i  magicznych stworzeń, gdzie dobro 
zawsze zwyciężało ze złem.
 W piątek 25.02.2022  nasze przedszkole stało się wiel-
ką krainą bajek. Tego dnia z kurtyny spoglądały na nas 
baśniowe postacie, a bajkową zabawę prowadziły Smer-
fetka (pani Anna Kowalczyk) i Czerwony Kapturek (pani 
Aneta Szczepanik). W uroczystości uczestniczyła pani 
dyrektor przedszkola Ewa Redestowicz oraz pani Skarb-
nik Anna Rogulska. Przed zaproszonymi gośćmi, przed-
szkolakami oraz wychowawczyniami postawiono wiele 
zadań mających na celu sprawdzenie poziomu ich wiedzy 
na temat baśni i  bajek. Do ich zadań należało między 
innymi odgadywanie tytułu bajki po usłyszeniu czytanego 
fragmentu tekstu, po  wysłuchaniu muzyki z danej bajki; 
ułożenie  bajkowych puzzli, oddzielanie grochu od fasoli. 
To tylko niektóre z zadań, jakie mieli do wykonania nasi 
wychowankowie. W nagrodę  za zaangażowanie w zabawę  
oraz ogromną wiedzę wszyscy zostali obdarowani odznaką 
Znawcy Bajek i dyplomem. Nie zabrakło również słodkich 
upominków zakupionych przez Radę Rodziców. 

PP w Przytyku A.K.

Rada budowy dotycząca rozbudowy ośrodka.Stan prac na ostatnie dni marca.

sprzęt medyczny. W budynku znajdą się zarówno gabi-
nety dostosowane do rehabilitacji/fizjoterapii ale rówież 
gabinety dla m.in. lekarzy specjalistów. To kolejne wy-
zwanie do realizacji mające na celu zwiększenie zakresu 
świadczeń medycznych dla naszych mieszkańców.

SPZOZ O.F.D.
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pRZYTYk jEsT piERWsZą gMiNą W REgioNiE RadoMskiM, kTóRa 
WspiERa NoWo NaRodZoNYch MiEsZkańcóW

 Maskotka przytyckiej papryczki, kocyk i zestaw na-
czyń — to tylko niektóre prezenty, jakie nasz samorząd 
przygotował dla najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy w ramach akcji Gminnej Wyprawki Malucha. 
Zaplanowane od nowego roku upominki trafiły już do 
dzieci urodzonych w pierwszych miesiącach tego roku. 
Wyprawka kierowana jest do rodzin zameldowanych 
w gminie Przytyk. Jest to podyktowane faktem, że  
w momencie rejestracji narodzin dziecka w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego, to rodzice podejmują decyzję,  
w której gminie chcą zameldować swoje dziecko.
 Gminna wyprawka jest wyrazem symbolicznego po-
witania dziecka w naszej społeczności, ale i też sposo-
bem na budowanie więzi między gminą, a jego miesz-
kańcami. 
 W paczce, opatrzonej specjalną grafiką znajduje się 
również krótki informator dla rodziców podpowiada-
jący między innymi, z jakich świadczeń mogą skorzy-
stać w momencie urodzenia dziecka. 

UG A.K.

 Staś z braciszkiem.

Zosia z Wygnanowa.

Lena z Woli Wrzeszczowskiej.
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doTacja Na dofiNaNsoWaNiE iNsTalacji foToWolTaicZNYch

sUkcEsY UcZNióW Z WRZEsZcZoWa W koNkURsach REcYTaToRskich

 Pod koniec marca zakończył się nabór wniosków 
o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Przytyk 
na dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowolta-
icznych. Jest to już druga edycja programu mająca na celu 
wspomaganie wykorzystywania lokalnych źródeł energii 
odnawialnych oraz wprowadzanie bardziej przyjaznych 
dla środowiska nośników energii służących zmniejszeniu 
emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery. W obu 
naborach złożono łącznie 95 wniosków o udzielenie dota-
cji celowej z budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie 
zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych.
 Dzięki korzystaniu z zielonej energii stajemy się coraz 
bardziej odpowiedzialnym społeczeństwem. Wszyscy 
chcemy żyć w czystym środowisku, a ta dotacja właśnie 
temu służy. Każdy z mieszkańców biorący udział w ta-
kim projekcie przyczyni się do ochrony środowiska na-
turalnego. Takie inwestycje przysłużą się nie tylko nam, 
ale również poprawie jakości życia przyszłych pokoleń.

 W dniu 4 marca 2022 r. w Miejskim Ośrodku Kul-
tury „Amfiteatr” ul. Daszyńskiego 5 w Radomiu odbyły 

 Warto wspomnieć, że Europejskie stowarzyszenie 
energetyki słonecznej SolarPower Europe opracowa-
ło raport „EU Market Outlook for SolarPower 2021-
2025”, w  którym wskazuje, że kończymy najlepszy 
dotychczas rok w historii tego sektora. Polska znalazła 
się na 4. miejscu w rankingu największych rynków foto-
woltaiki w Unii Europejskiej, wyprzedzając tym samym 
m.in. Francję, Danię, Grecję i Włochy.

UG K.S.

się eliminacje powiatowe w ramach XXXIX Małego Kon-
kursu Recytatorskiego i  45 Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka”. Publiczną Szkołę Podstawową we 
Wrzeszczowie reprezentowało 9 uczniów. Jury po prze-
słuchaniu 32 uczestników postanowiło przyznać nagrody 
laureata. Anita Dudzińska uczennica z klasy VII została 
laureatką w  obydwu konkursach, natomiast Zuzanna 
Sobczak uczennica klasy I została laureatką w 45 Konkur-
sie Recytatorskim „Warszawska Syrenka”. Obie uczennice 
zakwalifikowały się do finału i czeka je jeszcze jeden etap 
konkursu na najwyższym szczeblu w Warszawie. 
 W konkursie zostały również przydzielone wyróżnie-
nia dla dwóch uczennic z Wrzeszczowa: Anny Kurys z kl. 
I i Małgorzaty Waleskiej z kl. II.
 Serdecznie gratulujemy uczniom sukcesów w  elimi-
nacjach powiatowych. Przygotowanie do konkursów 
wymagało dużo pracy i  zaangażowania. Dziękujemy 
opiekunom uczniów, którzy pomogli w przygotowaniu 
uczniów i przeprowadzili konkurs na etapie szkolnym, 
w szczególności paniom: Izabeli Matrackiej, Marzennie 
Kosiec, Elżbiecie Słomce i Monice Lejzak- Pogoda. Cie-
szymy się, że wśród uczniów są tak zdolne i ambitne oso-
by. Mamy nadzieję, że przesłuchania konkursowe będą 
dla wszystkich uczestników, początkiem wielu wspania-
łych osiągnięć w tej dziedzinie. 

PSP we Wrzeszczowie M.P.
Uczestnicy konkursu.
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 Muzyka, recytacje i tańce na dechach - to wszystko 
w ramach obchodów poświęconych Janowi Kochanow-
skiemu. Nasze dobrze znane już mieszkańcom gminy 
Przytyk wydarzenie będzie miało miejsce na przełomie 
kwietnia i maja. Po dwuletniej przerwie, po raz siódmy 
odbędzie się cykl imprez zatytułowany „Kochanowski: 
Przystanek – Wesele”. 
 Obchody rozpoczną się konkursem recytatorskim 
zorganizowanym w dniu 29 kwietnia  w Centrum Kul-
tury i Bibliotece w Przytyku.  Podczas zmagań ucznio-
wie szkół podstawowych zaprezentują fraszki i utwory 
renesansowe Jana Kochanowskiego. 
 Kolejnym elementem wydarzenia będzie turniej 
szachowy, który zaplanowany jest na niedzielę – 1 

gmiNA przytyk OtrzymAłA mAksymAlNE, 
AŻ 80-prOcENtOWE dOfiNANsOWANiE NA 

przEbudOWę  drOgi gmiNNEj  
WrzOs-WygNANóW.

poWRaca kochaNoWski: pRZYsTaNEk - WEsElE

maja w godz. 10.00–15.00. Rywalizacja będzie miała 
miejsce w salce parafialnej w Przytyku. 
 Kulminacyjnym etapem imprezy, który odbędzie się 
3 maja, będzie korowód weselny upamiętniający ślub 
Jana Kochanowskiego i Doroty Podlodowskiej. Młodzież 
w historycznych strojach, prowadzona przez Młodzieżo-
wą Orkiestrę Dętą z Przytyka, przejdzie do kościoła na 
Mszę św. która odbędzie się o 11.30 w Kościele Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w  Przytyku. Tego samego dnia 
odbędzie się cykl występów kapel i śpiewaków ludowych. 
Początek o godzinie 15.00 na estradzie w Słowikowie. 
 Podczas przeglądu nasza widownia zdecyduje o przy-
znaniu nagrody publiczności. W roku 2019 trafiła ona 
do Wrzosowianek i Kapeli Lipców z Wygnanowa. Kto 
w tym roku zdobędzie złoty klucz wiolinowy? Tę decyzję 
podejmiecie Państwo już 3 maja. Serdecznie zapraszamy.

UG A.K.
BędZiE pRZEBUdoWa dRogi WRZos-WYgNaNóW

 W lutym ogłoszone zostały wyniki naboru na do-
finansowania ze środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg w ramach wniosków złożonych na 2022 
rok. Na liście samorządów, które otrzymają wspar-
cie, znalazły się tylko dwie gminy z powiatu radom-
skiego w tym gmina Przytyk. Dzięki 1 194 387 zło-

tych wsparcia, przebudowana zostanie droga gminna 
relacji Wrzos-Wygnanów. To jedno z większych dofi-
nansowań w regionie. 
 Planowana inwestycja drogowa rozpocznie się 
w miejscowości Wygnanów i zakończy się przy skrzy-
żowaniu z  drogą powiatową nr 3501W Wrzeszczó-
w-Wrzos-Domaniów w  miejscowości Wrzos. Droga 
objęta projektem przebudowy to droga publiczna, 
pełniąca funkcję dojazdową. 
 Modernizacja obejmie dokładnie 1640 metrów 
jezdni. Przetarg na tą inwestycję zostanie ogłoszony 
już w drugim kwartale tego roku.

UG W.W.

Przegląd kapel i zespołów ludowych to stały punkt obchodów wesela Kochanowskiego.

Planowana inwestycja połączy miejscowości Wrzos i Wygnanów. 

Zabawa na dechach. 



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 y12

doTacja dla dZiEci i WNUkóW BYłYch pRacoWNikóW pgR

BiEg po ZdRoWiE

 Gmina Przytyk pozyskała dotację w  kwocie 31 
000 zł z programu Granty PPGR. Środki finanso-
we zostaną przeznaczone na zakup  komputerów 
dla dzieci z rodzin popegeerowskich, które zgłosiły 
się do naboru. 
 Pandemia COVID-19 pokazała wiele proble-
mów, a  jednym z  nich jest nauka zdalna na tere-

 Stowarzyszenie „Przystań nad Radomką” w partner-
stwie z samorządem gminy Przytyk realizuje projekt pn. 
Utworzenie ścieżek biegowych. Zakłada on powstanie 
pięciu tras o zróżnicowanym dystansie na terenie gminy 
Przytyk, których oficjalne otwarcie odbędzie się podczas 
pikniku sportowego zorganizowanego na płycie stadio-
nu w Przytyku.  Zrealizowany został już pierwszy etap 
przedsięwzięcia, a  mianowicie odbyły się konsultacje 
społeczne proponowanych ścieżek biegowych. Obec-
nie trwają prace nad oznaczeniem tras, ich pomiarem 
oraz wykonaniem tablic informacyjnych zawierają-
cych szereg ciekawostek przyrodniczych czy archi-
tektonicznych, które będzie można zobaczyć podczas 
biegów czy spacerów.  
 Projekt realizowany jest ze środków zewnętrznych 
pozyskanych z  LGD Razem dla Radomki w  ramach 
programu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie. Utworzenie ścieżek biegowych na terenie gmi-
ny Przytyk wykonane przez Stowarzyszenie „Przystań 

nach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzę-
tu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do 
Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków 
szkolnych przez dzieci. 
 Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyelimino-
wanie tych ograniczeń. Dzięki otrzymanej dotacji 
dzieci z  terenu Gminy Przytyk otrzymają laptopy 
o wartości 2,5 tys. zł każdy. Dodatkowo sprzęt kom-
puterowy zostanie ubezpieczony. Laptopy otrzymają 
uczniowie szkół podstawowych i  średnich zamiesz-
kujący miejscowość lub gminę, w których funkcjo-
nowało niegdyś zlikwidowane PPGR.
 Program „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnu-
ków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” 
jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej 
odporności na zagrożenia REACT-EU.

UG K.W.

nad Radomką”, współfinansowane jest ze środków Unii 
Europejskiej w  ramach projektu grantowego Lokalnej 
Grupy Działania „Razem dla Radomki” pn. „Wsparcie 
inicjatyw lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CKiB E.Z. 



13G 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

Na spoTkaNiE Z BohaTERaMi  „kaMiENi Na sZaNiEc”

 Śladami „Kamieni na szaniec” to hasło przewodnie 
wycieczki szkolnej zorganizowanej w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Przytyku dla uczniów klas ósmych. 
Jej głównym założeniem było przypomnienie uczestni-
kom treści omawianej lektury obowiązkowej i wpro-
wadzenie ich poprzez świat wyobraźni  w tamtą, jakże 
smutną rzeczywistość.  
 Uczniowie wraz z opiekunami przejechali pod okiem 
przewodnika ulicami Warszawy obok miejsca zamiesz-
kania Rudego oraz słynnego Arsenału, wokół którego 
w roku 1943 miała miejsce słynna akcja, mająca na celu 
odbicie z rąk gestapo jednego z polskich bohaterów li-
terackich i wojennych – Jana Bytnara. Zobaczyli też li-
ceum im. Batorego, gdzie uczęszczali w swej młodości 
bohaterowie książki, a  także Aleję Szucha i  Plac Unii 
Lubelskiej, gdzie podczas wojny przeprowadzane były 
liczne akcje sabotażowe.
 Następnie wszyscy udali się na Cmentarz Powązkow-
ski — miejsce wiecznego spoczynku Zośki, Alka i Rude-
go oraz autora książki -Aleksandra Kamińskiego, gdzie 
minutą ciszy złożyli hołd wszystkim rodakom poległym 
w obronie ojczyzny. 

 Największe zainteresowanie wzbudził jednak wśród 
uczniów pobyt w Muzeum Więzienia Pawiak — gdzie 
przetrzymywano Rudego i torturowano tysiące niewin-
nych Polaków. Zobaczyli tu oni cele śmierci i w ogrom-
nej ciszy i  skupieniu wysłuchali wspomnień przesłu-
chiwanych więźniów, oraz obejrzeli znajdujące się tu 
pamiątki z tamtego wojennego okresu.
  Z dużym zaciekawieniem zwiedzali też nasi wycho-
wankowie Muzeum Powstania  Warszawskiego, gdzie 
poznali historię tego wydarzenia, zobaczyli krótki film 
i wiele ciekawych pamiątek związanych z tym historycz-
nym wydarzeniem. 
 Jak rzadko się zdarza, frekwencja była stuprocento-
wa, a wśród uczestników znalazła się też nowo przy-
była do klasy VIII a  dziewczynka z  Ukrainy, która 
podobnie jak pozostali uczniowie wyraziła ogromne 
zadowolenie z  możliwości uczestnictwa w  wyjeździe 
i  zapewniła, że chętnie skorzysta z  kolejnych tego 
typu szkolnych wycieczek. 

PSP w Przytyku E.F.
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 Program „Laboratoria Przyszłości”, jest skierowany 
między innymi do szkół podstawowych. Jego celem 
jest budowanie kompetencji kreatywnych i  technicz-
nych wśród uczniów. Taki program jest teraz realizo-
wany w szkołach naszej gminy: we Wrzosie, Przytyku 
i we Wrzeszczowie.
Już w październiku ubiegłego roku Gmina Przytyk zgło-
siła do udziału w projekcie wszystkie szkoły z naszego 
terenu. Ostatecznie trzy placówki przystąpiły do progra-
mu i uzyskały środki finansowe na realizację zadań. Wy-
sokość dotacji była uzależniona od liczebności uczniów.
 W  ramach dofinansowania Publiczna Szkoła Pod-
stawowa  we Wrzeszczowie otrzymała 30 tysięcy zło-
tych i  zakupiła już 16 sztuk pomocy dydaktycznych. 
Z  kolei Publiczna Szkoła Podstawowe we Wrzosie 
otrzymała 60 tysięcy złotych, co pozwoliło na zakup 
53 sztuk pomocy dydaktycznych. Największą dotacje, 
bo aż 118,8 tysięcy złotych otrzymała Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Przytyku. Szkoła wykorzystała ją na za-
kup 480 sztuk pomocy dydaktycznych. Każda ze szkół 
zakupiła drukarkę 3D. 
 Od roku szkolnego 2022/2023 uczniowie mogą 
brać udział w dodatkowych zajęciach, aby w pełni wy-
korzystać możliwości zakupionych urządzeń.
 Laboratoria Przyszłości, to nowa inicjatywa, której 

 Pierwszy dzień wiosny zachwyca wszystkich, ponieważ 
rodzi się coś najcenniejszego- życie. Wiosna to najpięk-
niejsza pora roku, dlatego pierwszy dzień wiosny jest bar-
dzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci.
W szkole we Wrzeszczowie przygotowania do powita-
nia wiosny zaczęły się już kilka dni przed 21 marca. 
Sale zaczęły zmieniać wystrój i się zazieleniły. W ponie-

laBoRaToRia pRZYsZłości W NasZYch sZkołach

WiTaj WiosNo!

celem jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i tech-
nicznych wśród uczniów. Program zakłada doposaże-
nie szkół podstawowych i  ogólnokształcących szkół 
artystycznych w  nowoczesne narzędzia i  pomoce dy-
daktyczne, potrzebne w  kształtowaniu i  rozwijaniu 
zdolności manualnych i  technicznych, a  także samo-
dzielnego i krytycznego myślenia. Główny nacisk po-
łożony jest tu na rozwój kompetencji w szeroko rozu-
mianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, 
sztuka, matematyka). 

UG R.F.

działek w szkole było bardzo kolorowo, zarówno w po-
mieszczeniach, jak i ubiorze przedszkolaków i uczniów 
klas I-VIII. Każdy miał na ubraniu jakiś element lub 
symbol wiosenny. W salach zazieleniły się kąciki przy-
rody. Dzieci sadziły wiosenne kwiaty oraz cebule, 
z których wyrośnie szczypiorek. Nie zabrakło również 
prac plastycznych, dotyczących pierwszych zwiastunów 
wiosny. Podczas zajęć, w dniu 21 marca, dzieci rozwią-
zywały wiosenne zagadki, śpiewały piosenki o wiośnie, 
recytowały wierszyk o marzannie. Dzieci dowiedziały 
się również o  starym zwyczaju topienia lub palenia 
marzanny, jako symbolu pożegnania zimy. Po wyko-
naniu kukły ozdobionej bibułą i  kwiatami wszystkie 
przedszkolaki i uczniowie klas I-III niosąc marzanny, 
pomaszerowali w  barwnych pochodach nad rzeczkę, 
aby tam pożegnać zimę. Trzymając w rękach wiosenne 
kwiaty, dzieci wyraziły swoją radość z przyjścia nowej 
pory roku. Witaj więc wiosno wśród nas i  pozostań 
z nami na długi czas!

PSP we Wrzeszczowie K.B.

Uczniowie PSP Wrzos z zakupionymi pomocami dydaktycznymi. 

Grupa Smerfów i Żabek razem wybrały sie by pożegnać zimę. 
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 21 marca to pierwszy dzień wiosny oraz Światowy 
Dzień Zespołu Downa. Tego dnia wszystkie klasy 
1-8 wzięły udział w akcji poprzez założenie koloro-
wych skarpetek „nie do pary” jako wyraz radości, 
tolerancji i solidarności z osobami z Zespołem Do-
wna. Data ta jest symboliczna, ponieważ przypada 
na 21. dzień 3 miesiąca w roku, to właśnie dodat-
kowy, trzeci chromosom w 21 parze składających się 
z  łańcuchów DNA chromosomów w  ludzkich ko-
mórkach jest odpowiedzialny za powstanie tej wady 
genetycznej. Inna nazwa tego zaburzenia to – tri-
somia 21. Światowy Dzień Zespołu Downa został 
ustanowiony w 2005 roku, a od 2012 roku patronat 
nad obchodami sprawuje ONZ.
 Uczniowie naszej szkoły bardzo licznie włączyli się 
w światową akcję. W klasach wspólnie z wychowaw-
cami rozmawiali o  zespole Downa. Dzieci chętnie 
prezentowały swoje kolorowe skarpetki, które sym-
bolizują niedopasowane chromosomy. Każdy z  nas 
ma marzenia, cele, pasje, wszyscy potrzebujemy to-

21 MaRca – dZiEń koloRoWEj skaRpETki

lerancji, akceptacji i  szacunku. Solidaryzujemy się, 
przełamujemy stereotypy i oswajamy się z odmien-
nością. Różni nas tak niewiele – jeden dodatkowy 
niepasujący chromosom.

PSP w Przytyku A. Sz.

W akcję włączyli się również pracownicy szkoły.

Uczniowie chętnie włączyli sie w akcję kolorowej skarpetki.

Kolorowe skarpety, koniecznie nie do pary to symbol zespołu Downa – symbol  
niedopasowanych chromosomów; symbol niedopasowania społecznego. Plakat akcji.
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 Mamy wsparcie finansowe w wysokości 217 800,00 
złotych w  ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Fun-
dusze zostały przeznaczone na zadania związane z cyfry-
zacją. Program ma na celu wsparcie rozwoju cyfrowego 
instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpie-
czeństwa. Ubiegając się o dotację, gmina Przytyk pozy-
skała maksymalne wsparcie finansowe, które dla każdej 
z gmin w Polsce było obliczane w oparciu o dwa kryteria 

 W  dniu 3 marca 2022 r. przedszkolaki z  grupy 
Smerfy wybrały się na warsztaty kulinarne do pizzerii 
Maciejka zlokalizowanej w pobliskich Marianowicach. 
W tym dniu dzieci miały okazję zapoznać się z pracą 
kucharza w  pizzerii. Prowadzący warsztaty opowie-
dział o etapach przygotowania ciasta, pokazał składni-
ki, z których jest ono przygotowywane. Po zapoznaniu 
się z  techniką wykonania pizzy dzieci same mogły ją 
sobie skomponować. Na stanowiskach pracy czekały 
na nich, wcześniej przygotowane ciasta oraz przeróżne 
składniki: tarta mozzarella, sos pomidorowy, szynka, 
salami, pieczarki, kukurydza, ananas, oliwki. Było to 
bardzo interesujące wydarzenie, gdyż przygotowane 
pizze wyglądały pysznie i  kolorowo. Na zakończenie 
warsztatów dzieci degustowały samodzielnie skompo-
nowaną przez siebie pizzę. Ta krótka wycieczka poza 
walorami edukacyjnymi, była ogromną przyjemnością 
i służyła integracji dzieci. 

PSP we Wrzeszczowie K.B.

– liczbę mieszkańców oraz wartość współczynnika, któ-
ry zależy od wysokości dochodów podatkowych danej 
jednostki samorządu terytorialnego. 
 Dofinansowanie, które otrzymała gmina w ramach 
programu, zostało przeznaczone na: wykonanie oka-
blowania strukturalnego sieci komputerowej, zakup 
nowych serwerów wraz z zaporami sieciowymi, które 
gwarantują kompleksową ochronę i   bezpieczeństwo 
danych, edukację cyfrową z cyberbezpieczeństwa.
 Program „Cyfrowa gmina” jest finansowany w  ra-
mach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST 
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 
REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz 
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

UG K.W.

doTacja Z pRogRaMU „cYfRoWa gMiNa”

WaRsZTaTY kUliNaRNE W piZZERii MaciEjka

Dzieci samodzielnie skomponowały swoje pizze. Po zakończonych warsztatach  rozpoczęła się degustacja.

Dzieci mogły podpatrzeć również proces pieczenia pizzy.
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 Od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, poruszający 
się po zmierzchu po drodze, poza obszarem zabudo-
wanym, musi mieć element odblaskowy. Zasada jest 
prosta: im jesteśmy bardziej widoczni, tym lepiej. 
W  związku z  tym Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Ma-
zowieckiego w  Warszawie jak i  Mazowiecka Rada 
Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Woje-
wódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Radomiu 
prowadzi kampanię społeczną „Jesteś widoczny, jesteś 
bezpieczny” - „Wyprawka pierwszoklasisty” oraz „Wi-
doczny i bezpieczny przedszkolak”. 23 lutego 2022 r. 
uczniowie klas 0 - IV Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego we Wrzosie wzięli udział w spotkaniu 
w ramach tej kampanii. 
 Z okazji tego wydarzenia gościliśmy w naszej szkole: 
Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego p. Rafa-
ła Rajkowskiego, Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Radomiu p. Marcina Ciężkow-

skiego, radnego Sejmiku Mazowieckiego p. Leszka 
Przybytniaka, przedstawiciela WORD p. Tomasza So-
towskiego. Wręczenie upominków i prelekcję na temat 
ruchu drogowego poprzedziło przedstawienie czwar-
toklasistów o  przestrzeganiu zasad ruchu drogowego 
przez dzieci.  Każdy przedszkolak otrzymał odblaskowe 
breloczki – małpki oraz spacerowego węża, natomiast 
pozostali uczniowie – wyprawkę, w skład której wchodzą 
elementy odblaskowe w formie zawieszek, które można 
przypiąć do plecaka lub ubrania, smycz odblaskową oraz 
odblaskowy worek na obuwie. W ramach akcji przed-
stawiciel WORD  przeprowadził dla dzieci prelekcję na 
temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Dziękuje-
my za interesujące spotkanie, które z pewnością wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. 
Takie akcje, mają ogromne znaczenie. 

PSP we Wrzosie M.B. 

doTacja Z pRogRaMU „cYfRoWa gMiNa”

WaRsZTaTY kUliNaRNE W piZZERii MaciEjka

jEsTEś WidocZNY, jEsTEś BEZpiEcZNY

Przedstawienie przygotowali uczniowie klas czwartych.

Uczniowie otrzymali z rąk swoich gości zestawy odblaskowe.

Specjalnie na ten dzień uczniowie przygotowali przedstawienie 
o przestrzeganiu zasad ruchu drogowego.
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laUREaci sTYpENdióW spoRToWYch WójTa gMiNY pRZYTYk

 Zapewne każdy sportowiec wie, że by osiągnąć sukces, 
nie wystarczy jedynie talent i ciężka praca oraz dobry sztab 
trenerski. Rozwój sportowy wymaga funduszy. Oczywi-
ście różne dyscypliny wymagają różnych nakładów finan-
sowych chociażby na sprzęt. Jednak chyba każdy sporto-
wiec potrzebuje pieniędzy na zdrową dietę, odżywki czy 
odzież sportową. Do tego dochodzą jeszcze wydatki na 
transport na zawody, fizjoterapię, lekarzy i inne.
 Pod koniec ubiegłego roku Rada Gminy przyję-
ła uchwałę, dzięki której Wójt Gminy Przytyk może 
wspierać rozwój uzdolnionych mieszkańców stypendia-
mi sportowymi. Po wyróżnienie to mogą sięgnąć najwy-
bitniejsi sportowcy z naszego terenu.
 Wręczenie wspomnianych wyróżnień odbyło się 
w Urzędzie Gminy 28 lutego. Podczas spotkania, dwóch 
wybitnych sportowców  otrzymało wsparcie finansowe 
w postaci stypendiów. Wyróżnienie z rąk Wójta Gminy 
otrzymali: Paweł Wlazło oraz Dawid Krzemiński.
 Obaj Panowie należą do kadry reprezentacji Polski 
w  swoich dyscyplinach sportu. Paweł Wlazło — repre-
zentuje dyscyplinę wędkarstwa spławikowego, Dawid 
Krzemiński dyscyplinę trójskoku.  

 Chcemy nagradzać osiągnięcia mieszkańców gminy Przy-
tyk, którzy swoją ciężką pracą osiągają najlepsze wyniki 
w  sportowej rywalizacji. Doskonale zdaję sobie sprawę, że 
wymaga to ogromu pracy i wysiłku, ale też wielu wyrzeczeń. 
Jestem dumny, że mamy tak zdolnych mieszkańców – mówi 
Wójt Dariusz Wołczyński.
 Podczas spotkania Pan Paweł Wlazło otrzymał dodat-
kową nagrodę w kategorii trenera. Pod jego okiem repre-
zentacja kobiet w  kategorii wędkarstwa spławikowego 
otrzymała tytuł Drużynowych Mistrzyń świata podczas 
ubiegłorocznych rywalizacji w Holandii.

UG A.K.

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.

Dawid Krzemiński, Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk, Paweł Wlazło.
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 Od 3 stycznia 2022 r. każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudo-
wać na niej ‒ w uproszczonej procedurze ‒ dom do 70 m kw. zabudowy do 
celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych. Dzięki uproszczonej procedurze 
budowa ma być teraz szybsza i łatwiejsza: tylko na zgłoszenie, bez koniecz-
ności prowadzenia dziennika budowy i zatrudniania kierownika budowy.

UłaTWiENia W BUdoWiE doMóW do 70 M kW.

WsZYsTkiE koloRY śWiaTa

 Publiczne Przedszkole w  Przy-
tyku wzięło udział w  światowym 
projekcie UNICEF – WSZYSTKIE 
KOLORY ŚWIATA. Akcja ta poru-
sza niezwykle ważny problem, jakim 
jest brak dostępu do szczepień.
 Realizacja projektu miała na 
celu uświadomienie zarówno dzie-
ciom jak i  osobom dorosłym, że 
pomaganie może być przyjemne, 
a  dzięki zaangażowaniu wszyst-
kich można uratować życie wielu 
dzieci. W Polsce kampanię wpiera 
Ambasador Dobrej Woli UNICEF 
Majka Jeżowska.
 Na początku grudnia na terenie 
naszej placówki zostały rozwieszone plakaty informu-
jące rodziców o rozpoczęciu akcji. Chętni otrzymali 
wykroje laleczek i w domu wraz z rodzicami tworzyli 
swoje własne szmaciane laleczki.  
 Udało się uszyć 15 laleczek, które były symbolem 
pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśni-
kom z biednych krajów. 

 W marcu przy wejściu do Przedszkola została zorga-
nizowana wystawa laleczek, podczas której można za-
opiekować się wybraną laleczką w zamian  za przekaza-
nie darowizny. Po zakończonej akcji zebrane pieniądze 
zostaną przesłane na konto UNICEF.

PP w Przytyku A.K., E.B.

 W ustawie nie zapisano np., czy takie domy będzie można sprzedawać lub wynajmować. Okazuje się też, że 
w przypadku wielu osób pozwolenie na budowę i tak będzie konieczne, bo bez niego nie dostaniemy kredytu ani 
nie ubezpieczymy domu.

UG K.S.

dom mieszkalny do 70 m kw. zabudowy to:
•	  jednorodzinny budynek mieszkalny, wolnostojący;
•	  dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje;
•	  dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany;
•	  dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe.
dom rekreacyjny do 70 m kw. zabudowy to:
•	  parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej;
•	  dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m.
kto może wybudować dom do 70 m kw. w uproszczonej procedurze
•	  Każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. 

Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna.
•	  Każdy, kto ma prawo dysponować nieruchomością na cele budowlane (ma tzw. tytuł prawny).

Prace przedszkolaków i ich rodziców.
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 Początek marca bieżącego roku obfitował w sukce-
sy recytatorskie wrzoskiej młodzieży. 
Uczniowie wzięli udział w  dwóch konkursach recy-
tatorskich. 
 04 marca 2022 r. reprezentowali PSP we Wrzosie 
w XXXiX Małym konkursie Recytatorskim, który od-
był się w Radomiu, w Miejskim Ośrodku Kultury „Am-
fiteatr”. Konkurs zorganizowany został wspólnie z Towa-
rzystwem Kultury Teatralnej „Ziemia Radomska” oraz 
przy współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury.
 Uczniowie stanęli na wysokości zadania, przełama-
li barierę tremy i pięknie recytowali wiersze polskich 
poetów. Zaprezentowali się z  jak najlepszej strony. 
Widzowie natomiast mieli przyjemność wysłuchać 
niezwykle barwne w  słowie dzieła. Wyniki zma-
gań konkursowych były niezwykle budujące, bo aż 
ośmioro uczniów otrzymało tytuł laureata i dostało 
się do finału XXXIX MKR, który będzie miał miejsce 
w maju bieżącego roku.

a oto ZWYcięZcY:
1. Antonia Oparcik – kl. II
2. Nikola Radomska – kl. II
3. Lena Kaleta – kl. III
4. Marcin Nadgrodkiewicz – kl. III
5. Gabriela Kaleta – kl. VIII
6. Luiza Lament – kl. VIII
7. Magdalena Neska – kl. VIII
8. Oliwia Puszka – kl. VIII

sUkcEsY REcYTaToRskiE UcZNióW pUBlicZNEj sZkołY 
podsTaWoWEj iM. oRła BiałEgo WE WRZosiE

 Z  kolei 10 marca 2022 r. reprezentanci PSP we 
Wrzosie zmierzyli się z poezją Jana Brzechwy w zorga-
nizowanym przez PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przy-
tyku w  Gminnym Konkursie Recytatorskim pod 
hasłem „Brzechwa – poeta radości”. W  zmaganiach 
konkursowych wzięło udział 36 uczniów ze szkół 
gminy Przytyk. Młodzież zaprezentowała wiersze Jana 
Brzechwy, ponieważ to on w tym roku jest patronem 
PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku. Poziom kon-
kursu był wysoki, a uczniowie recytowali utwory od-
powiednio dobrane do wieku i  własnych predyspo-
zycji. Ostateczne wyniki zostały ogłoszone w  trzech 
kategoriach: 
klasy I-III, IV-VI i VII-VIII. 

Reprezentanci psp we Wrzosie zajęli następujące 
miejsca:
Marcin Nadgrodkiewicz kl. III – I miejsce
Lena Kaleta kl. III – II miejsce
Patrycja Szporek kl. IV – III miejsce
Oliwia Puszka kl. VIII – I miejsce
Gabriela Kaleta kl. VIII – II miejsce
Antonia Oparcik kl. II – wyróżnienie
Magdalena Neska kl. VIII – wyróżnienie
Roksana Pieczeniak kl. VIII — wyróżnienie
Wszystkim recytatorom, a  szczególnie zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
Jesteśmy dumni z takiej młodzieży!

PSP we Wrzosie

Laureaci konkursu.
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kalENdaRiUM iMpREZ 2022

L.p.  Nazwa Imprezy Termin Imprezy Miejsce Organizacji Imprezy

1 Impreza Okolicznościowa 
„Kochanowski: Przystanek- Wesele”

29.04
konkurs recytatorski,          
01.05 turniej szachowy
03.05  korowód, Msza św., festyn

CKiB w Przytyku 

Plebania Parafialna w Przytyku

Kościół parafialny w Przytyku
CDiPR w Słowikowie

2 Festyn z okazji Dnia Dziecka
„Postaw na Rodzinę” 

12.06.2022 r. Stadion Sportowy w Przytyku

3 Gminne Obchody Dnia Strażaka 05.06.2022 r. Boisko sportowe w Sukowie

4 Letnia Edycja
„Kina na Trawie”

Czerwiec - Sierpień Stadion Sportowy w Przytyku

5 Rynek – miejsce spotkań 16.07.2022 r Rynek w Przytyku

6 Turniej Piłkarski Drużyn Sołeckich 
o Puchar Wójta Gminy Przytyk

07.08.2022 r. Stadion Sportowy w Przytyku

7 XXI Ogólnopolskie Targi Papryki 21.08.2022 r. Centrum Dystrybucji 
i Przetwórstwa Rolnego 
w Słowikowie

8 RUN-Jagodno 27.08.2022 r. Zalew Jagodno 

9 Zawody Wędkarskie 
o Puchar Wójta Gminy Przytyk

03.09.2022 r. Stawy rybne w Zameczku

10 Jesienne grzybobranie 01.10.2022 r. CKiB w Przytyku

11 Dzień Seniora Wrzesień / Październik Hala sportowa w Przytyku

12 Bajkowe Andrzejki 19.11.2022 r. CKiB w Przytyku

kolEjNY NoWY spRZęT Na siłoWNi

 Siłownia jest miejscem, w którym spotykają się bezpłat-
nie mieszkańcy gminy Przytyk Ci młodsi jak i starsi dbający 
o kondycję fizyczną. Otwarta została pół roku temu, a  już 
zapisało się do niej 240 mieszkańców.  W odpowiedzi na ich 
prośbę samorząd gminy przeznaczył środki finansowe na za-

kup kolejnego sprzętu. Wśród nowości znajdą się m.in.: orbi-
trek, nowe obciążenia i gryfy czy ławeczki.  
 Teraz ćwiczenia na nowym sprzęcie będą jeszcze atrakcyj-
niejsze. Sport i ruch są bardzo ważne w każdym wieku, dlate-
go zachęcamy wszystkich do jak najczęstszego korzystana!

CKiB A.S.

 * Organizacja wydarzeń uzależniona jest od sytuacji epidemicznej. Terminy Imprez mogą ulec zmianie.
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ZWRoT piENiędZY Za poMoc oBYWaTEloM UkRaiNY W ZWiąZkU 
Z koNflikTEM ZBRojNYM

WiElkaNocNE WaRsZTaTY

 Osobom, które 
zdecydowały się przy-
jąć obywateli Ukra-
iny pod swój dach, 
przysługuje świadcze-
nie w wysokości 40 

zł za każdą przyjętą osobę za dzień. Zapomoga ma, choć w 
części zrekompensować poniesione koszty i jest przyznawana 
na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania za-
kwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nie dłużej 
niż za okres 60 dni. 
 Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca 
od dnia jego złożenia w Urzędzie Gminy. Przyznanie 
świadczenia uzależnione jest od weryfikacji warunków 
zakwaterowania i wyżywienia, którego dokonują pra-
cownicy samorządowi.  Świadczenie nie będzie przy-

 Święta Wielkanocne są bardzo radosnym czasem, który 
jest wyczekiwany zarówno przez dzieci jak i dorosłych. Są 
to święta rodzinne, pełne tradycji i zwyczajów, które chce-
my przekazywać młodszym pokoleniom. Właśnie z tej okazji 
Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku zzorganizowa-
no warsztaty rękodzielnicze o tematyce Świąt Wielkanocy 
skierowane do mieszkańców gminy Przytyk. Przy pomocy 
instruktora uczestnicy wykonali własnoręcznie ozdoby świą-
teczne, które później zabrali do swych domów. 
 Tematyka Świąt Wielkanocnych była również tematem 
przewodnim spotkania dzieci uczęszczających na zajęcia 
„Kreatywna pracownia” i ich rodziców. Prócz pięknych, kolo-
rowych wianków, które zostały wspólnie wykonane. Spotka-
nie miało na celu spędzenie ze sobą kilku chwil i zacieśnienie 
relacji rodzinnych oraz wychowawczych.

sługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia 
zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Środki nie będą też 
wypłacane w przypadku podania we wniosku niepraw-
dziwych informacji. Do wniosku trzeba załączyć „Kar-
tę osoby przyjętej do zakwaterowania”, w której należy 
podać dane przyjętej osoby oraz zaznaczyć, w jakich 
dniach korzysta ona z gościnności. 

UG K.L.

– Najważniejsza jest więź pokoleniowa i umacnianie relacji 
między rodzicem a dzieckiem. My uczymy się od nich, oni od 
nas, a wszystko dzieje się poprzez zabawę. Lubimy gdy do nas 
przychodzą, jest gwarno i kolorowo. – mówiła Ilona Drabik dy-
rektor CKiB w Przytyku.

CKiB A.B. 

WszElkiE iNfOrmAcjE dOtyczącE 
WspOmNiANych WNiOskóW mOŻNA 

pOzyskAć W pOkOju Nr 11 (piętrO) 
urzędu gmiNy W przytyku lub pOd 

tEl. 48 618 00 50 WEW. 50.

Rodzinne warsztaty w ramach zajęć stałych - Kreatywna pracownia. Spotkanie pełne kreatywności. 
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TURNiEj piłki siaTkoWEj

WYBoRY UZUpEłNiającE W pRZYTYkU

 Nowej Pani Sołtys gratulujemy wyboru i życzymy  
dobrej współpracy z mieszkańcami. 

UG A.K.

 W sołeckie Przytyk w dniu 18 marca w sali gimnastycznej 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku zorganizowano 
wybory uzupełniające na sołtysa. Na tą funkcję zgłoszono 
jednego kandydata – Elżbietę Zarembę i to właśnie ona zo-
stała wybrana na to stanowisko. 

 Pandemia odpuściła, więc wszyscy powoli wracamy do 
normalności również w  organizacji imprez kulturalnych 
i sportowych.  Zgodnie z naszą gminną tradycją w tym roku 
także jako pierwszy został zorganizowany turniej siatkarski. 
26 marca punktualnie o 14:00 zgłoszone drużyny rozpo-
częły rywalizację na hali sportowej Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Przytyku. Do rozgrywek stanęło 11 zespołów. 
  Wszystkie drużyny stoczyły ze sobą mecze, dostarcza-
jące widowni wielu sportowych wrażeń. W wyniku prze-
prowadzonych bojów, w meczu finałowym spotkały się 2 
drużyny: „Mała hala” oraz „Young thugs”  Szala zwycię-
stwa przechyliła się jednak na stronę „Małej hali” i to ona 
sięgnęła po puchar. 
 Po zakończeniu finałowego spotkania odbyła się uro-
czysta ceremonia wręczenia nagród, które to w  imieniu 
wójta Gminy Przytyk — Dariusza Wołczyńskiego wręczył 
Paweł Wlazło — jeden z  założycieli Klubu Sportowego 
GROM PRZYTYK.

 Wszystkim zawodnikom oraz kibicom obecnym na 
trybunach serdecznie dziękujemy za udział i  za wspól-
ną zabawę. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 
w naszych kolejnych sportowych zmaganiach.

końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Mała hala
2. Young thugs
3. My i Wy
4. Niezłomni
5. Drużyna AA
6. IKS Rozrzutniki
7. Gromianki
8. Coś niecoś potrafimy
9. Łobuzy
10. KS Witoldów
11. FC Monster

UG A.K.

sOłtysi pEłNią bArdzO WAŻNą 
fuNkcję W sAmOrządziE. tO OsOby 

mOcNO zAANgAŻOWANE W sprAWy 
spOłEczNOści lOkAlNEj. ich Wybór 

przEz miEszkAńcóW śWiAdczy O 
duŻym zAufANiu i szAcuNku. tO 

WłAśNiE sOłtysi są NAjbliŻEj ludzi, 
ich prOblEmóW i pOtrzEb. stANOWią 

NiEOcENiONy łączNik pOmiędzy 
sAmOrządEm A miEszkAńcAmi. 

Organizatorem zawodów był Wójt Dariusz Wołczyński oraz Klub Sportowy GROM 
PRZYTYK.

Jako pierwszy gratulacje na ręce nowej Pani sołtys złożył wójt Dariusz Wołczyński. 

Pamiątkowe zdjęcie z turnieju.

Spotkanie pełne kreatywności. 



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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