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ZakońcZono prace na ulicy kochanowskiego

Brakuje pieniędZy na gospodarkę odpadami

 We wrześniu miała miejsce XXV przeprowa-
dzona w  trybie nadzwyczajnym Sesja Rady Gmi-
ny Przytyk. Obrady musiały odbyć się z  powodu 
braku pieniędzy przeznaczonych na wywóz odpa-
dów komunalnych z  terenu gminy. Radni musieli 
zdecydować o  przesunięciu środków finansowych 
w  budżecie. Oznacza to niestety rezygnację z  in-
nych działań czy inwestycji, które mogłyby zostać 
zrealizowane. Dotychczasowa stawka 16 złotych za 
osobę pokazuje, że nie jest ona wystarczalna, by 
w pełni zapewnić odpłatność za te usługi.
 Wszystko wskazuje na to, iż od przyszłego roku kwo-
ta za odpady  wzrośnie do 22 zł. Problem ten dotyczy 
wszystkich gmin w Polsce. Decydują o tym stale rosnące 
koszty opłaty środowiskowej, energii elektrycznej, pła-
cy minimalnej, cen paliwa ale również przepisów prawa 
(od roku 2019 gminy mają odgórny nakaz odbioru od-
padów zmieszanych- czarny worek- dwa razy w miesiącu 
od kwietnia do października. Dotychczas o regularności 
wywozu tej frakcji decydowała Rada Gminy).

 Z  początkiem października zakończyły się prace 
przy budowie ulicy Kochanowskiego.  Jej nowa na-
wierzchnia została wykonana z  kostki betonowej, 
a  długość  ulicy  to prawie 300 metrów. Odcinek 
tworzy ciąg komunikacyjny dla osób odwożących 
dzieci do szkoły/przedszkola oraz pełni funkcję dro-
gi  dojazdowej  do  posesji.

 Z  niepokojem patrzymy w  przyszłość, mając na-
dzieję, że galopujące podwyżki wreszcie zwolnią. Nie 
ukrywamy, że liczymy na modyfikację ustawy śmie-
ciowej przez rządzących. Problem ciągłych podwyżek 
uderza nie tylko w  mieszkańców, ale również w  sa-
morządy, które są obciążane kosztami. Może warto 
zastanowić się nad przejęciem części kosztów przez 
firmy produkujące różnego rodzaju opakowania?

UG K.P.

 W odbiorze brali udział Dariusz Wołczyński Wójt Gmi-
ny Przytyk, Radny Marek Kościowski, przedstawiciele wy-
konawcy oraz pracownicy Urzędu Gminy w Przytyku.
 Na końcowym etapie prac znajdują się również 
przebudowywane w tym roku drogi gminne miesz-
czące się w  miejscowościach Krzyszkowice, Wola 
Wrzeszczowska.

UG A.K.

XXV Sesja Rady Gminy odbyła się 24 września.

stawki miesięczne od osoby:
16,00 zł od osoby – zbieranie odpadów w sposób selektywny 
0,50 zł od osoby – wysokość ulgi od osoby za kompostowanie odpadów w przydomowym  
kompostowniku (wówczas stawka wynosi 15,50 zł za osobę)
32,00 zł od osoby – opłata podwyższona za niewywiązanie się z obowiązku segregowania odpadów.

aktualnie obowiązujące stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych

Wykonawcą prac na przebudowanym odcinku była firma Budromex Radom. Ulica Kochanowskiego przed remontem była drogą gruntową. 



Szanowni Mieszkańcy!
 W ostatnim czasie Gmina Przytyk we współpracy m.in. z Centrum Kultury i Biblioteką 
w  Przytyku oraz Stowarzyszeniem „Przystań nad Radomką”, przeprowadziła cykl 
imprez integrujących naszych mieszkańców. Były to bardzo różnorodne wydarzenia: 
od sportowych do których zalicza się „Run-Jagodno”, zawody sportowo-pożarnicze czy 
turniej wędkarski, przez integracyjne tj. Jesienne Grzybobranie i Dzień Seniora, po 
spotkania bardziej artystyczne, którymi były chociażby wystawa na rynku oraz koncert 
operowy. Co niezwykle cieszy, po raz pierwszy w  Przytyku zorganizowany został 
Festiwal Tańca. W  hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej zaprezentowały 

się pary taneczne i  formacje z  całej Polski. Mam nadzieję, że wydarzenia te przypadły Państwu do gustu,  
staram się, by każdy z Państwa odnalazł w nich coś dla siebie.

 Z pewnym zmartwieniem i jednocześnie niepokojem patrzę na sytuację związaną z gospodarką odpadami. Ciągłe 
podwyżki m.in. cen energii elektrycznej, paliw, płacy minimalnej sprawiają, że wszystkie gminy w Polsce borykają się 
z problemem braków środków na wywóz śmieci. We wrześniu nasza Rada Gminy musiała spotkać się, by przesunąć 
dodatkowe środki w budżecie gminy właściwie na ten cel.  Oznacza to brak pieniędzy na inne działania i inwestycje, 
które mogłyby zostać zrealizowane na terenie naszej gminy. Mam jednak nadzieję, że sytuacja wkrótce się unormuje, 
a realizacja działań inwestycyjnych nie zwolni tempa i dalej będziemy mogli wspólnie rozwijać naszą małą Ojczyznę.

 W sierpniu odbyła się bardzo ważna dla nas Rada Powiatu Radomskiego, podczas której, decydowano o części 
naszej gminy - Zbiorniku Jagodno. Cieszę się, że radni podzielili nasze zdanie odnośnie użytkowania tego 
miejsca. Zalew powinien być do dyspozycji każdego - zarówno wędkarzy, jak i innych mieszkańców powiatu 
radomskiego, którzy również chcą korzystać z  uroków tego miejsca w  sposób, jaki lubią. Miejsce to zostało 
w ostatnim czasie w swoisty sposób, zawłaszczone przez wąską grupę wędkarzy pochodzących z Radomia, którzy 
uniemożliwiają korzystanie ze zbiornika innym w sposób chociażby taki jak pływanie kajakiem czy pontonem. 
Chciałbym, abyście to Państwo decydowali o  sposobie rekreacji w  tym miejscu, aby nikt nie zabraniał nam 
i ograniczał innych form wypoczynku -w końcu zbiornik ten mieści się na terenie naszej gminy. 

 Na początku września udostępniona została siłownia zlokalizowana w  dawnym budynku gimnazjum. 
Korzystanie z niej jest bezpłatne dla mieszkańców naszej gminy. Do dyspozycji Państwa są m.in. atlasy, bieżnia, 
rowerki oraz wioślarz. Siłownia posiada także zaplecze, w którym można się spokojnie przebrać przed oraz po 
ćwiczeniach. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia tego miejsca i sprawdzenia swoich sportowych możliwości.

Życzę wszystkim dobrej pogody, „złotej jesieni”. Dbajmy o swoje zdrowie i zapraszam do lektury biuletynu.

Z  okazji  zbliżającego  się  Światowego  Dnia  Seniora,  
wszystkim  Seniorom  z  terenu  gminy  Przytyk, pragnę złożyć 

najserdeczniejsze życzenia długich  lat  w  dobrym  zdrowiu,  
które  pozwoli  na  aktywne  życie  i  realizację  wielu wspaniałych 

inicjatyw. Wierzę, że będą Państwo aktywnie uczestniczyć w 
życiu naszej gminy i przede wszystkim dzielić  się  z  nami  swoją  

wiedzą,  doświadczeniem i mądrością życiową.

Dariusz Wołczyński
Wójt Gminy Przytyk
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seniorZe ZaprasZamy

 W  roku 2017 powstał 
program skierowany do 

starszych mieszkańców gminy Przytyk – „Przytyk Se-
niorom”. Ciesząca się dużym zainteresowaniem kam-
pania pomimo obecnego stanu epidemii trwa nadal.
 Chcemy, by nasi mieszańcy czuli się bezpieczni, na-
wet w sytuacji trudnego stanu zdrowia, dlatego również  
w tym roku kampania Przytyk Seniorom obejmuje ak-
cję pt. „Koperta życia”. Informacje zawarte w „koper-
cie” stanowią nieocenioną pomoc w podjęciu szybkiej  
akcji ratującej zdrowie. Kopertę życia oraz wszystkie 
informacje z nią związane można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Przytyk w pokoju nr 14 (parter) telefon 48 618 
00 95 wew. 37. 
 Nasi seniorzy powinni być otoczeni szczególną opie-
ką, dlatego też chcemy zadbać o ich zdrowie i aktyw-
ność w życiu społecznym. Osoby, które ukończyły 60 
rok życia i są mieszkańcami naszej gminy, będą mogły  
bezpłatnie  zaszczepić  się  przeciwko  grypie.  Szcze-
pienia będą wykonywane w SPOZ w Przytyku przy  ul.  
Kościelnej  oraz  SPZOZ  we  Wrzeszczowie  w dniach 
i  godzinach ustalonych przez jednostki. Na chwilę  
obecną  oczekujemy  na  dostarczenie  zamówionych  
szczepionek.  Mamy  nadzieję,  że  pojawią  się  one  
wkrótce, by osoby chętne zdążyły się zaszczepić jesz-

cze przed rozpoczęciem sezonu grypowego.  
 Trzecim filarem z którego składa się program „Przy-
tyk Seniorom”,  jest Dzień Seniora, który w tym roku 
odbył się 4 września. 
 Ze względu na pandemię w ubiegłym roku do pro-
gramu dołączył telefon dla Seniora, którego celem jest 
zapewnienie wsparcia samotnym Seniorom w ich co-
dziennych obowiązkach, poprzez robienie zakupów 
oraz realizację recept. Jeśli chcieliby Państwo skorzy-
stać z takiej pomocy, prosimy o kontakt za pośrednic-
twem jednego ze wskazanych telefonów kontaktowych:  
48 618-05-50 lub 48 618-00-95.
 Na naszej stronie internetowej (www.przytyk.pl) 
w  zakładce „Przytyk Seniorom” na bieżąco będziemy 
informować Państwa o szczegółach akcji. 

UG A.K.

Rada Gminy PRzytyk Również 
w tym Roku PRzekazała śRodki 

na zakuP szczePionek 
PRzeciwko GRyPie. 
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suków ZwycięZcą w gminnych Zawodach sportowo-pożarnicZych

 Siedem drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych wzię-
ło udział w gminnych zawodach sportowo – pożarni-
czych w Przytyku. Najlepszą okazała się ekipa z Sukowa.
Zawody zostały rozegrane w niedzielę 29 sierpnia 
na stadionie sportowym w Przytyku. W zmaganiach 
uczestniczyły drużyny z terenu gminy Przytyk, po raz 
czwarty w zmaganiach uczestniczyła drużyna żeńska z 
jednostki OSP Przytyk.

 Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: 
sztafecie pożarniczej 7 × 50 metrów z przeszkodami 
oraz w ćwiczeniach bojowych. Po rozegraniu wszyst-
kich konkurencji klasyfikacja zawodów przedstawia się 
następująco:
I miejsce OSP Suków,
II miejsce OSP Przytyk,
III miejsce OSP Dęba,
IV OSP Wrzos,
V OSP Wrzeszczów,
VI OSP Domaniów,
VII OSP Goszczewice.
 Za udział wszystkie drużyny otrzymały nagrody oraz 
pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie zawodów wszy-
scy spotkali się przy smacznej grochówce podawanej  
z kuchni polowej.

UG W.W.

W rywalizacji między jednostkami  liczy się szybkość i sprawność strażaków. 

Ćwiczenia bojowe.

Drużyna żeńska OSP w Przytyku.

W zawodach wzięło udział siedem drużyn z terenu gminy.Zwycięscy gminnych zawodów sportowo-pożarniczych - OSP Suków.
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narodowe cZytanie w sZkole we wrZesZcZowie

 4 września 2021 roku odbyła się X jubileuszowa 
edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to 
dramat „Moralność pani Dulskiej”, autorstwa Gabrieli 
Zapolskiej. Centralna uroczystość z udziałem Pary Pre-
zydenckiej odbyła się w Ogrodzie Saskim w Warszawie.  
 W naszej szkole propagując ideę kontaktu dziecka 
z  książką, uczestniczymy w  każdej akcji i  kampanii 
promującej czytelnictwo.
 6 września uczniowie klas młodszych uważnie słu-
chali czytanej przez panią Ewelinę fragmentu książ-
ki naszego patrona – Kornela Makuszyńskiego pt.: 
„O dwóch takich co ukradli księżyc”.  Historia bliźnia-
ków spodobała się dzieciom i bez problemu udzielali 
odpowiedzi na zadawane pytania. Za poprawną odpo-
wiedź otrzymywali kolorową zakładkę do książki. Wi- Akcja narodowego czytania została zapoczątkowana w roku 2012.

dząc zadowolone buzie dzieciaków, wiemy, że chętnie 
sięgną po książkę aby poznać dalsze losy bohaterów. 

PSP we Wrzeszczowie E.S.

grZyBy ! grZyBy ! grZyBy!

 Kto uwielbia je zbierać, lub chciał nauczyć się od-
różniać te jadalne od tych trujących, miał okazję pod 
okiem fachowca sprawdzić swoją wiedzę podczas  „Je-
siennego Grzybobrania”. 
 W  ramach tego projektu spotkaliśmy się w  dwóch 
etapach. Pierwszy to spotkanie uczestników w  siedzi-
bie Centrum Kultury i Bibliotece w Przytyku przy aro-
matycznej kawie i pysznym ciastku z przedstawicielem  
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  p. Ka-
milem Suskiewiczem, który podzielił się swoją wiedzą 
i doświadczeniem w temacie grzybów. Największym za-
interesowaniem tego dnia cieszyła się wystawa grzybów 
trujących i jadalnych, zebranych o 6:00 rano przez oso-
by odpowiedzialne za realizację projektu. 
 Drugi etap to grzybobranie na terenach leśnych położo-
nych w Gminie Przytyk podsumowujące zdobytą wiedzę, 
oraz  biesiada przy dźwiękach lokalnej kapeli ludowej.  
Chodź grzybów w  tym czasie w  lasach była znikoma 
ilość, to naszym grzybiarzom udało się zebrać rydze, 
koźlarze, kurki, opieńki, a także kolczaka obłączastego, 
który zadziwił większość uczestników. Część wystawy grzybów jadalnych i trujących przygotowana na warsztaty w ramach 

realizowanego projektu.

Zmęczeni, ale zadowoleni. W koszyczkach znalazły się kurki, opieńki, kozaki, a nawet 
kolczak obłączasty. 

 Po analizie i ocenie zbiorów przez prowadzących dzie-
sięciu najlepszych grzybiarzy otrzymało pamiątkowe 
atlasy. Uczestnicy nie pozostali obojętni na przygrywaną 
muzykę, ruszyli do tańca i bawili się wyśmienicie.
 Projekt ,,Jesienne grzybobranie’’ to wspólna praca  
Gminy Przytyk, Stowarzyszenia ,,Wrzosowisko’’, Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Rado-
miu oraz Centrum Kultury i  Biblioteki w  Przytyku. 
Zaś środki na realizację wydarzenia zostały pozyskane 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w  obszary 
wiejskie. Współfinansowanego  ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach projektu grantowego Lokalnej Gru-
py Działania „Razem dla Radomki” pn. „Start-upy na 
inicjatywy lokalne”, 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.

Do zobaczenia za rok!
CKiB A.B.
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sukcesy miesZkańców gminy prZytyk

 W dniu 26 września Hania Duda -uczennica 5 klasy PSP im. Przyjaciół Dzieci 
w Przytyku zdobyła 1 miejsce w jeździe konnej podczas Finału Mazovia Equi Cup  
Sielanka 2021 Klasa LL 80. Do pokonania był parkur składający się z 11 prze-
szkód, który należało przejechać bezbłędnie i w normie czasu 66 s. Hania pokonała 
go ze swoim koniem Czipem najlepiej spośród 25 zawodników  w czasie 66,23 co 
dało jej 1 miejsce. 
 Warte podkreślenia jest to, iż startowały w konkursie nie tylko osoby młode, ale 
dorośli zawodnicy, którzy od wielu lat startują w zawodach. Pasja Hani trwa już od 
kilku lat, szukała swojego miejsca, gdzie mogłaby udoskonalić swoje umiejętności 
i tak długo od ponad roku ze swoim koniem o imieniu Czip trenuje pod okiem 
trenera  Pani Patrycji zdobywają umiejętności jeździeckie. 

UG A.K
Hania Duda z trenerem Panią Patrycją. 

run- jagodno wyZwanie dla śmiałków

 Zbiornik Jagodno jako tor przeszkód- czemu nie!
 Nowopowstałe Stowarzyszenie „Przystań nad Radom-
ką”  w partnerstwie Centrum Kultury i Biblioteką,  Gmi-
ną  Przytyk oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Przytyku  
i we Wrzosie przy wsparciu ze środków zewnętrznych, zor-
ganizowało pierwszy ekstremalny bieg wzdłuż zbiornika 
Jagodno. Frekwencja była wysoka, a emocje przed startem 
sięgały zenitu. Przeszkody na trasie do pokonania to m.in.: 
równoważnie, tunele, pajęczyna, ściana wspinaczkowa, 

Wśród mężczyzn I miejsce zdobył p. Mateusz Mundzik, II miejsce p. Łukasz Przycho-
dzień natomiast III miejsce zajął Jarosław Puszka. 

26 min. wynosił najlepszy czas wśród pań i należał do p. Jolanty Stani. Drugie miejsce 
zajęła p. Agata Bojanowicz, zaś trzecie p. Regina Kosiec. 

Uczestnicy mieli do pokonania 15 przeszkód, najcięższą z nich okazał się rzut do celu 
piłkami tenisowymi. 

bieg z obciążeniem czy rzut do celu. Pomimo niezliczonych 
pamiątkowych siniaków, zabawa była przednia.
 Po wyczerpującym biegu na najlepszych czekały nagro-
dy, a na wszystkich uczestników smaczny poczęstunek. 

CKiB A.B.
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juBileusZ 500–lecia parafii we wrZosie

 Niezwykły jubileusz 500-lecia konsekracji kościoła 
obchodziła parafia we Wrzosie. Z tej okazji w niedzielę 3 
października odbyły się uroczystości w kościele, a mszy 
świętej przewodniczył ksiądz biskup Marek Solarczyk, 
ordynariusz Diecezji Radomskiej. W  czasie nabożeń-
stwa zostały poświęcone odnowione organy, na których 
po nabożeństwie zagrał koncert profesor Wiktor Łyjak. 
 Obchody jubileuszu 500-lecia konsekracji kościoła 
pod wezwaniem świętego Wawrzyńca we Wrzosie zgro-
madziły liczne grono wiernych i zaproszonych gości. 
 Obecni byli między innymi poseł - Andrzej Kosz-
towniak,  starosta radomski Waldemar Trelka, Dariusz 
Wołczyński Wójt Gminy Przytyk, Krzysztof Wlazło 
Przewodniczący Rady Gminy, Anna Roguska Skarbnik 
i  radna Powiatu Radomskiego, Lucyna Wiśniewska 
Dyrektor Sanepidu w Radomiu, Ilona Drabik Dyrek-
tor CKiB w Przytyku, Jolanta Kowalik Dyrektor PSP 
we Wrzosie, poprzedni proboszczowie Wrzosu, księża 
z dekanatu, radni gminy, strażacy.
- Już od 500 lat otwierają się drzwi tej świątyni dla wier-

Po koncercie wierni otrzymali płyty wydane na pamiątkę jubileuszu.

Mszę Świętą o godzinie 18:00 odprawił biskup Marek Solarczyk.

nych. W dniu odpustu Królowej Różańca Świętego chce-
my podziękować Panu Bogu za czas łaski. Od lat ludzie 
przynoszą do tej świątyni swoje prośby, troski, kłopoty 
i  podziękowania  za otrzymane łaski od Pana Boga - 
mówił ksiądz Wojciech Dobczyński, proboszcz parafii 
świętego Wawrzyńca we Wrzosie.
 Ksiądz biskup sprawował patronat honorowy nad 
jubileuszem.
- Konsekracja kościoła jest wyjątkowym potwierdzeniem 
tajemnicy obecności i działania Boga  W tym miejscu i to 
już od wielu pokoleń trwa działanie Bożej Łaski. To wy-
jątkowy dar, wyjątkowe dziedzictwo – mówił ksiądz bi-
skup Marek Solarczyk. 
 Po homilii biskup  dokonał poświęcenia odnowio-
nych organów. Ich renowacją zajął się organomistrz 
Bernard Termen z Wilna. Z tym instrumentem wiąże 
się  niezwykła historia. W 1932 roku organy zostały 
przywiezione do Radomia, gdzie zagrały podczas Kon-
gresu Eucharystycznego. Potem z Radomia instrument 
został przywieziony i zainstalowany we Wrzosie. 
- Odnowione organy dają nam nadzieję, że wszystko to, 
co będzie się wypełniało w muzyce kościelnej, liturgicznej, 
będzie miało ten wyjątkowy, pełny wymiar – powiedział 
biskup Marek Solarczyk.
 Na zakończenie liturgii i  odśpiewaniu hymnu „Te 
Deum” głos w  imieniu wspólnoty parafialnej zabrała 
Alina Wachnicka. Powiedziała, jak ważna role pełni od 
setek lat kościół we wspólnocie parafialnej.
- Uświadamiamy sobie, że kościół jest apostolski, potrze-
buje naszej modlitwy, naszego osobistego zaangażowania, 
naszego codziennego nawracania się i  dojrzałej, silnej 
wiary – powiedziała.
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Przybyłych na uroczystość wiernych przywitał proboszcz parafii ks. Wojciech Dobczyński.

Cała uroczystość była transmitowana na żywo za pomocą mediów społecznościowych.

By uczcić jubileusz parafia wspólnie z gmina Przytyk oraz Centrum Kultury i Biblioteką w Przytyku wydały pamiątkową płytę z koncertem organowym.

Po homilii biskup  Marek Solarczyk dokonał poświęcenia odnowionych organów.

 Po mszy świętej, na odnowionych organach zagrał 
profesor Wiktor Łyjak. Zebrani mogli wysłuchać mię-
dzy innymi utwory Jana Sebastiana Bacha. Dla wier-
nych była też pamiątkowa płyta z nagraniem koncertu 
zarejestrowanego wcześniej we Wrzosie.
 Parafia we Wrzosie została erygowana przez arcybi-
skupa Jarosława Bogorię Skotnickiego około 1372 roku. 
Najpierw był to kościół drewniany, który spłonął. Na 
jego miejscu wzniesiono w 1420 roku murowany. Ko-
ściół był zniszczony w czasie I wojny światowej w 1915 
roku, a w latach 1917 - 1923 starannie odbudowany. 

UG A.K.
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dotacja na dofinansowanie Zakupu i montażu ogniw 
fotowoltaicZnych

 W dniach od 6 sierpnia 2021 roku do dnia 20 sierp-
nia 2021 roku (włącznie) przyjmowane były wnio-
ski o  udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Przytyk na dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanych z  zakupem paneli fotowoltaicznych, ce-
lem wspomagania wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w gminie Przytyk.
 Zasady udzielenia ww. dotacji określone zostały 
w  Uchwale Nr XXII.213.2021 Rady Gminy Przytyk 
z  dnia 26 maja 2021 roku w  sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Przytyk na 
dofinansowanie zakupu i montażu odnawialnych źródeł 
energii na obszarze Gminy Przytyk (Dz. Urz. Wojewódz-
twa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2021 r., poz. 4823). 
 Wiele osób w roku 2016 wraz z Urzędem Gminy sta-
rało się o  pozyskanie funduszy zewnętrznych na zakup 
i montaż paneli fotowoltaicznych, których wówczas nie 
udało się  pozyskać, dlatego taż zależało nam, aby te osoby 
miały szanse zrealizować projekt w obecnym programie.

W wyniku naboru rozpatrzono 79 wniosków, które speł-
niły wymagania. Podpisano umowy o udzielenie dotacji 
celowej z  budżetu Gminy Przytyk na dofinansowanie 
zakupu i  montażu ogniw fotowoltaicznych, w  związku 
z czym nasi mieszkańcy rozpoczęli już działania zmierza-
jące do realizacji projektu. 

UG J.G

Gmina PRzytyk konsultuje obecnie 
z uokik-em oRaz ministRem 

Rolnictwa i Rozwoju wsi 
PRojekt uchwały w sPRawie zasad 

udzielenia dotacji celowej 
z budżetu Gminy PRzytyk na 

dofinansowanie zakuPu i montażu 
odnawialnych źRódeł eneRGii- 

instalacji kolektoRów słonecznych 
na obszaRze Gminy PRzytyk.  

wszystkie infoRmacje dotyczące 
uchwały i zasad udzielania dotacji 

będą umieszczone na stRonie 
inteRnetowej uRzędu Gminy 

w PRzytyku.

Mieszkańcy, którzy otrzymali dotację, instalują już na swoich dachach panele 
fotowoltaiczne. 

można ćwicZyć!

 We wrześniu uruchomiona została siłownia znajdu-
jąca się w budynku Centrum Kultury i Biblioteki.  
 Przypomnijmy, iż gmina Przytyk otrzymała ponad 
90 tysięcy złotych na utworzenie tego miejsca. Wspar-
cia finansowego udzielił samorząd Mazowsza. – Reali-
zując tę inwestycję, od samego początku mieliśmy na celu 
stworzenie miejsca dla wszystkich naszych mieszkańców, 
którzy chcą spędzać aktywnie swój wolny czas – powie-
dział Dariusz Wołczyński Wójt Gminy Przytyk.
Regulamin korzystania z siłowni dostępny jest na stro-
nie www.przytyk.pl w zakładce sport – siłownia. Ser-
decznie zapraszamy!

UG A.K.

siłownia jest czynna od wtoRku 
do Piątku w Godzinach 13.00 – 
21.00, w soboty w Godz. 9.00 

– 17.00. wstęP na siłownię jest 
bezPłatny dla mieszkańców 

Gminy PRzytyk.
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sze powitały szkolne mury w hali sportowej. 
       Podczas obu części uroczystości, po wprowadzeniu 
sztandaru szkoły oraz odśpiewaniu hymnu państwowe-
go, głos zabrała pani dyrektor Izabela Witkowska, któ-
ra powitała wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli, 
a także zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczy-
cili nas Wójt Gminy Przytyk Pan Dariusz Wołczyński, 
ks. dr hab. Sławomir Fundowicz oraz Przewodnicząca 
Rady Rodziców Pani Beata Ostatek. W  swoim prze-
mówieniu pani dyrektor zwróciła uwagę na szczegól-
ną sytuację sanitarno – epidemiczną i  związane z nią 
wzmożone wymogi higieniczno – sanitarne obowiązu-
jące w  szkole. Rozpoczęcie roku szkolnego zbiega się 
z rocznicą wybuchu II wojny światowej, dlatego pani 
dyrektor nawiązała również do 82. rocznicy napaści hi-
tlerowskiej na Polskę. 
 Na koniec życzyła wszystkim uczniom sukcesów 
w nauce, wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych ce-
lów oraz satysfakcji z osiąganych wyników. 
 Po części oficjalnej uczniowie wraz z wychowawca-
mi rozeszli się do klas, gdzie zostali zapoznani z or-
ganizacją nowego roku szkolnego. W tym roku nasza 
szkoła liczy osiemnaście oddziałów, w  których uczy 
się 397 uczniów. 

PSP w Przytyku M.R.

nowy rok sZkolny w puBlicZnej sZkole podstawowej w prZytyku

 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 za nami. 
W Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzie-
ci w  Przytyku, ze względu na sytuację epidemiczną 
w  kraju uroczystość odbyła się w  dwóch częściach. 
Poprzedziła ją Msza Św. w intencji uczniów, rodziców 
i nauczycieli odprawiona o godz. 8:00 w Kościele pw. 
Krzyża Świętego w Przytyku.
 Po Mszy, z zachowaniem reżimu sanitarnego, wszy-
scy udali się do szkoły. W sali gimnastycznej zebrali się 
uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i  czwar-
tych. Najmłodsi po raz pierwszy przekroczyli progi 
szkoły w towarzystwie  rodziców. Natomiast klasy star-

Uczniowie z dużą przyjemnością przyszli na rozpoczęcie roku szkolnego.

Poczet sztandarowy Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci 
w Przytyku.

Zebranych na sali gimnastycznej uczniów, powitała Pani Dyrektor Izabela 
Witkowska.
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Zalew jagodno dla wsZystkich miesZkańców

 23 sierpnia, podczas sesji Rady Powiatu Radomskiego 
samorząd dyskutował o możliwości szerokiego wykorzy-
stania zbiornika Jagodno znajdującego się w gminie Przy-
tyk. Spór budzi to, czy zbiornik może być wykorzystywa-
ny do różnych form rekreacji, innych niż wędkarstwo.
 O przywrócenie pierwotnych przepisów, ogranicza-
jących dostęp do zbiornika, wnioskował Komitet Oby-
watelskiej Inicjatywy Ustawodawczej, reprezentujący 
grupę wędkarzy, zrzeszonych w  radomskim Zarządzie 
Okręgowym Polskiego Związku Wędkarskiego.   
 Obecny na sesji Dariusz Wołczyński Wójt Gminy 
Przytyk wskazywał na korzyści społeczno-ekonomicz-
ne dla gminy i jej mieszkańców, związane z dopuszcze-
niem zbiornika do użytkowania dla szerokiego grona 
osób chcących spędzać czas w  tym uro-
kliwym miejscu, nie wykluczając także 
rozwiniętego tam wędkarstwa.
- Gmina Przytyk zabiegała o rozszerzenie 
możliwości korzystania ze zbiornika Ja-
godno, z myślą o wszystkich mieszkańcach 
gminy Przytyk i regionu. Do tej pory grono 
osób, które mogło w pełni korzystać z uro-
ków tego miejsca było bardzo ograniczone 
i  dotyczyło niemal  wyłącznie wędkarzy. 
Strefa ciszy bywa wprowadzana wtedy, 
gdy w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika 
znajdują się budynki mieszkalne i  hałas, 
który może wystąpić, przeszkadza miesz-
kańcom. A przecież zalew Jagodno otoczo-
ny jest lasem…

 O  rozszerzenie możliwości korzystania ze zbiornika 
prosili mieszkańcy, którzy także chcą wypoczywać w  Ja-
godnie i spędzać czas według własnych upodobań: pływa-
jąc łodzią, łowiąc ryby czy też po prostu spacerując wokół 
zalewu. Przypominam, że o budowę zbiornika starał się 
samorząd gminny. Jego ideą jest ochrona przeciwpowo-
dziowa gruntów znajdujących się m.in. na terenie gminy 
Przytyk. Zbiornik nie jest własnością wędkarzy, dlatego 
też niezrozumiałe jest to, że to oni chcą decydować o jego 
przeznaczeniu. Za bezzasadne uważam również zarzu-
ty mówiące, że wprowadzone zapisy niszczą środowisko. 
Wystarczy się rozejrzeć, bo jest wiele miejsc, w których jed-
nocześnie można łowić ryby, pływać kajakami i łodziami 
i nic złego z tego tytułu się nie dzieje -środowisko naturalne 

23 sierpnia Radni Powiatu Radomskiego decydowali o losach zalewu.
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ma się dobrze. Ludzie rozsądnie korzystają z dóbr natury, 
nie trzeba wmawiać, że tylko wędkarze mogą dbać o przy-
rodę. – podkreśla Wójt Dariusz Wołczyński.
 Sami mieszkańcy gminy wskazywali na ogranicze-
nia wymuszone działaniami wędkarzy, którzy  nie raz 
przeganiali ich z zalewu. Co dziwne spór, budziło cho-
ciażby korzystanie ze zbiornika w sposób tj. pływanie 
kajakiem czy pontonem.
 Zgodnie z  obecnie obowiązującymi przepisami, 
przed podjęciem ostatecznej decyzji Rady Powiatu 
Radomskiego konieczne jest wykonanie profesjonal-

stowaRzyszenie „PRzystań nad 
Radomką” w PaRtneRstwie z Gminą 

PRzytyk otRzymało śRodki na 
stwoRzenie ścieżek bieGowych, któRe 
zlokalizowane zostaną m.in. wokół 

zbioRnika wodneGo w jaGodnie.  
w Planach inwestycyjnych jest także 

oświetlenie uliczne oRaz ścieżka 
RoweRowa.

Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński uczestniczył w obradach Rady Powiatu.

Od wiosny tego roku, nie tylko wędkarze mogą korzystać z uroków zalewu Jagodno.

nej analizy akustycznej, która ma dać odpowiedź na 
pytanie, czy ruch spalinowych jednostek pływających 
przekracza ustalone normy hałasu, czy też nie. Wyło-
niona w przetargu firma z Kielc prowadzi tego rodzaju 
badania na zbiorniku Jagodno od połowy lipca. Na 
przeprowadzenie analizy ma trzy miesiące. 
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Drodzy Pacjenci, 
z  październikiem rozszerzamy konsultacje specjali-
styczne w  Ośrodku Zdrowia w  zakresie psychiatrii 
dla dorosłych (dla osób powyżej 18 roku życia). Pla-
nujemy raz w miesiącu udzielać konsultacji w  tym 
zakresie. Pierwsze odbyły się  5 października 2021 r. 

 Dnia 28 września 2021 r. w naszym przedszkolu go-
ściliśmy aktorów z Agencji Artystycznej: Art. Concept 
z Radomia z  inscenizacją przygód słynnego Koziołka 
Matołka na motywach bajki Kornela Makuszyńskie-
go. Występ artystyczny obfitował nie tylko w ciekawe 
przygody, ale również zabawne i ekscytujące sytuacje.  
Tytułowy bohater wybrał się do Pacanowa, aby podkuć 
sobie kopytka. Aktorzy w atrakcyjny sposób przedsta-
wili emocjonujące i  pouczające przygody Koziołka 

konsultacje w Zakresie psychiatrii

„koZiołek matołek” gościł w prZedsZkolu

i udzielił ich Łukasz Rychlik- psychiatra.
 Porady i  konsultacje są odpłatne zgodnie z  cenni-
kiem ogłoszonym Zarządzeniem Dyrektora SPZOZ 
w  Przytyku, ale jednocześnie osoby objęte Gmin-
nym Programie Profilaktyki i  Promocji Zdrowia na 
lata 2021-2025 dla mieszkańców Przytyka- zgodnie 
z  Uchwałą Nr XIX.181.2020 z  dnia 28.12.2020 r., 
będą mogły skorzystać z  dofinansowania w  ramach 
otrzymanej dotacji z Gminy Przytyk.
 Przypominamy, iż w  chwili obecnej w  Ośrodku 
Zdrowia przyjmuje lek. Małgorzata Kosztowniak – 
specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog oraz lek. 
Katarzyna Frynas- specjalista neurolog.
 Zapisy oraz więcej informacji: tel. 505 413 690 (recep-
cja Przytyk) tel.: 48 618 01 06 (recepcja Wrzeszczów).
Ponadto w Ośrodku Zdrowia dzieci i młodzież mogą 
skorzystać z  bezpłatnych konsultacji psychologa 
w związku z realizowanym przy współpracy z Ośrod-
kiem Zdrowia w Tarczynie programu „Ośrodek Śro-
dowiskowej Opieki Psychologicznej i  Psychoterapeu-
tycznej dla dzieci i młodzieży- I Poziom Referencyjny”. 
Zapisy tel.: 22 17 778 30. 

Olga Frynas-Duda
Dyrektor SPZOZ w Przytyku z Filią we Wrzeszczowie 

Doktor Łukasz Rychlik.

Każdy uczestnik zabawy otrzymał pamiątkową pieczątkę.

Dzieci z ogromną ciekawością i radością przyjęły swojego gościa w przedszkolu.

Matołka, ponadto do spektaklu wpleciono dzieciom 
wiele mądrych  i życiowych rad. 
 Przedszkolaki miały możliwość wzięcia udziału w róż-
nych zabawach, w których mogły się wykazać znajomo-
ścią przysłów. Na pamiątkę dzieci otrzymały pieczątki 
i zostały przyjęte do Klubu Koziołka Matołka. 

PP w Przytyku E.B.
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 Walc, tango, a może rumba – tego typu tańca nauczą 
się uczniowie czwartych klas ze szkół podstawowych 
z  naszej gminy. Nauka tańca będzie możliwa dzięki  
porozumieniu między Urzędem Gminy i Szkołą Tańca 
CMG w Radomiu.
 Jeszcze w  maju podjęto decyzję o  wdrożeniu Po-
wszechnej Nauki Tańca w szkołach. Program będzie 
obejmował uczniów klas czwartych szkół podstawo-
wych z naszej gminy. Zajęcia taneczne będą się od-
bywały raz w  tygodniu w  ramach czwartej godziny 
wychowania fizycznego.
 Szkoła Tańca CMG prowadzi swoją działalność nie-
przerwanie od ponad 30 lat i  jest jedną z najbardziej 

ucZniowie naucZą się tańcZyć na dodatkowych lekcjach

doświadczonych szkół tanecznych na rynku. Akademia 
Tańca CMG Radom, to szkoła tańca odnosząca przed 
laty największe sukcesy w formacjach tanecznych laty-
noamerykańskich zarówno w kraju jak i w rywalizacji 
europejskiej i światowej. Poza sukcesami w turniejach 
jej właściciele z  powodzeniem prowadzą lekcje tańca 
dla wszystkich chętnych.
 Jak w rezultacie mogą tańczyć nasi uczniowie, mo-
gliśmy przekonać się na turnieju, który odbył się na 
hali Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku w dniu 
18 września. W Ogólnopolskim Festiwalu Tanecznym 
wzięło udział ponad 250 uczestników w  kategoriach 
dzieci, młodzieży i open. 

UG R.F.

W rywalizacji brały udział zespoły taneczne oraz soliści. Organizatorem wydarzenia była Gmina Przytyk, Akademia Tańca CMG z Rado-
mia, oraz Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku.

Ogólnopolski Turniej Taneczny - to pierwsza tego typu impreza zorganizowana na terenie gminy Przytyk.
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 Prawidłowo skalkulowana opłata za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony 
zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru 
na terenie gminy, z drugiej zaś nie powinna stanowić 
źródła dodatkowych zysków gminy.
 Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi nie ma zatem charakteru uznaniowego – 
jest związana ze ściśle określonymi przepisami prawa 
i ma swoje oparcie w kalkulacji kosztów całego gmin-
nego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 

 Na koszt zagospodarowania odpadów komunal-
nych składa się wiele czynników. Większość z  nich 

 Więc jeżeli płaciliśmy 1850 złotych brutto, a teraz pła-
cimy 2800 brutto, to ta podwyżka wynagrodzenia nieste-
ty przełoży się na koszty odbieranych odpadów. Tak samo  
więcej zarabia pracownik sortowni, więcej zarabia kierow-
ca śmieciarki, więcej zarabia pani w biurze obsługi klien-
ta. To są po prostu koszty awansu społecznego i postępu 
społecznego, w którym jesteśmy. Ponadto od 1 stycznia 
2020 r. dodatek do stażu pracy nie jest brany pod uwagę 
przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika. 
Dodatek stażowy to nagroda dla pracownika za długi czas 
pracy w firmie. Dla pracodawców natomiast oznacza to 

to konsekwencje decyzji podejmowanych przez rząd 
i większość w parlamencie UE. Od 2020 r. roku gmi-
ny w całej Polsce muszą prowadzić narzuconą przepi-
sami segregację odpadów na frakcje, co oznacza dużo 
wyższe koszty odbioru odpadów. W  związku z  tym 
wzrosła liczba kursów, jakie muszą wykonać operato-
rzy. To przekłada się na koszty paliwa i pracy, które są 
pokrywane z gminnego budżetu.
 Gospodarka odpadami to koszty obsługi systemu. Wy-
nagrodzenie krajowe co roku wzrasta. Zarabiamy prawie 
1000 złotych więcej, niż zarabialiśmy pięć lat temu. 

większe koszty, bo więcej środków muszą przeznaczyć na 
wynagrodzenia dla pracowników.
 Bardzo ważny element kosztowy to koszty ogólne me-
diów. W  procesach przetwarzania odpadów zużywamy 
wodę, prąd i paliwo. Jeśli spojrzymy na ceny tych trzech 
komponentów, to one przez ostatnie lata, szczególnie 
koszty energii elektrycznej, wzrosły nieproporcjonalnie 
wysoko. Może my w gospodarstwach mniej to odczuwa-
my, ale sektor przedsiębiorstw ma dodatkowe opłaty ta-
ryfowe, które naprawdę spowodowały, że te zakłady dużo 
więcej wydają na energię elektryczną o około 60 %.

Z cZego wynika opłata Za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Minimalne miesięczne wynagrodzenie ustawowe w Polsce

Data wprowadzenia Kwota [zł] Dodatek stażowy

1 stycznia 2022 (planowane) 3 010 dodatkowo od 5% do 20% wynagrodzenia

1 stycznia 2021 2 800 dodatkowo od 5% do 20% wynagrodzenia

1 stycznia 2020 2 600 dodatkowo od 5% do 20% wynagrodzenia

1 stycznia 2019 2 250 wliczony w płacę minimalną

1 stycznia 2018 2 100 wliczony w płacę minimalną

1 stycznia 2017 2 000 wliczony w płacę minimalną

1 stycznia 2016 1 850 wliczony w płacę minimalną

co składa się na koszty gospodarowania odpadami 
komunalnymi?
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Z cZego wynika opłata Za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

jest jeszcze jeden element- koszty środowiskowe, 
czyli koszty podatków za korzystanie ze środowiska.  
Ta opłata dotyczy około 50% naszych odpadów, bo 
tylko tych, które trafiają do składowania (np. zmiesza-

ne- worek czarny), ale ona wzrosła z 24 złotych jesz-
cze sześć lat temu do niemal 300 złotych w tym roku.  
To jest kolejny komponent, który na pewno wpływa 
na cenę systemu gospodarki odpadami.

Wzrost opłat za umieszczanie odpadów na składowisku za 1 Mg w latach 2015-2021

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
24 zł 24 zł 24 zł 140 zł 170 zł 270 zł 276,21 zł

Odpady wytworzone przez mieszkańców gminy Przytyk (1 Mg- 1 tona)

Rok Łączna masa 
odpadów

Odpady 
zmieszane**

Odpady zbierane 
selektywnie*

liczba 
mieszkańców wg 

deklaracji

ilość odpadów 
na mieszkańca 

rocznie
2019 843,30 Mg 321,52 Mg 521,78 Mg 6001 141 kg
2020 986,91 Mg 417,64 Mg 569,27 Mg 6253 158 kg
2021                                 

(do sierpnia włącznie) 609,73 Mg 235,85 Mg 373,88 Mg 6256 97 kg

A jest szansa, żeby w ogóle płacić mniej?
 Nie, taniej już było. Taniej nie będzie. Z  roku na 
rok wytwarzamy coraz więcej odpadów. Najważniejsze, 
aby rosnące ceny zwolniły. Z problemem organizowa-
nia i  finansowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi borykają się wszystkie gminy  w Polsce, 
a dotkliwie odczuwają wszyscy mieszkańcy, płacąc hor-
rendalne rachunki za te usługi. Wszystkie nasze kroki 
poczynione w  ostatnim czasie: uszczelnienie systemu 

*odpady zbierane selektywnie: papier, szkło, metale, plastik, tekstylia, wielkogabaryty, elektroodpady, odpady budowlane i rozbiórkowe, 
popiół, bio, opony i inne z wyłączeniem odpadów zmieszanych;
**odpady zmieszane to odpady pozostające po segregacji, których nie można oddać z żadną frakcją zbieraną selektywnie;

w  celu wyeliminowania nieuczciwych i  nieprawdzi-
wych deklaracji, kontrola deklaracji pod kątem praw-
dziwości zawartych w  niej danych, kontrola jakości 
segregowania odpadów, nie mają na celu dręczenia 
mieszkańców i utrudniania im życia, ale ograniczenia 
kosztów wywozu śmieci, a to będzie miało bezpośred-
ni wpływ na zatrzymanie tego „śmieciowego” szaleń-
stwa w  postaci zatrzymania galopujących podwyżek 
dla mieszkańców.
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Cena [zł]

Rodzaj odpadu Rok 2020 Rok 2021

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 1400,00 993,60

Papier i tektura 650,00 1620,00

Metale i tworzywa sztuczne 980,00 972,00

Szkło 650,00 1404,00

Odpady wielkogabarytowe 1550,00 1 620,00

Zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne 850,00 10 800,00

BIO 1200,00 2 160,00

Popiół 450,00 1 404,00

Zużyte opony 900,00 1 620,00

Leki 3000,00 10 800,00

Tekstylia i odzież 600,00 2 160,00

paweł wlaZło – trener mistrZyń świata

 W  dniach 21-22 sierpnia 2021 roku w  holender-
skiej miejscowości Almere na kanale Lage Vaart od-
bywały się Mistrzostwa Świata Kobiet w Wędkarstwie 
Spławikowym.  W ostatecznym podsumowaniu Polki 
zgromadziły łącznie 35 punktów oraz wagę 19,512 kg 
– tym samym wywalczyły Złoty medal oraz tytuł 
drużynowych mistrZyń świata. 
 II trenerem kobiecej drużyny jest Paweł Wlazło – 

mieszkaniec gminy Przytyk. Tak duży sukces to ciężka 
praca całego zespołu, zarówno zawodniczek, jak i szta-
bu szkoleniowego. 
 Paweł Wlazło jest zapalonym wędkarzem, miesz-
kającym w  gminie Przytyk od urodzenia. Jest na-
uczycielem wychowania fizycznego w  Publicznej 
Szkole w  Przytyku. Jest również trenerem klubu 
siatkarskiego GROM Przytyk.

UG A.K.

Paweł Wlazło z pucharem i medalem Mistrzostw Świata.

Na Mistrzostwach Polskę reprezentowały: Marta Gottwald-Białdyga, Kamila 
Justa-Kowalska, Bożena Larisch, Anna Roguska-Jurek,Joanna Drgas i Elżbieta 
Mach-Piwowar. W składzie trenerskim byli: Janusz Czulak, Paweł Wlazło, Piotr 
Larisch, Maciej Białdyga, Artur Kulka i Ariel Górny.

ceny obowiązujących stawek odbioru i zagospodarowania wybranych frakcji odpadów z nieruchomości  
zamieszkałych na terenie gminy przytyk
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 Z  końcem sierpnia mieszkańcy gminy Przytyk 
w wieku powyżej 65 r. ż. otrzymali list od Wójta Gminy 
Dariusza Wołczyńskiego, przypominający o akcji Przy-
tyk Seniorom. W korespondencji oprócz informacji 
dotyczącej całego programu zostało zawarte również 
zaproszenie na IV Gminy Dzień Seniora, który odbył  
się 4 września.
 W imprezie, której towarzyszyło hasło #Szczepimy się, 
wzięło udział ponad 200 seniorów. Już tradycyjnie spo-
tkanie odbyło się na hali Publicznej Szkoły Podstawowej 

iV dZień seniora Za nami!

Każdy z uczestników imprezy mógł zabrać ze sobą pamiątkowe zdjęcie zrobione 
w fotobudce.

Jeżeli Dzień seniora to również tańce i zabawa przy muzyce ludowej. 

w Przytyku. Po uroczystym otwarciu imprezy przyszedł 
czas na zabawę taneczną przy akompaniamencie muzyki 
ludowej. Podczas tegorocznej imprezy bawiącym się se-
niorom przygrywali: Kapela  Jana Tarnowskiego, Kapela  
Foktów z Ostrołęki oraz Kapela Andrzeja Paciorka. 
 W tym roku na uczestników spotkania czekał również 
godzinny program kabaretowy w wykonaniu grupy „Na 
żarty”. Nie mogło także zabraknąć fotobudki, która od 
samego początku cieszyła się dużym zainteresowaniem.

UG A.K 

sZcZepienia coVid-19 w ośrodku w prZytyku

 Zgodnie z pojawiającymi się Komunikatami Ministra 
Zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 daw-
ką przypominającą oraz dawką dodatkową uzupełniają-
cą schemat podstawowy (III dawka), poniżej przedsta-
wiamy wykaz osób z zaburzeniami odporności, którym 
należy podać ww. szczepienie:
1. osoby otrzymujące aktywne leczenie 

przeciwnowotworowe;
2. osoby po przeszczepach narządowych 

przyjmujące  leki immunosupresyjne lub 
terapie biologiczne;

3. osoby po przeszczepie komórek macie-
rzystych w ciągu ostatnich 2 lat;

4. osoby z  umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami 
pierwotnych niedoborów odporności;

5. osoby z zakażeniem wirusem HIV;
6. osoby leczone aktualnie dużymi dawkami korty-

kosteroidów lub innych leków, które mogą ha-

mować odpowiedź immunologiczną;
7. osoby dializowane przewlekle z powodu niewydol-

ności nerek.
 Ponadto Minister Zdrowia informuje, że mając na 
uwadze zalecenia Rady Medycznej  rozpoczął się pro-

ces wystawiania skierowań do e-rejestracji 
na szczepienia dawką przypominającą dla 
wszystkich osób, które ukończyły 50 rok ży-
cia oraz pracowników ochrony zdrowia ma-
jących bezpośredni kontakt z pacjentem.
 Przypominające dawki (tj. III dawka) 
stosuje się we wskazanych grupach z zacho-

waniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończe-
niu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19. 
Dane są na bieżąco aktualizowane, w związku z po-
wyższym prosimy o  śledzenie pojawiających się ko-
munikatów. 
 Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku pod 
numerem: 505 413 690.

SPZOZ O.F.
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 Nie od wczoraj wiemy, że na terenie naszej gminy 
mamy uzdolnionych muzyków oraz śpiewaków ludo-
wych. W tym roku, aż dwóch z nich reprezentowało 
nasz region na 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków ludowych w Kazimierzu. 
 Konkurs odbywał się w ostatni weekend sierpnia, 
a brali w nim udział: w kategorii solistów instrumen-
talistów -Jan Tarnowski oraz rywalizujący w kategorii 
kapel -zespół Piotra Bińkowskiego. 
 W  konkursie festiwalowym w  sumie wzięło udział 
około 650 artystów ludowych z  14 województw. Dla 
naszych mieszkańców były to pierwsze występy na tak 
dużej scenie, dlatego też ich sukcesy cieszą również wy-
jątkowo. Jury oceniając dobór regionalnego repertuaru, 
cechy regionalnego stylu oraz poziom artystyczny, przy-
znało II nagrodę Kapeli Piotra Bińkowskiego z Doma-
niowa oraz wyróżnienie dla Jana Tarnowskiego.

 W dniu 27 września 2021r.  przedszkolaki z grupy Żab-
ki oraz Smerfy już po raz kolejny wzięły udział w ogól-
nopolskiej akcji „Sprzątania świata” organizowanej przez 
Fundację Nasza Ziemia. Tegorocznej edycji programu 
przyświecało hasło: „Myślę, więc nie śmiecę!”. Sprzątanie 
najbliższej okolicy jest dla dzieci atrakcyjną, aktywną for-
mą edukacji ekologicznej. Jest rzeczywistą lekcją ochrony 
środowiska, dzięki której uczymy się bardziej przyjaznego 
stosunku do naszej planety. 
 Wszyscy uczestnicy akcji mieli plastikowe worki na śmieci 
i ochronne rękawiczki. Wierzymy, że prowadzone przez nas 
działania proekologiczne wpłyną pozytywnie na uwrażliwia-
nie dzieci i w przyszłości nasi wychowankowie będą prawdzi-
wymi miłośnikami przyrody i otaczającego ich świata.

PSP we Wrzeszczowie K.B.

tRadycja ludoweGo śPiewu 
i muzykowania jest cenną i istotną 

częścią PolskieGo, niemateRialneGo 
dziedzictwa kultuRoweGo, 

któRa to część nie może zostać 
zaPRzePaszczona w nowych 

waRunkach cywilizacyjnych. 
stanowi ona bowiem o tożsamości 

lokalnej, ReGionalnej 
i oGólnonaRodowej.

muZycy Z gminy prZytyk Z nagrodami

sprZątanie świata w prZedsZkolu we wrZesZcZowie

 Jan Tarnowski otrzymał na festiwalu wyróżnienie w swojej kategorii.

Piotr Bińkowski otrzymał II nagrodę w kategorii kapel ludowych. 

 Drodzy Panowie – serdecznie gratulujemy sukce-
sów i dziękujemy za promocję naszej lokalnej kultury.

UG A.K.

Pamiątkowe zdjęcie przedszkolaków ze Wrzeszczowa. 



21G 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

kogo mogę się poradzić w sprawie zebranych w lesie 
grzybów?
 Podstawową zasadą jest zbieranie tylko i  wyłącznie 
owocników grzybów, które dobrze znamy. Jeżeli nie jeste-
śmy pewni, czy  znaleziony  grzyb jest przydatny do spo-
życia, to lepiej pozostawić go w lesie. W przypadku wy-
stąpienia po spożyciu grzybów nudności, bólów brzucha, 
biegunki, czy podwyższonej temperatury należy wywołać 
wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Wezwa-
ny w porę może uratować życie. Nie należy lekceważyć 
takich objawów. Trzeba też pamiętać, że przy zatruciach 
muchomorem sromotnikowym występuje faza pozornej 
poprawy, później stan chorego gwałtownie się pogarsza.

czy grzyby w lesie można zbierać bez ograniczeń?
 Grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponosze-
nia jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, 
ale są pewne wyjątki. Nie wolno ich zbierać w niektórych 
częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu:  na uprawach 
do 4m wysokości, w  drzewostanach nasiennych i  po-
wierzchniach doświadczalnych, w  ostojach zwierzyny. 
Nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: 
w rezerwatach i parkach narodowych. Rygorystycznie na-
leży przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe. Na-
leży oszczędzać duże, stare owocniki grzybów, gdyż nie są 
atrakcyjne kulinarnie, a  mają duże znaczenie dla rozwoju 
grzybów. Jeśli wiemy, że jakiś grzyb jest rzadki i ginący to 
także oszczędźmy go, nawet jeśli jest jadalny. Niezależnie 
od miejsca występowania część gatunków grzybów pod-
lega całkowitej ochronie gatunkowej.

czy znalezione grzyby należy wy-
kręcać, czy wycinać?
 To pytanie jest zadawane od niepa-
miętnych czasów. Skoro jest tyle ga-
tunków rozmaitych grzybów, to spo-
kojnie możemy stosować oba sposoby. 
Większe owocniki grzybów lepiej jest 
wyciąć, ze względów praktycznych, 
bo zaoszczędzamy sobie pracy przy 
czyszczeniu grzybów. Wycinamy jak 
najniżej, odgarniając dokładnie ściółkę 
i uważając, aby nie uszkodzić grzybni. 
Potem starannie przykrywamy to miej-
sce, aby grzybnia nie wysychała. Reszt-
ka trzonu grzyba szybko zgnije lub zje-
dzą ją ślimaki. Grzyby blaszkowe, takie 
jak kurka, zielonka czy rydz lepiej jest 

na grZyBy

wykręcać. Należy je wyjąć z podłoża tak, aby nie uszko-
dzić trzonu i także dokładnie zakryć grzybnię ściółką. Tak 
wyjęty owocnik łatwiej rozpoznać co do gatunku, a jest 
to bardzo istotne, aby wyeliminować pomylenie zielon-
ki, gołąbka czy pieczarki z  muchomorem zielonkawym. 
Rozpoznaje się go m.in. po pochwie u podstawy trzonu, 
stąd nie można takich grzybów wycinać. Pamiętajmy, że 
jeden średni owocnik to dawka śmiertelna dla człowieka.

jak zbierać i  przechowywać grzyby, zanim trafią do 
kuchni?
 Zbieramy tylko owocniki zdrowe, nieuszkodzone 
i młode. Pozostawiamy w nienaruszonym stanie grzyby 
niejadalne, nieznane nam oraz osobniki stare, które pozo-
stawiamy jako „nasienniki”. Najczęściej i tak  są robaczy-
we. Warto także pamiętać, że owocniki grzybów to żyjące 
organizmy, które nawet po zerwaniu nadal rozwijają się 
i oddychają, wydzielając dwutlenek węgla i wodę. Dlate-
go bardzo ważne jest prawidłowe przechowywanie owo-
ców grzybobrania. Najlepsze są szerokie, wiklinowe ko-
szyki, a nie plastikowe wiadra, torby czy woreczki. Nawet 
najpiękniejsze owocniki szlachetnych gatunków grzybów 
mogą być przyczyną zatrucia, gdy przechowywane będą 
w foliowej torebce i ulegną zaparzeniu. Często wybiera-
my się na grzybobranie daleko od domu. W trakcie szyb-
ko postępujących procesów gnilnych wywołanych złym 
przechowywaniem grzybów wydzielają się toksyny, szko-
dliwe dla naszego zdrowia. Dlatego nawet powszechnie 
znane kurki czy podgrzybki mogą nam zaszkodzić, gdy je 
źle przechowamy. 

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/faq/grzyby
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 W  kalendarium imprez organizowanych na terenie 
gminy  Przytyk  nie  mogło  zabraknąć  turnieju  dla  węd-
karzy. W sobotę 28 sierpnia na stawach rybnych w Za-
meczku już po  raz  ósmy  odbyły  się  zawody  o  Puchar 
Wójta  Gminy  Przytyk.  Impreza  z  roku  na  rok  wzbu-
dza  duże zainteresowanie mieszkańców. Na „stawach 
zameczkowskich”  około 80  uczestników  rywalizowa-
no  w trzech kategoriach wiekowych: Seniorzy, Juniorzy, 
Dzieci.  Zawody rozpoczęły się o godzinie 13.00. Przed 
rozpoczęciem rywalizacji uczestnicy otrzymali numery 
startowe i skierowali się do wyznaczonego miejsca poło-
wu. Zawody trwały przez 3,5 godziny. O godzinie 17.00 
sędziowie  ogłosili  oficjalne  zakończenie  zawodów   
i  przystąpili  do  ważenia złowionych ryb.
 Następnie odbyło się oficjalne ogłoszenie listy zwy-
cięzców i wręczenie nagród. Po wędkarskich zmaganiach 
przyszedł czas na integrację. Uczestnicy, organizato-
rzy oraz wszyscy obecni zgromadzili się wokół ogniska 
i wspólnie piekli kiełbaski.

UG A.K.

wędkarska prZygoda w ZamecZku

Jerzy Rychlicki- zwycięzca kategorii Senior.

Po kilku godzinach połowu, uczestnicy spotkali sie przy wspólnym ognisku.

Słoneczna pogoda sprzyjała tego dnia wędkarzom.

Ważenie ryb przez członków Koła wędkarskiego.

Kategoria Imię i nazwisko laureata Ilość złapanych ryb

Dzieci

I miejsce – Michał Pawełek 9,74 kg

II miejsce – Kacper Dudek 5,95 kg

III miejsce – Hubert Barwicki 5,73 kg

Junior

I miejsce – Michał Konder 3,27 kg

II miejsce – Antoni Ziółek 2,27 kg

III miejsce – Szymon Rychlicki 1,63 kg

Senior

I miejsce –Jerzy Rychlicki 12,97 kg

II miejsce –Jarosław Siara 8,11 kg

III miejsce – Artur Figarski 5,94 kg
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 Duży ekran, krzesełka i świetna atmosfera – to wszyst-
ko czekało na miłośników kina podczas seansów organi-
zowanych  w  ramach  „Kina  na  trawie  2021”. 
 Plenerowe  pokazy odbyły się w piątki 25 czerwca, 2  
i 16 lipca oraz 13 i 27 sierpnia. Podczas spotkań wyświe-
tlone zostały trzy  propozycje  dla  najmłodszych:  „Turu. 
W pogoni za sławą”,  „Agent Kot”, „Bayala i ostatni 
smok” oraz dwa filmy dla trochę starszej publiczności: 
„Zabawa, zabawa” i „Pech to nie grzech”. W tym roku 

 We wrześniu tego roku Rynek znalazł się w centrum 
wydarzeń kulturalnych. CKiB w Przytyku zorganizowa-
ło wystawę prac fotograficznych zamieszczonych w ta-
blicach wystawienniczych, które zostały zgłoszone do 
konkursu ,,Przyroda nieznana – Gmina Przytyk’’. 
 Podczas  wydarzenia odbyło się również Narodo-
we Czytanie. Usłyszeliśmy fragment „Moralności Pani 
Dulskiej”, jednocześnie podziwialiśmy prace malarskie 
uzdolnionego mieszkańca naszej gminy pana Ignacego 
Pałki. Zwieńczeniem wydarzeń kulturalnych był reci-
tal rodowitej piosenkarki Agaty Jędrzejewskiej. Dzię-
ki jej talentowi Rynek wypełniły przepiękne dźwię-
ki, a fantastyczna atmosfera przyciągała coraz więcej 
osób. Mamy nadzieję, że tak wspaniałe wydarzenie 

letnia edycja kina na trawie Za nami

rynek -miejsce spotkań w nowej odsłonie

Wiecie, że na nasze seanse przyjeżdżają także mieszkańcy z poza naszej gminy?

Polskie piosenki z dawnych lat jeszcze nigdy nie brzmiały tak pięknie jak w wyko-
naniu p. Agaty Jędrzejewskiej, której akompaniował p. Piotr Beresiński.  

Szczególnym powodzeniem jak zawsze cieszyły się filmy animowane, na które 
licznie przybyły dzieci wraz z rodzicami.

Kameralne spotkanie na Rynku w Przytyku przyciągnęło wielu mieszkańców. 

filmy wyświetlone na ekranie zostały wybrane przez 
mieszkańców za pomocą internetowego głosowania.  
 Do wyboru było 17 propozycji zarówno polskich, 
jak i zagranicznych.
 Organizatorami  letniej  edycji  „Kina  na  trawie  
2021”  był  Urząd  Gminy  oraz  Centrum Kultury i Bi-
blioteka w  Przytyku. Mamy nadzieję, że w  przyszłym 
roku uda nam się ściągnąć przed nasz ekran jeszcze 
większą liczbę odbiorców. Do zobaczenia!

UG A.K.

wpisze się na stałe w harmonogram gminnych atrakcji.
 Należy jednocześnie podkreślić, iż nie byłoby to możli-
we gdyby nie pozyskane przez instytucję  środki zewnętrz-
ne w kwocie 8653,00 zł z ogłoszonego przez Stowarzy-
szenie „Razem dla Radomki” konkursu ofert na realizację 
Start-Upów – Inicjatyw turystycznych i  kulturalnych. 
„Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną” realizo-
wanego w  ramach Poddziałania 19.3 „Przygotowanie  
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną gru-
pą działania” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach projektu 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Serdecznie dziękujemy za wspólną zabawę!
CKiB A.B.



 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Przytyku 
informuje, że przeciętny dochód z pracy w  indywidu-
alnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego 
wyniósł w 2020 r. 3.819,00 zł.
 W  celu ustalenia dochodu o  przyznanie świadczeń 
rodzinnych w  okresie zasiłkowym 2021/2022 stawka  
z 1 ha przeliczeniowego wynosi miesięcznie – 318,25 zł.
 Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie 
kwoty kryteriów uprawniających do  przyznania  świad-
czeń rodzinnych, tj. uprawniający do zasiłku rodzinnego 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód 
osoby uczącej się nie może przekroczyć 674 zł. Jeżeli 
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzecze-
niem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, 

 W przypadku wniosków, o przyznanie świadczeń rodzinnych, złożonych po 30 listopada 2021 r. prawo do świad-
czeń ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

 W przypadku wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego złożonych po 31 października 2021 
roku prawo do świadczeń ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

świadcZenia rodZinne i fundusZ alimentacyjny

to kryterium dochodowe wynosi 764 zł. Kwota 764 zł 
stanowi również kryterium dochodowe uprawniające do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego.
 Przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego nadal 
obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”. Reguła ta 
dotyczy rodzin, których dochód przekroczył wymagane 
ustawą o świadczeniach rodzinnych kryterium. 
 Dochód osób ubiegających się o  przyznanie świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego nie może przekroczyć 
kwoty 900 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. W przy-
padku ww. świadczeń również obowiązuje zasada „zło-
tówka za złotówkę”. 
 Trwa przyjmowanie wniosków na okres zasiłkowy 
2021/2022. Należy pamiętać, że wypłata świadczenia 
jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

GOPS A.M.

terminy wypłat świadczeń rodzinnych 

terminy wypłat funduszu alimentacyjnego

złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego 
wniosku w okresie:

rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczeń rodzinnych 
nastąpi

do 31 sierpień 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

wrzesień-październik 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

listopad-grudzień 2021 r. do ostatniego dnia lutego 2022 r.

złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego 
wniosku w okresie:

rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia                                 
z funduszu alimentacyjnego

do 31 sierpień 2021 r. do 31 października 2021 r.

wrzesień 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

październik 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

listopad 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

grudzień 2021 – 31 styczeń 2022 r. do ostatniego dnia lutego 2022 r.

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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