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Rozpoczęła się przebudowa drogi nr 740

Zakończenie prac w sierpniu

Lekka zima sprzyja budowlańcom
i już w lutym rozpoczęły się prace
przy modernizacji drogi wojewódzkiej
w Przytyku.
Wykonawca robót, firma Strabag,
rozpoczęła prace od ściągnięcia maszyn,
przygotowania poboczy na drodze wojewódzkiej numer 740. Trzeba było też
rozebrać dwa domy stojące na rogu ulicy
Tomaszowskiej i Rynku. W ten sposób
poprawi się widoczność na drodze.
Zaplanowano, że w ramach robót
przebudowany zostanie most na Radomce. Z kolei na skrzyżowaniu z drogą
powiatową powstanie rondo. To skrzyżowanie ulic Wrzoskiej i Kościelnej. Bę-

By zmodernizować drogę wojewódzką trzeba było rozebrać dwa budynki
na rogu ulicy Tomaszowskiej i Rynku.

nia tego roku – poinformowała jedną z gazet Monika Burdon, rzecznik prasowy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
To nie jedyna zmiana na drodze numer 740, jaka dotyczy naszej gminy. Aktualnie ogłoszony został przetarg na
wykonanie kolejnego remontu, liczącego 1,2 kilometra odcinka drogi 740 od Wrzeszczowa w kierunku Potworowa.

Powstanie rondo u zbiegu ulic Wrzoskiej i Kościelnej.

dzie więc kolejne rondo w Przytyku, co ma
poprawić bezpieczny przejazd w tym miejscu. Ponadto w ramach zadania przebudowane zostanie ponad 1,5-kilometrowy odcinek
drogi 740. Koszt inwestycji to prawie 5 milionów złotych. Wszystkie prace finansuje
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie.
– Zgodnie z umową roboty w Przytyku
powinny zostać zakończone do końca sierp-

Trwają prace na drodze nr 740.

Rozlicz PIT
Wójt Gminy Przytyk Dariusz Wołczyński serdecznie
zaprasza do „Punktu Rozliczeń PIT”.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Mieszkańców, Urząd Gminy w Przytyku, przy współpracy z II Urzędem Skarbowym w Radomiu, organizuje
w swojej placówce „Punkt Rozliczeń PIT”. W dniach 11
i 18 kwietnia będziecie Państwo mogli skorzystać pomocy
w wypełnieniu zeznania podatkowego za rok 2015. Nieodpłatna pomoc w wypełnieniu oraz przesłaniu rocznego
zeznania podatkowego za pośrednictwem systemu eDeklaracje świadczona będzie przez pracowników II Urzędu
Skarbowego w pok. nr 13 (parter) Urzędu Gminy.
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w akcji.
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Spotkania w sołectwach

Rozmowy nie tylko o remontach dróg

Jak co roku, także i tym razem na początku roku władze samorządowe przeprowadziły cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych sołectw. Podczas
dorocznych spotkań była okazja, by porozmawiać nie tylko o najbliższych planach inwestycyjnych, budżecie gminy,
ale i codziennych sprawach.
– Bardzo się cieszę, że mogliśmy
się spotkać z mieszkańcami i porozmawiać. To najlepsza okazja, by zwrócić
uwagę, co jest ważne dla poszczególnych miejscowości w naszej gminie
– powiedział Dariusz Wołczyński, wójt
Gminy Przytyk.
Spotkania odbyły się w każdym
z 26 sołectw. Poza wójtem w spotkaniach
uczestniczyli przedstawiciele Urzędu
Gminy, poszczególni radni, sołtysi. Wójt
podzielił się z mieszkańcami planami na ten rok. Przedstawił, co już zrobiono w gminie i co może czekać w najbliższych miesiącach.
– W wielu przypadkach mieszkańcy zwracali uwagę na
doraźne problemy, które trzeba załatwić – dodaje wójt.

Jedno ze spotkań odbyło się we Wrzosie

W kilku miejscowościach mieszkańcy zwracali uwagę
na stan dróg, które należy poprawić. W Glinicach mieszkańcy mówili o poprawie oświetlenia dróg. Mówiono też
o konserwacji rowów przydrożnych.

Jaśniej w klasach

Remont w szkole we Wrzeszczowie

W czasie ferii zimowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela
Makuszyńskiego we Wrzeszczowie zostały przeprowadzone prace remontowe.
W dwóch salach lekcyjnych została wymieniona instalacja elektryczna. Stare
oświetlenie zostało zastąpione oprawami typu LED, które zmniejszy zużycie
prądu, co da wymierne oszczędności,

Po remoncie w szkole we Wrzeszczowie znalazło
się miejsce na wystawę dawnych przedmiotów
domowych.

a także znacznie poprawi warunki
pracy uczniów podczas zajęć.
Sale lekcyjne zostały pomalowane oraz wyposażone w nowe
meble. W jednej z klas została zamontowana tablica interaktywna,
a w najbliższym czasie do drugiej
sali zostanie zakupiony sprzęt
komputerowy i multimedialny.
Sale zyskały na wyglądzie i cieszą
oko żywą kolorystyką.
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Pasjonaci zwyciężyli

Turniej siatkówki o puchar wójta

Wielkie emocje podczas Noworocznego Turnieju Piłki
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Przytyk. Wygrała drużyna Pasjonaci.
Turniej został rozegrany w niedzielę 17 stycznia w hali
sportowej Publicznego Gimnazjum. Do rywalizacji stanęło dziewięć drużyn, które w wyniku przeprowadzonych
rozgrywek, po pasjonujących i zaciętych meczach, sklasyfikowane zostały w następujący sposób:
1. Pasjonaci
2. Bongo Stefanów
3. FC Szewce
4. Seniorzy TEAM
5. Absolwenci
6. Dziewczyny PG
7. Suków
8. PG. Przytyk
9. Podgajek TEAM
Dodatkowo wyróżnieni zostali zawodnicy: Laura Pietrasik, Klaudia Markowska, Piotr Klimek, Kamil Gru-

Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej cieszył się dużym zainteresowaniem.

dziński. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone drobnymi
upominkami, a trzy najlepsze zespoły otrzymały cenne nagrody rzeczowe, które wręczył Wójt Gminy Przytyk – Dariusz Wołczyński. Wszystkim zawodnikom oraz kibicom
dziękujemy za wspólną zabawę.

Wspólne zdjęcie uczestników turnieju siatkarskiego.

Partnerstwo Regionalne Czarni
Drużyna młodych siatkarzy z Przytyka wzięła udział bastian Nadgrodkiewicz, Dawid Kornafel, Michał Broda,
w turnieju „Partnerstwo Regionalne Czarni”.
Hubert Łomża, Piotr Klimek, Przemek Kosiec.
Zmagania sportowe odbyły się 24 lutego w hali sporPo zaciętych i pasjonujących meczach ekipa z Przytyka
towej przy gimnazjum numer 13 w Radomiu. Tam właś- zakończyła rywalizację na 5 miejscu w klasyfikacji genenie odbył się turniej siatkarski „Partnerstwo Regionalne ralnej turnieju. Gratulujemy uczestnikom oraz organizatoCzarni”, którego organizatorem było Stowarzyszenie rom turnieju.
Czarni Radom. W rozgrywkach uczestniczyło 13 drużyn
chłopców od klasy 5 szkoły
podstawowej do klasy 3 gimnazjum. Gminę Przytyk reprezentowała drużyna pod opieką
Pawła Wlazło w następującym
składzie: Damian Senator,
Kamil Grudziński, Dominik
Witkowski, Michał Sobstyl,
Kacper Rajkowski, Dawid
Kiljański, Kamil Puszka, SeDrużyna z Przytyka (z lewej) wzięła udział w turnieju siatkarskim w Radomiu.
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Zabawa karnawałowa

Bawili się uczniowie we Wrzeszczowie

Tradycyjnie w sobotę przed
feriami w szkole we Wrzeszczowie odbyła się zabawa karnawałowa. Podobna zabawa noworoczna miała miejsce też w szkole
w Przytyku.
Sala gimnastyczna we Wrzeszczowie przygotowana na zabawę
wyglądała inaczej niż na co dzień
– zamieniła się w prawdziwą salę
balową. Została udekorowana kolorowymi balonami, gwiazdami.
W szkole zaroiło się od Spidermanów, policjantów, strażaków,
rycerzy, kowbojów rodem z Dzikiego Zachodu, klaunów, czarodziejów… Były wróżki, księżniczki, smoki, motyle, biedronki,
ślimaki oraz różne inne stwory.
Wszystkie kreacje nagradzano
dużymi brawami i słodyczami.
W przerwie między tańcami dzieci zostały zaproszone na słodki
poczęstunek zorganizowany przez
Radę Rodziców. W czasie zabawy było też wiele konkursów,
m.in. konkurs tańca z balonikami.
Wszyscy bawili się znakomicie,
bo humor dopisywał zarówno
dzieciom, wychowawcom, jak
i rodzicom. Dorośli bawili się
wspólnie z dziećmi. Były korowody, kółeczka i tańce w parach.
Wszystkim do tańca przygrywał
zespół muzyczny „Janiki”.
Dla smakoszy obecnych na
zabawie była również wspaniale

We Wrzeszczowie był prawdziwy bal karnawałowy.

Świetnie bawiły się też dzieci w Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku.

Czasami wróżki musiały zająć się rysowaniem.

przygotowana przez rodziców kawiarenka z pysznym
ciastem i napojami.
Zabawa karnawałowa co roku cieszy się dużą
popularnością nie tylko wśród uczniów i rodziców
naszej szkoły, ale również wśród dzieci i młodzieży
z innych szkół. Wszyscy są mile widziani!
– Nie ma nic piękniejszego i cenniejszego na świecie niż uśmiech dziecka, który maluje się podczas zabawy na buziach rozbawionych maluchów – mówili
nauczyciele.
Dziękujemy wszystkim osobom, które zorganizowały przedsięwzięcie zarówno w szkole w Przytyku,
jak i we Wrzeszczowie.
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Zbiórka żywności

Pomogli potrzebującym

Szkolne Koło Caritas, działające przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Przytyku 12 grudnia 2015 roku zorganizowało zbiórkę
żywności. Dyżury w sklepach pełnili również członkowie wolontariatu z gimnazjum. Zbiórka trwała
w godzinach od 8 do 16 i była przeprowadzona we
wszystkich sklepach spożywczych na terenie Przy-

Dziękujemy za dar serca – mówili wolontariusze podczas zbiórki darów.

W pomoc włączyli się wolontariusze Szkolnego Koła Caritas.

tyka i Sukowa. Łącznie dyżur pełniło 68 wolontariuszy.
Wszystkim, którzy poświęcili czas dla dobra
innych serdecznie dziękujemy. Wszystkie zebrane
dary zostały przekazane osobom potrzebującym
oraz rodzinom wielodzietnym z naszej parafii. Podziału dokonali członkowie Parafialnego Zespołu
„Caritas” – mówili organizatorzy.

Pomagają Marcelkowi
Uczniowie z gminy Przytyk pomagają zebrać pienią- nia. Operacja ta nie jest refundowana przez Narodowy
dze na operację Marcelka chorującego na serce. Już ze- Fundusz Zdrowia, a koszt jej wynosi 35500 Euro. Każda,
brano trochę funduszy, ale potrzeba jeszcze więcej. Każdy nawet niewielka kwota pomoże w zebraniu funduszy na
może pomóc.
operację.
Nauczyciele, uczniowie i pracownicy obsługi z PubMożna pomóc chłopcu dokonując wpłat na rachunek
licznej Szkoły Podstawowej imienia Kornela Makuszyń- Fundacji Cor Infantis: 86 1600 1101 0003 0502 1175 2150
skiego we Wrzeszczowie już pomogli w zbiórce. Ze- z dopiskiem „Marcel Skwarek”.
brali i przekazali rodzicom Marcelka
832 złote.
Podobną akcję przeprowadzili uczniowie w Publicznym Gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego w Przytyku.
Niedawno w gimnazjum odbył się mecz
charytatywny: absolwenci – nauczyciele i uczniowie gimnazjum. Mecz został
zorganizowany dla chorego Marcelka.
Serduszko chłopca ma pojedynczą
komorę o morfologii komory lewej,
z przełożeniem wielkich pni tętniczych,
występuje także zarośnięcie zastawki pnia płucnego oraz inwersja komór
i ubytek przegrody międzykomorowej.
U dziecka jak najszybciej powinna być
przeprowadzona operacja. Lekarze
z Niemieckiej Kliniki Uniwersyteckiej
w Münster mogą podjąć się tego zada- Uczniowie, dyrektor szkoły we Wrzeszczowie i opiekun samorządu z tatą Marcelka – po zbiórce w szkole we Wrzeszczowie.
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Razem pracują i są doceniani

Nagrodzona grupa „Razem dla Radomki”

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” została laureatem w ogólnopolskim konkursie „Samorządowy
Lider Zarządzania 2015 – Razem dla Rozwoju”. Konkurs
za relację i koordynację Partnerstwa Paprykowy Szlak został zorganizowany przez Związek Miast Polskich.
To wyjątkowe wyróżnienie. Godnym podkreślenia jest
fakt, że w gronie laureatów „Razem dla Radomki” był jedynym przedstawicielem partnerstwa związanego tylko
i wyłącznie z rozwojem obszarów wiejskich.
Celem konkursu było nagrodzenie najciekawszych
przykładów praktycznie stosowanych metod i narzędzi
współpracy samorządowej oraz współpracy jednostek samorządu z podmiotami z innych sektorów. Partnerstwo
Paprykowy Szlak – to sformalizowana inicjatywa, współtworzona przez LGD „Razem dla Radomki” z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi,
producentami, rolnikami, przedsiębiorcami, ośrodkami
naukowymi – mające na celu rozwój marki produktu „Papryki Przytyckiej”, obejmującego jego wytwarzanie, promocję, sprzedaż i rozwój.

Najważniejszymi zadaniami porozumienia są: organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie
związanych z papryką i ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, rejestrację produktu Papryka Przytycka
jako Chronione Oznaczenie Geograficzne w Unii Europejskiej, przygotowanie i redagowanie strony www.paprykaprzytycka.eu, informowanie o możliwościach oraz pomoc
w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków unijnych na
rozwój produktu tradycyjnego i wzrost potencjału producentów obszaru Paprykowego Szlaku.
Spośród 27 zgłoszonych praktyk nagrodzono: 1. Aglomerację Wałbrzyską, 2. Partnerstwo Królewiecki Obszar
Funkcjonalny (powiat przasnyski), 3. Stowarzyszenie
Funkcjonalny Poznań, 4. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, 5. Partnerstwo Paprykowy
Szlak, czyli Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki”,
6. Partnerstwo Włodawski Obszar Funkcjonalny, 7. Partnerstwo Gmin Nadodrzańskich, 8. Partnerstwo Nyskie
2020, 9. Partnerstwo Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów, 10. Związek Gmin Regionu Płockiego.

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, w skład której wchodzi gmina Przytyk, została laureatem konkursu. W środku – wójt Przytyka Dariusz Wołczyński.

Rodzina 500 plus

Wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Od 1 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, czyli program
„Rodzina 500 plus”.
Ustawa wprowadza świadczenie wychowawcze 500 zł
miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Świadczenie na
pierwsze dziecko przysługuje w przypadku tych rodzin,
których dochód nie przekracza 800 zł brutto na osobę
w rodzinie, lub 1200 zł brutto w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym. Trzeba złożyć zaświadczenia
o dochodach z urzędu skarbowego za rok 2014. Potrzebne
będzie również potwierdzenie wieku dziecka, ponieważ
dodatek przysługuje tylko na dzieci do 18 roku życia.

Jeśli dochód w rodzinie wzrośnie powyżej kryterium,
traci się prawo do dodatku na pierwsze dziecko. W przypadku stwierdzenia, że „osoba uprawniona marnotrawi
wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje
je niezgodnie z przeznaczeniem”, wypłata dodatku może
zostać wstrzymana lub może być on ograniczony. Ewentualnie może być przekazywany „w całości lub w części
w formie rzeczowej”.
Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy
(czyli do 1 lipca 2016), to świadczenie zostanie wypłacone
z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.
7
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Rozbudują oczyszczalnię

Podpisane porozumienie trzech gmin

W Urzędzie Gminy w Przytyku zostało zawarte 11 marca porozumienie pomiędzy gminami Przytyk, Wolanów
oraz Wieniawa. Umowa podpisana przez wójtów tych
gmin dotyczy sposobu współfinansowania wspólnej inwestycji: modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Wólce Domaniowskiej.
Pierwszy etap inwestycji przewiduje sporządzenie danych wyjściowych do projektowania oraz opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację
i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wólce Domaniowskiej. Gminy Wolanów i Wieniawa udzielą pomocy finansowej przy projektowaniu i wykonaniu inwestycji, natomiast gmina Przytyk dokona wyboru wykonawcy i będzie
nadzorowała wykonanie zadania.

Wójtowie trzech gmin podpisali porozumienie o modernizacji oczyszczalni ścieków.
Od lewej: Adam Gibała, wójt Wolanowa, Dariusz Wołczyński, wójt Przytyka
i Krzysztof Sobczak, wójt Wieniawy.

Spotkanie z policjantami

Bezpieczeństwo w szkole

Jakie przedmioty mogą być niebezpieczne, a co należy
robić, gdy spotka się obcą osobę na drodze – o tym między innymi dowiedzieli się uczniowie podczas spotkania
z policjantką w szkole w Przytyku.
Sierżant sztabowy Karolina Nowocin i sierżant sztabowy Damian Słoniewski byli gośćmi w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku. Tu odbyło się spotkanie, policjanci przeprowadzili pogadankę
z uczniami na temat ich bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.
Spotkania zostały podzielone na dwie części. Dla młodszych klas I–III, oraz dla starszych – klasy IV–VI. Dzieci

miały okazję porozmawiać na temat: zachowania bezpieczeństwa na drodze do i ze szkoły, bezpiecznego przechodzenia przez ulicę, stosowania elementów odblaskowych,
podróżowania samochodem w fotelikach, wyposażenia
każdego roweru, zachowania dziecka, gdy zostanie samo
w domu, niebezpiecznych przedmiotów, gdy zostaną zaatakowani przez psa, niebezpieczeństwa w kontaktach
z obcym, numerów alarmowych służb ratunkowych.
Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, zgłaszali się i odpowiadali na zadane pytania oraz
wykazali się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

Uczniowie i wiersze

Gminny konkurs recytatorski

Wiersze, które mają skrzydła, czyli twórczość Wandy
Chotomskiej była motywem przewodnim gminnego konkursu recytatorskiego szkół podstawowych.
Po raz kolejny dzieci miały okazję zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie. Uczniowie przygotowali
wiersze Wandy Chotomskiej, która patronuje w tym roku
szkolnym Szkole Podstawowej imienia Przyjaciół Dzieci
w Przytyku.
W eliminacjach gminnych wzięło udział 31 uczniów reprezentujących szkoły z Przytyka, Wrzosu i Wrzeszczowa.
Konkurs miał na celu rozbudzenie zainteresowania poezją
dziecięcą, rozwijanie zdolności recytatorskich, wspieranie
uzdolnień i upowszechnianie kultury żywego słowa wśród
dzieci oraz prezentację umiejętności uczniów.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu jury
uznało, że 14 osób będzie reprezentować naszą gminę na
etapie powiatowym. Są to, ze szkoły w Przytyku: Szymon
Kornatowski, Małgorzata Pankowska, Maja Marek, Justyna Januszek, Aleksandra Ostatek, Amelia Kuc i Małgorzata Leśnowolska; ze szkoły we Wrzeszczowie: Maria
Okrój, Natalia Stolarczyk, Magdalena Solińska, Aleksan8

dra Rucikowska; ze szkoły we Wrzosie: Magdalena Grotek, Maksym Kępczyński i Bartłomiej Puchniarz.
Dziękujemy uczestnikom konkursu, osobom wspierającym, rodzicom, a szczególnie nauczycielom, którzy
przygotowali uczestników do konkursu.
Barbara Partyka, Agata Kalbarczyk

Dyżury leśniczego

Wójt Gminy Przytyk informuje, że zgodnie z zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom, specjalista do spraw lasów niepaństwowych Grzegorz Rokiciński, dyżury w Urzędzie Gminy w Przytyku w roku
2016, będzie sprawował w następujących terminach:
21 marca; w kwietniu: 11, 18, 25; w maju: 9, 16, 23;
w czerwcu: 13, 27; w lipcu: 4, 11; w sierpniu: 22, 29;
we wrześniu: 12, 19, 26; w październiku: 10 17, 24,
w listopadzie: 14, 21, 28; w grudniu: 5, 12, 19. Leśniczy przyjmuje interesantów od godz. 9.00 w pokoju 35
(I piętro).
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Podziękowali babciom i dziadkom

Akademie z seniorami w szkołach

– Kochane babcie i dziadkowie, kochamy was – mówiły dzieci podczas
szkolnych uroczystości we Wrzosie,
Przytyku i Wrzeszczowie. Wnuczęta
podziękowały swym babciom za serce
i opiekę.
Był to niezwykły dzień nie tylko dla
dzieci, ale przede wszystkim dla ich
babć i dziadków. Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości… Jedna z sentencji głosi: „Serce jest
bogactwem, które się nie sprzedaje ani
nie kupuje, ale które się ofiaruje”.
– Dlatego też dziękujemy wszystkim
babciom i dziadkom za bezgraniczną mi-

Akademia we Wrzosie.

nych babć i dziadków. Zebranych seniorów i wszystkich gości powitał dyrektor
szkoły Witold Kosiec, składając im serdeczne życzenia. W pięknie udekorowanej sali przedszkolaki i uczniowie z klas
młodszych zaprezentowały przed tak
liczną publicznością program artystyczny. Były wierszyki, piosenki oraz tańce.
Warto zaznaczyć, że każdy przedszkolak
oraz każdy z uczniów klas młodszych
wziął czynny udział w przedstawieniu.
Chór szkolny wykonał kilka piosenek
z dedykacją dla przybyłych gości. Po
odśpiewaniu „100 lat” dzieci wręczyły
babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki i upominki. W przyjęciu
gości pomagali rodzice, którzy przygotowali słodki poczęstunek.
Piosenki i wiersze wykonane przez wnuczęta we
Wrzeszczowie.

łość, dobroć i ciepło, życzymy Im,
dużo zdrowia oraz długich lat życia
– mówiły wnuczęta.
Jedna z takich szkolnych uroczystości odbyła się we Wrzeszczowie. Święto Babci i Dziadka
to jedna z uroczystości, która stała
się tradycją w Publicznej Szkole
Podstawowej imienia Kornela Makuszyńskiego we Wrzeszczowie,
a organizowana jest przez dzieci
z oddziału przedszkolnego i uczniów klas I–III wraz z wychowawczyniami.
W tym roku ta miła uroczystość
odbyła się 26 stycznia. Aby podziwiać występy swoich kochanych
wnuków przybyło aż 140 zaproszo-

Święto Babci i Dziadka było też w Przytyku.
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Udane zimowisko

Wypoczynek z Zawoi

18 uczniów ze szkół z Przytyka
i Wrzeszczowa wypoczywało na zimowisku pod Babią Górą, tuż pod granicą
ze Słowacją.
Fundacja „Plon” z Warszawy oraz
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego były organizatorami zimowiska dla dzieci rolników. W wypoczynku w Ośrodku Wczasowym „Diablak”
w Zawoi pod Babią Górą od 31 stycznia
do 9 lutego wzięło udział 18 uczniów
ze szkół podstawowych z Wrzeszczowa
i Przytyka. Opiekę nad młodzieżą sprawowała wykwalifikowana kadra wychowawców, którą kierował Witold Kosiec,
dyrektor szkoły z Wrzeszczowa.
Podczas pobytu dzieci miały zapewnioną opiekę pielęgniarską. Wyżywienie
w ośrodku było bardzo dobre. Program

Podczas zimowiska była okazja, by pojeździć na lodowisku.

Była okazja, by zwiedzić miejscowe zabytki.

zimowiska był bardzo atrakcyjny i dobrze zaplanowany. Uczestnicy poznawali osobliwości przyrodnicze w Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego.
Zwiedzili też muzeum Jana Pawła II
w Wadowicach, sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, Beskidzkie Centrum
Zabawek Drewnianych w Stryszawie
oraz zamek i znaną z legendy o panu
Twardowskim karczmę „Rzym” w Suchej Beskidzkiej.
Uczestnicy zimowiska często korzystali z lodowiska w Zawoi oraz zjeżdżali
na nartach ze stoku pod okiem instruktora. Wieczorami odbywały się liczne
konkursy, dyskoteki. Kto chciał, mógł
grać w tenisa stołowego. Wszystkie
dzieci wróciły do domu zadowolone.

Sukces uczennic

Na międzyszkolnym konkursie

22 stycznia trzej gimnazjaliści wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie „More interesting side of British culture”. Konkurs odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Kopernika w Radomiu. Julia Piecyk z klasy
IIIb Publicznego Gimnazjum w Przytyku została laureatką
tego konkursu, a Julia Grotek z klasy IIIa zdobyła wyróżnienie.
Zadaniem uczestników było przygotowanie prezentacji
multimedialnej na temat kultury Wielkiej Brytanii i zaprezentowanie jej komisji konkursowej. Julia Piecyk wykonała i przedstawiła bardzo ciekawą prezentację na temat
brytyjskiej królowej Elżbiety II.
Julia Piecyk – laureatka konkursu
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Przystanek Kochanowski

Recytacje, konkurs szachowy, przemarsz i kapele ludowe

Szykuje się radosne, kilkudniowe święto poświęcone
Janowi Kochanowskiemu.
Wszystko będzie się działo od 29 kwietnia do 3 maja.
Już trzeci raz odbędzie się cykl imprez pod nazwą „Kochanowski: Przystanek – Wesele”. Organizatorem jest
Publiczne Gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego,
Urząd Gminy i parafia w Przytyku. Początek obchodów
– 29 kwietnia. W sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się konkurs recytatorski.
– Uczniowie klas V i VI ze szkół podstawowych zaprezentują fraszki Jana Kochanowskiego. Z kolei gimnazjaliści będą recytować utwory z renesansu – mówi Ewa
Jaskólska, dyrektorka Publicznego Gimnazjum imienia
Jana Kochanowskiego w Przytyku. Recytatorów oczywiście oceni jury.
Kolejnym elementem obchodów będzie turniej szachowy, który 30 kwietnia odbędzie się w salce parafialnej. Z kolei 3 maja odbędzie się rekonstrukcja ślubu Jana
Kochanowskiego i Doroty Podlodowskiej pochodzącej
z Przytyka. Gimnazjaliści, przebrani w renesansowe

stroje, zbiorą się najpierw
w Zameczku i stąd wyruszą
na mszę, która odbędzie się
o 11.30 w przytyckim kościele. Młodzież w historycznych strojach, prowadzona
przez Młodzieżową Orkiestrę
Dętą z Przytyka, przejdzie do
kościoła. Początek wymarszu
o godzinie 10.00 z Zameczku.
Zebrani zobaczą, jak mniej
więcej wyglądał ślub, który
odbył się ponad 400 lat temu.
Tego samego dnia na stadionie Sokoła Przytyk odbędzie się cykl występów kapel
ludowych. Zaprezentują się Tak wyglądała ubiegłoroczna rekonJana Kochanowskiego
najlepsze zespoły z regionu strukcjaz ślubu
Dorota Podlodowską.
radomskiego. Początek o godzinie 15.00 na estradzie na stadionie.

Kalendarium imprez planowanych na rok 2016
Impreza
Termin
Impreza Okolicznościowa „Kochanowski: Przysta- 29 kwietnia
nek – Wesele”
– 3 maja
Festyn Postaw na Rodzinę z okazji Dnia Dziecka
Festyn Rodzinny Powitanie Lata
Piknik Strażacki
Turniej Piłkarski Drużyn Sołeckich o Puchar Wójta
Gminy Przytyk
XVII Ogólnopolskie Targi Papryki

12 czerwca
3 lipca
10 lipca
31 lipca
7 sierpnia
21 sierpnia

Miejsce
U.G. w Przytyku; Plebania Parafialna w Przytyku; Dworek w Zameczku; Stadion Sportowy w Przytyku
Stadion Sportowy w Przytyku
Plaża nad Zalewem w Domaniowie
Stadion Sportowy w Przytyku
Stadion Sportowy w Przytyku

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Przytyk 4 września
Ponadto w okresie letnim, na Stadionie Sportowym w Przytyku w ramach cyklu „Kino na Trawie” odbywać się będą
projekcje filmów.

Gmina Przytyk przystąpiła do projektu!

Dofinansowanie do montażu odnawialnych źródeł energii

Po spotkaniu informacyjnym z mieszkańcami, które cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, Gmina
Przytyk podjęła działania w kierunku przystąpienia do
projektu, który umożliwi mieszkańcom wykonanie inwestycji polegającej na montażu instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci kolektorów słonecznych, instalacji
fotowoltaicznych. Instalacje te będą dofinansowane.
Zestawienie:
- kolektorów słonecznych – złożonych 29 wniosków;
- instalacji fotowoltaicznych – 150 wniosków, które są
już na etapie wykonywania projektów indywidualnych, na tej podstawie gmina wykona jeden projekt
zbiorczy.
Przypomnijmy, że dofinansowanie do projektu to ok.
80–85%.
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Historia i pieśni

Rocznicowe obchody w gimnazjum

„Aby ocalić pamięć” – pod takim hasłem odbyło się spotkanie z poezją stanu
wojennego.
W związku z 34. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego uczniowie Publicznego Gimnazjum im.
Jana Kochanowskiego w Przytyku przygotowali wieczorek poetycki. Podczas
spotkania recytowali wiersze obrazujące trudną rzeczywistość tamtego okresu.
Wśród gości znaleźli się: wójt gminy
Dariusz Wołczyński, świadek wydarzeń
Gabryel Bilski, oraz współtwórca spotkania, śpiewający piosenki z repertuaru
Jacka Kaczmarskiego – Marek Mastalerek. Zarówno dla samych uczniów, jak
również dla wszystkich zebranych gości, była to ciekawa lekcja historii, która
na pewno zostanie na długo w pamięci.

O stanie wojennym wspominano w Publicznym Gimnazjum w Przytyku.

Potrawy na święta

Wielkanocny żurek

Święta wielkanocne nie mogą się obejść bez żurku,
zwanego inaczej białym barszczem. Dobrze jest ugotować
żurek na wędzonym boczku z włoszczyzną, dodać zakwas
i zabielić śmietaną. Trzeba też doprawić pieprzem, solą,
majerankiem i czosnkiem.
Można ziemniaki ugotować oddzielnie i podać na
osobnym talerzu okraszone słoniną usmażoną z cebulką.
Żurek podaje się na głębokim talerzu z jajkiem na twardo
i plasterkiem boczku.
Jak krok po kroku zrobić żurek na 4 osoby?
Składniki: około 30 dkg boczku gotujemy przez około
45 minut do miękkości z włoszczyzną – jedna pietruszka,
2 marchewki i kawałek selera. Należy dodać liść laurowy,
ziele angielskie. Po ugotowaniu wyjmujemy włoszczyznę
i boczek. Do wywaru dodajemy zakwas w butelce. Na litr
wody dodajemy około 1/4 litra zakwasu. Kwaśną śmietanę do zup (200 ml) mieszamy z łyżką mąki. Dodajemy po
odrobinie gorącą zupę do śmietany, żeby śmietana się nie
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zwarzyła i mieszamy. Jak śmietana jest już dobrze ciepła,
to wlewamy ją do garnka z zupą. Dodajemy czubatą łyżkę stołową majeranku, 4 przeciśnięte przez praskę ząbki
czosnku.
Jak zupa się gotuje, obieramy ziemniaki i gotujemy
w wodzie. Smażymy słoninę pokrojoną w kostkę, dodajemy pokrojona cebulę, smażymy na złoty kolor. Potem
ziemniaki krasimy słoniną z cebulą.
Kilka łyżek świeżo usmażonej słoniny dodajemy do
zupy. Boczek pokrojony na plasterki wrzucamy do żurku.
Zupa po dodaniu śmietany musi się zagotować.
Żurek podajemy na głębokim talerzu, a ziemniaki do
żurku na osobnym talerzyku. Oddzielnie podajemy pokrojone jajka ugotowane na twardo.

Zebrali górę grosza

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Przytyku z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w akcji charytatywnej
Góra Grosza. Akcja trwała od 10 grudnia 2015 roku do
20 stycznia 2016 roku. Tym razem akcja miała charakter
międzyklasowego konkursu.
W kategorii największej ilości zebranych monet zwyciężyła klasa I A, która zebrała 4855 sztuk monet. W kategorii największej kwoty pierwsze miejsce także zajęła
klasa I A, która zebrała 101,55 zł.
Uczniowie gimnazjum zebrali łącznie 535,32 złote.
– Cieszymy się, że młodzież tak chętnie bierze udział
w akcjach, których celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Dzięki temu gimnazjaliści stają się bardziej otwarci
na innych, uczą się empatii i wrażliwości – mówili nauczyciele.

Gmina Przytyk – Informator Samorządowy – marzec 2016

Ferie w bibliotece

Radości było co niemiara

Ciekawe zajęcia edukacyjno-plastyczne i zręcznościowe odbywały się
podczas ferii zimowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przytyku.
Pierwsze zajęcia odbyły się 1 lutego, były to warsztaty robotyki z Lego.
Uczestnicy budowali roboty na zestawach Lego, mieli do dyspozycji zestawy klocków, laptopy i dodatkowe akcesoria.
– Naprawdę fajnie jest coś samemu
zrobić. To lepsze, niż siedzenie przed
komputerem – mówili chłopcy podczas
budowania robotów.

Kolorowe balony dawały dużo uciechy.

Na kolejnych zajęciach dzieci wyczarowały
sympatyczne bałwanki z niepotrzebnej bawełnianej skarpetki, kawałka nici, ryżu, kolorowych guzików oraz szpilek. Odbyły się również zajęcia „Akademia małego odkrywcy”, na
których dzieci wykonały kilka bezpiecznych
doświadczeń. Miały okazję poznać świat poprzez zabawę oraz obserwowały mikroskopijny świat pod mikroskopem.
Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku,
to nie tylko miejsce, w którym można wypożyczyć ciekawą książkę – jest to też idealne
miejsce, w którym można radośnie i przyjemnie spędzić wolny czas, choćby podczas ferii
zimowych.
Dzieci chętnie brały udział w zajęciach w czasie ferii w bibliotece.

Paczka serca

Gest gimnazjalistów

12 dzieci chorych lub potrzebujących otrzymało paczki
od uczniów gimnazjum.
Nie byłoby paczek, gdyby nie Szkolne Koło Caritas działające przy Publicznym Gimnazjum imienia Jana Kochanowskiego w Przytyku. Jeszcze w czasie
trwania adwentu uczniowie przeprowadzili akcję „Paczka z serca”. Wszystko
po to, by wesprzeć rodziny przed świętami. Najpierw każda klasa otrzymała
serce z imieniem dziecka, któremu uczniowie ofiarowali swoje, symboliczne
„serce”. Gest uczniów jest tym bardziej
godny pochwały, że gimnazjaliści często
sami sobie odmówili słodyczy.
Paczkę z serca otrzymały dzieci, dla
których każdy odruch życzliwości jest
tak ważny i pomaga zmagać się na co
dzień z chorobą. Wszystkim gimnazja-

listom dziękujemy i gratulujemy wielkiego serca ofiarowanego innym.

Gimnazjaliści sami przygotowali paczki dla potrzebujących dzieci.
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Ruszają rozgrywki

Sokół z nowym zarządem

W styczniu odbyło
się w Przytyku walne
zgromadzenie Sokoła.
Podczas posiedzenia delegaci wybrali nowy zarząd piłkarskiego klubu.
Prezesem został Robert
Bienias.
– Zależy nam na dobrym prowadzeniu klubu
i jak najlepszym rozpoczęciu wiosennej rundy
– Z dobrym nastawieniem wchodzimy w najbliższy
rozgrywek – mówi nowy sezon piłkarski – mówi Robert Bienias, prezes
Sokoła Przytyk.
prezes Robert Bienias.
Podczas styczniowego
posiedzenia zostali też wybrani nowi członkowie zarządu
klubu.
Wiceprezesami Sokoła Przytyk zostali: Sebastian Drabik i Sławomir Kołtunowicz. Na funkcję sekretarza został powołany Wojciech Górka, skarbnikiem został Michał Soliński, a pozostali członkowie
zarządu to Karol Kowalczyk i Wojciech
Kołodziejczyk.
Zapytaliśmy prezesa Roberta Bieniasa, jak ocenia przygotowanie piłkarzy
do najbliższych spotkań.
– Po rundzie jesiennej nasza drużyna znalazła się na dobrym, piątym
miejscu grupy drugiej A-klasy. Teraz
najbardziej zależy nam na utrzymaniu tej pozycji, a mamy całkiem realne
szanse, by stanąć do walki o baraże do
ligi okręgowej. Jest więc o co walczyć
– mówi Robert Bienias.

Sokół Przytyk, pod okiem trenera Zbigniewa Wachowicza, starannie przygotowuje się do najbliższych spotkań. W ciągu ostatnich tygodni piłkarze rozegrali cztery
pojedynki sparingowe. Gry kontrolne pozwoliły poznać
stan przygotowań podopiecznych Zbigniewa Wachowicza. 6 lutego został rozegrany mecz sparingowy z Oronką Orońsko. Potem było spotkanie z Gracją Tczów, oraz
20 lutego sprawdzian z KS Potworów.
– Jeden mecz, z Potworowem przegraliśmy 0:2,
z Orońskiem był remis 1:1, a z Tczowem – wygraliśmy
3:1. Ostatni sparing z GKS Iskra Gózd zakończył się 4:0.
Zobaczymy teraz, jak będzie w zaplanowanych rozgrywkach ligowych – dodaje prezes.
Okazuje się, że Sokół Przytyk ma szanse na wzmocnienie swojej ekipy. Trwają rozmowy o ewentualnym przyjściu czterech piłkarzy.
– Dopóki jednak nie będzie konkretnych decyzji, nie
będziemy informować o transferach – mówi prezes.
Robert Bienias podkreśla, że liczy się nie tylko podstawowa ekipa Sokoła, ale i praca z następcami,
którzy w przyszłości mogliby wesprzeć seniorską drużynę piłkarzy.
– Mamy przecież juniorów rocznik
2000/2001, prowadzonych przez Michała Solińskiego, a także trampkarzy
rocznik 2002/2003, których trenuje Paweł Zarębski. Chcemy rozwijać te młode talenty, bo warto stawiać na zdolnych
zawodników z naszej gminy – dodaje
prezes Robert Bienias.
Prezes w imieniu Zarządu Klubu
i piłkarzy zaprasza na rozpoczynające
się wiosenne rozgrywki zachęcając do
dopingowania podczas meczów.

Nasze grupy na rundę wiosenną sezonu 2015/16
JUNIORZY MŁODSI
II LIGA GR 1
BLASK ODRZYWÓŁ
GRYF MIRÓW
KS JASTRZĄB
PILICA BIAŁOBRZEGI (S)
RUSZCOVIA BORKOWICE
SOKÓŁ PRZYTYK
ZORZA KLWÓW
TRAMPKARZE
II LIGA GR 2
BLASK ODRZYWÓŁ
MAZOWSZE
PILICA B.
SOKÓŁ PRZYTYK
WARKA
14

SENIORZY
KLASA A
GTKKF GRÓJEC
ZODIAK SUCHA
SOKÓŁ SOKOLNIKI
ORZEŁ GIELNIÓW
SOKÓŁ PRZYTYK
SADOWNIK BŁĘDÓW
CHOJNIAK WIENIAWA
MKS WYŚMIERZYCE
KRAŚKA JASIENIEC
JAGUAR WOLANÓW
BŁOTNICA
MOGIELANKA MOGIELNICA
SKS POTWORÓW
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Stefanów z pucharem

Duże emocje na turnieju piłki halowej

Finaliści turnieju piłki halowej.

Rzuty karne decydowały o ostatecznym zwycięstwie
w rozegranym niedawno III turnieju piłki halowej o Puchar
Wójta Gminy Przytyk. Do końca zimną krew zachowali zawodnicy Stefanowa i ostatecznie to oni świętowali sukces.
28 lutego w hali sportowej Publicznego Gimnazjum
w Przytyku rozegrany został III turniej piłki halowej
o Puchar Wójta Gminy Przytyk. W turnieju udział wzięło
13 drużyn, które w wyniku losowania zostały podzielone
na trzy grupy. W pierwszej znalazły się: Studzienice, Stefanów, Domaniów, Przytyk, Wola Wrzeszczowska. W drugiej: Wrzos, Przytyk Junior, Sukowska Wola i Kaszewska
Wola. W trzeciej: Dęba, Suków, Glinice, Żerdź.
Z grupy pierwszej, do dalszej fazy turnieju awansowały
drużyny Stefanowa i Domaniowa. Z grupy drugiej najlepsze okazały się drużyny Przytyk Junior oraz z Wrzosu, natomiast w grupie III na czele były ekipy Sukowa i Dęby.
W kolejnym etapie rozgrywek przeprowadzono losowanie. Los skojarzył w pierwszej grupie drużyny Stefanowa,
Przytyk Junior oraz Dęby, natomiast w grupie drugiej znalazły się drużyny z Sukowa, Domaniowa i Wrzosu. Na tym
etapie rywalizacja toczyła się systemem każdy z każdym.
Z grupy pierwszej, po gładkim zwycięstwie 4:0 nad
Dębą oraz nieco skromniejszym triumfie – 3:0 nad ekipą
Przytyk Junior, do finału awansowali reprezentanci Stefanowa. W grupie drugiej na pierwszej pozycji uplasowała
się drużyna Sukowa.
Do walki o najniższy stopień podium stanęły drużyny Przytyk Junior oraz Wrzosu. Po wyrównanej pierwszej

Zwycięska drużyna Stefanowa z pucharem.

połowie spotkania, ostatecznie szalę zwycięstwa (w stosunku bramek 0:1) przechyliła na swoją korzyść ekipa ze
Wrzosu.

13 drużyn zagrało w III turnieju piłki halowej.

Kibice nie zdążyli jeszcze ochłonąć z emocji związanych z małym finałem, a do rywalizacji już stanęły dwie
najlepsze ekipy turnieju – zespół ze Stefanowa, oraz drużyna z Sukowa. Spotkanie to było bardzo zacięte. W regulaminowym czasie gry był remis, więc o triumfie decydować musiały rzuty karne. Więcej zimnej krwi zachowali
zawodnicy ze Stefanowa i to właśnie oni mogli z dumą
wznieść zwycięski puchar, który z rąk Wójta Gminy Przytyk – Dariusza Wołczyńskiego odebrał kapitan zespołu
Michał Sikora.
Ostateczna klasyfikacja:
1. Stefanów,
2. Suków,
3. Wrzos,
4. Przytyk Junior,
5. Domaniów,
6. OSP Dęba,
7. Kaszewska Wola,
8. Przytyk,
9. Żerdź,
10. Wola Wrzeszczowska,
11. Studzienice,
12. Glinice,
13. Sukowska Wola.
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Rozstrzygnięty konkurs

Najpiękniejsza ozdoba świąteczna

Rozstrzygnęliśmy konkurs na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową
w naszej gminie. Jury przyznało nagrodę Katarzynie Królikowskiej za najlepiej udekorowaną posesję.
Po raz pierwszy zorganizowaliśmy
taki konkurs. Chodziło nam o to, by
zainspirować mieszkańców do dekorowania domów. Można było udekorować
nie tylko posesję, ale choćby balkon, witrynę, taras czy plac przed domem.
Zdjęcia ozdobionej posesji były
przyjmowane w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej do 20 stycznia. Potem Jury oceniało prace i przyznało
nagrodę – tablet – Katarzynie Królikowskiej.
Bardzo dziękujemy za wszystkie nadesłane zdjęcia. Cieszymy się, że tak wiele osób wzięło
udział w naszym konkursie. Jest okazja, by za niespełna

Najlepiej udekorowana posesja podczas świąt Bożego Narodzenia.

rok ponownie wziąć udział w konkursie. Zapraszamy serdecznie.

Harmonogram oddawania śmieci

Kolorowe worki na różne odpady

Podajemy terminy odbioru odpadów w gminie Przytyk
do końca roku.

Odbiór odpadów posegregowanych
– worki kolorowe:
1 kwietnia – „G”, 6 maja, 3 czerwca, 1 lipca, 5 sierpnia,
2 września, 7 października, 4 listopada –„G”, 2 grudnia.
Odbiór odpadów komunalnych (bytowych)
– worek czarny:
2 kwietnia, 7 maja, 5 czerwca, 2 lipca, 6 sierpnia,
3 września, 8 października, 5 listopada, 3 grudnia.
„G” – odbiór odpadów wielkogabarytowych, starego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz worek czerwony i brązowy: 1 kwietnia, 4 listopada.
–
–
–
–
–
\

Sposób segregacji:
Żółty worek: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe.
Zielony worek: szkło.
Brązowy worek: odpady zielone.
Czerwony worek: zużyte baterie, akumulatory, świetlówki oraz przeterminowane lekarstwa.
Czarny worek: odpady komunalne.

Punkt prowadzi zbiórkę następujących odpadów: papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odpady
zielone, żużel z domowych pieców, przeterminowane leki,
zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany w ilości do 100 kilogramów, zużyte opony.
PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7–15, oprócz pierwszego poniedziałku miesiąca
i w pierwszą sobotę miesiąca od 7 do 13.
Warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK będzie
okazanie dowodu wpłaty za wywóz nieczystości oraz potwierdzenie miejsca zamieszkania (dowód osobisty, umowa najmu).
Segregując odpady należy pamiętać też o tym, aby:
– zgniatać puszki, kartony i butelki plastikowe przed wyrzuceniem do worka;
– wiązać i napełniać worki przynajmniej do połowy.
Worki należy wystawiać do godziny 7.30.
Podmiot uprawniony do odbioru odpadów na terenie
gminy Przytyk:
Usługi Ekologiczne „EKO-JAS”, Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów, telefon: 48 618 68 54.

Na terenie Gminy Przytyk w Kaszewskiej Woli 30 jest
prowadzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK.
Informator Gmina Przytyk
Wydawca Zakład Gospodarki Komunalnej w Przytyku Sp. z o. o. 26-650 Przytyk, ul. Rynek 34, tel. 48 618 03 18,
NIP 948-259-08-31, REGON 143344214.
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